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Zawiadomienie.

Dzieło niniejsze zostało zaszczytnie zwolnionem 
od formalności ostęplowania go przez Hr. Mattei, obo
wiązującej przekłady dzieł jego, dotyczące tej nowej 
nauki, lub mające służyć jako przewodniki, a to dla 
poręczenia autentyczności ich treści, tak pod w zglę
dem teoryi jak  i praktyki. Rozliczne nadużycia w fał
szowaniu lekarstw i przekręcania dzieł skłoniły autora 
do zaprowadzenia tej formalności.

W  miejsce ostęplowania zamieszcza się, według 
życzenia hr. Mattei, niniejsze zawiadomienie, a o zwol
nieniu tem, znajdujące się w piśmie perjodycznem 
„Bulletin de l 'E le ctrohomeopatieu (Nr. 4. str. 28. 29.) 
wychodzącem w Bolonii od 1go Lipca 1880 r. w na
stępujących słowach :

„ Monsieur le Comte C. Mattei, pénétré, comme il est des 
titres nombreux, que Madame de Byszervska a acquis envers 
V Electrohomeopatie, envers son inventeur, non seulement l’a 
autorisé à faire la traduction de son livre, mais l’a dispense de 
la prêscripion du timbre à faire reconnaitre les oeuvres reconnus 
comme aulnenliqueset conformes aux vrais principes delà nouvelle 
science, et aux idées du mâitre“ etc. etc.

W każdym numerze pisma powyżej wymienio
nego, wychodzącego w 24 poszytach rocznie, znaj
duje się wykaz imienny składów lekarstw elektro-ho-



meopatycznych, przez Hr. Mattei uznanych, oraz osób 
zajmujących się praktyką leczniczą; następnie cennik 
lekarstw na miejscu w Bolonii, nakoniec zawiadomienie 
że hurtownie składy mają wolność używania własnych 
etykiet i sposobu opakowania, której nie posiadają 
drobne składy, otrzymujące małe porcye z Bolonii.

Do tych wykazów odsyłamy osoby interesowane, 
nadmieniając, że każda zmiana w nich zamieszczaną 
bywa. Pismo to zawiera nadto wiele zajmujących do
niesień, opisów dokonanych uleczeń, korespondencyj 
osób różnych: słowem, jest organem znakomitego wy
nalazcy, kontrolującym fałszowanie lekarstw i licznie 
pojawiające się nadużycia, a nakoniec pod względem 
artykułów leczniczych, jakoby dopełnianiem książek 
przewodniczących.

Osoby życzące sobie prenumerować „Le Bulle
tin d’ Electrohomeopatie“ mogą się zgłosić wprost do 
Bolonii, pod adresem Mr. Pietro Mirandola — Bologne, 
Via Mazzini, Palazzo Mattei Nr. 46, lub do W. Stanisła
wy Byszewskiej, mającej nader rozciągłe upoważnie
nie od hr. Mattei, we wszystkiem co się tyczy Ele- 
ktrohomeopatyi i jej praktyki. (W arszawa, Krako
wskie Przedmieście Nr. 7 domu, w dziedzińcu na 
prawo, mieszkanie Nr 6. od godziny 9 — 12 z ra
na z wyjątkiem dni świątecznych).



POJĘCIA OGÓLNE
O  N O W E J  U M I E J Ę T N O Ś C I ,  

doniosłość jej, postępy, walki, przyszłość wynalazku.

Trahitur autem sapientia de occultus.
Hiob.

Od lat dwudziestu pracuję nad rozpowszechnieniem wy
nalazku mojego, i mogę dziś tuszyć sobie, że w chwili zgonu 
mego stanie sie on wszystek własnością świata. Śmierć moja 
tylokrotnie w różnych wielkich miastach ogłaszana, faktem 
dotychczas nie jest, miło mi o tem oznajmić wszystkim zacnym 
ludziom, których osoba moja interesuje.

Nie jestem także zresztą mityczną postacią. Ci, którzy 
tak utrzymywali niedawno w Petersburgu, zapomnieli widać, 
że mitologia nie nadaje się dla wieku, w którym telegraf wy
naleziono.

Jestem prostym śmiertelnikiem, mieszczę się w szeregu 
istot rzeczywiście istniejących, i od lat siedmdziesięciu do 
XIX. wieku należę.

Rodzinnem mojem miejscem jest Bolonja; opuszczałem 
ją niekiedy tylko dla podróżowania, byłem w niej obecny w cza
sie ogólnego zapału w roku 1847, sprawowałem tam obowiązk 
publiczne, poselstwa rządowe, i zaszczycony zostałem manda
tem Deputowanego do parlamentu rzymskiego.
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Skoro spostrzegłem, iż mogę zawadzać osobom wyżej 
w zawodzie politycznym sięgać pragnącym, wtedy jako czło
wiek mający tylko jedną wiarę i jedną przysięgę, który cho
rągwi żadnych nie zatykałem, anim kiedybądź na ulicę zstę
pował, opuściłem stanowisko dosyć wydatne i wróciłem do 
prywatnego życia.

Z ustronia już tylko mojego przypatrywałem się wypa
dkom, nie zapominając ani na chwilę, o poszanowaniu nale- 
żnem dla osób, dla praw, a nadewszystko dla moralności.

Aż do owego czasu nie przychodziło mi na myśl zajmo
wać się medycyną, a przecież stała się ona posłannictwem, 
które mnie było pod koniec życia przeznaczone. Rozpocząłem 
późno; lecz to co od lat dwudziestu widzę, upoważnia mnie 
do mniemania, iż na zakończenie dni moich dokonam prze
wrotu w sztuce lekarskiej.

Przekazuję światu nie pewien system tej umiejętności, 
lecz umiejętność samą, którą po dwudziestu pięciu stuleciach 
dopiero odkryć wypadło. Jałowość wszystkich systemów w ka
żdym wieku i przez każdą nieomal szkołę, na starym pniu 
skarłowaconego drzewa medycyny zaszczepianych, oddawna 
była mi znaną.

Po wszystkie czasy słynęły Włochy, ojczyzna moja, z mę
żów znakomitych głównie w naukach lekarskich. Nie będąc 
sam doktorem medycyny, doszedłem jednak do przekonania, 
iż medycyna szkolna, pomimo wielkiego popisu naukowości 
nie potrafi najlżejszej uleczyć choroby. Znałem przecie osobi
ście najpierwsze powagi wydziału lekarskiego w Bolonji; do
ktorów, przed którymi wszyscy czoło schylali; i ja również, — 
bo któżby nie cenił takiej nauki, tylu wiadomości, a nade
wszystko tego przenikliwego rzutu oka, umiejącego odrazu 
zdeterminować patalogiczny stan organizmu, dostrzedz najdro
bniejsze we wnętrznościach ukrytych obrażenie. Słyszałem leka
rzy oświadczających choremu: „jest nadwerężenie trzeciego 
zraza płuc, w dwóch trzecich szerokości, ani o linię wyżej lub 
niżej. Masz Pan płuca obrażone w tem tu miejscu pod moim 
palcem itp.“ Lekarze ci nigdy się nie mylili; po śmierci cho-
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rego sekcja stwierdzała zawsze w zupełności ich orzeczenia. 
Były one, rzec można, jakby matematycznymi wnioskami; — 
ale i chorzy z matematyczną umierali pewnością.

Ogólnie sądzi się tak, że istotnem zadaniem medycyny 
jest nie co innego, jak dokładne poznanie choroby; ztąd ogólne 
również mniemanie, że wielka liczba chorych umierających 
w rękach lekarzy, która według obliczeń Stahala ma się do 
uzdrowionych jak siedem do trzech, traci życie z przyczyny 
nieumiejętności lub pomyłki. W wypadkach, o których wspo
minam, nie mogło być mowy o żadnych pomyłkach, umiejętności 
nie brakło, diagnoza pod względem ścisłości i pewności była 
doskonałą; brakowało tylko tego, co lekarzy naszych zgoła 
nie zaprząta: to jest uleczenia. Umiejętność wyrzekła z góry, 
że te a te choroby są nieuleczalne, i koniec.

Więc cóż to za medycyna — pomyślałem sobie — która 
nie leczy? Pojmuję, że są dolegliwości, na które sposobu nie 
ma, — pojmuję i to, że wszelka choroba do pewnego stopnia 
złego doszedłszy, nie może się zakończyć inaczej jak zgonem, 
który wszystkich czeka śmiertelników. Ale liczba jednostek 
zakwalifikowanych przez naukę jako niewyleczalne, i za gro
bem dopiero ulgę w cierpieniach znaleść mających, wydała mi 
się zbyt wielką; żałowałem, że tyle wiedzy, tyle geniuszu na 
tak małe zdobywa się rezultaty.

A któreż to choroby podejmuje się leczyć medycyna? — 
Przypatrując się bliżej wypadkom praktyki, uderzony byłem 
wielką trafnością zdania Dra Broussais — mianowicie, że 
medycyna, jest to sztuka bawienia chorych złudną nadzieją, 
zaczem też dowodnego nabyłem przeświadczenia, iż najznako
mitszy lekarz na odmrożenie członków nawet nie pomoże. Bę
dzie on tylko smarować lub wypalać rany, lecz nie niweczy 
zarodu dolegliwości, tkwiącego w krwi, i nie różniącego się 
od tych, które w wyższym stopniu rozwinięte stanowić mogą 
początki chorób raka.

Nieudolność medycyny allopatycznej nie pochodzi w ogóle 
— i chętnie to powtarzam — z braku wiedzy; patologia owszem, 
fizjologia, anatomia, organizm ludzki, były przedmiotami tylu

1 *
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badań, że niewiele tam już do uzupełnienia pozostało. Zapo- 
mocą skalpelu i mikroskopu posunęły się dochodzenia aż do 
pierwszej komórki, nieledwie do atomów nawet tej komórki, 
dzięki tym dzielnym środkom dostrzegawczym, wyśledziła 
umiejetność dźwignię organów, rolę ich i funkeye najskrytsze, 
dopatrzyła się wszystkich żywotnych objawów, aż do owego 
ostatniego kresu, gdzie się zaczyna Hippokratesowe quid divi- 
num, tajemnica życia.

Ale to wszystko jeszcze nie stanowi medycyny — woła 
słusznie ze swej katedry profesor Peter, którego piękne ma
ksymy z przyjemnością tu przytaczam 1). Lekarz, słowa są jego, 
nie powinien być prostym praktykiem, lecz powinien być obok 
tego uczonym. Umiejętność zaś lekarza nie kończy się na 
chemii, fizyce, mechanice, które są dlań tylko pomocniczemi; 
stoi ona wyżej od tej nauki, bo jest umiejętnością leczenia. 
Wygłoszę następujący paradoks: Trzeba żeby lekarz nie tylko 
chorych widywał, lecz żeby starał się ich wyleczyć! Sce
ptycyzm w terapeutyce jest zdrożnością, bo lekarz sceptyk 
nie działa wtedy gdy powinien, lub działa na oślep, bez prze
konania. Nie powinnoby być innej medycyny prócz umiejętno
ści leczniczej, tak się mówi, tak się nieustannie powtarza, ale 
według tego nigdy się nie czyni! twórcy bowiem systemów, 
a zwłaszcza tych co za dni naszych przeważają, pozostawiają 
medycynę w stanowisku tylko chemii czyli jatrochemji, jatro- 
fizyki lub jatromechaniki. Terapeutyka obecnie ogranicza się 
do leków zewnętrznych, widzi jedynie objawy chorobne i za
radza na nie półśrodkami łagodzącymi; przez co niezdolną 
się staje do zapobiegania recydywom i wznawianiu się chorób. 
— Należałoby zaś działać na organizm, ażeby, jeżeli można, 
przywrócić dotkniętym jego częściom stan normalny. — Dla
tego powiadam, że sceptycyzm staje się występnym od chwili, 
gdy odwodzi lekarza od jego celu, od jego posłannictwa zale
żącego, bynajmniej nie na popisywaniu się z nauką, lecz na

1) Professor medycyny w uniwersytecie Paryzkim. (Professor pato
logii wewnętrznej).
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uzdrowieniu jak największej liczby chorych. — W większej 
części dzieł lekarskich w Niemczech wydawanych, znajdujemy 
ilość wielką szczegółów anatomicznych i patologicznych, lecz 
skoro przychodzi do terapeutyki, materya się ucina i na kilku 
stronnicach rzecz się zbywa.

Tak więc w opinji tego znakomitego profesora patologii 
wewnętrznej, to co się umiejętnością lekarską zowie, jest to 
chemia, fizyka, anatomia, historya naturalna wreszcie, niż ra
czej lecznictwo; przydatki tłumią rzecz główną. Naukowe te 
szaty posługiwały po największej części do tego tylko, aby 
medycynę od jej celu odwrócić, którym jest uleczanie chorych, 
zapobieganie recydywom i wznawianiu się dolegliwości zamiast 
poprzestawania na półśrodkach i ulgach.

Koniec końcem uleczania cierpień, wiedzę tylko posia
damy. Są to prawdy wszystkiemu światu znane i przez wszyst
kich szczerych lekarzy uznane; a i ci pomimo to postępują 
jak sceptycy i sądzą, że uczynili zadość swojemu zadaniu, 
skoro wyrzekli; Choroba twoja jest tutaj; ten a ten organ 
w tem tu miejscu dotknięty nią.

Zapewniają ci panowie, że chory udaje się do leczenia 
po to, żeby być wyleczonym, i każą sobie płacić za to, że mu 
powiedzą: Uleczenie twoje nie należy do nauki, wyrzekła ona 
albowiem w swej nieomylności żeś nieuleczalny.

Myśli te od lat dwudziestu dręczyły mnie. Powiedział 
Boerhaave: „Gdyby sumiennie porównać to dobro, jakie przy
niosła ludziom garstka prawych Eskulapa synów, z tem złem, 
jakiego od niezmiernej większości lekarzy doznał rodzaj ludzki 
w ciągu tylu wieków istnienia sztuki do dnia dzisiejszego, 
przyszłoby się do wniosku, że lepiejby na tem ludzie wyszli, 
gdyby nigdy lekarzy nie było “

Stahal wyraził życzenie, „iżby dzielna jaka ręka odważyła 
się wymieść te stajnie A ugjasza.... tę naukę pełną błędówi 
której język równie jest wadliwym jak i myśli, w której wszyst
ko potrzebuje być przekształconem, tak zasady jak i materya.“ 
— Równie liczne i równie zgodne są w tym przedmiocie po
wagi nowoczesne; tak samo ubolewają one nad stanem medy-
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cyny, tak samo wytykają panujący w niej bezrząd i zamiesza
nie. „Brak zupełnie umiejętnych podstaw, brak prawideł w sto
sowaniu sztuki, empiryzm we wszystkiem: takim jest stan 
medycyny (Malgaigne)."

Czem-że się więc to dzieje, że szkoły lekarskie wszędzie 
jeszcze w naszej starej Europie dyplomy doktorskie lekarzom 
udzielają? Czem się dzieje, że prawodawstwa najucywilizowań- 
szych krajów troszczą się o rękojmie dla takiego zawodu, który 
podług zdania samych w tymże zawodzie przodowników i mi
strzów — powinienby być dzielnem ramieniem ze świata wy
mieciony? Pocóż te uprzywilejowane ciała posiadające w rzeczy 
samej przywilej umarzania ludzi bez żadnej przed prawem 
odpowiedzialności, skoro one same pierwsze wyrzekają, iż — 
„wszelka nazwa klasyfikacyjna lekarstw, wszelka formuła nawet 
jest błędem" (Bostan), i że „praktyka medycyny, nie daje się 
z pewnych względów z rozsądkiem pogodzić," że dalej — 
„w materyi medycznej lepiej niż w jakiejbądź innej umiejętności 
odbijają się krzywizny umysłu ludzkiego.“ Niechżeby się więc 
oszczędziły owe miliony, wyznaczane w budżetach państw na 
uposażenie katedr, laboratoryów i gabinetów, z nazwy tylko 
a nie w rzeczywistości do medycyny należących.

Oddawna pożądaną jest reforma; lecz w dziedzinie tej 
dopóty się ona ziścić nie może, dopóki się nie znajdzie medy
cyna prawdziwa; to jest leczyć umiejąca, ta medycyna, o któ
rej sławny profesor Peter mówi. Błędny system Ptolomeusza 
panowałby w astronomii do dziś dnia, gdyby Kopernik i Ke
pler nie byli wytłómaczyli obrotów ciał niebieskich, na zasadzie 
niewątpliwych praw natury; żeby więc zdetronizować medycynę 
półśrodków, trzeba odkryć uprzednio medycynę leczącą. Zro
zumiał to już był Hahnemann.

Czytałem czy też słyszałem, że znakomity ten lekarz 
porzucił praktykę zwyczajnej medycyny, zrzekając się klienteli 
bardzo licznej i intratnej, ponieważ stracił wiarę w swoją sztukę. 
Poświęcił zatem resztę życia poszukiwaniu środków do uzdra
wiania przydatnych; tych środków, których brak zupełny prze
jął go wstrętem i odrazą do allopatyi. Hahnemann wyzuwszy
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się z wiedzy medycznej w szkołach nabytej, udał się drogą 
samego doświadczenia, i doświadczenie też samo doprowadziło 
go do wykrycia prawa podobników, które jego nauce nazwę 
nadało.

Znane mi były napaście akademij lekarskich na tę naukę, 
która opierała się przynajmniej na idei przewodniej, będącej 
właściwie wyrażeniem tylko ogólnem faktów ustawicznych, 
zawsze tożsamych. Lecz znane mi były również tradycyjne 
obyczaje akademików wciąż nieruchomych, wciąż wstecznie 
zapatrzonych; a zresztą zarzuty wystosowane przez naukę aka
demicką przeciw homeopatyi zdały mi się czczymi i śmiesznymi. 
Bo nasamprzód co do samej zasady homeopatyi to czyż allo- 
paci, którzy od dwóch wieków ospę szczepią, na womity ipe- 
kakuanę przepisują, a częściom ciała z naturalnej dolegliwości 
zbolałym zadają ból sztuczny przez umyślne rozdrażnienia it .  p. 
— czyż powiadam allopaci zdrowo rozumują, i nie wpadają 
w sprzeczność ze samymi sobą występując tak, jak gdyby za
przeczali prawu podobników? A czyż lepsza jest racya w wy
szydzaniu nieskończenie drobnych doz homeopatycznych, skoro 
fakta i ścisłe doświadczenia do nich doprowadzały? Już kole
gium lekarskie w Oxfordzie przekonało się z pierwszych prób 
szczepienia ospy, iż odrobina do nozdrzy wprowadzona zbyt 
gwatłowne i niebezpieczne ma skutki. Od dwóch wieków po
winna była homeopatya być odkrytą i upowszechnioną, gdyby 
lekarze związek faktów oceniali; gdyby mieli zwyczaj rozumo
wać według wskazówek doświadczenia. Lecz nawyknieniem ich 
jest kroczyć bez kompasu i w błędnem obracać się kole.

W oznaczeniu dozy chodzi o to, jaka jest ilość niezbędna 
i wystarczająca dla wydania oznaczonego skutku; doświadcze
nia tylko mogą to pytanie rozwiązać. Nauka lekarska urzędo- 
wnie uznana twierdzi, że nie można osiągnąć uzdrawiającego 
skutku inaczej jak przez dozy duże. Zna więc ona tylko i przy
puszcza wpływ wagi, a nic nie wie o wpływach molekularnych, 
lub też za nic je uważa. Mamy w fizyce i w chemii dosyć 
faktów, uczących nas odróżniać to dwojakie oddziaływanie i do
wodzących, że materya rozdrabniając się i uwalniając od sku-
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pień massowych, odzyskuje swoje własności pierwiastkowe, 
pierworodne, które w massowości były, że tak powiemy uta
jone. Cała przecie chemia zajmuje się dochodzeniem tychto 
wzajemnych molekularnych oddziaływań.

Jakże można wreszcie nie uznawać mocy tych doz prawie 
nieobliczalnych i nie wierzyć w skuteczności ilości nieważkich 
na żyjący ozganizm, skoro widzimy, jak się z miazmów mor
dercze wywiązują choroby, ludność miast i krajów tępiące? 
A czemże są te miazmy? Czemś niezmiernie w skutkach 
swych potężnem, lecz w ilości swej tak nieuchwytnem, że nie 
ma narzędzi ani odczynników tyle czułych, aby obecność tych 
miazmów zaświadczyć zdołały.

Nauka akademika godzi się przecie na wpływ cząstek 
nieujętnych, wie o chorobach dziedzicznych i o innych faktach, 
które musi z konieczności przypisać materyi nieskończenie roz
cieńczonej. Materyalizmowi hołdując, nie zechce ona przecie, 
jak sądzimy, szukać przyczyn chorób we wpływach duchów 
ciało dręczących. Nie jest więc ta nauka konsekwentną, gdy 
z góry odrzuca wpływy rzeczywiste i bardzo materyalne z tego 
jedynie tytułu, iż należałoby je przyznać minimalnym dozom 
homeopatyi.

Tej ostatniej ,  metoda wydaje mi się daleko prostszą, 
pewniejszą, rozumniejsza, niż chaos systemów zawiłych, do
wolnych i sprzecznych, wśród którego się allopatya od dwóch 
tysięcy lat kołacze.

Hahnemann tę ma zasługę, że próbował pierwszy zawró
cić medycynę ku jej celowi, zależącemu na tem, ażeby w drodze 
doświadczenia ustalić stosunki czy to ilościowe, czy jakościowe, 
pomiędzy chorobą a lekarstwem do jej uleczenia przydatnem. 
Badania te zostały prawie że zapomniane oddawna przez me
dycynę urzędowną, która zrzekając się leczenia, niczem innem 
zaprzątać się nie zdaje, prócz determinowaniem dolegliwości 
i uczonemi nad niemi rozprawami. Co zaś do środków zwal
czenia chorób, tych owa umiejętność lekarska nigdy doszukać 
się nie mogła; straciła nadzieję onych znalezienia, i w zwąt
pieniu swem już ich nawet i szukać przestała, więc ogłasza
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choroby za nieuleczalne, zamiast przyznać się po prostu do 
własnej nieudolności i bankructwa.

Ale przerażający ten szereg dolegliwości nieuleczalnych, 
zdawał mi się niezgodnym z ideą opatrznego na tym świecie 
porządku, i niegodnym tej mądrości nieskończonej, która stwo
rzyła drzewo wiadomości dobrego obok drzewa wiadomości 
złego, która jednem słowem obdarzyła ludzi wszystkiem, co 
im jest do ratowania się potrzebne, tak w moralnym, jak ma- 
teryalnym porządku.

Toż bydlę instynktem swym wiedzione skubie zioła, które 
mu ulgę przynoszą. Człowiek przecie posiada coś więcej jak 
instynkt; ma przewodnika w swym rozumie, który mu powi
nien dla utrzymaniu bytu wystarczyć.

Pomyślałem wówczas o pierwotnych lekarzach, którzy 
ziół tylko używali. Medycyna Hippokratesa, na którą po tylu 
odkryciach, ze słusznym jeszcze oglądali się żalem, nie znała 
prawie wcale tej gmatwaniny materyałów zapełniających pod
ręczniki nasze, nazwą farmakopei przyozdobione. Z roślin po
żywienie zwierząt pochodzi, przez rośliny łączy się świat ży
wych istot z tworami nieorganicznemi, tam mu powiedziałem 
sobie, musiał Bóg medycynę umieścić.

Wśród takich to rozważań oddałem się poszukiwaniom 
w celu wykrycia czegoś takiego, coby uzdrawiać mogło; wy
obrażałem sobie, że to coś nieznane dotąd, dalekiem przecież 
od nas być nie powinno, te pierwiastki czynne, wielmożne do 
leczenia nas nadające się, muszą znajdować się gdzieś przy
sposobione i gotowe pomiędzy roślinnemi gatunkami.

I nie omyliłem się. Powiodło mi się natrafić na rośliny, 
których bezpośrednie pierwiastki przezemnie wydobyte doko
nały uzdrowień. Widząc skutki ich powtarzające się, zawsze 
tożsame i niezawodzące nigdy, pomyślałem wtedy i rzekłem — 
oto jest medycyna.

Choroby, z któremi pierwsze czyniłem próby, należały 
do kategoryi skrofulicznych, to jest ze zboczeń systemu lim- 
fatycznego pochodzących. Ztąd nadałem pierwszemu lekarstwu 
mojemu nazwę przeciwskrofulicznego (Antiscrofoloso).
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Zwróciłem zatem uwagę moją na postacie i gatunki cho
rób, do których leczenia pierwszy ten środek był przydatnym. 
Wkrótce niezmienność skutków, i wdrożenie się do obserwacyi 
dały mi możność przewidywania rezultatów z góry. Nie mogłem 
się dłużej wahać, rezultaty były wierzytelne we wszystkich po
staciach chorób skrofulicznych. Ze zdumiewającą szybkością 
objawiały się one w wypadkach prostych; w chorobach daleko 
zaszłych, miało miejsce najprzód nieco pogorszenie, które po- 
źniej znikało, a one same po dłuższym lub krótszym czasie 
leczenia ustępowały, a raz zwyciężone nie powracały więcej.

Cóż to więc za roślina? Miałażby to być panacea, czyli 
wszechlekarstwo? W niedoświadczeniu mojem tak sobie zaczą
łem wnioskować. Była chwila, żem o mało co nie uwierzył 
wteoryę kankroidów, które przez czas jakiś za przyczynę wszyst
kich chorób uważano.

Czas wszakże i praktyka okazały mi, że moje Antiscro- 
foloso nie zawsze i nie we wszystkich razach równie dobrze 
skutkowało. Chorzy z temperamentem krwistym, pełnego składu 
ciała, cierpiący na bicie serca, na krwiotoki, na kongestya i t. p. 
nie powracali do zdrowia pod jego wpływem, co naprowadziło 
mnie na wniosek, że krew nie z jednej musi się psuć przy
czyny, a zatem nie da się jedynym uleczać czynnikiem.

Inne dopiero lekarstwo, które zrazu także za przeciw- 
skrofuliczne uważałem, wyśmienite okazało mi skutki we wszyst
kich chorobach krwi w ścisłem znaczeniu, to jest z zakłócenia 
obiegu krwi wynikających. Zapalenie oczu naprzykład, nie ustę
pujące od Antiscrofoloso, ustępuje z łatwością przed tem dru- 
giem lekarstwem, które zadziwiająco leczyło krwawnice to jest 
żyły i usuwało ich nabrzmienie. Widziałem jak naczynia krwio
nośne osłabione i zwężone powracały do normalnego stanu 
w skutek stosowania tego drugiego lekarstwa, gdy pierwsze 
żadnego nie sprawiało wrażenia. Wniosłem z tego, że drugie 
moje lekarstwo nie jest przeciwskrofulicznem (Antiscrofoloso), 
lecz przeciw chorobom naczyń krwionośnych (Antiangioitico), 
i że jak pierwsze leczy choroby limfatyczne, tak drugie uzdrawia 
wszelkie nadwerężenia, jakie zły obieg krwi spowodować może.
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Skoro więc zwyciężałem zapomocą Antiscrofoloso tysiące 
chorób limfatycznych, w ich wszelkich możliwych postaciach, — 
skoro mogłem również zwyciężać, używając Antiangioitico mnó
stwo chorób naczyń krwionośnych także w najrozmaitszych ich 
objawach, — doszedłem naturalnie do pewnika (opartego na 
faktach zawsze tożsamych a codziennie obserwowanych), że 
Antiscrofoloso jest niewątpliwem lekarstwem na limfę, a An- 
tiagioitico na krew, i że przyczyny wszystkich naszych cho
rób do liczby dwóch tylko schodzą.

Ale za to ludzki organizm, najrozmaitsze różnice nastrę
cza; — wrażliwość na lekarstwa jednostek nieskończenie bywa 
rozmaita, zależnie od organizacyi ciała, wieku, płci, nawyknień 
i wpływów otoczenia. Ztąd rozmaitość postaci, ztąd zawiłość, 
w jakiej się choroby przedstawiają, lubo wszystkie, jak się 
rzekło, z dwóch tylko wynikają przyczyn: z zepsucia limfy 
i z zepsucia krwi. Widziałem wreszcie wypadki, w których 
żadne z dwóch lekarstw moich nie zdołało sarno uzdrowienia 
sprowadzić, lecz używanie naprzemian obydwóch pożądany 
skutek odnosiło. Wniosłem ztąd, iż skażenie limfy sprowadza 
skażenie krwi, i nawzajem, że więc są choroby mieszane, ró
wnoczesnego użycia Antiscrofoloso i Antiangioitico wyma
gające.

Byłem więc odtąd w posiadaniu dwóch fundamentalnych 
faktów; należało tylko prowadzić dalej poszukiwania, trzymając 
się zasady, iż wszelka choroba bierze swój początek albo ze 
skażenia krwi, albo ze skażenia limfy, albo z tych obojga 
łącznie. Toż samo światło, które doprowadziło mnie do odkry
cia Antiscrofoloso i Antiangioitico wskazało mi drogę do 
znalezienia innych lekarstw, na choroby mocno rozwinięte, 
byle nie takie, ma się rozumieć, gdy życie chorego już jest 
na schyłku; bo w takim razie to chyba cuda pomódz mogą 
a nie leki.

W ten sposób wytworzyła się nowa materya medyczna, 
którą najprzód okazałem faktami niezliczonych uzdrowień, a na
stępnie obwieściłem publiczności przez broszury.
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Cenne prace ogłoszone zostały drukiem tak we Włoszech, 
jako i w innych krajach przez lekarzy i przez różne zacne 
osoby, nową umiejętność uznające. Ma już ona swoje dzieje 
i swoją bibliografię we wszystkich prawie europejskich języ
kach; którą to bibliografię uzupełniłem właśnie pod względem 
liczby lekarstw a zwłaszcza rozmaitych sposobów stósowania 
onych, tak ażeby każdy prawie mógł być sobie lekarzem, przez 
wydanie w języku włoskim: Elettromiopatia scienza nuova, 
che cura il sangue e sana Torganismo w Casale Monferrato 
u Pawła Bertero, drukarza wydawcy, roku 1878. (Elektroho- 
meopatya, nauka nowa, lecząca krew i uzdrawiająca organizm). 
Leczenie chorób, dotąd za nieuleczalne uważanych, jest to 
zupełny w medycynie przewrót. Leczenie zaś to jest gruntowne, 
gdyż te same choroby nie wracają się. Pod wpływem tych spe- 
cyfików organizm się oczyszcza i widocznie odradza, w miarę 
przenikania lekarstw żywienie ogólne odbywa się prawidłowiej, 
wycieńczenie ustaje, okazuje się zdrowa cera, tkanki nabierają 
jędrności i objętości, zmartwiałe nawet części odżywiają się 
niekiedy. Wobec faktów tak uderzających, zaświadczanych stale 
i wszędzie w warunkach bardzo rozmaitych, sądzę, iż wolno 
jest zasady nowej umiejętności określić. Lecz proszę o tem 
dobrze pamiętać, że nie jakiś system medycyny utworzyłem, 
lecz poprostu medycynę samą. Wszystkie systemy medyczne 
nie trafiały do celu, a dlaczego? Oto dlatego, że szukano le
ków podług pewnej z góry powziętych teoryi, dla stósowania 
ich uprzednio ułożonych, zamiast wypróbowywania najprzód 
materyi medycznych, a potem dopiero utwarzania teoryi. Tak 
właśnie ja uczyniłem i to też zaznaczyć pragnę.

Dostrzegłszy, iż pewna roślina leczy liszaje, powiedziałem 
sobie: to jest środek przeciwliszajowy (Antiherpetique); do
strzegłszy, że toż samo lekarstwo pomaga na podagrę, na 
próchnienie kości, na koxalgią (coxalgie) i t. d. powiedziałem 
sobie: jest to środek przeciwskrofułowy. — Skoro ujrzałem, 
iż pod wpływem onego jednocześnie i u tej samej osoby zni
kały liszaje, bielmo oczne i podagra, powiedziałem sobie: jest 
to lekarstwo wywierające wpływ na massę całą krwi. — Widząc,
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że ustaje kłucie w spuchlinie, a spuchlina maleje, oddziela 
się i znika — widząc ze zdumieniem, że części ciała obezwła
dnione wracają do stanu żywotności, powiedziałem sobie: te 
lekarstwa mają wpływ na cały organizm. — Widząc wre
szcie jak pewne dolegliwości skórne znikają od prostego po
smarowania pewnemi płynami, wywierającemi skutki elektry
czności właściwe nawet wstrząśnienia — zawołałem wtedy 
przejęty zdumieniem: to elektryczność!

Wszystko to własnemi oglądałem oczyma, i to w ciągu 
lat dwudziestu dotąd licząc. Są to fakta; choroby raz poko
nane nie wracały. Lekarstwa te więc, powiedziałem sobie : 
dosięgają złego w samem jego źródle, uzdrawiają z gruntu, 
więc koniec dla półśrodków! Proszę więc nie stawiać odkry
cia mojego w jednym rzędzie z systematami medycyny.

Jeżeli stawiam zasady, to jedynie dla wytłómaczenia 
faktów.

Fakta zaś te istniałyby tak samo, choćby ich tłomacze- 
nie mylnem było; lekarstwa nicby ze swej skuteczności nie 
straciły; nicby słowem, nie zmieniło się w praktyce, gdyby 
ktoś dowiódł, że w teoryi pobłądziłem. Co do zasad teorety
cznych nowej umiejętności musiał je już czytelnik pochwycić; 
zestawiam je wszakże tutaj w porządku.

1. Organizm ludzki złożony jest całkowicie z dwóch zasa
dniczych płynów: limfy i krwi.

2. Od stanu tych dwóch składowych żywiołów zależy zdro
wie lub choroba.

3. Wszelka choroba pochodzi ze skażenia bądź krwi, bądź 
limfy, bądź obu tych płynów jednocześnie.

4. Choroby, na które tożsamo służy lekarstwo, wspólną też 
mają przyczynę: to jest wynikają ze skażenia jednego 
żywiołu limfy albo krwi. Idzie za tem, że wszystkie cho
roby dające się leczyć Antiscrofolosami, muszą mieć 
źródło w zakażeniach limfy, tak jak te, które ustępują 
od Antiangioitico pochodzą ze skażeń krwi i jej na
czyń. Choroby wreszcie wymagające użycia obydwóch 
tych czynników właściwie stosowanych, upoważniają do
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przypuszczenia, iż obadwa składniki organizmu skażone 
zostały.

5. Wynika dalej z tego co się powiedziało, że objawy lub 
umiejscowienie chorób nie mogą wystarczyć do wyboru 
odpowiednich lekarstw; można podług nich rozstrzygać 
tylko, czy cierpienia są limfatyczne czy krwiste i z wa
dliwości cyrkulacyi jej pochodzące, lub też z połączonych 
tych przyczyn.
Każda naprzykład dolegliwość skórna może nieskończe

nie rozmaite przybierać postacie; lekarstwo też odpowiednie 
da się wybrać wtedy dopiero, gdy zdołamy się przeświadczyć 
z jakim temperamentem do czynienia mamy: limfatycznym 
czy krwistym.

Dyagnoza wszakże nie zbyt trudna. Jeżeli z bicia pulsu, 
tętnic szyjnych, serca, i z innych objawów nie zdaje się, żeby 
jaka wadliwość w krążeniu krwi zachodziła, znaczy to, że limfa 
jest głównem choroby źródłem. W Rzymie, w szpitalu św. 
Teresy, gdzie w ciągu dwóch miesięcy przyjęto i wyleczono 
tysiące chorych, wystarczałem dla dyagnozy sam jeden z kilku 
podrzędnymi pomocnikami. A jednak rzadko się myliłem, jak 
mogą to potwierdzić osoby wszelkiego stanu, zacząwszy od 
ambasadorów, a na prostych skończywszy wyrobnikach 1).

Tam to wobec publiczności, dokonane zostały między 
innemi, uzdrowienia natychmiastowe, zdumiewające, o których 
doktór Lutze, jeden z najznakomitszych lekarzy homeopatów 
niemieckich ogłosił drukiem wiadomość w Lipsku. Ale że nie 
były znane wtedy szczegóły tych faktów, które później opisa
łem, więc podziwiano, w osłupienie wpadano, niepojętą w nich 
upatrując tajemnicę. A były to wszakże najprostsze w świecie 
rzeczy: kilka ziół, z których jedne miały własności leczenia 
limfy, inne zaś krwi; kilka ziół, które mi Pan Bóg napotkać 
dozwolił, gdy już do starości się zbliżałem, i chociaż medy
cyna nie była mojem rzemiosłem.

Skoro tedy dwa lekarstwa, dwa jedyne, niweczą zarody 
wszystkich dolegliwości naszych; skoro wszystkie choroby 
z dwóch tylko pochodzą źródeł, mianowicie z limfy i krwi, to



15

czyż może znaleść się tak niepojętny człowiek, któryby mniej 
więcej sam się leczyć nie mógł ?

Któż nie odróżni wyrzutów na ciele od gwałtownego bi
cia serca? Komuż się może rozdęcie żył wydać podobnem do 
liszaju? — A przypuściwszy nawet, że ktoś nie zdoła rozeznać 
tego, co jest do rozeznania łatwem, to i ztąd szkoda żadna 
nie wyniknie, tylko o tyle, że skutek w lekarstwie stosowniej- 
szem zawarty nie okaże się. Zawód ten sam już posłuży za 
wskazówkę, i rzecz się rychło sprostuje przez użycie innego 
środka. Bo powtarzamy raz jeszcze, iż wszystkie choroby mają 
źródło w krwi albo w limfie; w naczyniach białych albo czer
wonych. Na tem zasadza się cała medycyna.

Tak jest; na tem zasadza się ona w całości. Żaden 
o zdrowych zmysłach człowiek nie dopuści w sobie raka, mo
gąc z taką łatwością zniweczać jego zarodek przez wyleczenie 
gruczołów. Nikt się dobrowolnie przykuć nie zechce do łoża 
podagrą, scyatyką, albo bolami głowy, kiedy z pomocą tych 
lekarstw może się pozbyć tych cierpień za pierwszymi ich 
objawami. Któżby się znowu dał sprzątnąć cholerze, skoro 
kilka ziarnek Antiscrofoloso wystarcza do usunięcia samego 
tejże cholery zarodka.

Principiis obsta, medicina paratur,
Quum mala per longas invaluere moras.

(Zarody zwalczaj, bo zapóźno już na medycynę, gdy choroba przez 
długi czas się wzmagała).

Wiedzą to wszyscy i rozumieją, na podstawie teoryi tak 
prostej, że środkami leczniczymi tak naturalnymi, może się 
leczyć każdy, i to jest niezawodnie medycyna przyszłości.

Powiadam, że zasady tak proste, za podstawę nowej 
umiejętności lekarskiej służące, wyprowadzone zostały wprost 
z doświadczenia. Popierają je i wyniki naukowe, jak to zaraz 
zobaczymy.

Wiadomo każdemu, iż ciało ludzkie mieści w sobie dwa 
całokształty naczyń przeznaczonych do rozprowadzenia pomię
dzy wszystkie części organizmu, żywiących go soków. Sieć 
naczyniek limfatycznych ściąga ku środkowi krążenia płyn bia-
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ławy, limfą nazwany; w naczyniach zaś czerwonych, w tętni
cach (arteryach) i krwawnicach (żyłach) obiega właściwie krew, 
którą można uważać za limfę przerobioną, utlenioną. Odkrycie 
naszyń białych nastąpiło niebawem po odkryciu obiegu krwi, 
dowiedzionego przez Herveya w środku pierwszej połowy XVII. 
wieku (1628). Dowiedzioną jest równie prawdą, iż w przeciągu 
pewnego czasu, różnych według osobistości jednostek, wszyst
kie części składowe tkanki ciała ludzkiego odnawiają się mniej 
więcej zupełnie. Jakoż waga człowieka od czasu dojścia do 
zupełnego rozwinięcia bywa jednostajną, i nie zmienia się zna
cznie aż do pory życia, w której się ono ku zachodowi po
chyla ; a przecież ciało ludzkie pochłania przez ten czas co
dziennie pewną ilość pokarmów, które przez proces żywienia 
assymilują się i wcielają u ogółu organizmu. Niezmienność 
jednak wagi ciała dowodzi, że tyle w sam raz co też i te 
wytwory z pokarmów ilość materyi, musi ze składu ciała 
ludzkiego ubywać, miejsce zaś jej nowoprzybyłe odżywcze pro- 
dukcye zastępują. Soki z pokarmów przez naczynia trawienia 
wsysane, wszedłszy w przewody limfatyczne mieszają się z krwią 
czerwoną i wpadają do serca, ztamtąd zaś do płuc wpędzony 
sam się krwią czerwoną staje skutkiem utlenienia. Krew ta 
świeżo wyrobiona rozchodzi się po wszystkich częściach orga
nizmu i wszędzie w swym biegu pozostawia świeże pierwiastki; 
gdy jednocześnie nadmiar tlenu we krwi samej rozprowadzonego 
pali cząstki już zużyte i nieprzydatne zamieniając je na wytwory 
zbędne, które w postaci wilgoci, kwasu węglowego, uryny i  t. d. 
rozmaitemi drogami: — jak skórą, kanałem oddechowym, ury- 
nowym, stolcowym i t. d. organizm opuszczają.

Tak więc organizm ten odnawia się nieustannie cudo
wnym tym trybem kolejnych rozkładów i odtwarzań przez pier
wiastki krwi. Jest to pierwszy warunek naszego bytu, naszego 
istnienia. Na stosunkach również bądź ilocciowych, bądź ja 
kościowych pomiędzy wymienianemi materyałami zależy dany 
stan organizmu, to jest zdrowie lub choroba. W przeobraże
niach czysto chemicznych miane są na względzie tylko sto
sunki wagi; lecz w biegu objawów żywotności panuje równo-
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ważnictwo wyższego rzędu, nieznane jeszcze, któreby można 
nazwać równoważnictwem organiczno-żywotnem.

Stan normalny więc, czyli zdrowie, jest wypadkowością 
pewnej liczby sił rozdzielonych podług pewnego danego prawa 
między wszystkie przyrządy organizmu. Zacząwszy od mózgu, 
doszedłszy aż do końca paznokci, wszystko ma wyznaczoną 
sobie dla utrzymania życia czynność, wszędzie jest praca, 
a zatem użycie siły, czyli inaczej, przetwarzanie materyi. Dla 
tego to jedna materya nie może starczyć nieskończenie do 
przedłużania życia; po niejakim czasie pozostawania w tkan
kach musi ona być odnowioną, gdyż zużyła się , ta praca 
w jakiejkolwiek postaci, jest wypadkiem j ej przeistoczeń; nie 
może więc już ta materya na nowo jej rozpoczynać, przechodzi 
w stadyum przetlenienia , zkąd wreszcie do świata nieorgani
cznego powraca. Jest to tak samo, jak para uchodząca z cy
lindra, gdy tłok popchnęła, trzeba ją zastąpić inną równą 
ilością zaczerpniętą z kotła, ażeby na nowo i dalej tę samą 
pracę wykonywać.

Ciąg normalny pracy żywotnej jest to doskonałe zdrowie, 
będące wynikiem równowagi pomiędzy siłami ubywającemi 
a siłami przybywającemi. Wydzielanie się materyi zużytych 
jest jakby wydatkiem, zaś assymilacya pokarmów przychodem, 
jako utrzymująca organa w ich całości. Doskonałe zdrowie 
zależy więc od chemiczno-żywotnego równoważnictwa, o któ- 
rem wyżej wspominaliśmy; to jest, trzeba, żeby atomy prze
chodzące z pokarmów do tkanek w drodze assymilacyi przy
niosły im życie, sprężystość, ile musiał stracić organizm 
w pracy wydzielania, przez którą cząstki organiczne w dzie
dzinę świata nieorganicznego zstępują.

Stan doskonałej organizmu równowagi, tak jak go tu 
przedstawiamy, jest może idealnym tylko, lub też był rzeczy
wistością w człowieku jedynie podczas pierwszej epoki po jego 
stworzeniu. Lecz zważmy także, iż drobne niedokładności w pod
rzędnych machiny jakiejbądź częściach, znacznej w jej ruchu 
ogólnym nie czynią zawady. Tak też i w ciele naszem; są 
organa dla życia niezbędne, są też inne, że tak powiemy do-

2
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datkowe. Rozstrój w pierwszych zagraża życiu, gdy z nadwe
rężenia drugich doznajemy tylko uprzykrzeń i dokuczliwości.

Zaczerpnęliśmy kilka szczegółów powyższych z nowo
czesnej nauki dla łatwiejszego wytłomaczenia, że życie i zdro
wie zawierają się w limfie i we krwi, i że chorobę stano
wią skażenia limfy lub krwi, bądź też obojga, że więc dwie 
są tylko pierwotne przyczyny ogólne chorób, — a przeto i dwa 
ogólne leków rodzaje: jedne działające na limfę, które nazy
wam przeciwskrofułowemi, drugie działające na krew, nazwane 
Antiangioitico (przeciwnaczyniowe) 1) i jej naczynia.

Z pomocą tych lekarstw przywraca się do stanu nor
malnego pierwiastki składowe wszystkich części ciała, i pier
wiastki te przez proces stopniowego wmieszczania się swego 
we wszystkie części organizmu, są czynnikami rugującemi 
pierwiastki chorobne, gdziekolwiek się te znajdują. Wynika 
ztąd, że oczyszczając krew, działa się na cały organizm, 
i niszczy się źródło chorób. Wtedy też odnowienie tkanek 
nadwątlonych lub częściowo zepsutych, nie jest już faktem 
niemożliwym. Takie rezultaty otrzymywaliśmy. Oto teorya, 
którą wysnułem z doświadczeń, — oto zasady, któremi usi
łuję wytłómaczyć sobie pewne fakta, zawsze tożsame skutkami 
nowego leczenia będące. Uczeni mogą nie podzielać mego za
patrywania , zwalczać, odrzucać, ośmieszać nawet moje idee 
teoretyczne, ale wielce zgrzeszyliby, gdyby chcieli uporczywie 
zaprzeczać faktom, które się żadną miarą zaprzeczyć nie da
dzą (patrz Dodatek na końcu tego dzieła).

Po powyższem wyłożeniu może sobie każdy zaznaczyć, 
czy to różnice, czy też i punkta wspólności między nową 
umiejętnością a homeopatyą właściwą, której znakomity Hah- 
nemann jest założycielem. Obie one opierają się na prawie 
podobników, i z tego względu odkrycie moje jest tylko dal
szym ciągiem i uwieńczeniem nauki lekarskiej przez Hahne- 
manna ugruntowanej. Pod względem wszakże natury leków, 
tudzież metody doświadczania ich skuteczności i sposobu od-

1) Z greckiego: αγγειδν (angeion), naczynie
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działywania na organizm, a także i co do pewnych poglądów 
teorycznych, zachodzą pomiędzy temi dwiema naukami wielce 
doniosłe różnice, na które wskazać należy.

Nasamprzód Hahnemann zatrzymuje się na chorobnych 
objawach to jest symptomatach, i poprzestaje na zwalczaniu 
lekami swojemi wystąpień choroby widocznych nie sięgając do 
ich źródła tak , iż choroba prędzej czy później wznawiać się 
nie omieszka. Mówiemy tu ma się rozumieć o chorobach cięż
kich, opanowujących organizm, i źródłom życia grożących. 
W chorobach takich nie podaje metoda homeopatyczna środ
ków leczenia gruntownego, pod tym też względem lekarstwa 
homeopatyczne, choć odpowiedniejsze i rozumniej stosowane, 
nie różnią się przecież istotnie od leków starej szkoły, nie 
wychodzą z kategoryi paljatywów czyli półśrodków. Czego 
praktyce Hahnemanowskiej brakowało, i co jest niezbędnem 
onej dopełnieniem, to ja właściwie znalazłem: siłę podno
szącą wpływ lekarstw do stopnia przywracania organizmowi 
utraconej żywotności, naprawiania strat i uwalniania go od 
przyczyn chorobnych źródłem różnych dolegliwości będą
cych. Trzeba jeszcze dodać, iż mnogość objawów czyli sym- 
ptomatów, które należy brać w rachunek podług homeopaty
cznej metody, zmienność ich zależnie od wyłączności organi
zmom rozmaitym właściwych, — wprawiają w niepewność, 
utrudniają często dyagnozę, a nadewszystko wybór lekarstw 
kłopotliwym czynią. Dosyć jest zajrzeć do homeopatycznych 
przewodników dla przekonania się o ważności tych utrudnień. 
Te tablice patogenetyczne obok każdego lekarstwa zamieszczone, 
przedstawiają mnogość objawów jednakowo leczyć się dających; 
a dalej trzeba jeszcze wyróżniać i wyszykować te objawy w różne 
rzędy, oceniać ich stosunkową ważność, uchwycić nareszcie ten 
lub te w pośród nich, które o wyborze lekarstwa stanowić 
mają. Z tych to przyczyn praktyka homeopatyi nie mogła się 
tak upowszechnić, jak ogólnie myślą. Niczego tego w stoso
waniu nowej medycyny nie potrzeba, ponieważ dosyć jest zde
terminować tylko, czy dolegliwości są limfowe, czy też z krwi, 
a rzadko się zdarza, żeby na samych pacyentach nie było

2*
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widocznych oznak, do odróżnień tych posłużyć mogących. Co 
zaś do lekarstw, wybór jest w ogóle łatwy, niepodobna się 
w nim omylić, gdy idzie o choroby szczególne, przeciw któ
rym są środki szczególne doradcze wskazane: naprzykład 
w wypadkach febry, chorób piersiowych, syfilistycznych i t. d. 
Najczęściej zachodzi tylko potrzeba wyboru między lekarstwami 
Antiscrofoloso i Antiangioitico.

Prostota jest zawsze prawdy znamieniem. W nowej tej 
umiejętności posługuje prostota, i jako dowód i jako spra
wdzenie, bo każdy tu może wypróbować prawdziwość i rze- 
czywistość skutków. To mnie więc upoważnia do twierdzenia, 
iż umiejętność, którą wprowadzam, stanowi przewrót, i że jest 
ona medycyną przyszłości. Skutki jej rychłe, niekiedy natych
miastowe : kilka naprzykład pigułeczek Antiscrofoloso w stanie 
suchym na język położone wstrzymują omdlenie, lub orzeźwiają 
z niego, odwracają zbliżanie się apopleksyi; po pierwszej ły
żeczce roztworu antirakowego (Anticanceroso), widziałem 
zmniejszające się i ustające kurcze maciczne, i powracał wstrzy
many postęp czyli przebieg prawidłowego porodu. Stan opil
stwa znika w kilka minut od suchych pigułek Antiscrofoloso ; 
widziałem tysiące razy, jak przeszywające bóle okrutne, kon- 
wulsye spazmatyczne ustępowały za dotykaniem płynami, które 
w pewnych razach sprawiają czasami w organizmach niektó
rych wstrząśnienie jakby od iskry z butelki Leydejskiej albo 
od przerywanego prądu elektrycznego.

Ze względu na takie to objawy, bardzo jak  mniemam 
znaczące, nadałem miano Elektro-homeopatya tej medycynie, 
którą mi Opatrzność poznać dozwoliła. Chciałem przez to wy- 
razić, iż leki te w rodzaju elektroid, podległemi będąc prawu 
podobników, zawierają w sobie moc i szybkość działania mo
gące się do elektryczności przyrównać. Nowe te objawy zwa
żywszy a nadewszystko zmiany, jakie dla przywrócenia stanu- 
zdrowia w organizmie następują, powiadam, iż z odkrycia mo- 
jego przybyło to, czego materyi medycznej Hahnemanna bra
kowało.

Wypada mi dodać jeszcze słów kilka w przedmiocie ró-
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żnic innego rodzaju pomiędzy homeopatyą a elektrohomeopatyą 
zachodzących. Hahnemann próbował lekarstw na człowieku 
zdrowym, następnie zaś na podstawie zaobserwowanych dzia
łań , określał to, co się u homeopatów nazywa patogenezą 
lekarską; to jest sferą jego zastosowania do ludzi chorych. 
Ten sposób postępowania nieco kołujący, nie jest bez za
rzutów.

Bo czyż można być pewnym, że wpływy danego czyn
nika będą tożsame, z różnicą jedynie stopnia, w stosowaniu 
do organizmu tak chorej, jak i zdrowej istoty ? Nie każdemu 
to do przekonania trafi. Z drugiej znów strony, tablice pato- 
genetyczne składają się z objawów obserwowanych i spra
wdzonych na pewnej liczbie jednostek; boć nikt temu nie 
uwierzy, aby patologiczny szereg, mieszczący się obok każdego 
lekarstwa w podręcznikach homeopatów mógł się razem u je 
dnego napotkać pacyenta, choćby to był jaki nowy Hiob. 
Więc czy nie godzi się przypuszczać, że jedno i toż samo 
lekarstwo zażyte przez dwa różne organizmy nie zawsze toż 
same wyda skutki? Okazuje się to owszem nader wydatnie 
z moich doświadczeń, idzie wiec za tem, że trudnem być musi 
rozpoznanie się w tych spisach objawów chorobnych, a nade- 
wszystko zdeterminowanie w wielu wypadkach, jaki skutek 
dane lekarstwo sprawić winno.

Co zaś do mnie, to sądziłem, że jedna jest tylko prosta 
droga do poznania siły lekarstw prowadząca, a tą jest pró
bowanie na chorych, i zaznaczanie rodzaju cierpień, przeciw 
którym każde z lekarstw ma działać. Tej też drogi trzymałem 
się, której nie można nic zarzucić, a która żadnej nie przed
stawia sprzeczności.

Leczę chorych, — jest to fakt, któremu przeczyć nie 
można, w nim się też cała wartość mojej medycyny zawiera; 
medycyny, którą świat sobie przyswoi pomimo uczone szykany, 
medycyny nad wszystkie inne gruntownej, niepotrzebującej na
wet żadnych teoretycznych podstaw, lub też mającej za je
dyną teoryą streszczenie swoich doświadczeń w postaci jednej 
formuły ogólnej.



Usiłowali sobie zdać sprawę homeopaci z rzeczywistych 
skutków, sprawianych przez dozy nieskończenie drobne. Jedni 
przyszli do wniosków, że samo powtarzanie i proces mecha
niczny dzielenie lekarstwa wzmagają jego siłę, nazwali więc 
to dzielenie dynamizacyą. Przedstawiliśmy już wyżej, co sie 
da w obecnym stanie naszej wiedzy, o tem powiedzieć. Roz
cieńczenie mianowicie m ass, daje przestwór do wywarcia się 
sił molekularnych według znanej oddawna reguły — corpora 
non agunt nisi soluta (ciała w rozpuszczeniu tylko działają). 
Ale że się obawiam zbyt uczonych w medycynie zaciekań, 
więc mówię sobie poprostu, że dozy powinny być odpowiednie 
ciężkości choroby: to jest, że ilość lekarstwa powinna się 
w stosunku ciężkości chorób zmniejszać. Jest to także jeszcze 
rezultat doświadczenia; a choćby się nie dał rozumowo uza
sadnić, pozostanie on niemniej ogólnem prawidłem , statutem 
Elektro-homeopatyi.

Leczyłem jedną kroplą ekstraktu w szklance wody roz
puszczoną ; leczyłem zwyczajną doza, to jest jedną pigułką na 
dzień, rozpuszczoną w szklance wody ; leczyłem drugą dylucyą, 
a niekiedy lecz rzadziej schodzę do trzeciej ; — w innych 
znowu wypadkach bardzo mocne daję dozy. Są to fakta, po
przestaję na zaznaczeniu ich, oznajmiając ich prawidło ogólne, 
że lekarstwo powinno być w odwrotnym ilościowym stosunku 
do stopnia choroby, niemniej w pewnych jednak wypadkach 
trzeba umieć posługiwać się większemi i największemi dozami. 
Nie powiadam wszakże, jakobym dynamizował materyą; takiej 
potęgi nie posiadam i sądzę, że ona do Stwórcy tylko należy, 
qui effudit illam super omnia opera sua (który je na wszystkie 
swe wylał dzieła), jak w księgach mądrości powiedziano jest.

A jednak każdy fakt prawdziwy i rzeczywisty musi mieć 
swoją racyą, tylko że ją się nie zawsze wykryć powiedzie. Otóż 
zważywszy, że uzdrowienie niczem innem nie jest, tylko sku
tkiem oddziaływań spowodowanych w organach naszych przez 
czynniki, lekarstwami zwane, i że oddziaływania takowe tem 
są słabsze, im mniej żywotności w organizmie pozostało, czyli 
im choroba jest cięższa, zrozumiemy bez trudności, dlaczego
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należy zmniejszać dozy w wyższym choroby stopniu. W gruncie 
rzeczy prawidło to, wynika jako proste rozwinięcie z ogólnego 
prawa bezwładności materyi: że opór jest równy, i w kierunku 
przeciwnym działaniu.

Na pierwszy rzut oka, zdawać się zwykło, że im silniej
sze cierpienie, tem silniejsze i lekarstwo być powinno. Na to 
mówię, że siła lekarstwa nie zależy na jego wielkiej ilości, 
i że jak najdrobniejsze, niedostrzegalne źdźbła miazmatów stają 
się przyczyną zakłóceń organizmu i najcięższych chorób, tak 
też i najdrobniejsze ilości właściwego lekarstwa przez powta
rzane działania swoje do zniweczenia choroby wystarczają.

I w samej rzeczy ile może ważyć jadowita ciecz wpu
szczona przez żądło owadu, którego ukłucie śmierć niekiedy 
człowiekowi zadaje? Na czem się więc opiera mniemanie, iż 
potrzebna jest daleko większa ilość przeciw jadu dla wywołania 
w organizmie reakcyi równosilnej, któraby działanie trujące 
powstrzymała, i do zera sprowadziła? Ileż to dokoła nas faktów 
uchodzi od naszej uwagi; gdy mogłyby i powinny czegoś nas 
nauczyć, gdybyśmy mieli zwyczaj zastanawiania się i rozumo
wania nad niemi, w celu ich zrozumienia. Ale jesteśmy nato
miast zawczasu do rutyny wdrożeni; to jest do powtarzania 
tego, co drudzy wyrzekli; wystawia się przed oczy umysłu 
naszego nauka gotowa, podsuwane nam są wyrażenia nawet, 

jakiemi posługiwać się mamy, aby za wykształconych i uczo
nych uchodzić. A przecież często na dnie tych teoryi, które 
nas tyle uczenia się kosztują, kryje się nic innego, jak próżnia 
nieświadomości ludzkiej, zręcznie umownemi przysłonięta fra
zesami. Mocą takiejto rutyny uwieczniają się przesądy, i mo- 
żliwem jest dosyć ogólnie podzielane mniemanie, że medycyna 
po za akademiami to musi być absurdum; dzięki tej rutynie 
chętnie się wyszydza ludzi, którzy nie należąc do ciał uczo
nych obwieszczają światu odkrycie w uświęconą dziedzinę aka
demicką wkraczające. Na tej samej również podstawie, to jest 
przesądów i niewiadomości oparci, mają prawo lekarze zabijać 
nas i zabraniać nam wyzdrowienia. Tak się to urządziła ludzka 
społeczność i rodzaj ludzki do tego porządku się wdrożył.
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Skoro tylko odkryłem nowe czynniki terapeutyczne, i tyle 
zebrał doświadczeń, żem mógł nabrać pewności, iż wynalazek 
mój jest wielkim wynalazkiem i niewątpliwie najużyteczniejszym 
ze wszystkich, jakie się dotąd zdarzyły, poczytałem sobie za 
obowiązek dać go poznać ludziom i rozpowszechnić dla dobra 
wszystkich. Nie szukałem złota ani sławy; szedłem poprostu 
za natchnieniem ludzkości, nie roszcząc sobie nawet prawa, 
aby mi wierzono na słowo; — rozpocząłem od faktów, — do
konałem licznych uleczeń. Jakże to lekarze przyjęli? Opowiem 
zaraz.

W przeciągu lat dziesięciu utrzymywałem w Bolonii pu
bliczną lecznicę w domu moim, w której przyjmowałem tłumy 
wyrzutków ze szpitali, mnóstwo nieszczęśliwych, którym umie
jętność medyczna ostatnią dała odprawę. Nieuleczeni wracali 
u mnie do zdrowia, pospólstwo mówiło, że to za przyczyną 
Św. Antoniego. Lecz doktorzy medycyny w Sw. Antoniego nie 
wierzący, przybywali osobiście na moje audyencye, aby być 
obecnymi poradom, robili sobie notaty, a jeden z nich doktor 
C. prowadził nawet rejestr imienny leczonych przezemnie cho
rych, z zaznaczeniem wszystkich szczegółów, nie wyłączając 
i czasu trwania kuracyi. Po wielu naleganiach ogłosił tenże 
doktor wiadomość o zaświadczonych uzdrowieniach. Wyobra
żałem sobie, że od owej chwili elektro-homeopatya wyłącznie 
w Bolonii zapanuje; — omyliłem się; — zażądano przeciwnie 
od Prefekta, żeby sale moje kazał pozamykać, i Bolonia gród 
uczony, jak wiadomo, uprawiała po dawnemu sztukę bardzo 
umiejętnego umarzania nieuleczalnych.

Cuda owe św. Antoniego, widziane przez publiczność 
sławnego miasta, sto tysięcy mieszkańców liczącego, rozgło
siły się najprzód na całym Półwyspie; przybywano do mnie 
po radę ze wszystkich prowincyi włoskich, następnie zaś po 
mojem przeniesieniu się do Rzymu na wezwanie sumiennego 
doktora L. Pascucci, dziwy elektro-homeopatyi zostały poznane 
i po za granicami Włoch. W szpitalu Śtej Teresy w Rzymie 
zgłosiło się do mnie w przeciągu trzech miesięcy około dwu
nastu tysięcy osób najrozmaitszego stanu, od bardzo wysoko
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położonych, tak Włochów, jak i cudzoziemców, aż do uliczni
ków. Wszyscy widzieli i palcem, że tak powiem, dotknęli 
rzeczywistości i skuteczności nowych środków terapeutycznych. 
Nastał entuzyazm, osłupienie; sale, schody, dziedziniec, natło
czone były chorymi, trzeba było straży dla utrzymywania po
rządku.

Opowiadam tylko fakta, tylko najmniejszą część faktów, 
do historyi Elektrohomeopatyi należących. Rozpowszechniły je 
wszędzie dzienniki i korespondencye mnóstwa ludzi; a sławny 
doktor Lutze między innymi ogłosił w Lipsku wiadomość o uzdro
wieniu, które mu się cudem wydało; oto przyprowadzony do 
mnie pacyent jako ociemniały, wyszedł odemnie mogąc czytać!

Nowa w dziejach Elektro-homeopatyi zaczynała się epoka. 
Wielu lekarzy zażądało odemnie lekarstw, w celu wypróbo
wania ich. Ma się rozumieć, że nie odmawiałem, dawałem 
owszem przez dosyć długi czas, aby wystarczyć mogło na 
wszelkie panów tych doświadczania. Skutków byłem pewny, 
więc nie dziwiło mnie to, gdym się o nadzwyczajnych dowia
dywał uzdrowieniach, o których ci szanowni panowie raczyli 
mi sami donosić, a nawet niektórzy ogłaszali o nich publicznie, 
będąc przytem tak na mnie łaskawi, że mi te ogłoszenia swoje 
nadsyłali. Lecz wielkie było potem zdumienie moje, gdy nagle 
doktorowie ci zamilkli i przestali żądać lekarstw odemnie. 
Prawda, że natomiast zgłaszali się o coś więcej. Cóż więc 
takiego?... o recepty!

Chcieli oni leczyć receptami. Sądziłem zrazu, że dokto
rowie ci wpadli na myśl praktykowania medycyny, na sposób 
owych lekarzy marokańskich, co przykładając na ranę kawałek 
papieru, zapisanego jakąś sentencyą z Koranu, którym staranne 
pokrywanie rany zagoić ją ma. Pomyliłem się jednak w tym 
względzie; — lekarze ci doświadczyli lekarstw, i przekonani 
są o ich działalności;— jako lekarze muszą oni szukać i pra
gnąć nadewszystko powodzenia w leczeniu i uzdrawianiu cho
rych, takie jest przecie ich powołanie, na to przysięgają, będą 
się więc starali o skuteczne lekarstwa.
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Nareszcie wskazówki z za morza otrzymane, ze starego 
i nowego świata, a głównie korespondencye z Nowego-Yorku 
i z Lipska otworzyły mi oczy. Ujrzałem nowo światło, pro
mienną prawdę, odkrycie gruntowniejsze, łatwiej do przekona
nia trafiające i mniej sporne, niż Elektro-homeopatya. Cóż więc 
takiego? Rzecz prosta. Przedawano jedne pigułeczkę po dolarze 
w Nowym-Yorku, a po talarze w Lipsku, a butelkę jednego 
z moich płynów za 800 franków. Wtedy dopiero zrozumiałem 
daleko logiczniejsze rozumowanie i umiejętniejsze tych lekarzy. 
Mówić sobie mogli: z pomocą tych środków wyleczaliśmy lu
dzi z raka, z podagry, z koxalgij, z kamienia i t. d., toż 
lekarstwa takie w naszych rękach posiadając, możnaby sprze
dawać i mieć trzy franki za pigułkę; więc daj nam recepty. 
Jeżeli ich odmówisz, przestaniemy o tem mówić, przeciwnie: 
postaramy się o zniweczenie twego wynalazku głosząc na 
wszystkie strony, że to szarlatanizm. Lekarstwa bez recept 
przydadzą się tylko do leczenia chorób; a nie ma gorszej cho
roby nad pustą kieszeń. . .  Cóżbyśmy zresztą poczęli, my, co
śmy się na to uczyli, koniec końców, żeby żyć z chorób, 
jeżeliby ta medycyna ze swemi pigułkami i kroplami elektry- 
cznemi zastąpiła medycynę urzędową, i materyą medyczną 
naszych aptek ?

Pojęli więc ci panowie całą doniosłość nowej medycyny, 
której istnienie sprawdzili; zrozumieli coby nastąpiło, gdyby 
się ona między ludźmi rozpowszechniła. Powiedzieli sobie tedy: 
dobra jest ta nowa medycyna, ale nie powinna być tak znów 
bardzo dobrą, żeby aż przez to stara upadła ; więc żeby nie
bezpiecznej nie zrobiła rewolucyi, należy zamknąć ją tylko 
w lekarskiej sferze, a zatem trzeba nam recept. Wołano więc 
ze wszech stron o recepty, gdyż jak mnie panowie lekarze 
w listach swoich upewniali „boimy się leków tajemnych." Nie 
będę tu zamieszczał nazwisk tych filantropów z różnyzh kra
jów, których korespondencye zachowałem. Najpoważniejszym 
z nich odpowiedziałem podówczas za pośrednictwem druku, 
pewna liczba tych moich odpowiedzi zamieszczoną została w cy- 
towanem wyżej dziele mojem o Elektro-homeopatyi edycyi
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włoskiej wydanej w 1878 r. Co do reszty, odsyłam do moich 
pisemek: Un poco di storia sui rimedi Mattei, Bologna 1874. 
— Emanzipatione dell' nomo dal medico pei rimedi Mattei. 
Bologna 1875.

Słowem, sprawa medycyny przeobrażała się w interes pie
niężny. Ludzie ci odrazu tak ją pojęli, gdy mnie autorowi 
tego wynalazku nie przychodziło to do głowy! — A był to 
w samej rzeczy dobry i duży interes. Nie zbywało mi też 
na propozycyach, projektach układów; trzeba było coś posta
nowić.

Mając wybierać między korzyścią osobistą a dobroczy- 
nieniem, którego sposób uważam za dar nieba dla wszystkich 
ludzi zesłany, osądziłem, iż lepiej będzie ludzkości zapewnić 
medycynę, niż sobie zwiększyć fortunę. W tym więc celu nie 
udzieliłem recept filantropom, bo koniec końcem ci filantropi 
nic nie wynaleźli, a powtóre, wnosząc z tego co mię docho
dziło z Nowego Jorku i Lipska, nie miałem pewności, żeby 
była z ich strony szczera chęć taniego upowszechnienia lekarstw 
moich, które zarówno dla ubogich i dla bogatych odkryte zo
stały. Przewidywałem, iż w sferze lekarskiej zamknięta medy
cyna ta, zamiast przewrót sprawić i rozmaite professye i rze
miosła popsuć, może być sama popsutą, i pewną liczbę szkatuł 
napełniwszy, zniknąć ze świata po zgonie swego wynalazcy.

Nie wydałem więc tajemnicy moich lekarstw, jako do 
mnie wyłącznie należącej, bo ją sam odkryłem pracą moich 
poszukiwań. Lecz bez względu na własne nakłady zniżyłem 
cenę Lipską, talara na jeden cent, pozostawiając stosującym 
leki korzyść pobierania za takowe pięć razy więcej, niż ich 
samych kosztowałoby w Bolonii. W ten sposób rozwiązałem 
kwestyą pod obydwoma względami, lekarskim i ekonomicznym.

Ależ to jest medycyna tajemna! wołali markotni filan
tropi. Tak jest, odpowiedziałem; tajemnica, którą zachowam 
przy sobie, dopóki nie zapewnię j ej dobrodziejstw dla wszyst
kich bliźnich, dopóki nie napotkam rąk pewnych i wiernych, 
w którychby nie zginęła dla świata, i osób tyle ludzkością 
przejętych, coby jej nie obróciły na spekulacyą, tyle uczci-
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wych, żeby nie podnosiły kosztów leczenia wyżej nad kilka 
centów dziennie, tak jak ja sam ustanowiłem. Rozumiem, że 
według wszelkiego prawdopodobieństwa nie lekarska sfera odzie
dziczy tę medycynę, która uzdrawia, ona takiej medycyny nie 
chce, — ona chce mieć recepty.

Będą one przy mnie, póki mi życie starczy, — a potem 
bądźcie spokojni! Rzecz jest ułożona z wszelkiem zabezpie
czeniem, aby opatrznościowe odkrycie nie zmarniało, i przewrót 
konieczny na świecie dokonać musi.

Odepchnięta przez was, zwróciła się moja medycyna do 
ludu. „Lud tylko ma poczucie przyszłości i prawdę przenika. 
Wszystkie utwory spółeczne od stulecia już z ludu pochodzą. 
Przez lud znalazła sobie wolność prawa i uszczęśliwiła olbrzymi 
naród po za Atlantykiem" (Mure). — „Lud nie dopomina się 
o recepty, nie lęka się tajemnicy; pragnie tylko uleczenia i ro
zumie prostym swym rozsądkiem, że zdrowie jest największem 
w świecie skarbem. Oddawna już jest lud wyprawiany wciąż 
na tamten świat, opłacając drogo recepty znane urzędowe 
medycyny, więc nie wzdraga się teraz próbować mojej medy
cyny tajemnej, która kosztuje mało — a uzdrawia. Pojmujecie 
to dobrze, iż doświadczenie nawraca — nawet doktorów. W tej 
rzeczy rezultaty nie chybiają nigdy — trzeba tylko sobie po
wiedzieć: spróbujmy.

Od wieków już próbujecie nie uzdrawiając. Zaczyna to 
lud rozumieć; tego tylko pojąć nie może, iżby mężowie 
niewątpliwie czcigodni dla swej wiedzy i prawości, jakich 
jest tylu między lekarzami, mężowie nieustająco poświę
cający się nauce medycyny, bezinteresowni o tyle, iż ska
zują się na uciążliwe prace pośród zaraźliwej atmosfery 
laboratoryów, — że całe życie w szpitalach przepędzają, od
dychając wyziewami chorobowymi — godzin snu nie mając 
zapewnionych; a wszystko to częstokroć za wynagrodzenie 
wcale poświęceniom nie odpowiednie, — nie pojmuje, powia
damy, ten lud, czem się to dzieje, iż mężowie tyle, jak się 
rzekło, czyniący, nie mogli jeszcze dojść do uzdrawiania z tylu
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chorób, które nieraz człowiek prosty, nieuk, leczy z pomocą 
sekretów.

Dlatego to lud nie dopytuje się, tak jak uczeni o to, 
co tajemnicą moją nazywacie, bo widzi się uwolnionym przez 
tę tajemnicę od koxalgii, od pruchnienia kości, od raka, od 
bielma na oku, od strupów, kamienia, pedogry, od chronicznych 
zapaleń, gardła, słowem od mnóstwa dolegliwości, w których 
wy żadnej mu ulgi przynieść nie zdołaliście. Widział to lud 
w ciągu lat dziesięciu w Bolonii, potem w Rzymie, potem 
w innych miejscach, i widzi to wciąż; widział też doktorów 
obecnych tych leczeniom, i lepiej od niego patrzeć umiejących, 
i dziwi się, że oni dotychczas odrzucają tę medycynę, posia
dającą sekret uzdrawiania; oburzył się ten lud na naukę, 
zobaczywszy jak ona po dawnemu ucina nogi, którym podobne 
od moich lekarstw w ostateczności użytych ozdrowiały, — jak 
zabija przez opium i tym podobne środki, chorych, których 
za niewyleczalnych uznała, a którzy z moich sal wyszliby ule
czeni i należycie uleczeni. Lud dokona rewolucyi, nie używając 
do tego oręża, nie rozlewając krwi, nie burząc nic, nawet 
medycyny półśrodków; ta bowiem sama musi upaść przez 
własną niemoc, wobec medycyny uzdrawiającej.

Już w tej chwili rewolucya ta się zaczyna; gdyż Elektro- 
homeopatya praktykowaną jest we Włoszech, w Niemczech, 
w Rossyi, Anglii, przejdzie niebawem za Kaukaz, dotrze do 
Indyi i Japonii. Skutki, jakie odniosła, zostawiły po sobie 
ślad głęboki, zjednały jej zwolenników wszędzie. Tylko że ci, 
co prawdę poznali, nie wszyscy byli tak sumienni i odważni, 
żeby to głośno wypowiedzieć. Mógłbym wymienić nazwiska 
wsławione przez uzdrawiania za pomocą lekarstw moich we 
Włoszech i zagranicą, były to dziwowiska; ale twórcy tych 
cudów kryją się na wszelkie sposoby z mojemi pigułkami 
i używają ich ukradkiem, żeby swego uroku nie narazić. Ci to 
właśnie dopominają się o recepty, i boją się rzekomo sekre
tnych lekarstw bolońskich.

Za to ludzie uczciwi uznawszy prawdę, oddają j ej cześć 
jawnie.
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W roku już 1869 wydał zacny Dr. L. Pascucci w Rzy
mie interesującą o Elektro-homeopatyi broszurę, w celu roz
powszechniania nadzwyczajności, na które sam patrzał, 
przełożona ona została wkrótce na francuzki i inne języki. 
Doktor C. w roku jeszcze 1867 ogłosił szczegółowe sprawo
zdanie o pomyślnych rezultatach wielkich doświadczeń, pro
wadzonych publicznie w pałacu moim w Bolonii, Słynny do
któr Acwort obwieścił w r. 1870 w prassie angielskiej o oso
bliwych uzdrowieniach, między innemi żony swojej, która z po
mocą kilku ziarnek Antiscrofoloso odzyskała władzę w ręce 
prawej od roku utraconą.

O niemniej zadziwiających uzdrowieniach donosiły dzien
niki włoskie, angielskie, niemieckie. Doktor Zimpel wydruko
wał w roku 1869 w Lipsku cenne dzieło : (Die vegatabilische 
Elektrizitat des Grafen Mattei) po niemiecku.

Pierwsze moje pisemko: Un poco di storia sui rimedi 
Mattei (Bolonia 1870), przetłomaczone zostało natychmiast 
i wydane po niemiecku, skład główny jego u Girtlera w Wie
dniu. Freyung Nr. 7. (apteka homeopatyczna).

Emanzipazione dell’ uomo dal medico czyli wyzwolenie 
człowieka od lekarza, które wydałem w Bolonii w 1875 roku 
miało równie jak i poprzednia moja broszura kilka tłómaczeń 
i wydań w obcych językach.

Celem uzupełnienia tudzież podania do wiadomości pu- 
blicznej, co znanem dotąd nie było, co do wszystkich środ
ków nowego leczenia, wydałem sam książkę w języku włoskim, 
o którą upominało się oddawna wiele osób, nie mogących, lub 
nie chcących udawać się do lekarzy dla swej kuracyi. Dzieło 
to wymienione wyżej już, przetłomaczone już jest na język ro- 
ssyjski od dwóch miesięcy. Ażeby wreszcie zupełnie i powsze
chnie publiczność oświecić, zdecydowałem się na ogłoszenie 
jeszcze książki niniejszej, napisanej po francusku, jako w ję 
zyku najużywańszym, i tak jako i moja medycyna do świata 
wszystkiego przemawiającym.

Rzecz i ruch cały uwidocznia się i codziennie czyni po
stępy mimo owej rzekomej tajemnicy, co dowodzi, że nie ma
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potrzeby wyjawiania takowej pierwszemu lepszemu lekarzowi. 
Bardzo poważni, jak widzieliśmy, lekarze uznali i wsławili pi
smami swemi nową umiejętność, a mógłbym przytoczyć wielu 
innych doktorów i uczonych i znakomitych osób, w różnych 
krajach, co również nie odrzucili lekarstw, których całej taje
mnicy wyjawienie na później odkładam. Zacne te osoby rozu
mieją, że tajamnica sama przez się , ani doda wyjawieniem, 
ani ujmie skuteczności lekarstw, nawet z większą je zażywają 
ludzie ufnością, niż znane przyprawy zwykłej medycyny. Wie
dzą też i to, że zachowuję do czasu tajemnicę, jedynie dla 
zabezpieczenia czystości autentycznej lekarstw tych, i usunięcia 
fałszerstw i łakomstwa ludzi, którzy w najlepszych wynalaz
kach nic innego, tylko pieniędzy i zysku szukają. Pojmują 
wreszcie uczciwi ci ludzie, że w niwecz poszedłby prawdopo
dobnie wynalazek mojej medycyny, gdybym wyjawił sekret 
tym, co go się domagają.

Ze strony poważnych zwolenników nowej umiejętności, 
wyrażona była — obok uznania koniecznej potrzeby czasowego 
zachowywania sekretu — obawa o te lekarstwa po śmierci 
mojej. Ci, co wiedzą, jak nieuczciwe wytaczają się przeciw 
mnie walki od lat dwudziestu, jakie się na mnie wywierały 
prześladowania, a nawet zamachy na życie moje, posuwają te 
obawę aż do przypuszczenia, że zbrodnia lub złość gotoweby 
wynalazek mój, wraz ze mną do grobu mojego wtrącić.

Mogę ich zapewnić raz jeszcze, że najniezawodniej tak 
się nie stanie *). Pragnę, aby Bóg, a głównie ludzie dali mi 
żyć, ile mi naznaczono, ale cokolwiek wypadłoby, lekarstwa 
moje zabitemi być nie mogą. Wszystko jest przewidziane od- 
dawna i rozporządzone w ten sposób, żeby po moim zgonie 
wynalazek ten, który za dobrodziejstwo niebios uważam, światu

1) Powtarzam tu rzecz wielokrotnie wypowiedzianą i któraby po
winna wystarczyć do ukojenia troski p. Berard’a, a raczej tro sk , k tóre  
p. B e r a r d  s t a r a  się wzniecać,  pogróżki i monopol  ty r ańsk i ,  
o którym on z powagą mówi w Nr. 8. swego P r z e g l ą d u  obchodzą 
chyba jego samego i jego współpracowników.
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został zachowanym. Czyż można przypuszczać, aby nie miał 
starać się o zabezpieczenie, ażeby on mnie przeżył? Wiele 
pracowałem aby utrwalić dzieło moje, popracuję jeszcze przez 
resztę mego życia, aby zapewnić ludzkości tę moją spuściznę.

Słyszeliśmy wynurzone przez ludzi życzliwych zdanie, że 
sami lekarze powinniby się Elektro-homeopatyą zaopiekować. 
— Byłoby to rzeczywiście pożądanem, a nawet najpożądańszem; 
bo umiejętność lekarska praktyce tej się nie sprzeciwia, a le
karstwa moje lepiejby mogły być stósowane, gdyby się tem 
zajmowali ludzie, znający skład ciała i jego organów, naturę 
objawów chorób. Zbytecznem sądzę, powtarzanie tu jeszcze, 
że właśnie nasamprzód do lekarzy udawałem się, ofiarowałem, 
udzielałem bezpłatnie moje lekarstwa, mamże wyrażać tu po
nownie szczery mój szacunek dla prawych Eskulapa synów? — 
Ale ogół ich znać mnie nie chce, ogół odepchnął nowe tera
peutyczne czynniki, i nie mogłem go przekonać, że czynniki 
te żadnego innego niebezpieczeństwa dla zawodu lekarskiego 
nie przedstawiają, oprócz tylko uproszczenia jego praktyki, 
a co większa, że dają leczącym sposoby pewne uzdrawiania 
większej części chorych, których dla braku stósownych lekarstw 
muszą dziś na pastwę śmierci oddawać. Większość lekarzy 
ujrzawszy i dotknąwszy się wyrzekła pomimo to: nic nie zna
czy! umierają prawidłowo! (Un poco di storia etc. str. 15) .  
Oświadczam więc, że jak na teraz, nie ma co liczyć na leka
rzy, lecz przyjdzie czas, w którym lekarze będą zmuszeni na
wrócić się. Własnowolne bowiem ich nawrócenie jak z dwudzie
stoletnich wnoszę dziejów, byłoby większym cudem, jak cuda 
Elektro-homeopatyi. Nie pochwalę się, żebym tak potężne 
specyfiki posiadał.

Stanie się jednak ów cud, jako wynik ogólny, jako osta
tnie Elektro-homeopatyi następstwo. Jestem tego tem pewniej
szy, skoro podobne rzeczy nie raz już zdarzały się. Wszelkim 
nowościom, wszelkim po za sferą medyczną wynalazkom, nie
używanych przedtem środków leczniczych, zawsze lekarze wojnę 
wypowiadali. Wiadomo naprzykład, że uczona medycyna długo 
się opierała używaniu chininy, sprowadzonej z Ameryki przez
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profanów w sztuce; potężny ten środek przeciw febrze, znany 
od wieków dzikim mieszkańcom Quito (Kwito), nie byłby odniósł 
chyba zwycięstwa w walce z takiemi powagami, jak Mohy, 
Chifflet, Plemp i t. d., gdyby nie był zalecił się cudem, mia
nowicie uzdrowieniem hrabiny de Chincon, małżonki hiszpań
skiego wice-króla w Peru! Podobnież bali się lekarze szcze
pienia ospy, którego nauczył się Emanuel Timoni, członek 
wydziałów lekarskich Padewskiego i Oxfordzkiego, od jakiejś 
starej kobiety w Tessalii; i trzeba było także cudownych prawie 
skutków, a do tego i wpływu Lady Montaigu, która na nie 
uwagę zwracała; ażeby zniewolić nareszcie Kollegium lekarskie 
w Londynie, najprzód do czynienia prób, a następnie do po
sługiwania się tym zapobiegawczym środkiem przeciw trapiącej 
wówczas Europę chorobie.

Przekonany jestem tedy, iż tak samo będzie z Elektro- 
homeopatyą, która nie jest na kształt tamtych, środkiem od- 
osobionym, często nieskutecznym, łagodzącym tylko w niektó
rych chorobach, lecz medycyną zupełną, pewną, przykładającą 
się nadewszystko do chorób za nieuleczalne dotychczas poczy
tywanych. — Takie jest przekonanie moje, oparte na historyi, 
jako też na faktach od dwudziestu lat zachodzących; główną 
wszakże tego przekonania podstawę stanowi rzeczywistość, 
stanowi prawda wynalazku, i ona mu najniezawodniej tryumf 
zapewnia. — Prawda bowiem upaść w walce nie może, oczy
szcza się tylko i świetniej potem jeszcze jaśnieje; pozbywa się 
wśród walki osłon błędu, tak jak słońce przebija mgły na 
widnokręgu, by czystszym oświecić blaskiem, oczy tych nawet, 
którzy ujść od niego chcieli.

Czyż przesądy, przeciwieństwa, zaprzeczania zdołałyby 
stłumić tyle wynalazków, które od wieku XVI począwszy wstrzą
sały raz po raz starym nauki gmachem, i odwieczną uczonych 
akademii powagę zachwiewały? Potępiono ludzi nowe prawdy 
naprzód głoszących, lecz upokorzenie Galileusza na klęczkach, 
lub wyszydzenie Eultona, jednodzienne to tylko dla ich prze
ciwników były tryumfy, — nadal stały się one zaszczytem

3



34

tych mężów właśnie, a zwyciężone akademie popiersiami owych 
zrazu odepchniętych przez siebie, pamięć uczciły!

Elektro - homeopatya jest już znaną; potrzebuje tylko 
rozpowszechnienia, aby zająć miejsce, jakie się j ej ważności 
z natury rzeczy należy, sprawi ona bowiem dobroczynną w me
dycynie reformę. Może ta reforma dużo jeszcze dla swego 
spełnienia potrzebować czasu, lecz spełni się niezawodnie, 
gdyż co leczy tyle niedoli, to wszystkich obchodzić musi.

Są reformy wychodzące z wyżyn społecznych, są inne co 
w niższych warstwach biorą początek, i ztamtąd wyżyn dosię
gają. Taki właśnie postęp wschodzący od wieku widzimy; lud 
dziś najtrafniej pochwytuje zadania, które go obchodzą; on 
pierwszy wydobył się ze średniowieczności, on prawodawstwo 
ze staroświeczczyzny oczyścił. Ludem podług nas nie jest po
spólstwo, ani pewna jakaś klasa społeczna, lecz jest to spo
łeczność: ciało i duch narodu. Jeżeli rządy nie rozumieją ludu 
w interesujących go zadaniach, idą po drodze, która nie ma 
wyjścia. Kto mniema, iż reforma w medycynie dziełem tylko 
rządów być może, ten się myli, a przynajmniej są tu rzeczy 
do odróżnienia. Materya medyczna podlega szczególnym u na
rodów ucywilizowanych prawom. Tak samo rzecz się ma i z pra
ktyką medycyny, urządową zwanej.

U Greków, Rzymian i Arabów powołanie lekarza nie 
miało rządowego upoważnienia; nie dobijał się on o laury 
akademickie ; prawo nie udzielało m u . dyplomu ; rozpoczynał 
on swój zawód po prostu na własne rezyko; zjednywał so
bie klientelę własnem staraniem a głównie talentami swymi. 
W pierwszych wiekach naszej ery praktykowaną była medy
cyna w ten sam sposób przez zakonników i księży aż do wieku 
XIIIgo, kiedy papieże zabronili duchownym praktyki chirurgi- 
cznej. Lekarze owej epoki byli to uczeni encyklopedyści, i w spra
wach publicznych swego czasu wydatny miewali udział.

Papieże zaprowadzili fakultety, czyli wydziały, jako wyż
sze zakłady naukowe, w tych liczbie lekarski odznaczał się. 
Były to uczone korporacye, które wydawały patenta i dyplomy 
po odbyciu kursu nauk i złożeniu egzaminu publicznego, upo-
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ważniające do praktyki lekarskiej. Patentowani składali przy
sięgę na dzieła Hippokratesa i Galena. Wydziały lekarskie nie 
tylko udzielały prawa do praktyki, lecz brały zarazem upra
wnionych pod swoją opiekę, wyjmującą ich z pod prawa po
spolitego; gdyż one same takowemu nie podlegały, mając 
własną straż, uzbrojenie i chorągiew.

W miarę, jak cywilizacja potężnem ludu tchnieniem na
przód parta drogę sobie torowała, przywileje te upadały; pra
wodawstwo otrząsnęło się z mnóstwa przestarzałych praktyk 
i dąży nieustannie do urzeczywistnienia idei równości wszyst
kich w obliczu prawa, której lud się domaga. Ale równość 
przed prawem, — wypowiadam to głośno — nie jest owym 
poziomem społecznym komunistów, ani potworną socyalistów 
mrzonką; jest ona po prostu sprawiedliwością między ludźmi; 
przez Ewangelię Chrystusa zapowiedzianą.

Pomyśli może niejeden, iż nie daleki ztąd mój wywód; 
że mianowicie przywileje i rękojmie, jakiemi prawo wciąż je 
szcze osłania wydziały i zawód lekarski, są to zabytki średnio- 
wieczczyzny, które powinnyby być usunięte przewagą ludu? 
Uchowaj Boże! O nic podobnego dopominać się, ani kusić nie 
ma potrzeby dla zreformowania medycyny. Owszem, niech 
sobie fakultety rozdają po dawnemu dyplomy, niech akademie 
gromadzą i skupiają wszystkie środki służące postępowi lekar
skiej umiejętności. Umiejętność wszak to sama prawda; po
miatanie nią cuchnie głupotą i jest bluźnierstwem: sapientiam 
et doctrinam stulti descipiunt. Godziłoby się wmawiać ludziom, 
że można teraz nauki zaniechać i nie troszczyć się już o utrzy
manie świętego ognia na Minerwy ołtarzu, o coraz mocniejsze 
przyświecanie pochodnią nauki we wszystkich wiedzy ludzkiej za
kresach? Czemżeby się stał naród, gdyby choć na chwilę naukowe 
zarzucił badania, stanowiące najpiękniejsze jego sławy świade
ctwo, nadające mu prawo do miejsca, jakie w cywilizowanym 
świecie zajmuje? W rzędzie zaś umiejętności najszlachetniej
szych istnieją te, które dotyczą życia, organizmu ludzkiego 
i jego funkcyi. Powtarzam więc za profesorem patologii we
wnętrznej na uniwersytecie paryskim: trzeba żeby lekarz był
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uczonym; a pewny jestem, że uczony nie odepchnie nowych 
prawd, które ogłaszam. Między obelgami, jakie wymierzyli 
przeciw mnie niektórzy doktorzy po wydaniu mojej książki 
włoskiej, była ta, że ja szerzę nieuctwo i obskurantyzm; że 
usiłuję zburzyć olbrzymi gmach od Hipokratesa do naszych 
czasów wzniesiony. Ci naukowi mężowie krytykowali moje 
dzieła na sposób wielce naukowy, obwiniali mnie w imię na
uki, a jednak dla zbicia moich twierdzeń, obelgi tylko znaj
dowali. Przecież obelga nie jest odpowiedzią.

Rozprawiłem, się zresztą dostatecznie z tymi krytykami 
we względzie tego, co oni umiejętnością medyczną nazywają 
(patrz broszurę moją po włosku wydaną : La scienza nuova 
del Conte Cesare Mattei o la scienza vecchia del Dottore C.
— Cassale Monferrato 1878).

Cóż to jest więc za reforma, o którój mówisz, zapyta 
ktoś; jakże to zrobić, żeby teorya medyczna nowo wynaleziona 
mogła wejść w użycie? — Po stronie akademii i lekarzy nie 
ma co zaczynać, — odpowiadam: trzeba z uszanowaniem zo
stać i dać im pokój.

Ależ ustawy uprzywilejowały ich położenie; nadają one 
im prawo regulowania medycyny, a zatem i potępienie Twojej, 
zabronienia praktyki i lekarstw Twoich. Nic to nie znaczy,
— zaraz się wytłómaczę.

Prawo jednakowe dla wszystkich, nie może przywilejów 
utrzymywać dla żadnej klasy spółecznej, ani dla żadnego za
wodu. Trzebaby cofać się o wieki, żeby ustanowienia tego 
rodzaju napotkać, a dziś chyba w Chinach istnieją jeszcze 
kasty, przez rząd organizowane. Więc to, co uważacie za przy
wilej dla lekarzy, jest tylko zabezpieczeniem ludności, bo nie 
sam fach lekarski bierze prawodawstwo obecne pod opiekę 
ustaw, lecz bezpieczeństwo narodu życie poddanych, w najwa
żniejszym stopniu rząd obchodzące. Oto racya niewątpliwa, 
dla której państwa ucywilizowane wydają przepisy dotyczące 
fachu lekarskiego i materyi medycznej; co jest słusznem.

Słusznem istotnie, o ile chodzi o medycynę urzędową. 
Tu wdawanie się rządu jest koniecznem, bądź dla regulowania
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użycia materyi niebezpiecznych z natury ich, bądź też jako 
określenie rękojmi uzdolnienia, nauk samych i stopnia wiedzy 
tych, którzy ją mają w swoim urzędowym zawodzie stosować.

Niepodobieństwem byłoby pozwalać pierwszemu lepszemu 
na leczenie zapomocą czynników terapeutycznych śmierć lub 
życie roznoszących, a raczej śmierć o włos tylko od życia 
odległą, puszczać w niedoświadczone ręce takie truć mogące 
preparaty. Ziemi nie starczyłoby chyba wtedy na pokrywanie 
pomyłek takich praktykantów medycyny!

Więc dla zapobieżenia wypadkom tego rodzaju, lub dla 
zmniejszenia ich liczby, rozciąga prawo nadzór nad materyą 
medyczna i ustanawia komissye hygieniczne, bez których po
zwolenia nie mogą być lekarstwa publiczności sprzedawane. 
Co zaś do zawodu lekarskiego, to jasną jest rzeczą, że rząd 
ma prawo wydawać przepisy i zakreślać programy kursów dla 
tych, którzy chcą mieć od niego patenta, zapewniające im 
pewną pozycyę w społeczeństwie. A zresztą medycyna taka, 
jaka się w akademiach wyrobiła, jest to według trafnego orze
czenia profesora Peter’a sama nauka tylko, — jest to chemia, 
fizyka, fizjologia i t. d. bardziej niż medycyna, we właściwem 
tego znaczenia wyrazu, odjąwszy owe umiejętności, nic się 
nie zostanio, coby można medycyną urzędową nazwać. W braku 
więc takowej, trzeba naturalnie pielęgnować te umiejętności 
dodatkowe, a zatem i wydziały lekarskie, laboratorya, kursa, 
dyplomy i słowem wszelkie porządki medycyny urzedowej. 
Jest ona z natury swojej i we wszystkich swych stosunkach 
poddana prawu; byłoby to narażeniem na szwank nietylko 
bezpieczeństwa publicznego, lecz i istnienia samej medycyny, 
gdyby j ej władza państwowa zupełną dała niezależność. Lecz 
wszystkie ostrożności, o których dopiero co była mowa, nie 
potrzebują być stósowane do medycyny, nic w sobie niebez
piecznego nie zawierającej i dyplomu nie potrzebującej; gdyż 
dla jej praktykowania wystarczają wiadomości elementarne przy 
pewnej wprawie w spostrzeganiu. Taka medycyna jest z natury 
swojej wolną we wszystkich krajach świata; jest to medycyna,
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z prawa przyrodzonego i rząd nie może bez pogwałcenia wol
ności osobistej krępować jej.

Zdaje mi się, że można teraz rozumieć, jakiej się reformy 
w medycynie spodziewam, i pewny jestem, że ziścić się musi. 
Jest to reforma bez walki; nie potrzebuje ona dotykać medy
cyny urzędowej, ani praw naruszać. Niech prawa po dawnemu 
pilnują niebezpiecznych preparatów i wielkich doz lekarstw; 
ale ziarneczka, które lekarze szydząc z nich sobie, nazywają 
niewinnemi, nie mogą być przedmiotem prawnych przepisów; 
— od moich lekarzy nie zagraża niebezpieczeństwo uśmiercenia, 
dyplomów oni żądać nie będą, bo nie wyszli z akademii, a cho
ciaż doktor medycyny potrafiłby świetniej cuda Elektro-homeo- 
patyi uwydatnić, to cuda te jednak mogą być zdziałane i nie 
przez uczonych. Dopóki wierzyłem temu, że wszyscy lekarze 
poszukują jedynie środków uzdrowiania, udawałem się do nich, 
chętnie się godziłem na ich długie sprawdzania, pokazywałem 
im, aby widzieli sami i dotknąć się mogli. Lecz zrozumiawszy, 
że nie o to idzie im po większej części, zwróciłem się do pro
fanów; odwołałem się do ludu. Zacząłem od ogłoszenia popu
larnego pisemka: (Un poco di storia sui rimedi Mattei), w któ- 
rem wytknąłem postępowanie i złą wiarę pewnych lekarzy; 
potem wydałem drugą broszurę (Emanzipazione dell’ uomo dal 
medico pei rimedi Mattei), następnie osobom, które się podjęły 
rozpowszechnienia moich lekarstw, dostarczyłem materyał do 
ułożenia przewodników. Książki te wyszły na widok publiczny 
i rozmnożyły się w wielu językach; — ludzie co nigdy przed- 
tśm medycyny nie praktykowali, zaczęli się leczyć sami i uczyć 
tegoż drugich. Ujrzawszy wreszcie, że trzeba samemu na czele 
tego ruchu stanąć, uzupełniłem dzieło przez adeptów rozpo
częte, wydałem sam podręczny przewodnik, gdzie wyłożyłem 
wszystkie pożytki, jakie z Elektro-homeopatyi wyciągnąć można 
dla zdrowia ludu, którego doktorzy nie chcą leczyć jćj potę
żnymi środkami. Wynalazek mój jest więc dziś oddany po
wszechności, szerzy się on i szerzyć będzie coraz więcej.

Przyjdzie kiedyś czas, że lud powie lekarzom; „jesteście 
zesłani i wyznaczeni od społeczeństwa do strzeżenia nas od
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dolegliwości i do leczenia nas, prawo uznaje was za urzędni
ków zdrowia, wy jednak nas nie uzdrawiacie, powiadacie, że 
skoro kogo dotknie rak, suchoty, podagra, kamień, cholera 
i t. p., umierać musi. Tymczasem widzimy, że z chorób tych 
można się wyleczyó; tylko że lekarze nie chcą się posługiwać 
skutecznymi środkami, a to z powodu, że to są sekreta wy
nalezione przez kogoś, co nie jest doktorem waszej umiejętności 
medycznej. Możecie mieć swoje racye panowie doktorzy, ale 
my was już więcej nie chcemy, żądamy w imieniu prawa osła
niającego byt publiczny, ażeby lekarz mogący nas uzdrowić, 
a dający nam umierać przy swych półśrodkach, odpowiedzialny 
był przed społeczeństwem; — gdyż dozwalać nam umierać 
skoro jest możność uzdrawiania, to zbrodnia z waszej strony. “

I oto cała reforma, bez wrzawy, ani żadnych zakłóceń 
pokoju. — Niech tylko narody rzecz zrozumieją, to statyści 
będą wiedzieli, jakie odpowiednie w prawodawstwie zmiany 
byłyby do zrobienia.

Zwolennicy nauki Malthus’a gotowi się przestraszyć „zby
tku żywotności, której wybujałość mogłaby im popsuć polityczne 
ich s z y k i — lecz można być pewnym, że rządy oświeceńsze 
same się do tego wezmą, aby zapewnić ludności potężny środek 
terapeutyczny, który będzie jednocześnie źródłem dochodu dla 
skarbu. — Marzenia! zawołają na to lekarze. — Tak jest: 
w odosobnieniu mojem marzę ja o rzeczach, które się pewno 
medykom nie przyśnią; obliczam w myśli przestrzeń drogi, 
jaką przebiegnie Elektro-homeopatya w ciągu lat następnych, 
biorąc miarę z tej, jaką już przez lat dwadzieścia od początku 
swojego przebiegła. Korespondencye i regestra moje upowa
żniają mnie do wniosku, iż moje odkrycie przeznaczonem jest 
dla odrodzenia ludzkości; do oszczędzenia budżetom państw, 
prowincyi i gmin, milionów, na ulżenie cierpieniom publicznym 
dziś wydawanych, do pomnożenia dochodów skarbowych przez 
nowy porządek w opodatkowaniu lekarstw. Mylić się mogę pod 
tym względem, lecz znam tak dobrze rzeczywistą doniosłość 
Elektro-homeopatyi, tyle jest dostojnych osób oceniających ją 
równie wysoko, iż godzi mi się w to wierzyć, że przeznaczenie
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j ej ostateczne złożone jest w ręce rządów, celem zachowania 
jej dla świata. Będę więc i ja mógł złożyć w te ręce moje 
recepty pod gwarancyą wiary publicznej, tudzież osób najmo
cniej zainteresowanych w uwiecznieniu onych i ochronieniu od 
czyjegobądź targnięcia się na nie.

Lecz nim ten czas przyjdzie, trzeba żeby wielka tajemnica 
była nieznaną i głęboko ukrytą, bo przepadłoby wszystko, gdyby 
się dostała do rąk filantropów, którzy j ej dziś daremnie pożą
dają, a tymczasem ukrywają złość swoje po za krzykiem na 
wszystkie strony: — strzeżcie się sekretnych lekarstw!

Mam jeszcze zapytać się tych poczciwców kategorycznie: 
co rozumiecie przez sekretne lekarstwa? Podług zdrowego roz
sądku, powinnoby to oznaczać lekarstwa, których skuteczność 
nie jest jeszcze znana, lekarstwa nie chcące się pokazać na 
jaw, a nadewszystko unikające rąk lekarzy. Skoro tak, wręc 
jakże możecie nazywać tajemnemi lekarstwami, przezemnie ca
łemu światu i lekarzom dostarczane; lekarstwa, które od lat 
dwudziestu rozsyłam na wszystkie strony, medykom, chemikom, 
najznamienitszym w różnych krajach uczonym, lekarstwa wre
szcie, których skutki, sposób stósowania, tudzież natura roślinna 
a niejadowita, najzupełniej jest sprawdzona; a gdybym nawet 
tego nie oznajmiał, to każdy chemik czyż nie może ich rozło
żyć i analizą zbadać. Chemia potrafi przecież wyśledzić odro
binę w wnętrznościach zgniłych już trupa wykopanego z ziemi; 
wykrywa ona najdrobniejsze sfałszowania, i dziesięcio-milionowa 
nawet cząstka grammu nie ujdzie potężnym środkom badaw
czym; jakżeby więc nie miała dociec, co się mieści w moich 
flaszkach i w moich ziarnkach? Może ona jednym zamachem 
rozerwać zasłonę tajemniczości i zniweczyć to, co wielu bardzo 
poważnych medyków szarlatanizmem nazwało. Nie ma przeto 
w tem logiki, żeby mnie potępiać w imię nauki, nauka owszem 
wykazuje, że się uciekacie do śmiesznych i poważnym ludziom 
nieprzystojnych wybiegów.

Wynika ztąd, że was obchodzi nie natura skutków, lecz 
sposób przyrządzania. Zrozumiałem, że to dla was większą ma 
wartość. Ale czyż to w waszej urzędowej medycynie mało taje-
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mnie? — Czyż to nie lekarze i farmaceuci wynajdują większą 
część sekretów, którymi są zadrukowywane ostatnie gazet stro
nice, i afisze po rogach ulic, które bywają ogłaszane przez 
wszystkie agencye i wystawiane w oknach wszystkich aptek? 
A czyż wynalazcy tych środków, na choroby próżnej kieszeni 
wybornie skutkujących zamieszczają na etykietach sposób przy
rządzania? Jak to! więc wystarcza wam co do nich nazwa sama 
i kilka wskazówek ich używania, a nadewszystko, — ma się 
rozumieć — jak się poznawać na podrabianych; dlaczegóż więc 
ja tylko sam, który podług was nic nie wynalazłem, który 
podług was odgrywam rolę arlekina, czy też jasnowidzącego, 
mam wam wyjawiać moje sposoby? — Tyle wrzawy o nic, — 
o czczy sekret; czyż to nie nowa z waszej strony sprzeczność; 
a raczej czy nie nowy dowód, że to nic jest rzeczywistością 
wielką, która was bardzo zajmuje i drażni do mściwości.

Nie mówiąc o specyfikach patentowanych dosyć pospo
litych w naszym czasie, których wynalazcy tajemnicę ich wyra
biania przy sobie zachowują, są jeszcze i w zwykłej medycynie 
manipulacye mogące nie być znanemi lekarzom. Nie potrzebuje 
naprzykład lekarz o tem wiedzieć, przez jakie różne przeroby 
doprowadza się chinina do stanu siarczyka; powinien tylko 
wiedzieć, że to jest siarczyk, i jakie sprowadza skutki. To mu 
wystarcza, więc i co do moich lekarstw powinno wystarczyć 
to, co ja o niem powiedziałem. Reszta, powtarzam, pozostanie 
w tajemnicy aż do czasu, gdy albo ja sam złożę ją w takie 
ręce, które mają władzę i moc karcenia fałszerstw i nieuczci
wego handlu, albo uczyni to ktoś po mnie. Może się wydać 
niejednemu czytelnikowi, że marzę; ale są tacy, którzy zrozu
mieją mój język; ci wszyscy mianowicie co wzdychają do 
mojego sekretu; co bardzo dużo podejmowali pracy, aby mi 
go wydrzeć do tego stopnia, że nawet nasyłali tu w okolice 
mojego ustronia różnych poczciwców dla nastraszenia mnie; 
ci wszyscy, co aby lepiej dać uczuć ludziom skuteczność Ele- 
ktro-homeopatyi, a głównie filantropią „Pana Hrabiego," brał- 
po talarze za ziarnko, a po 800 franków za kwartę płynu 
elektrycznego; gdy tymczasem doktorzy uczciwiej poczynający
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sobie, brali tylko po 10 franków za uncyą mojego płynu, a co 
do pigułek, starali się, żeby i skuteczność onych i przede- 
wszystkiem cena była większą.

Wszystko to mogło być znośne dopóty, dopóki chodziło 
o zapoznanie z mojemi lekarstwami i o wykazanie ich warto
ści, podczas gdy one żadnej nie miały ceny, ponieważ ja bez
płatnie rozsyłałem. Dziś jednak, kiedy zarządziłem ich sprze
dawanie, cena talara jest 1000 razy większą od istniejącej 
w Bolonii, i konkurencya wynalazcy pokrzyżowała rachuby 
filantropów wszystkich. Pozostał koteryi jeden już tylko spo
sób — powiedzieli sobie tak : ponieważ Hrabia chroni swoją 
osobę i swoje recepty w nieprzystępnym zamku, zkąd nie ma 
nadziei dostania ich, ponieważ nie pozwala nam zaopatrywać 
jako tako naszych kieszeni i naszej przyszłości w przeddzień 
przewrotu zagrażającemu stanowisku, zdobytemu przez nas 
nauką i pracą, trzeba jego wielki projekt sponiewierać. Przed
stawmy się nasamprzód jako apostołowie nowej medycyny, 
z tego apostolstwa nie małe mieć będziemy zyski; następnie 
zaś albo monopol w naszych zostanie rękach, albo zniweczymy 
wszystko. Takim sposobem zrobimy dobry interes, uprzątając 
przy temże świata to, co ten marzyciel z Rochetty nazywa 
bez skrupułu naszym końcem! — Ażeby z nim samym skoń
czyć, musimy jednocześnie z dobremi lekarstwami rozpowsze
chniać i złe, a raczej najwięcej złych. Fałszowanie jest tutaj 
łatwe, a skoro ludzie zobaczą, że na jedną pomyślną kuracyę 
wypada wiele chybionych, a nawet z pewnem połączonych 
niebezpieczeństwem, wtedy owe niezawodne skutki Elektro- 
homeopatyi staną się zawodnymi, a potem niejeden wypadek 
kolki (colique) mogącej się tu i owdzie przytrafić, staną się 
dla ludzi przestrogą. Wówczas i cuda w Bolonii i w Rzymie 
zdziałane stracą pomału na wartości; zamieni to się niebawem 
w legendę, lub do mitologii zaliczonem zostanie, i nareszcie 
choroby uleczalne staną się znowu nieuleczalnemi; tak jak 
być powinno na tym padole płaczu, gdzie nie wiedzieć co 
byłoby począć z liczną ludnością, gdyby zbyt długo żyła, 
cisnąc się na tym starym lądzie. Przyszłoby do tego, co Mal-
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thus przepowiedział. Zresztą wynalazca umrze, a jego medy
cyna również umrze, to i świat o niej mówić przestanie.

To są jeszcze marzenia, powie niejeden z czytelników; — 
a jednak jest to rzetelna historya, która zostanie spisaną, bo 
dokumenta istnieją, mam je w rękach i zniszcyć ich nie dam, 
choćby je przyszło wyryć na kamieniu.

Lecz na teraz dam pokój historyi, gdyż jedno głównie 
podjąłem zadanie: to jest zapewnić światu poznanie Elektro- 
homeopatyi i jej środków leczniczych w całej czystości. W Bo
lonii niemożliwem jest żadne podrabianie, tu czerpią u źródła 
potrzebujący i przepłacać nie potrzebują.

Najsłuszniejszą rzeczą jest, aby uczciwi składnicy byli 
znani; — dlatego od czasu do czasu ogłaszam ich nazwiska. 
Tym prostym sposobem, zdaje mi się, że zapobiegam wszel
kim podstępom i najstraszniejszemu z nich, jakim jest fałszo
wanie. Czy już do reszty pokonałem intrygi ? — nie wiem; — 
lecz jeżeliby po tem wszystkiem co uczyniłem, mężowie losami 
świata kierujący, lub koterye nawykłe do uważania życia ludz
kiego, cierpień ludzkich jako pole wyzyskiwań dla siebie, — 
jeżeliby, słowem ci lub owi ludzie zdobyli się na sposób 
zniweczenia daru niebios im zesłanego, to zaprawdę, godziłoby 
się wtedy zawołać: — nie warto było społeczeństwo ludzkie 
tego daru!!

Mam wiarę, że to nie nastąpi; lekarstwa, które wyna
lazłem pozostaną, — napaści i machinacye złośliwe prawdy 
zniszczyć nie zdołają.

Elektro-homeopatya jest prawdą medycyny. — Prawda 
w medycynie po dwudziestu pięciu wiekach błądzenia to jest 
zjawisko; to jest fakt zawierający w sobie pomyślność pokoleń 
obecnych i przyszłych, fakt będący nierozłącznym z żywiołem 
wielkich odkryć naszego stulecia, i nowego rzeczy porządku, 
który z tych odkryć na powierzchni ziemi naszej wyniknął.

oooggoo





DODATEK.

Fakta przez nową medycynę ogłaszane mają w sobie 
bez wątpienia tyle zadziwiającego, niejako cudownego, że w tem 
właśnie jest przyczyna wahania się, nieufności ze strony je
dnych, lekceważenia ze strony innych, dopóki się własnymi 
oczyma o rzeczy nie przekonają. Nieufność daje się łatwo 
wytłomaczyć w naszych czasach, gdzie oszukaństwa i kuglar- 
stwo zdają się rej wodzić po świecie; — lecz lekceważenie 
nie może już uchodzić ludziom ukształconym, tak sądzimy 
widzącym codziennie nowe fakta, jakie w dawniejszych czasach 
uważałyby się za niemożliwe.

Nie dziwi się już nikt nadzwyczajnym odkryciom w fizyce; 
czemuż więc doktorowie nazwali urojeniem oznajmienia Ele- 
ktro-homeopatyi o uzdrawianiu chorych. Dowodziłoby to, że 
umiejętność lekarska, bardzo jest niedaleko posuniętą, skoro 
lekarze nie wierzą już nawet w możność rzeczywistych w me
dycynie odkryć.

Naszem zdaniem, skoro fakta istnieją, dziwność ich sama 
nie powinna być żadną racyą do zaprzeczania onym; do umie
jętności zaś należy starać się tę dziwność wyjaśnić. Dlatego 
wprowadziliśmy tu i owdzie do niniejszego pisma zapatrywania 
teoretyczne, i dlatego też chcemy tu kilka jeszcze dodać szcze
gółów, które w ciągu dzieła samego byłyby wykroczyły po za 
jego plan ogólny, zależący na tem , ażeby rzeczywistość wy-
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nalazku we właściwem stanowisku i świetle przedstawić raczej, 
niż tłomaczyć go naukowo. Nie rościmy sobie atoli zamiaru 
występowania z teoryą Elektro-homeopatyi, która w gruncie 
rzeczy bez tego sie obejdzie; — lecz wyłożymy tu po prostu 
pogląd, który zdaje nam się godzić fakta uznane z owemi cu- 
dotwornemi poczytywanemi przez doktora za jasnowidzenie. 
Istoty żywe czerpią ze świata zewnętrznego materyały two
rzące ich ciało, rozwijające i utrzymujące ustrój ich organów, 
których harmonijna życia jest znamieniem, pod ogólną nazwą 
pokarmów rozumieć należy wszelką materyą przyczyniającą się 
do budowy organizmu i do rozwijania właściwych mu w stanie 
życia objawów. Materyały te wszedłszy w przyrząd trawienia, 
ulegają stopniowym przeobrażeniom pod wpływem soków żo- 
łądkowo-kiszkowych; tak iż po pewnym czasie oczyszczona 
część pokarmowej massy, przechodzi w krew, nierozpuszczalny 
osad zbiera się w wewnętrznych zakrętach kiszkowego kanału, 
którędy w końcu na zewnątrz się wydobywa i całkiem z orga
nizmu ustępuje.

Przerobiona massa pokarmów przechodząca w krew, nie
sie w sobie pierwiastki składowe tkanek, które krew w obiegu 
swoim po wszystkich częściach ciała rozprowadza. Soki wszakże 
z pokarmów wyrobione dopóty nie są zupełne i ożywcze, do
póki się z tlenem nie połączy, dlatego to przed wejściem na 
główne drogi obiegowe płyn pokarmowy zasila się w komór
kach płucnych żywiołem atmosferycznym. Wtedy to już krew 
z tlenem połączona staje się plasmą czyli materyą trawkową, 
i czynnikiem siłodajnym objawów, których ogół jest zaświad
czeniem organicznego życia istoty. We krwi zawiera się, 
rzec można, wszystko życie, podobnie jak reaktywy, czyli 
ciała wzbudzające w stoie Volty, zawierają w sobie in po- 
tentia wszystkie skutki elektrycznego prądu po zamknięciu 
stossu wybiegającego.

Tak więc odżywianie, rozwój, czynność przyrządów ży
wotnych, w końcu zaś rozkład organizmu, i powrót jego pier
wiastków do świata nieorganicznego, są to wyniki łącznego 
działania powietrza i materyi pokarmowej ; dlatego też wszelka
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istota żyjąca zależną jest od gruntu i od atmosfery. Dodać 
jeszcze trzeba, iż wszystkie te przemiany spożywanych mate- 
ryałów dokonywają się z pomocą stopniowego i wzmagającego 
się utlenienia, którego środkową postacią jest otwór krwi, naj
wyższą zaś otwór tkanek; poczem już utlenienie w dalszych 
stopniach swoich zmierza do rozprzężenia, to jest do przepro
wadzenia materyi organicznej napowrót w świat zewnętrzny 
i w nieorganicznych postaciach.

Krócej mówiąc, pokarmy przetwarzają się skutkiem utle
nienia w krew, przez utlenienie większe jeszcze, wytwarza 
tkanki; te zaś przesycone tlenem, i przez rosnącą niestałość 
skupień molekularnych wydają ze siebie odpadki, opuszczające 
organizm i do martwej wracające natury. Praca przetwarzania 
zmieniająca pokarm w krew rozpoczyna się u wejścia tegoż 
do przyrządu trawienia i zetknięcia z sokami ślinowemi, na
stępnie odbywa się w żołądku i kanale kiszkowym pod łącznym 
wpływem żółci, wydzielin z gruczołów trzustkowych, płynów 
żołądkowych, kiszkowych itd. itd. tak, iż rezultatem przejścia 
pokarmu przez skręty przyrządu trawienia od ust począwszy, 
aż do przeciwległego otworu jest sok pokarmowy. Naczynia 
ssące żołądkowe wciągają go przez swą włoskowatość w miarę, 
jak się wyrabia i przeprowadzają go do kanału piersiowego, 
zkąd sam prąd obiegowy za sobą go porywa. Tu przyłącza 
się tlen dalsze sprawujący przeobrażenia. Gdzie się kończy 
praca żołądka, zaczyna się praca płuc i serca, życie czysto 
roślinne jest dziełem czy też czynnością nieprzerwaną dwóch 
tych podstawowych organów.

Dla śledzenia tej fizyczno-żywotnej czynności należy na- 
samprzód zwrócić uwagę na pierwiastki, jakie krew rozprowa
dza po organizmie, mając je sobie nieustannie dostarczane 
przez proces żołądkowo-kiszkowego trawienia. Krew składa się 
z wody, bialka, cukru, tłuszczu i soli mineralnych. Cukier 
w zetknięciu z płynem żółciowym, z wydzielinami gruczołów 
trzustkowych i kiszkowych zamienia się najprzód w tłuszcz; 
cukrowe więc materye są ciałami tłuszczodajnemi, i w tej po
staci do żywienia przyczyniają się. Wynika ztąd, że ekstrakt
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pokarmowy może być uważany jako roztwór białka, ciał tłu
szczowych i soli mineralnych w wodzie.

Białko w pierwszym stopniu utlenienia przeistacza się 
w fibrynę czyli włóknik; krwi; włóknik w dalszym zaś ciągu 
utlenienia po przez tkanki, osadza się i postać krzepkich mu- 
skułów przybiera. Można wyprodukować sztucznie zsiadły włó
knik zaprawiając tlenem krew świeżo z tętnic wydobytą, lecz 
otrzymany tym sposobem włóknik będzie bezpostaciowy, gdyż 
postacie, o ile dotąd wiemy, nie mogą się po za przyrodzo
nym ustrojem organizmu wytwarzać.

Białko mieści w sobie siarkę i fosfor, przez częściowe 
spalenie siarki zamienia się ono na kazeinę, której dalsze 
utlenienie po drodze całego krwi przebiegu wyrabia ścianki 
naczyń krwionośnych, tkankę łączną podskórną więzy spręży
ste, skórę samą, i zresztą wszystkę massę materyi, organizm 
uzupełniającej, która w temperaturze wrzenia wydziela się 
w stanie galaretowym. Skóra jest rodzajem skorupy, z utle
nienia kazeiny powstałej, która opada i odnawia się przez 
nieustający utlenienia process. Co do ciał tłuszczowych, można 
o nich powiedzieć, że obracają się wprost na wyrabianie tka
nek, które bez tego nie posiadałyby miękkości i elastyczności. 
Rozmaite ruchy we wszystkich zwierzęcej machiny częściach 
odbywające s ię , zawadzałyby sobie raz w raz , sprawiałyby 
utrudnienia i dolegliwości, gdyby ścieranie się wzajemne czą
stek twardych łagodzone nie było przez wciskający się wszę
dzie tłuszcz, i jednorodne znów wytwory. Tłuszcz nadto zdaje 
się być stanowczym pierwiastkiem ewolucyjnym w processie; 
białe bowiem ciałka krwi, kuleczki, które się najpierw z płynu 
żywotwornego wydzielają i łączą się w grono, i ziarniste sku
pienia celem wytworzenia tkanki pęcherzykowatej, składają 
się z tłuszczu zawartego w nadzwyczajnie cienkiej błonce biał
kowej.

Mineralne wreszcie pierwiastki krwi wchodzą w organizm 
dla złożenia budowy jego części stałych, jako tóż tła tkanek, 
o czem widocznie przekonać się można przez spopielenie części 
ciała w sposób właściwy dokonane. Organizm przeto cały,
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wytwarza się z materyałów we krwi zawartych, będącej istotną 
wszystkich tkanek pracownią i odnowicielką. Nie masz w tkan
kach nic, prócz tylko ich postaci, coby się uprzednio we krwi 
nie mieściło. Krew zaś czerpie wszystkie swoje części składowe 
z pokarmów, i nic znowu nie ma w niej takiego coby się 
w materyałach pokarmowych nie znajdowało.

Lecz pierwiastki krwi niejednostajne mają w składzie 
organizmu przeznaczenie; — każda owszem tkanka bierze ze 
krwi to. tylko, co jej potrzeba, a reszty nie przyjmuje; i ten 
to rodzaj wyboru stanowi właściwie dziwne zjawisko assymi- 
lacyi czyli przyswojenia, które się do pewnego stopnia przez 
znane prawa fizyki objaśnia. Płyn krwawy, wychodząc ze środ- 
kowiska obiegu, wciska się w tkanki z szybkością wolniejącą 
w stosunku średnicy naczyń, które w dalszych swych rozga
łęzieniach jakby nikną, tworzą na kończynach zawiłe i arcy- 
subtelne siatki, zwane: systemami włoskowatemi. Po tych 
to siatkach rozlewając s ię , prąd krwawy wolnieje w biegu 
i do najmniejszej schodzi szybkości; wtedy to przechodzenie 
krwi z miejsca do miejsca jest istnem przesiąkaniem. Wynika 
ztąd, że materyały, które owa krew rozprowadza nie wszędzie 
jednakowo osiadają; odbywa się przeciwnie, wybór onych 
i stopniowe potrosze przesiąkanie, a płyn pokarmowy pozbywa 
się pierwiastków nie mogących się przecisnąć przez pory tka
nek, w które wsiąka. Do tych mechanicznych warunków sy
stemu dodaó należy przyciąganie czyli atrakcyą, i powinowa
ctwo chemiczne, które musi niewątpliwie być czynnem w za
trzymywaniu molekuł do assymilowania przydatnych, osadzeniu 
onych w miejscu i takiem ułożeniu, żeby się z nich tkanki 
różne potworzyły. Prawa materyi wszędzie są te same, aste- 
roidy zbaczając z biegu swego w pobliżu ziemi, i na jej po
wierzchnią skutkiem siły przyciągania spadające, wspólnemu 
podlegają prawu z ciałkami krwi, które w przebiegu owej drogi 
wpadają w oczka tkanek przyległych; — to więc prawo tło- 
maczy zjawiska tak z pozoru odmienne, obiegu materyi w bez
miarach przestrzeń, i w żyjących atomach. Lecz nie trudno 
dostrzedz, że to nasze wyjaśnienie assymilacyi, ma wartość

4



50

jedynie jako dotyczące istniejącego już organicznego układu, 
czy też planu budowy, bez czego organizowanie się pierwiast
ków, które krew roznosi nie mogłoby być zrozumiane. Tu 
właśnie tkwi tajemnica stworzenia, punkt z pod znanych praw 
materyi wymykający się ; pierwiastek nazwany przez Hipokra- 
tesa enormon (siła pobudzająca), przez Van Helmont a archee 
(początek), przez Cudworth’a siłą plastyczną, przez Stahal a 
animizmem, przez Barthez’a zasadą żywotności i t. d. — pier- 
piastek, którego prawdopodobnie nigdy nie dośledzą fizyolo- 
gowie, którego żadne badania filozoficzne ani najpotężniejsze 
mikroskopy nie dosięgną. Lecz nie należy ztąd wnosić, iż „ten 
„wierwiastek niepojęty, wszechmocny, opanowywa składowe 
„części ciała, niweczy w nich wszelką dążność do ujednostaj
nienia się podług praw ciśnienia, uderzenia, bezwładności, 
„fermentacyi, gnicia i t. d. i podbija je wyłącznie pod prawa 
„życia: to jest utrzymuje ich czułość i czynność w stopniu 
„niezbędnym do zachowania istoty żyjącej w stanie dynami
cznym, prawie duchowym" (Hahnemann). Pierwiastek żywo
tny nie może owszem unicestwić własności i sił materyi; lecz 
za jego udziałem w danej budowie organicznej, wchodzenie 
materyi do tego organizmu i jej w nim udzielanie się jest 
procesem fizyczno-chemicznym, który da się śledzić aż do mo
żności tłomaczenia przeistoczeń organicznych materyi z pomocą 
praw znanych.

Mówiliśmy, iż przez utlenienia wytwarzają się i odna
wiają części organizmu, i że w taki sam sposób pierwiastki 
przyswojone zużywają się i z organizmu wychodzą. Tlen jest 
czynnikiem twórczym i niszczycielem jednoczesnym tkanek, 
organizm składających. Możemy śledzić wyrabianie się mate
ryi odchodowych czyli do wyprowadzenia z organizmu prze
znaczonych, a powstających ze stopniowego oddziaływania tlenu 
na pierwiastki składowe krwi. Ciałka białe, w sześć go
dzin po ich zjawieniu się we krwi przechodzą w stan czerwo
nych kuleczek, a następnie w ciele osiadają, po trzech zaś 
tygodniach rugowane są z tkanek w stanie produktów spało-
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nych stawszy się nieużytecznemi dla organizmu, jako niezdolne 
już do podtrzymywania jego czynności.

Pierwsze wytwory tego utlenienia muskułowego oznaj
miają się przez zjawienie kreatyny, kreatyniny i kwasu mię
snego, połączeń azotowych bardzo w tlen obfitujących. Obe
cność ich wykryta została w samej krwi. Przez postęp utle
nienia przechodzą te ciała w stan kwasu moczowego i mo
cznika, będący najwyższym stopniem utlenienia muskułu czyli 
tkanki- włóknowej. Krew w przejściu swojem przez nerki, po
zbywa się wszystkich tych wytworów, które drogami moczo- 
wemi niesione, wychodzą po za organizm w miarę swego wy
rabiania się.

Szybkość sama, z jaką odbywa się ten proces, nie do
puszczała przez czas długi do wykrycia jego ogniska, dziś gdy 
te wytwory oczyszczenia, znalazły się normalnie we krwi i w ży
wych tkankach, można w ogóle wyrzec, że wszystkie powierz
chnie organizmu krwią zmoczone, są siedliskiem połączenia 
tlenu z pierwiastkami tkankowemi, którego to połączenia re
zultatem jest, powstawanie kreatyny, kwasu moczowego i mo
cznika. Substancye te nie są jedynemi oczyszczenia produkta
mi, których skład rozumie się musi być rozmaitym, według 
natury tkanki pozbywającej się takowych pierwiastków.

Tak wszystkie ciałka białkowate i galaretowate w orga
nizmie rozlane, wydają w połączeniu z tlenem leucynę, sub- 
stancyą wykrytą w gruczołach ślinowych w trzustce (pancreas), 
w płucach, w gruczołach limfatycznych i t. d., bądź jako wy
dzieliny, bądź jako produkt wydzielinowo-odchodowy.

Ciała troiste bezazotowe, złożone z wodoru, tlenu i wę
gla, jak cukier i tłuszcz, usuwane są także z organizmu przez 
proces stopniowego utlenienia, którego ostatnim stanem jest 
woda i kwas węglowy; gdy kwasy, mleczny, masłowy, mrów
kowy, szczawikowy i t. d., okazują się pośredniemi utlenienia 
stopniami. Wytwory te znajdują się również w organizmie, 
i można je nawet otrzymać w muskule, od ciała żywego od
dalonym, znużywszy takowy w tlenie, co dowodzi oczywi
ście, że powstawanie onych w organizmie jest jedynie utle-

4*
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nienia skutkiem. Nowe te wytwory rozmaitemi z organizmu 
wychodzą ujściami; mianowicie przez płuca, przez nerki i przez 
całą powierzchnią skóry; część wody i kwasu węglowego ula
tuje w stanie gazów z płuc i potów przez skórę, reszta dro
gami urynowemi odchodzi. Funkcya skóry jest tu podobną do 
płuc; tylko że płuca wchłaniają więcej , niż wypuszczają. 
Kanał kiszkowy przyczynia się także do wyprowadzania pro
duktów oczyszczenia, gdyż produkta te odnajdują się w stanie 
klejkich skupień, zmieszanych z nierozpuszczalnym pokarmów 
osadem.

Pierwiastki mineralne w organizmie zawarte, o których 
wspominaliśmy, tworzą budowę kostną i jej wiązania, odna
wiają się również, przeistaczają się i wychodzą drogami ury
nowemi, po największój części w stanie węglanów, siarczanów, 
fosforanów i t. p. obficie w urynie napotykanych. Wszystkie 
wreszcie części ciała łuszczące się , włosy, paznogcie, rogi 
i t. d. należą do rzędu produktów powolnego i stopniowego 
gorzenia, nieustannie w głębiach organizmu odbywającego się, 
skutkiem którego następuje ciągła wymiana materyi pomiędzy 
światem zewnętrznym a istotami żyjącemi.

Materya w tym swoim przebiegu tworzy najprzód mole
kularne układy w żywych tkankach; układy, charakterem któ
rych jest niestałość i brak postaci krystalicznych; rozpada się 
potem w powrocie swoim na różne skupienia, posiadające wię
kszą już stałość składu i wyraźną dążność do przybierania 
postaci krystalicznych, materyi mineralnej właściwych.

Mówiliśmy tylko o przeobrażeniach materyi w jej przej
ściu przez żyjący organizm; lecz i siły same z czynności przy
rządów organicznych ujawniające się, z tych właśnie przeobra
żeń wynikają, jak to zaraz okażemy.

Podług znanego dziś już dobrze prawa konserwacyi sił 
żywych we wszystkich przeobrażeniach materyi, atomy ze krwi 
w massie tkankowej osiadające, zmieniają szybkość swego prze
noszenia się, ale nie mogą tracić żywej siły, równowartej z ich 
pierwotnym ruchem. Ta to sama siła mechaniczna ukazuje się 
następnie organiczno-żywotną, każdy atom krwi osiadający
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składa przeto w łonie organizmu pewną ilość energii żywotnój, 
ściśle równowartej z ruchem utraconym, tak samo, jak każdy 
atom węgla palącego się wydaje ze siebie pewną ilośd ciepła, 
a każda cząstka cynku w stosie Volty rozpuszczona wydaje 
przez konduktor równowartą ilość elektryczności. Mocą tegoż 
prawa siła żywa w atomach tkwiąca, przemienia się w chwili 
wydzielenia tychże ze krwi w siłę własną organów, z któremi 
się atomy łączą, a zatem czynność tych ostatnich jest równo
wartością organiczno-żywotną własności i energii atomów. Jak
kolwiek może byó różnica między dwoma zjawiskami, dosyć 
wiedzieć, iż jedno jest następstwem drugiego, aby mieć pe
wność równowartości obojga. Że zaś czynność przyrządów nie 
może się odbywać bez współdziałania krwi, a więc objawy or- 
ganiczno-żywotne, czy też czynność każdego organu przedsta
wiają równowartość sił żywych w składzie krwi zawartych, 
która dlatego żywiołem życiodajnym się zowie. Równowartość 
w ogóle nie pociąga za sobą jednorodności; ciężar spadający 
nie ma żadnego z ciepłem podobieństwa, a rozpuszczony w sto
sie Volty kruszec nie jest zgoła podobnym do elektryczności; 
są jednakże matematycznie równowarte. Tak samo i. przeobra
żania ciałek krwi nie mają podobieństwa z objawami żywo- 
tnemi, jakie po nich następują; musi wszelako i tutaj zacho
dzić stosunek równowartości, organizm albowiem nic stworzyć, 
ani też zniweczyć nie może.

Ale objawy, których ogół funkcyę organiczną stanowi, 
muszą być koniecznie do siebie podobnemi, i funkcya ta ni- 
czem innem nie jest, jak ciągiem wznawianiem pewnego sze
regu objawów, i życie samo w łączności swój, przedstawia 
również szereg objawów podobnych, bez przerwy po sobie na
stępujących. Powtarzanie się z jednej strony objawów podo
bnych , z których każdy jest dalszym ciągiem poprzedniego, 
z drugiej zaś strony przemiana i odnawianie się materyałów, 
w łonie których objawy mają miejsce, przywodzą nas nieo
dzownie do wniosku, iż musi być pewne usposobienie, pewien 
układ tych materyałów, dla warunków życia niezbędnych. Ina
czej mówiąc, należy przypuszczać, iż pierwiastki z organizmu
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wychodzące, i te co na zastąpienie do nich wchodzą, muszą być 
jednorodnemi, to jest zdolnemi do rozwinięcia tych samych 
s i ł , czyli co na jedno wychodzi, do przejścia przez te same 
zmiany postaci, i do zejścia w końcu na też same wydzieliny 
i odchody. Inaczej nie możnaby zrozumieć funkcyi, których 
ogół życie organiczne stanowi.

Wszelki objaw odróżniający się od funkcyi przyrodzonej 
organu zawadza życiu, powtarzanie się onego i trwanie, sta
nowi chorobę. Choroba jest ujemnością tylko dla osoby żywej, 
materyi samej wcale ona nie dotyka; bo materya jakikolwiek 
będzie szereg j ej przeobrażeń, zawsze swoje siły i własności 
zachowuje.

Zakłócenie funkcyi fizyologicznych czyli chorobę mogą 
spowodować w organach jedynie materyały lub atomy, różniące 
się swoim sposobem oddziaływania od tych, na miejsce których 
do tkanek weszły. Obecność tych ciał, któreby nazwać można 
odmienno-rodnemi lub odmienno-dynamicznemi, staje się przy
czyną wyrodności czyli zmiany porządku objawów życiu wła
ściwych na porządek objawów materyi nieorganiczonej.

Wszelki czynnik, za pomocą którego może organizm 
wrócić do przyrodzonego sobie trybu czynności, jest lekar
stwem, i podług powyższego wykładu, będzie lekarstwo ma- 
teryą ważką, lub nawet nieważką, która w przejściu swem 
przez organa przywraca ich przyrodzoną czynność, gdy ona 
została w jakibądź sposób zakłóconą. Ażeby zaś matarya sku
tek taki sprawiła, musi ona dosiągnąć punktów organizmu, 
gdzie się wszczął nieporządwk, a zatem trzeba, aby zachodziły 
oznaczone stosunki pomiędzy czynnikiem terapeutycznym, 
a pierwiastkami odmienno-rodnemi psującemi. Konieczność 
dosięgnięcia przez czynniki uzdrawiające, aż do samych ognisk 
skażenia czyli uszkodzenia jest oczywistą: należy bowiem za
stąpić i wydalić to, co było zakłócenia przyczyną. Z drugiej 
strony upoważniają nas znane fakta do wyrzeczenia: że pewna 
jednorodność nieodzownym jest warunkiem, gdy idzie o to, 
ażeby jeden atom zająć mógł miejsce innego i taż samą w ży
wych tkankach spełniać czynność. Wiemy rzeczywiście, że różne
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materyały, które krew ze sobą roznosi, przyciągane są, każdy 
ku częściom dla siebie odpowiednim, i prawo podług którego 
ciała te zatrzymują się i przyswajają w jednych miejscach a nie 
w innych, zależy w istocie od powinowactwa i ukształtowania 
atomowego względem powiązań siatek, tworzących osnowę or
ganiczną, którą krew zwilża i przesiąka. Tak też jest istotnie, 
że w procesie żywienia wybór pierwiastków, które krew ze sobą 
przynosi, odbywa się według jednorodków i powinowactwa. 
Dlatego to sole sodowe, potasowe, fosfor i t. d. wchodzące 
z pokarmów do krwi w pomieszaniu, oddzielają się niebawem; 
soda przystaje do plasmy, potaż przechodzi w kuleczki, fosfor 
łączy się z tłuszczem a następnie z tkanką nerwową. Jest to 
więc faktem, prawem ogólnem organizmu, że różne pierwiastki 
przezeń przechodzące wydzielają się z niosącego je płynu zmie
rzając ku ogniskom jednorodnym dla przystania do nich, a po
tem zastąpienia cząstek sobie podobnych. Taki przeto musi 
koniecznie zachodzió stosunek między częściami ciała skażonemi 
a czynnikiem terapeutycznym przeciw skażeniu skutkującym; 
w tem tkwi widocznie zasada prawa podobników (semblables).

Trzeba atoli porozumieć się co do wyrazów; bo mógłby 
kto pomyśleć, że skoro lekarstwo jest podobne, więc musi 
się jeszcze do złego przyczynić. Najprzód, że jednorodność to 
nie tożsamość, będąca tylko szczególnym tamtej przypadkiem. 
Podobnik, w kwestyi nas tu zajmującej, jest to jedynie mate- 
rya właściwa do zajęcia w nadwerężonych częściach organizmu 
miejsca zagnieżdżonych tamże pierwiastków chorobowych, bądź 
w stanie zatajonym, bądź w stanie chorobowego oddziaływania, 
ażeby umieściwszy się wytwarzała nowe skupienia molekularne, 
których mógłby się organizm przyrodzonym swej czynności 
trybem pozbywać. Widzieliśmy, że organizm odnawia się i prze
twarza nieustannie swoje tkanki w drodze stopniowych przeo- 
brażań swych składowych pierwiastków, naturalnem jest więc 
przypuszczenie, iż ten proces przetwarzania zakłócony jest 
w częściach cierpiących, lub nadwerężonych; opór zaś prze
ciwko przeobrażeniom, od których żywotność organizmu zależy, 
musi być z konieczności większym ze strony pierwiastków
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odmienno-rodnych, te bowiem orbity życia nie przebiegają, 
jego trybem i jego drogami nie odchodzą.

Dlatego to czynnik leczniczy niosąc pierwiastki zastępcze 
podobne, nie powinien być tożsamym; gdyż w takim razie 
przedłużyłby tylko ten stan, jakiby zastał. Powtarzamy więc 
że gdy się zastąpienie dokonało, powinny być w pogotowiu 
nowe skupienia molekularne, którychby się mógł organizm 
przyrodzonym swój czynności trybem pozbywać. Tak się dziać 
musi w samej rzeczy: bo raz, że sam proces zastąpienia jest 
obudzeniem się wolnej czynności w nadwerężonych częściach; 
a powtóre, że można zawsze uczynić zadość warunkowi mniej
szego ustalenia, mniejszego przeciwko przeobrażeniu oporu 
w nowych połączeniach z zastąpienia przez podobnik wyniknąć 
mających. Zależy to już tylko od ilości i stopnia rozcieńcze
nia materyi, która się w miejsce każących pierwiastków wpro
wadza.

Tak tedy lekarstwo podobne zajmuje miejsca pomiędzy 
dwoma szeregami objawów; chorobą i stanem organizmu nor
malnym; a wypadkiem jego wdania się jest najprzód zmniej
szenie, potem stopniowe zniweczenie, w końcu zupełne usu
nięcie choroby.

Nie będziemy się zajmowali wyprowadzaniem następstw 
z wyłożonych wyżej zasad, których doniosłość teoryczną po
trafi każdy uchwycić do tyła, iżby powziąść mógł wyobrażenie 
o prawdach i praktykach przez nowo-wynalezioną medycynę 
obwieszczonych, a nadewszystko zrozumieć ten podstawowy 
pewnik, że życie zawiera się w krwi, choroba w jej skaże
niach, medycyna w podobnikach.

------------^\AAAA/\/\r-



ROZDZIAŁ I.

Co jest Elektro - homeopatya.

Krzysztof Kolumb, w odległości 80 mil od ró
wnika, uznał za właściwe cofnąć się, aby nie 
narazić swoich okrętów na spalenie, lub znisz
czenie od domniemywanej siły promieni sło
necznych. Wespucyusz Amerigo, znalazł wbrew 
opinij fizyków, w samym pasie zwrotnikowym 
powietrze chłodniejsze, niż gdzieindziej. — Mało 
się troszczył wtedy o zbadanie tej przyczyny; 
wyrokował tylko z tego faktu, że więcej warto 
doświadczenie, niż teorya.

(Podróż Wespucyusza Amerigo, przez Stani
sława Canowai, profesora matem atyki, Tom lig i, 
str. 73).

1. Elektro-homeopatya, jest to homeopatya, dochodząca 
do udoskonalenia, stająca się medycyną pewną i radykalną, 
w skutek wynalezienia czynników terapeutycznych (które nazy
wam elektroidami), oddziaływających na krew i jej stan, do
dających organizmowi sił do wyswobodzenia się z pierwiastków 
chorobnych, które porządek jego psują.

Materya medyczna ta, odkrytą została tak, jak i homeo
patya, której jest szczytem, przez doświadczenie, i opiera się 
całkowicie na rezultatach, z doświadczeń zebranych. Jest więc 
przedmiotem prostym, jak prawda, i tłomaczy się j ej działania 
zasadami również prostemi.

2. W ciele człowieka znajdują się zakażające go pier
wiastki, które jedni nazywają skrofulicznemi, inni liszajowa-
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temi, czyli, jak je mianuje Hahnemann, psorycznemi (psora). 
Przeciwko temu mamy środki, które nazywam antiskrofulicz- 
nemi. Choroba ta powodem jest często zakażenia w naczyniach 
białych i tworzy ważne rozstroje w limfie. Przeciw temu istnieją 
środki, które nazywam antirakowe1).

W innych razach nadweręża naczynia krwionośne, do
prowadzając do stanu chorobliwego żyły i arterye. Na to są 
środki, które nazywam antiangioityczne2)

Największa część wszystkich chorób, pochodzi z tych 
trzech przyczyn i temi trzema środkami walczy się zwycięzko 
przeciw tymże. Inne środki stanowią część tej materyi, i są 
niejako rozgałęzieniem tej zasady.

Pettorale, działają na naczynia oddechowe, na płuca 
i choroby kataralne.

Febrifugi, leczą gorączki, febry, oraz choroby wątroby 
i śledziony.

Antiweneryczne, leczy radykalnie syfilis, nawet gdy jest 
w całej swej sile, prawdopodobnie zapobiega mu nawet.

Vermifugi, zabijają wszelkiego rodzaju robaki, począwszy 
od askaridów aż do solitera i trójgłówca.

Uwaga ważna. Według zasady ogólnej ,  dwie są tylko 
przyczyny pierwiastkowe chorób (ztąd i dwie główne kategorye 
lekarstw), to jest: zakażenie krwi, lub limfy. Lecz zauważyć 
należy:

1°. Że limfa i krew są to dwa działacze, zsolidaryzo- 
wane z sobą w organizmie ludzkim; zakażenie jednego po
woduje wcześniej, lub później, zakażenie drugiego. Ztąd powstają 
choroby, z obydwóch przyczyn razem wziętych pochodzące, na 
które należy działać obydwoma kategoryami lekarstw.

2°. Antiscrofolosa wywierają działania ogólne na system 
limfowy, tak, jak Antiangioityki działają na system naczyń

1) Zobaczymy poniżej, że sfera działania każdego z tych lekarstw 
szersze ma zakresy, niż nazwa zdaje się wskazywać.

2) Z greckiego αγγειον (angeion) naczynia krwionośne.
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krwionośnych. Tak więc zdarza się, że gdy choroby zlokalizo
wały się i rozwinęły do pewnego stopnia, działalność ta cho
ciaż wspólna, jeszcze nie jest dostateczną do powstrzymania 
ich postępu. Dlatego to widzę potrzebę poszukiwania lekarstw 
specyalnych takich, jak: Anticancerosa, Antiweneryczne, Febri- 
fugi, Pettorale i t. d.

Lekarstwa te, w mojem rozumieniu rzeczy, są właściwie, 
czyli stanowią głównie dwie kategorye: Antiscrofolosa, lub 
Antiangioitiki; lecz w specyalnych swych kierunkach, posia
dają własności więcej zdeterminowane, więcej wyłączne, 
co się tyczy następstw zboczeń krwi, lub limfy, jakie cho
roba przybrała.

Wynika to z doświadczeń, bo Antiscrofoloso naprzykład, 
jest także antiwenerycznem, i wystarcza do traktowania niem 
syfilisu niekiedy, gdy tenże nie rozwinął się jeszcze, lub nie 
doszedł do pewnego stopnia. Toż samo powiedzieć można 
o innych specyalnych tych lekarstwach. Febrifugi zwalczają 
głównie febry, gorączki, co ma znaczyć, że przywracają cyr- 
kulacyą normalną; a Antiangioitiki, działające na przeobrażenie 
we krwi, zwracając całą jej massę do należytego obiegu, tem 
samem uprzedzają objawy symptomatów gorączkowych itd. itd.

3. Istnieją również płyny, które posiłkują dzielnie lecze
nie wewnętrzne i niekiedy wystarczają do uleczenia one same. 
Płyny te działają natychmiastowo, podobnie do tego, jak działa 
elektryczność na organizm żyjący, niekiedy nawet, w razach 
rzadszych, wywiera wstrząśnięcia. Nazwałem je dla bliższego 
określenia płynami elektrycznemi, czyli po prostu elektrycz- 
nościami.

Wszystkie lekarstwa te, należą do reguły podobników, 
w znaczeniu tem, że dawane w dozach dużych, pobudzają 
symptomaty choroby, na którą były dane; gdy zaś przy za
stosowaniu dozy odpowiedniej , niweczą jej przyczyny, nawet 
bez wywołania pogorszeń Doświadczenie jednak nie upoważnia 
mnie do oświadczenia, że one wytwarzają symptomata cho- 
robne w ciele zupełnie zdrowem, niemającem do nich usposo
bienia, czyli żadnego pierwiastku owej choroby. W tem Elek-
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tro-homeopatya nie jest jednozgodną z tem, co jest ogólną 
zasadą odkryć Hahnemanna.

Wszystkie te środki lecznicze otrzymują się z roślin 
nieszkodliwych, jak to udowadnia doświadczenie i analiza 
chemiczna. Zwykle używa się do leczenia człowieka jedno 
ziarno dziennie. Ale dajmy jakiemu zwierzęciu do zjedzenia 
choćby 10,000 ziarnek, nie dostrzeżemy żadnego działania. 
Człowiek, tak samo, może zjeść bez skutku jakąkolwiek ilość 
tego lekarstwa, byle nie tego, które odnosiłoby się w swem 
działaniu do choroby, jaką jest dotknięty jego organizm i prze
ciw której używa innego lekarstwa. W takim bowiem razie 
doświadczałby nieprzyjemnego, chociaż wcale niezagrażającego 
niebezpieczeństwem działania.

4. Z tego, co się powiedziało, wynika, że im choroba 
jest gwałtowniejszą i cięższą, tem mniejszemi powinny być 
dozy lekarstwa. I tak, gorączka przerywana (febris intermitens) 
naprzykład, leczy się jednem ziarnkiem, w szklance wody roz- 
puszczonem, na dzień; gorączka zaś złośliwa potrzebuje użycia 
2go, lub 3go stopnia rozcieńczenia i niekiedy więcej. Ale, po
minąwszy niektóre choroby konwulsyjne, im więcój wypadnie 
rozcieńczać lekarstwo, tem częściej zażywać je trzeba. Tak 
naprzykład, w febrze przerywanej daje się szklanka wody 
z jednem, rozpuszczonem w niej ziarnkiem, na ośm lub dzie
sięć dawek podzielona, do zażycia w ciągu dnia jednego; 
tymczasem w febrach lub gorączkach złośliwych służyć będzie 
dawanie z drugiej, trzeciej lub jeszcze większej dylucyi, po 
małej łyżeczce od kawy co pięć minut, jeżeli to będzie możli- 
wem. Nie rzadko dozy wielkie okazują się koniecznemi. Często 
wypada dawać po kilka lekarstw, w ciągu dnia jednego, cho
rym; w takich razach nie trzeba ich mieszać, ani dawać ich 
równocześnie, lecz naprzemian, dając przez pewną część dnia 
jedno, a przez drugą cześć dnia drugie lekarstwo1). W tuber-

1) Czasami wypada zażywać jeszcze, który ze specyalnie działających 
środków na sucho, obok innych, w wodzie branych czyniąc wtedy tylko kwa
drans, lub pół godziny przerwy, w braniu poprzednio zażywanych środków.
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kulach płucnych naprzykład, należy używać Anticanceroso 
i Pettorale; a jeżeli plucie krwią się objawia, dodaje się 
trzeci jeszcze środek Antiangioitico.. W takim razie należy 
dzielić dzień, na odpowiednie liczbie lekarstw, części czasu, 
zmieniając w obliczonych godzinach ich gatunek.

Prawidła co do wyboru lekarstw, wśród tej materyi me
dycznej, są równie proste, jak ona sama.

Należy zbadać ściśle przyczyny choroby, dochodząc do 
tego wypytywaniem o jej początek, powstawanie, rozwój, czyli 
postęp takowej ,  a jakabądź będzie jej forma i objawy, przy
czyna jej musi być albo skrofuliczna, albo rakowata, albo 
angioityczna, czyli z wadliwej funkcyi naczyń krwionośnych 
wynikająca, i do tej przyczyny należy zastosować wybór lecz
niczego środka. W sparaliżowaniach naprzykład, należy uży
wać Antiangioitico, jeżeli nastąpiło wskutek utrudnienia w krą
żeniu krwi, przez stan nienormalny naczyń krwionośnych po
wstałego; lecz jeżeli utrudnienie to spowodowane zostało 
zanieczyszczeniem krwi przez pierwiastek psoryczny, czyli 
skrofuliczny, wypada zastosowywać także Antiscrofoloso.

Toż samo, co się tyczy elektryczności, które posiłkują 
w leczeniu wewnetrznem; należy wybierać te, które są odpo
wiednie przyczynom choroby. Jeżeli przyczyna jest w rozstroju 
naczyń krwionośnych, stosować należy elektryczność dla angioi- 
tycznych (pegli Angioitici); czerwoną i żółtą, jeżeli przyczyna 
jest w skrofułach. Podamy później reguły, więcej szczegółowo 
określone, co się tyczy użycia i wyboru lekarstw.

5. Homeopaci wskazują lekarstwa według symptomów 
i formy, jaką choroba przybrała, i w ten sposób postępując 
we wszystkich wypadkach chorób, mówią: na puchlinę takie 
lekarstwo, na konwulsye owo lekarstwo.“ Tą drogą nie po
stępuje Elektro-homeopatya, bo jedne i te samy objawy chorób 
powstają często z różnorodnych przyczyn. I tak, konwulsye 
z przyczyny robaków nie mogą być uleczone środkiem, obieg 
krwi regulującym i viceversa. Wszystkie wypadki puchliny 
nie mogą także jednem i tem samem lekarstwem być uleczane; 
to, co leczy puchlinę brzuszną, nie jest właściwem do ulecze-
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nia puchliny w piersiach, lub jajników; lecz w każdym z tych 
wypadków trzeba zastosowywać środki, które mają działania 
specyalne na organ, w którym utworzyło się siedlisko choroby.

Należy także pamiętać, że środki lecznicze, użyte ze
wnętrznie, działają tak samo, lub przynajmniej blizkoznacznie 
jak używane wewnętrznie. Stwardnienia wątroby naprzykład, 
będą nierównie prędzej usunięte, jeżeli obok leczenia wewnętrz
nego, przykładane będą na okolicę, w której leży wątroba 
i śledziona, kompressy, zmoczone wodą, nasyconą ziarnkam 
tegoż samego, lub blizkoznacznego lekarstwa, jakie się daje 
wewnętrznie i w dozach, które będą wskazane poniżej. Zwężenie 
naczyń krwionośnych, auewryzm naprzykład, nierównie łatwiej 
będzie wyleczonym, jeżeli leczenie wewnętrzne dopełnimy le
czeniem zewnetrznem, przykładając kompressy na miejsca, 
które uważamy, że są najbardziej zaatakowane, lub też naka
zując kąpiele, lub smarowania.

Cięższe choroby skrofuliczne, lub weneryczne, nieustępu- 
jące przy użyciu odpowiedniego środka leczniczego, należy 
traktować użyciem Anticancerosów. Gdyby środki te nie skutko
wały, w takim razie jest jedno z trzech rzeczy: albo dyagnoza 
była błędną, a w następstwie tego środek leczniczy niewłaściwy 
obrano; albo doza była źle zastosowaną, albo choroba tak 
dalece zapanowała nad organizmem, iż niepodobieństwem jest 
zwalczyć ją. Skutek lekarstw zawsze się objawia, jeżeli właści
wie i podług tych prawideł są dawane takie, jakie wskazujemy 
i opiszemy bliżej, w dalszym ciągu tej książki, zapomocą której 
może każdy, przy głębszej rozwadze i obserwacyi, być poniekąd 
samemu sobie i dla innych lekarzem, zastósowywując bacznie 
tę materyę medyczną.
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R OZDZIAŁ II.

N azwiska lekarstw elektro-homeopa
tycznych.

6. Lekarstw tych obecnie znajduje się 24, — z których 
19 jest do użytku wewnętrznego, a 5 do użytku zewnętrznego, 
które nazwane są płynami elektrycznemi, czyli krócej mówiąc, 
elektrycznościami.

Liczba ta zmieniała się, i jeszcze powiększyć się może, 
bo nie wszystkie lekarstwa równocześnie wynaleziono zostały; 
są jeszcze niektóre obecnie w drodze doświadczeń.

S p is le k a r s tw , w e w n ę tr z n ie  u ż y w a n y c h .

Antiscrofoloso (antiskrofuliczne).
Antiscrofoloso nuovo (czyli Antiscrofoloso Nr. 2gi). 
Antiscrofoloso doppio (Antiscrofoloso podwójne).
Antiscrofoloso Nr. 5 (Antiscrofoloso Nr. 5ty).
Antiscrofoloso Nr. 6.
Anticanceroso Nr. 1 (Anticanceroso).
Anticanceroso nuovo (Anticanceroso nowe, czyli Nr. 2gi.) 
Anticanceroso doppio (Anticanceroso podwójne).
Anticanceroso Nr. 4 (Anticanceroso Nr. 4ty).
Anticanceroso Nr. 5 (Anticanceroso Nr. 5ty).
Anticanceroso Nr. 6.
Anticanceroso Nr. 10.
Antiangioitico (Antiangioitico).
Antiangioitico nuovo Nr. 2 (Antiangioitico nowe, czyli Nr. 2gi). 
Antiangioitico Nr. 3.
Pettorale (Pektoralne).
Pettorale Nr. 2. (Pektoralne nowe Nr. 2gi).
Pettorale Nr. 3. (Pektoralne Nr. 3ci).
Pettorale Nr. 4.
Febrifugo (Febrifugo, czyli Antifebryczne).
Febrifugo nuovo Nr. 2 (Febrifugo nowe, czyli Nr. 2gi).
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Vermifugo (Vermifugo, czyli przeciwrobaczne).
Vermifugo nuovo Nr. 2 1) (Vermifugo nowe, czyli Nr. 2). 
Antivenereo (Antivenereo, czyli Antiweneryczne).

L e k a r s tw a  z e w n ę tr z n e , c z y li E le k tr y c z n o śc i2).

Elettricita rossa azione positiva (Elektryczność czerwona, dzia
łająca jako positiva).

Elettricita gialla opaglia negativa (Elektryczność żółta, ne
gatywna).

Elettricita bianca (Elektryczność biała, w pewien sposób neu
tralna, zwykle skuteczna).

Elettricita azurra pegli Angioitici (Elektryczność niebieska, 
czyli dla angioitycznych).

Elettricita verde (Elektryczność zielona, negatywna).

U w a g i  w a ż n e .

7 .1. Pomiędzy lekarstwami wewnętrznemi jest trzy, to 
jest: Antiscrofoioso, Anticanceroso i Antiangioitico, które 
zwać można głównemi, są one środkami leczniczemi podsta- 
wowemi w przeważnej ilości chorób, które, jak to już nieraz 
powiedziano, są z przyczyn skrofuł, raka, lub chorób krwio
nośnych3). Pomiędzy temi gatunkami, gatunki, tćż same

1) Febrifugo nuovo Nr. 2, jakkolwiek zamieszczone między lekar
stwami wewnętrznemi, używa się głównie tylko zewnętrznie, to jest w kom
presach, lub smarowaniach, rozpuszczonemi w oliwie obydwóch boków, 
gdzie wątroba i śledziona się mieści, zwanych hypokondry. Zdarzało 
się jednak, że dane z 2giej szklanki wewnętrznie, uleczyło tyfus i inne 
wypadki febry bardzo ważne.

2) Nazwy kolorami Elektryczności, odnoszą się jedynie do tego, że 
dla rozróżniania ich, odpowiednie tym nazwom kolory, mają etykiety na 
flakonikach i flaszkach naklejane; zresztą płyny te wszystkie są białe, 
nader słabo niekiedy swą nazwą koloru przypominające, jakby odbicie 
koloru etykiety.

3) Anti sc rofo ioso ,  odnosi się do zakażeń limfy. — Ant icance
roso,  do podobnych zakażeń, zwłaszcza gdy ono jest daleko posunięte, ufor-
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nazwiska noszące, w pewnych odmianach i numerach, wska
zywane są w wypadkach więcej wyłącznych, a niektóre z nich 
mają jeszcze sobie właściwsze kierunki działania, jak to będzie 
orzeczone w Uwadze II.

Antivenereo, działa na syfilis, wszystkie jego formy 
i następstwa.

Febrifugi, są środkami specyalnemi na wszystkie go
rączki, przypadłości paroxyzmowo - peryodycznie napadające, 
oraz wszystkie możliwe choroby wątroby, śledziony i ich na
stępstwa.

Pettorale, leczą choroby całego systemu organów i dróg 
oddechowych.

Vermifugi, używają się przeciw wszelkim rodzajom ro
baków i żyjątek w organizmie.

II. Działania wyłączne niektórych lekarstw:
Pettorale Nr. I. działa przeważnie na drogi odde

chowe (bronches).
Pettorale Nr. 2. na kawerny, czyli jamy w płucach, 

utworzone chorobą.
Pettorale Nr. 3. na kataralne przypadłości w tych or

ganach.
Anticanceroso Nr. I. działa przeważnie na wszelkie kur

cze macicy i ułatwia porody.
An icanceroso Nuovo, czyli Nr. 2. na puchliny.
Anticanceroso Nr. 4. przeciw pruchnieniu kości.
Antiscrofoloso Nr. I. działa przeważnie przeciw chorobom 

kamienia i piasku w morzu.
Antiscrofoloso Nuovo Nr. 2. na rany nie rakowate.
Antiscrofoloso Nr. 5. na choroby mlecza pacierzowego.
III. Trzeba zwykle zaczynać leczenie od pierwszych le

karstw z ich seryi, a gdyby się okazywały niedostatecznemi,

mowawszy tuberkulizacye w płucach, wnętrznościach, guzy, stwardnienia, 
raka itd. — Ant i ang i o i t i co ,  odnosi się do wadliwości systemu naczyń 
krwionośnych.

5
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przechodzić do ich współimiennych. Podług tej zasady zau
ważyć można, że z małemi wyjątkami każde leczenie winno 
być rozpoczynane od jednego z siedmiu lekarstw następują
cych: Antiscrofoloso, Anticanceroso, Antiangioitico, Antivenereo, 
Febrifugo, Vermifugo, Pettorale. Rozumie się, że lekarstwa te 
wymienione bez numeru, są tak zwanemi numerami pierwszemi. 
Uwaga ta stosuje się do nazw używanych w książkach i ety
kietach flaszeczek, czyli: że lekarstwa pierwsze, rozpoczynające 
seryę swej kategoryi, są owemi numerami 1 mi chociażby cyfra 
ta na nich wydrukowaną nie była.

IV. Nie trzeba zapominać, że działanie lekarstw jest 
takie samo wewnętrznie używanych, jak i zewnętrznie stóso- 
wanych; podwójne więc używanie to przyspiesza skutki. Le
karstwa działają prędko, natychmiastowo prawie, co dozwala 
oryentować się szybko czyniąc próby, zaczem się udecyduje 
wybór stanowczy lekarstwa. Trzeba jednak i nad tem zasta
nowić się, że niekiedy różnorodność organizmów, lub trudne 
skomplikowania w chorobach, są powodem opóźniających się 
objawów skutku wyraźnego, lub mniej więcej stanowczego.

V. Wreszcie, chociaż krew i limfa krążą w właściwych 
sobie odrębnych naczyniach, tworzą się jednak w jednemże 
wspólnem laboratorium trawienia, które nieustannie dostarcza 
materyałów składających wszystkie odżywcze części orga
nizmu podtrzymujące w nim życie. Wynika z tego, że cho
roby limfy szkodzą krwi i vice versa, a więc skutkiem tego 
wynika potrzeba używania dwóch a czasem i więcej lekarstw 
naprzemian.

L e k a r s t w a  z e w n ę tr z n e ,  c z y l i  E l e k t r y k i .

8) Dostatecznie już wyłożyłem znaczenie przywiązane do 
wyrazu lekarstwa elektryczne albo elektryki. Niektórzy le
karze zaprzątnieni naukowością a nie uleczaniem, upatrują 
w tych wyrażeniach coś na kształt sponiewierania nauki; co 
do mnie, który się nigdy o słowa nie spieram, to widzę je-
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dnak dużo podobieństwa pomiędzy mojemi lekarstwami, a spo
sobem oddziaływania elektryczności na organizm ludzki.

Szanowni ci doktorzy wiedzą o tem niewątpliwie, że prąd 
elektryczny działa natychmiastowo; że działanie bieguna do
datniego różnem jest od działania bieguna ujemnego, że drut 
elektryczny przytknięty w pewnym punkcie nerwu, podnieca go 
bezpośrednio w całój jego długości, a bądź przez odbicie, bądź 
przez udzielenie s ię , podnieta ta po całym rozchodzi się or
ganizmie. Doktorzy wiedzący o tem wszystkiem, wynaleźli ró
wnież wyrazy dla oznaczenia skutków; wyrzekli oni, że system 
nerwowy znajduje się w stanie elektrotonicznym, który to stan 
za pomocą elektrycznego prądu może uledz zmianie, stad się 
katelektrotonicznym lub tóż anelektotronicznym zależnie od 
bieguna, który obserwujemy.

I ja też szukałem wyrazów na oznaczenie nowych obja
wów poprzednio nie znanych, i nieco tajemniczych dla mnie 
samego, chociaż je odkryłem. Dostrzegłszy, że płyny moje 
działają z szybkością mogącą się przyrównać do szybkości ele
ktrycznej, dostrzegłszy, że w pewnych razach wywołują wstrzą- 
śnienia, zważając że za dotykaniem niemi wielkiego nerwu 
sympatycznego przy siódmym kręgu szyjowym cały system 
pneumo-gastryczny zdaje się poruszać; otrzymawszy ten sam 
rezultat po wzięciu na język jednego lub kilku ziarnek suchych 
Antiscrofoloso, przekonawszy się wreszcie, że od jednego z tych 
płynów wzmagały się skurczenia tetaniczne, gdy od innego 
takowe natychmiast ustawały; gdy wszystko to, co tu mówię 
doświadczeniem stwierdziłem, orzekłem wtedy, że to jest elek
tryczność dodatnia, ujemna i t. d.

Trzymam się wiec tych orzeczeń i nie rozstaję się z myślą, 
że może tam tkwi coś, coby elektroidem lub po prostu elek
trycznością nazwać można; albo też przypuścić, że w zetknię
ciu powierzchni organizmu z temi płynami wywiązuje się siła 
elektro-ruchowa, podobna do tej, jaką otrzymujemy z prądu 
w stosach galwanicznych. I w rzeczy samej ! czyżby ciała żywe 
nie posiadały własnych prądów elektryczuych ? Czyż sam Gal- 
vani nie wykazał istnienia elektryczności zwierzęcej, która na-

5*
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stręczyła sławnemu Matteucci’emu przyrządy na podobieństwo 
stosów zwyczajnych? A dalej, czyż elektryczność jest już dziś 
tak dalece znana, żeby można brać za pewność, że nie ma 
jej nigdzie indziej oprócz w gabinetach i butelkach Lejdej
skich? Zresztą czy elektryczności moje są rzeczywiście w ro
ślinach uwięzione, z których wydobyć się dają, czy też dopiero 
wywięzują się ze soków tych roślin, przy zetknięciu się ze 
skórą, wolno mi wszakże te nadzwyczajne środki lecznicze, te 
wielce potężne pierwiastki nazwać elektrycznościami roślin- 
nemi.

Nie chcąc całkowitości moich tajemnic wyjawiać, znie
wolony jednak do powiedzenia z nich tyle, ile potrzeba dla 
poznania skutków, a głównie dla uniknienia omyłek ze strony 
używających ich, poleciłem był zabarwiać te płyny elektryczne 
kolorami: czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim i t. d. 
Lecz spostrzegłszy, że manipulacya ta sprzyjała nieco fałszo- 
waniom ze strony sprzedających, przestałem zabarwiać i roz
syłałem elektryczności wszystkie w bezbarwnej lub prawie bez
barwnej postaci, odróżniając je tylko kolorem etykiet im do
dawanych z papieru czerwonego, żółtego, zielonego, niebieskiego, 
białego, i te kolory, jako nazwy, zachowują również w no
menklaturze nowej nauki.

Elektryczności te zadają się tylko zewnętrznie 1), w spo
sób, o którym niżej powiedzianem będzie; wystarczają one

1) W czasach ostatnich wypadek taki, że przez nieostrożność i po
myłkę wypił pewien chory na  artretyzm, pół uncyi elektryczności czerwonej 
na raz, i nietylko nie zaszkodził sobie, lecz pomimo obawy, jakiej doznał 
popełniwszy tę pomyłkę, okazała się znakomita ulga w jego chorobie, stał 
się powodem i drogę otwartą do esperymentowania stosowania płynów 
elektrycznych także i wewnętrznie. Hr. Mattei sam daje niekiedy chorym 
od czasu tego wydarzenia, biorąc po dwie krople do zażycia naraz w łyżce 
stołowej wody zwyczajnej, lecz używa tylko w tym celu elektryczności 
czerw onej, albo b ia łe j, albo n i e b i e s k i ej (pegli Angiostici) czyli 
azur ra ,  a nie innych, to jest żółtej lub zielonej. Jeżeli chory uczuje się 
lepiej, rzeźwiejszym po zażyciu, można brać i parę razy w ciągu dnia, nie 
zaniedbując przytem innych lekarstw i ich zastosowywań, jakich stan 
chorego wymaga. Chociaż używanie w ten sposób płynów elektrycznych
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często, kiedy dolegliwość jest tylko powierzchowną, bez we
wnętrznej komplikacyi ani nadwerężeń organicznych. Tak bywa 
z mnóstwem bólów, więc mylnem byłoby uważanie tych le
karstw za same tylko półśrodki. W ogóle, elektryczności wła
ściwie stósowane dzielną są pomocą w prowadzeniu i uzupeł
nianiu leczenia przy zastósowywaniu odpowiedniem lekarstw 
wewnętrznych.

ROZDZIAŁ III.

W skazówki ogólne.

11). Wszystkie lekarstwa te, otrzymywane są z roślin nie 
zawierających własności trujących w sobie, i mają, jak to 
już wyżej powiedziano, własności elektryczne.

Działają one łagodnie, niekiedy natychmiastowo, jednakże 
stopniowo w ten sposób, że dopiero po upływie minut kilku 
daje się dostrzedz działanie. O natychmiastowości działań 
przekonywamy się, jeżeli damy zażyć na sucho kilka ziarnek 
Antiscrofoloso, kładąc je na język osoby zemdlałej, zagrożonej 
paraliżem, dyssenteryą, chorobą morską i t. d . , a w takich 
wypadkach widzimy natychmiastowe usunięcie stanu chorobli
wego. Zdarzało mi się otrzeźwić pijane indywidua, chociaż 
wciąż piły dalej, wrzucając do wina ziarnka Antiscrofoloso.

Zdarzało mi się również widzieć osoby mdlejące po przy
stawieniu elektryczności czerwonej lub żółtej, co zdarza się 
u osób angiotycznych podlegających hysteryi albo epilepsyi 
czyli konwulsyom (względem czego niekiedy zdarza się, że 
leczący nie jest przez chorego lub otaczających go powiado-

jest od tak bardzo niedawnego czasu, nieraz już pomyślny skutek jego 
otrzymano, o czem wiadomość za osobistem zezwoleniem hr. Mattei nigdzie 
jeszcze dotąd nie ogłoszoną zamieszcza się tutaj.

(Przyp. tłom.).
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mionym, lub sam nie spostrzeże). W takich razach 8 do 10 
pigułek danych sucho na język, Antiscrofoloso, bez popijania 
wodą, niezawodnie przerywa to z niewłaściwego zastosowania 
działanie, i przywraca do przytomności.

Tak samo szybkiem jest działanie w początkach cholery, 
difterytisu, kurczów żołądka, niestrawności i t. d.

12) Określiliśmy poprzednio różnice i podobieństwa po
między Elektrohomeopatyą a Homeopatyą istniejące. Hahne- 
mann wynalazca teoryi podobników, nie zmierza do zwalczania 
przyczyn chorób, zakresem jego są objawy widoczne i ulecza 
one, czyli symptomata tych przyczyn tylko. Elektrohomeopa- 
tya działa na samą przyczynę i nietylko symptomata, ale 
i przyczynę jego objawu i powtarzania sie ulecza; uleczania 
więc za jej pomocą są rzeczywistemi, radykalnemi, i chory 
nie ma powodu obawiać się jej powrotu ani przeistoczeń, któ- 
reby na podstawie tychże odtwarzać się mogły.

Ta wyższość Elektro-homeopatyi zasadza się na czynniku, 
który jest zawartym w lekarstwie, czynnik to elektryczny we
dług mnie, czynnik którego odkrycie podobało się Bogu złożyć 
w moje ręce, a który dokonywa tak zupełnych uleczeń. W Bo
lonii, w Rzymie, są osoby niegdyś za nieuleczalne uznawane, 
wyleczone od 10, 12 i 15 la t, i cieszące sie dotychczas do
brem zdrowiem.

W przeważnej liczbie wypadków oczyszczania się krwi, 
uwidocznia się w pozbywaniu pierwiastków szkodliwych i ob
cych z organizmu, czy to przez znaczne poty, czy to przez 
wysypki wrzodzianek, plucia niezwykłe, osady w urynie, czy 
jeszcze i przez rozwolnienia nie zbytnie i bez boleści przycho
dzące. Gdy się ma do czynienia z ranami, z rozdęciem żył, 
gruczołami, ztwardnieniami, tumorami, koniecznie należy sto
sować lekarstwa te zewnętrznie, również jak i w boleściach 
wszelkiego rodzaju , pomnąc, że w tej formie używane posił
kują działaniom lekarstw wewnętrznie zażywanych, ale w tej 
formie stosowane działają niejako jakby allopatycznie, to jest: 
że chcąc zwiększyć ich działanie i siłę zwiększać dozę ziar-
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nek wypada, co względem lekarstw wewnętrznych zupełnie 
odwrotnie się dokonywa i wskazuje.

13. Chciałbym być zrozumianym przez niektórych Ele
ktro homeopatystów, którzy się trzymają zbyt ściśle małych 
doz, że nie trzeba oszczędzać ziarnek, gdy leczenie wymaga 
większych doz; kąpiele, smarowania, okłady czyli kompresy, 
jakie stosować czyli używać trzeba dla zwalczenia chorób upor
czywych, lub gwałtownych, nie jest to zbytek nadzwyczajny 
w leczeniu, ani też „ewolucya nowa w zastosowywaniu le- 
karstw, zbyt kosztowna dla szczupłych kieszeni," tak jak to 
orzekł redaktor „Przeglądu Genewskiego" po wydrukowaniu 
swej książki: „Elettromiopatia, scienza nuova“ i t. d. Casale 
Monferrato 1878 (patrz Revue electro-homeopatique Nr 5 i od
powiedź, jaką dałem pp. redaktorom 4 lipca tegoż roku)  1).

ROZDZIAŁ IV.

Zakres działań  każdej seryi lekarstw 
w  ziarnkach.

14. Antiscrofolosa, nadewszystko pierwsze i piąte, są 
najznakomitsze pod względem potęgi i rozciągłości sfery ich 
działań.

Antiscrofolosa niszczą pierwiastki skrofuliczne, czyli pso- 
ryczne, oraz liszajowate, któremi organizm mniej więcej jest 
przesiąkły. Pierwiastki te z natury swej, nie zmniejszając się 
nigdy, nagromadzając się nieustannie, doprowadzają do wy- 
twarzauia chorób ważnych i przedwczesnej starości. Działanie 
Antiscrofolosów dostatecznie długo wywierane, uwalnia orga
nizm od niego. Dla tego lekarstwo to leczy 90/100 chorób,

1) Odpowiedź ta znajduje się w zbiorze artykułów wydanym w Kra
kowie pod tytułem Idea ogólna nowej nauki zwanej Elektro-homeopatyą
i t. d. przetłumaczona na język polski.
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z czego się wyjaśnia przez doświadczenie, że największa ilość 
chorób pochodzi od skrofuł, które według mego zdania nie 
są czem innem jak odziedziczanym trądem i syfilisem, albo 
ich mniejszem lub większem przeistoczeniem.

Z tej samej przyczyny Antiscrofolosa uprzedzają, zabez
pieczają od chorób, nie dopuszczając rozwojów tego pierwia
stku. Inne lekarstwa leczą złe w samym jego zarodzie, ale nie 
zdołają go uprzedzić, a przynajmniej dotychczas tego nie spo
strzegłem; ale Antiscrofolosa oczyszczając organizm z pier
wiastku skrofuł, nie dozwalają wytworzenia się następstw 
onychże. Są one jedyne pomiędzy mojemi lekarstwami, które 
można zażywać dla zabezpieczenia się od chorób, pokrzepienia 
zdrowia przywróceniem dobrego trawienia, snu spokojnego 
i posilającego, zabezpieczając się niem od usposobień do za
ziębienia się, fluksyi i mnóstwa małych dolegliwości i cierpień, 
które się nieraz nagromadzają i do większych chorób dopro
wadzają.

Familie całe, ludności całe, mogą się zabezpieczać od 
wielu chorób i odrodzić się na zdrowiu, że tak powiem, uży
wając zazwyczaj Antiscrofolosa dodawane do potraw i napojów. 
W Londynie zaczęto wypiekać chleb dodając 5 ziarn Antiscro- 
foloso do każdego funta mąki. Lat kilka temu, pewien nie
miecki książę zachęcał mnie do tego, abym wygotował projekt 
czyli reguły higieniczne, aby za pomocą Elektro-homeopatyi 
odnowić krew u ludności w jego kraju. Trzeba się było po
rozumieć w tym celu z pewną znakomitością medyczną, która 
napisawszy do mnie z wielkim entuzyazmem i gorliwością 
o tem wszystkiem, cofnęła się potem w milczeniu, z którego 
ani książę ani lud nie mogli go wyprowadzić.

15. Anticancerosa. Lekarstwa te działają w szczególności 
na wszystkie choroby pochodzące ze skrofuł, doszłych do naj
wyższej ich szkodliwości i przeobrażeń, jako to : skiry czyli 
tumory zimne i t. d., które opierały się działaniom Antiscro- 
folosów.

Uleczanie skira i raka jest pewne, o ile tylko organa 
główne, życie podtrzymujące, nie są zbyt chorobą dotknięte,
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albo jeżeli wycieńczenie sił, lub bardzo daleko posunięty roz
wój choroby i j ej gwałtowny postęp nie doszedł już do takiego 
stopnia, iż nie pozostawia już czasu potrzebnego do oczyszcze
nia krwi. Najczęściej bywa to wtedy, gdy już się przywiąże 
gorączka trawiąca. W tych fatalnych okolicznościach traci się 
nadzieję uleczenia, ale nie traci się nadziei i pewności przy
niesienia ulgi, znacznego zmniejszenia, lub odjęcia zupełnie 
boleści, i przedłużenia życia. Ale dawno wyrzeczono:

Principiis obsta, sero medicina paratur
Quum mała per longas invaluere moras.

Co znaczy, że trzeba zwalczać złe w początkach, a nie dopiero 
wtedy, gdy człowiek blizkim już jest śmierci i na wszelki ra
tunek za późno.

A zazwyczaj dzieje się przeciwnie; wyczekują dopóki 
choroba nie zdeklaruje, dopóki guz duży nie narośnie, i wtedy 
wycinają, albo dają opium, nie żeby przygotować leczenie, ale 
śmierć! Taki to właśnie zarzut zrobił lekarzom Doktor Peter 
Professor patologii wewnętrznej w Uniwersytecie paryzkim, 
wyrzekłszy, że: to jest zbrodnia!

Pierwsze działania Anticancerosów zdają się sprawiać 
pogorszenie, a to z powodu, że lekarstwo przenika, nurtuje 
i porusza głębie organizmu dla wyniszczenia w nim pierwiast
ków rakowatych i wydzielenia, odłączenia, że tak powiem, 
części na wpół umarłych od żywych. Niekiedy dobry skutek 
zdaje się zatrzymywać w swym postępie przez czas, jakiego 
potrzeba, ażeby lekarstwo przeniknęło i nasyciło organizm. 
Doszedłszy do tego stadyum przeniknięcia, uzdrowienie rozpo
czyna się i postępuje krokiem mniej lub więcej pospiesznym.

Leczenie chorób tych może trwać miesiące, niekiedy lata, 
co zależy od stopnia złego, jakie się ma do zwalczenia. Mogą 
się nastręczać wyłączne trudności, zawieszenia postępu w ule
czaniu, nawet częściowe recydywy, ale tem wszystkiem nie 
trzeba się zniechęcać; wytrwałość skończy się zniweczeniem 
złego, zwycięży niezawodnie, jeżeli to jest w możliwości ludz
kiej, bo lekarstwa te nie zawodzą nigdy, chyba wtedy, gdy



74

już wszelki ratunek spóźniony jest, jak to już wyżej powie
działem.

Baz zacząwszy, nie trzeba nigdy przerw czynić w leczeniu 
raka: gdyż to naraża na recydywy często nie do powetowania. 
Mówię to ze znajomością rzeczy i należy o tem pamiętać. 
Należy przytem wspomnieć, że rada ta nie stosuje się do 
wszelkich innych wypadków, w jakich przychodzi używać An- 
ticancerosa, a tylko w leczeniach raka.

Anticancerosa jakie wydały najlepsze skutki w leczeniach 
raka s ą : Anticanceroso, (czyli Anticanceroso 1mo), Anticance- 
roso 4to, Anticanceroso 5 te.

16. Antiangioitiki. Te lekarstwa są regulatorami krążenia 
i czyszczą krew; działają na cały system naczyń krwiono
śnych, a szczególniej na serce i wszystkie jego choroby.

Ponieważ stan nienormalny krwi pociąga za sobą odpo
wiednie zboczenia w limfie i vice versa, często wypada i po- 
trzebnem się staje używać je w leczeniach naprzemian z An- 
ticancerosami, albo Antiscrofolosami, albo też lekarstwami 
specyalnemi. Tak więc, gdy w niektórych chorobach naczyń 
krwionośnych, jako to: rozdęciu żył, serca i t. d. spostrzega 
się równocześnie powiększenie wątroby, na którą Febrifugi 
są specyalnym środkiem, trzeba używać naprzemian z niemi 
Antiangioitiki, czy to zewnętrznie czy też wewnętrznie.

Gdy elektryczności wskazane, w tym lub owym razie nie 
skutkują, należy wnosić o ważnem bardzo zakażeniu krwi, lub 
nieprawidłowemu jej krążeniu. W takich razach korzystnem 
się okaże zastąpić jej używanie okładami, smarowaniami z oli
wą lub kąpielami z Antiangioitico.

17. Antivenereo. Jest lekarstwem specyalnem dla ulecze
nia chorób syfilistycznych i wszystkich ich następstw, choćby 
najważniejszych i najodleglejszych. Używa się go, rozumie się 
w leczeniu syfilisu dziedziczonego i nader licznych chorób, 
które są jego następstwami. Wiele bardzo cierpień, wiele ob
jawów skrofuł i raka pochodzą często z tajnego źródła odzie
dziczonego syfilisu. W takich razach Antiscrofoloso działa
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także antiwenerycznie; ale jeszcze korzystniej będzie używać 
na przemian Antivenereo z Antiserofolosem lub Anticancerosem.

Niekiedy w syfilisie prostym, gdyby nie uleczał się, czyli 
opierał działaniom Antiveneroso, można je leczyć Anticance- 
rosami.

18. Febrifiigi służą do leczenia febry przerywanej; za
palnej gorączki wszelkiego rodzaju, gorączki trawiącej i w ogóle 
wszelkich objawów jej, nawet choćby tylko symptomatycznej. 
Lekarstwa te są daleko pewniejsze w skutkach (a nade wszystko 
bez następstw szkodliwych), jak siarczan chininy i aconit.

Śmiertelnie chorzy na tyfus, wpół żywi, opuszczeni jako 
blizcy zgonu, wrócili do życia i uleczeni zostali małemi do
zami Febrifugo, po małych łyżeczkach wlewanemi w usta, już 
z trudnością otwierające się.

Febrifugo są także lekarstwem specyalnem przeciw wszel
kim peryodycznie objawiającem się cierpieniom, między innemi 
newralgjom, bólom tego rodzaju i t. d., jako też przeciw cho
robom wątroby i śledziony, oraz wspólnym im chorobom żo
łądka; przeciw zwiększeniom, ztwardnieniom tych organów 
i t. d. tak zadawnionym, jako i późniejszym.

Ogromne rozdęcia tkanki wątrobowej widziałem niknące 
pod działaniem Febrifugo. Dając je w gorączkach będących 
często początkiem choroby niezdeterminowanej przerywają ją, 
a jeżeli nie zawsze zdołają ją przerwać, niewątpliwie powstrzy
mują jej rozwój.

Kompresy czyli okłady, lub smarowania oliwą z niem 
w okolicy śledziony, (Febrifugo nuovo) wybornie działają 
w mnóstwie dolegliwości, co powinnoby dać do zrozumienia, 
jak ważnym jest organ te n , którego znaczenie nie zostało 
jeszcze dostatecznie przez fizjologów oznaczone. Nie jedno, co 
jest jeszcze zagadką w nauce klasycznej, wyjaśnia się przez 
działania tych nowych lekarstw. Podział klasyczny chorób na- 
przykład, nie ma już podstawy tak ważnej, gdyż według sku
tków tak rozległych Antiscrofolosów, widocznem się staje, że 
liczne ich rozgałęzienia do jednego dają się odnieść pierwiastku.

19. Vermifugi są specyalnem lekarstwem na wszystkie
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różnorodne choroby z robaków pochodzące: na askarydy, glizdy, 
solitera, trójgłównika i t. d. i na wszystkie z ich powodu za
szłe niełady w organizmie. Niekiedy działały one dobrze w wy
padkach Lumbago a nawet i w rakach.

20. Pettorale tak jak to luż nazwa ich wskazuje, odno
szą się do chorób piersiowych, gardła, bronchitisu, czyli 
w ogóle do chorób całego przyrządu dróg oddechowych. Na
leży je używać w kaszlu, w katarach, w zapaleniach płuc, 
pleurze i suchotach. O działaniach wyłącznych niektórych ich 
gatunków już orzekliśmy. (Patrz rozdział II, uwaga 11).

ROZDZIAŁ V.
P ły n y  elektryczne i wskazania ogólne 

co do ich  użycia.

21. Płyny te pochodzą również z roślin nie trujących, 
mają własności czyli pierwiastki potężne, podobne do dziel
ności, jaką jest elektryczność. Sa to gatunki elektroidów. 
Podobnie do innych lekarstw moich, nie psują się one; jest 
ich pięć, jako to 1) :

Elettricita rossa (elektryczność różowa) działa pozytywnie. 
„ gialla (elektryczność żółta) działa negatywnie. 
„ bianca (elektryczność biała) działa niejako po

średnio i zawsze dobrze służy.
Elettricita bleu, pegli Angioitici (elektryczność niebieska 

czyli Angioityczna) działa pozytywnie, ale wyłącznie stósowną 
jest dla osób angioitycznych, które nie znosiłyby czerwonej 
ani żółtej.

Elettricita verda (elektryczność zielona) działa negaty
wnie, która oprócz innych działań, jest wyłącznie właściwa 
w ranach rakowych.

1) Przypominamy czytelnikom, że nazwa kolorami, odnosi się jedy
nie do kolorów etykiet, dla odróżnienia ich nadanych, nie inaczej.
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W ogóle używa się elektryczności zewnętrznie, niekiedy 
do wstrzykiwań i płukań gardła. Rozmaite gatunki elektrycz
ności działają też rozmaicie, lecz są wszystkie równej siły, 
siły mniej lub więcej odczuwanej, wedle wrażliwości organizmu, 
lub według stopnia zboczeń w jego funkcyach.

Działanie to jest szybkie, niekiedy natychmiastowe; 
w razach niektórych — lecz rzadszych robi nawet wstrząśnienia 
jak elektryczność zwykła. W ciągu lat 20 nie zdarzyło mi się 
więcej jak ośm lub dziesięć razy widzieć ten szczególny objaw, 
lecz trzeba także nadmienić, że najczęściej ma się do czynienia 
z osobami, które nie nawykłe obserwować tych działań.

Działanie najznakomitsze i najcenniejsze elektryczności 
roślinnej jest przytłumianie, a bardzo często zupełne odejmo
wanie bólów nie wstrząsając organizmu.

22. Niekiedy choroby, jeżeli nie mają podstawy w wiel- 
kiem zepsuciu limfy lub krwi, leczą się bardzo szybko, nie
kiedy doraźnie, przez samo przystawianie elektryczności. Tym 
sposobem zwalczałem tężec częściowy, przystawiając elektry
czność żółtą na occiput, a nawet niekiedy zdarzało mi się 
używaniem właściwem i właściwych organizmom elektryczności, 
uleczać niektóre rodzaje ślepoty, bóle głowy chroniczne, reu- 
matyzmy, seiatyki, bóle stawów i jąkanie nawet od urodzenia 
trwające u osoby 45-letniej!

Nauka przyznała działanie wzajemne krwi na nerwy i ner
wów na krew. Uleczanie samemi elektrycznościami (które dzia
łają na nerwy) wykazują to działanie nerwów na krew: ustę
powanie zaś niektórych cierpień nerwowych za pomocą sa- 
mychże środków oczyszczających krew, dowodzi wpływu, jaki 
ma krew na nerwy.

Nie napotkałem dotąd jeszcze żadnej sprzeczności po
między prawdami, jakie zawiera nauka nowa, a prawdami, ale 
rzeczywistemi prawdami, przez poprzednią naukę uznanemi.

Elektryczności roślinne nie mogą same przez się uleczyć 
chorób organicznych, do czego leczenie wewnętrzne jest nie
odzowne. Lecz w takich razach nawet, płyny te dodane ze
wnętrznie do kuracyi wewnętrznych, przynoszą znakomitą po-
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moc w przyspieszaniu uleczeń, a szczególniej skrócają czas 
rekonwalescencji.

Zdrowie, jak to już gdzieś i kiedyś wyraziliśmy, jest 
wynikiem pewnej równowagi wszystkich władz organizmu; było 
to prawda w systemie Browna, (którego tak nadużywano), 
sprowadzającym wszystkie choroby do stenii i astenii. Choru
jemy albo z braku albo ze zbytku; zdrowie jest stanem po
średnim. Z tej przyczyny znajduję tak dobrem używać na 
przemian elektryczność różową pozytywną z żółtą negatywną, 
a nadewszystko przy rekonwalescencjach. Pobudza się tym 
sposobem najprzód funkcye żywotne w częściach chorych, po- 
tem odejmując to co mogłoby być nadto, sprowadza się orga
nizm do stanu równowagi.

Odjęcie, a choćby tylko samo zmniejszenie bólów, jest 
już szacownem dobrem, jakie elektryczności roślinne czynią 
w mnóstwie chorób, szczególnie w owrzodzeniach raka, w ra
nach wszelkiego rodzaju.

Gdybym to jedno tylko był wynalazł, nie miałżebym już 
dosyć powodu do dziękowania Bogu i do nieustawania w roz
powiadaniu o niem światu?

Nadewszystko w leczeniu chorób skrofulicznych, zastóso- 
wywanie elektryczności wspiera leczenie wewnętrzne i uzupełnia 
je nader skutecznie.

S p o so b y  u ż y w a n ia  E lek try czn o śc i.

23. Używa się ich albo w kompresach, to jest zwilżając 
kilku kroplami kawałeczek płótna, lub w braku tego bibuły, 
kładąc to na miejsce, gdzie trzeba, albo też przystawiając otwo
rem flaszeczki, w której się znajduje płyn, do ciała, i odwra
cając ją w ten sposób, aby płyn dochodził do ciała, pokry
wając przestrzeń, jaką obejmuje otwór flakonu, rozumie się, 
że na punktach wzkazanych, gdzie działać potrzeba.

Elektryczność żółta używa się tylko przez przystawienie 
flaszeczką.
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używają się bądź jako 
kompresy, bądź przez 
przystawienie flakonu 

otworem do ciała.

Elektryczność różowa pozytywna
» biała
„ niebieska „
„ zielona negatywna

Miejsca gdzie się przykłada. Miejsca te, w ogóle mó
wiąc, są te, gdzie ból ma siedlisko główne (kontuzje, rany 
ropiące i przypadkowe etc.).

We wszystkich razach trzeba starać się dotykać miejsca 
te, gdzie nerwy najbliżej skóry znajdują się, jako też i na 
miejsce bólu samego, podług tej zasady nakreśloną jest ta
blica, w końcu tej książki zamieszczona, w której należy roz
patrywać się.

Ażeby działać na całe ciało, dotyka się, occiput, nerw 
wielki sympatyczny, splot słoneczny, wzdłuż kolumny pacie
rzowej po obydwóch jej stronach tam , gdzie nerwy z niej się 
rozchodzą i na podeszwach nóg, oraz zwilżać nią ciemię głowy, 
puszczając na to miejsce po 8 do 10 kropli.

Ażeby działać na stronę prawą głowy, przystawia się: 
na skronie prawe, na kość czołową, na nerw nad i podoczny 
po prawej stronie i na początek nosa.

Na stronę lewą przystawia się na też miejsca, po stro
nie lewej.

Na język: przystawiać na wielkie, a szczególnie na małe 
hipoglossy.

Na oczy: przystawiać na occiput, na wielki sympatyczny, 
na pod i na nadoczny.

Na nos: przystawiać na początek nosa między brwiami, 
na occiput, na pod i nadoczny.

Na uszy: przystawiać na trzy małe muskuły za uszami, 
a nadowszystko w głębi ucha. W tym celu trzeba, ażeby otwo
rzyć usta i wtedy kłaść kompres z elektryczności czerwonej 
lub białej na miejsce, gdzie ucho dochodzi do szczęk. Można 
także robić płókania gardła z elektrycznościami pozytywnemi, 
a nigdy z negatywnemi, to jest ani żółtą, ani zieloną.

Na ramiona do rąk: patrz gdzie wskazane na tablicy 
punkta.
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Na nogi: patrz jak wskazuje tablica, a oprócz tego, na 
sacrum i obie strony kolumny pacierzowej na wysokość ręki 
licząc od dołu na nastopach czyli podeszwach w miejscu ich 
wgięcia.

Aby działać na pęcherz, macicę i t. d.: przystawiać na 
nerwy sacrum, na międzykrocze, kość łonową i wielki sympa
tyczny. Siedlisko bólu wskazuje w ogóle miejsca, gdzie jeszcze 
przystawiać wypada; nieco doświadczenia doucza resztę.

Jak długo trzymać przystawiwszy: jeżeli flaszeczką czyli 
jej otworem, od 3—10 sekund aż do 30. Siedm, dziesięć, piętna
ście sekund bywa w ogóle najodpowiedniejsze; krótkie a częste 
przystawiania bywają najlepsze, kilka razy dziennie, a niekiedy 
tylko raz na dobę. Jeżeli się używa na kompresy, trzyma je 
się aż do wyschnięcia i ponawia się ich przykładanie według 
działań. Kompresy przyrządza się , biorąc kawałeczek płótna 
mniej więcej wielkości cala kwadratowago, a ilość płynu sto
suje się do wielkości płateczka płótna, wielkości rany, jeżeli 
się na nie kładzie, czyli w ogóle przestrzeni, jaką ma pokryć. 
Do płukań gardła bierze się po 6 do 8 i wiecej kropli do pół 
szklanki wody letniej, zaczynając od mniejszej ilości kropel, 
a zwiększając w razie bezskuteczności, lub zmieniając gatunek 
płynu Do kąpieli po 2 łyżki stołowe, niekiedy po jednej tylko 
do całej wanny. Kąpiele mogą być użyte dwa razy jedna. 
Odgrzewanie nie odbiera im siły działającej, ani własności 
leczniczej.

24). W bólach zaczyna się zawsze od elektryczności; 
jeżeli ból się powraca, dodać należy leczenie wewnętrzne do 
zastósowywanej przytem ciągle elektryczności zewnętrznie.

W ogóle najprzód przystawia się czerwoną, bo po więk
szej części człowiek bywa chory z niedostatku żywotności, 
wtedy stan jego zwać można negatywnym. Używa się czer
woną naprzemian z żółtą, aby przywrócić stan pośredni, który 
jest stanem zdrowia. Takie stósowanie bywa nadewszystko 
skuteczne przy rekonwalescencyach.

Gdy się ma do czynienia z bólami, trzeba odczekać 
skutku po użyciu czerwonej ,  zaczem się przejdzie do żółtej.
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Ale chcąc wyruszyć z siedliska jego humor jakiś ostry, doty
kania elektrycznościami naprzemian szybko po sobie następo
wać winny.

Gdy ani czerwona, ani żółta nie pomagają, robią się 
kompresy na głowę z białej (szczególniej na głowę), która 
zazwyczaj dobrze działa. Lecz jeżeli nawet żadna z tych trzech 
nie pomaga, dowodzi to, że jest zanieczyszczenie krwi, lub 
limfy, bo gdyby tego nie było, niezawodnie jedna z tych trzech 
uśmierzyłaby ból.

Elektryczność niebieska (azzurra pegli Angioitici) służy 
organizmom krwistym, które należy zbadać poprzednio, bo 
chorzy tacy jedynie, których naczynia krwionośne są zajęte, 
mogą doświadczać przy stosowaniach żółtej i czerwonej pe
wnych niedogodności fizycznych, których, jakkolwiek są prze
mijające, lepiej jednakże jest unikać. Dla takich osób więc 
używa się elektryczności angioitycznej, w miejsce wszystkich 
innych. Wielkie usługi oddaje ona także w ranach przypadko
wych; duże kompresy z niej zmniejszają ból, wstrzymują utratę 
krwi i zabliźniają nawet zranione arterye. Na takie rany 
trzeba używać duże i grube kompresy1).

Elektryczność zielona w kompresach służy nadewszystko 
do uspakajania bólu w ranach owrzodziałego już stanu raka, 
czyli otwartego. Używa się na to tak, jak ona jest, lub z do
daniem wody, według potrzeby i działania. Dobrą jest także 
na wszelkie rany i bole w stawach, która, gdy jest używaną 
w ich początku, zwycięża. Dozy jej trzeba stósować według 
organizmu, leczy niekiedy bóle reumatyczne.

1) Wskutek zranienia arteryi ramiennej, którego lekarze nie umieli 
opatrywać, pewien człowiek, po 18todniowej utracie krwi, blizkim był 
śmierci. Potężne kompresy, czyli okłady z elektryczności niebieskiej wstrzy
mały zupełnie odchód krwi, zabliźniły arteryą i został ocalonym. Zdarzenie 
to stało się faktem, który dawniej wydałby się niepodobnym.
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ROZDZIAŁ VI.

Co w ynika z doświadczeń .

25). Zmniejszenie sił przychodzi przy stósowaniu elek
tryczności żółtej. Elektryczność zaś czerwona podnosi siły ży
wotne nieraz po jednorazowem jej przystawieniu. W wypad
kach tężca częściowego (tetanos), spowodowanego zranieniem, 
elektryczność żółta przystawiona na occiput, wielki sympaty
czny nerw i na miejsce rany, natychmiast go usuwa; gdy prze
ciwnie, czerwona zwiększała go.

Przy takich fenomenalnych objawach ciągle zauważanych, 
czyniąc wnioski, nazwałem elektryczności roślinne te, pozy- 
tywnemi i negatywnemi.

W chorobach ostrych, elektryczności te oddają najwię
ksze przysługi, jeżeli się niemi manipuluje stósownie. Naprzy- 
kład w róży gwałtownej w twarzy, przystawianie elektryczno
ści czerwonej na occiput, na nerw sympatyczny wielki, na kość 
czołową, na nad i podoczny nerw, a przytem Antiscrofoloso 
Nr. 1 biorąc wewnętrznie, usuwa się bóle, zapalenie, gorączkę 
i inne symptomy jej.

Również w kłuciach w boku, zapaleniach płuc, pleurze, 
elektryczność stawiona na nerw sympatyczny i splot słońcowy, 
oraz Scrofoloso Nr. 1 i Pettorale Nr. 1 wewnętrznie używane, 
usuwają gorączkę, duszność, bóle i wszystkie najważniejsze 
symptomy. Przy gwałtownej scjatyce, jeżeli nie dało się osią
gnąć skutku stawiając elektryczność na nerw scjatyczny i sa
crum, trzeba smarować oliwą z Anticanceroso Nr. 5 i z An- 
tiangioitico Nr. 2 naprzemian.

W apopleksyach trzeba rozpoznać jej przyczyny, i wy
bierać elektryczność j ej odpowiednią; bo ta któraby mogła być 
stósowną w apopleksyi nerwowej ,  nie mogłaby bez pewnego 
niebezpieczeństwa być użytą w apopleksyi krwistej.

Widzi się wyraźnie skutki dobroczynne elektryczności, po
siłkując się nią przy używaniu lekarstw wewnętrznych, i tak:
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w róży w twarzy, w oczach zmniejsza się opuchnienie; — 
w słabości wzroku i zapaleniach oczów: przystawianie jej na 
occiput, nerw sympatyczny, na początek nosa, na oczy, nerw 
nad i podoczny, przywracają łzawienie, nabrzękłość i zapalenie 
zmniejsza się. W ranach, elektryczności roślinna przyspiesza 
odejście materyi ostrych i proces ropienia.

Skrapianie ciemienia głowy elektrycznością niebieską czyli 
p. Angioitici lub białą używając w tym celu od kilku do kil
kunastu kropli naraz wydaje bardzo często nadzwyczajne sku
tki na cały organizm, których ani zupełnie przewidzieć, ani 
ograniczyć się nie da, a ponieważ nie pociąga w żadnym ra
zie złych następstw, przeto do częstego stósowania ten spo
sób użycia zalecić można.

R OZDZIAŁ VII.
Dozy, i sposoby stosowania lekarstw 

w  ziarnkach.

26). Zamierzam zamieścić tutaj wskazania ogólne co do 
doz tych lekarstw; ale niepodobnem jest ustanowić reguły 
niezmiennej co do tego, a to z powodu różnorodności orga
nizmów, która jest nie do określenia, i mnóstwo nastręcza 
wyjątków, które trzeba zostawić osobistej obserwacyi.

Doza zwyczajna dla lekarstw wewnętrznych jest jedno 
ziarnko, w jednej pełnej szklance wody na dzień, co nazywa 
się pierwszą dylucyą. Druga dylucya służy niekiedy lepiej, 
zwłaszcza kobietom, i wszystkim osobom bardzo wrażliwym.

Oprócz ziarnka w pierwszej dylucyi, daje się w niektó
rych razach 10 do 20 ziarnek na sucho, bądź tegoż samego 
lekarstwa, bądź innego zażywać co godzinę lub pół godziny 
po ziarnku, naprzemian z lekarstwem rozpuszczonem w wo
dzie. Trzecią dylucyę nie często daję, głównie tylko w gwał
townych bardzo razach, jako to: w hysteryi, konwulsyach, 
tyfusie i t. d.

6*
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Dylucye. Pierwsza dylucya otrzymuje się, rozpuszczając 
jedno ziarnko lekarstwa w pełnej stołowej szklance wody su
rowej — co nazwiemy dozą pierwszej szklanki.

Chcąc zrobić dylucya drugą, bierze się łyżeczka od kawy 
dylucyi pierwszej, i wlewa do pełnej szklanki innej wody, 
także surowej. To nazwiemy dozą drugiej szklanki. — Po
trzebując jeszcze dylucyi trzeciej, należy taksamo postąpić, 
biorąc łyżeczkę roztworu z drugiej. do trzeciej szklanki, na
pełnionej wodą.

Zażywa się lekarstwo, biorąc po łyżeczce od kawy tak 
często, mniej więcej co kwadrans, ażeby zużyć jedne szklankę 
roztworu dziennie 1).

Należy pamiętać że dozy zmniejszają się w razach gwał
towności choroby; i to, że im doza jest mniejszą, tem częściej 
żażywać trzeba.

W celu leczenia febry przerywanej, trzeba dawać pier
wszą dylucya, zużywając szklankę lekarstwa na 15 do 20 razy, 
co mniej więcej na łyżki stołowe rozliczyć można; w tyfusie 
zaś trzeba brać dylucye drugą, i z niej co 5 lub 7 minut po 
łyżeczce od kawy. Czasami wypada znów dawać dozy wielkie 
do kilkunastu ziarn dochodzące na szklankę wody.

27). Użycia zewnętrzne. — Na rozmaite sposoby uży
wać można te lekarstwa w ziarnkach, jakoto: w kąpielach, 
smarowaniach, okładach czyli kompressach, płókaniach gar
dła, wstrzykiwaniach, a niekiedy i lawatywach.

Do kąpieli z wody zwyczajnej rozpuszcza się po 50 do 
100, 150—200 ziarn w osobnej szklance wody surowej, po- 
czem miesza się czyli wlewa do wanny temperatury uregulo
wanej.

Na kompressy i płókanie gardła, nosa, rozpuszcza się od 
10—20 ziarnek w pełnej szklance wody.

1) Dzieciom niżej lat 10 dają się dozy w ten sposób, że zapra- 
wiwszy w szklance tak jakby dla dorosłej osoby odlać trzy części szklanki 
roztworu, a do pozostałej czwartej części dolać wody czystej napowrót 
do pełności szklanki, i z tego dawać zażywać.
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Do smarowań skrapia się 5 ziarnek kilku kroplami wody, 
po rozpuszczeniu się ich, wlewa się w to łyżkę oliwy lub roz
puszczonego niesolonego sadła, i miesza się dokładnie i dłu
go, co się powtarza za każdym razem użycia, jeżeli smaro
wanie przyrządzone jest z oliwą.

Do wstrzykiwań lub lawatyw rozpuszcza się 4 do 6ciu 
ziarnek w pełnej szklance wody surowej. Jeżeli potrzeba użyć 
naraz więcej jak jedne, zaprawia się więcej szklanek w tej sa- 
mej proporcyi. Najczęściej używa się ocieplane po rozpuszcze
niu, ale niekiedy można używać i zimne, ale rzadko to być 
może.

Wspomnieliśmy już poprzednio że używa się także ką
piele z elektrycznościami, biorąc po 1 lub 2 a nawet 3 łyżki 
stołowe właściwego płynu, a 6—8 lub 10 kropli do płókań 
gardła, w pół szklanki wody wpuszczone. Kompresy lub sma
rowania wyżej opisane, zmienia lub smaruje się dwa, trzy lub 
więcej razy na dzień w miarę wysychania lub działania. Zbyte- 
cznem jest powtarzać tu jeszcze, że działanie lekarstw zewnę
trznych jest tosamo co i używanych wewnętrznie.

O ile choroba zmniejsza się, o tyle dozy powiększać 
trzeba, z przyczyny, że lekarstwa te podlegają prawu podo- 
bników, czyli działają homeopatycznie. Tak więc zostawia się 
to bystrej rozwadze i wprawie każdego, co jedno jak i dru
gie jest konieczne i stanowi wielką pomoc w stosowaniu tych 
lekarstw i wybraniu właściwych stanowi chorego doz.

Oto nieco prawideł zaczerpniętych z doświadczenia, które 
zalecam odczytywać rozważnie.

I. Jeżeli lekarstwo jest mylne, nie sprawia nic; jeżeli 
zaś zwiększa cierpienia, jakie już były, jest trafnem, tylko 
doza za duża, i trzeba póty ją zmniejszać przechodząc do in
nych dylucyi, dopóki me przestanie drażnić cierpień.

II. Skutek lekarstw jest niewątpliwy, raczej pewny, jeżeli 
tylko stosuje się je według trafnego wyboru co do zakresu 
ich działalności. A więc jeżeli po kilkunastu łyżeczkach nie 
dostrzeże się najmniejszej zmiany, albo też jeżeli pomimo
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zmian co do dozy czuje się pogorszenie, wnosić należy, że 
lekarstwo to nie było odpowiednim chorobie środkiem.

III. Pogorszenia z tego rodzaju pomyłek pochodzące są 
niegroźne i przemijające. Chory może to poczuć w rozmaity 
sposób. Wszelako czy to przez zmiany w lekarstwach, czy 
w dozach, zawsze można dojść do skuteczności w rezultacie. 
Jest to niejako szereg doświadczeń wstępnych i prób, które 
przy pewnej wprawie do obserwacyi wkrótce coraz się łatwiej- 
szemi stają.

IV. Małe dozy nie zmniejszają działalności lekarstwa, 
czynią ją tylko odpowiedniejszą stanowi chorego.

Dzieciom przy piersi będącym daje się lekarstwo, zada
jąc je mamce w dozie zwyczajnej. Dzieciom niżej lat 10 dawać 
trzeba drugą dylucją.

Dawanie lekarstwa w dozach zmniejszonych i częściej, 
w ciężkich chorobach tłómaczy się tem po części, że lekarstwa 
te mają natychmiastowe działanie, które nie trwa w równej 
sile; przeto częste powtarzania zażycia ustala je. Doświadcze
nie zaś nauczyło, że to coby się brało zanadto lekarstwa jest 
bezpożyteczne.

V. Można zażywać lekarstwo do czasu przyjmowania po
siłku, nawet niekiedy i w ciągu jedzenia. Przykład jaki przy
toczyłem wyżej, że mężczyzna pijąc wino, w którem znajdo
wały się ziarnka lekarstwa, wytrzeźwiał od nich, dowodzi to, 
że lekarstwa te nawet zmieszane z pokarmami lub napojami 
nie są pozbawione swej działalności.

VI. Perjody miesięczne u kobiet nie stanowią przeszkody 
w używaniu tych lekarstw; przeciwnie, jest to okres czasu 
nieomal najwięcej dający sposobności do rozwinięcia się ich 
skutków, a to z powodu, że wtedy cyrkulacja krwi przez fun- 
kcye te pracuje już sama w celu pozbycia się zbytku i nieczy
stości w niej zawartych. Zaprzestawanie użycia wtedy jest 
koniecznem, gdyby objawiły się podrażnienia nerwów, nazbyt 
powiększony odpływ miesięczny, bezsenność i tym podobne 
objawy rozdrażnienia. Często wypada wobec wielkiej draźliwo- 
ści kobiet, po zawieszeniu zażywania, rozpoczynać je dopiero
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po najzupełniejszym przejściu periodu, a czasem nawet, gdy 
są objawy hysteryzmu, dopiero od dziewiątego dnia, licząc od 
dnia, w którym ukazał się period. — Należy także wiedzieć, 
że Antiangioitiki w dozie zwyczajnej zwiększają ilość odchodu 
miesięcznego, — tymczasem zaś dozy małe są specjalnie działa- 
jącemi ku zmniejszeniu jego, jeżeli bywa nadto obfitym, jako 
też w ogóle służą przeciw wszelkiego rodzaju krwiotokom.

VII. Jako główne wskazanie co do dyety, zaleca się poży
wienie zdrowe i dostateczne, z pewnem uwzględnieniem na ro
dzaj i umiejscowienie choroby. I tak na przykład: inny wybór 
w pokarmach winien czynić chory na kurcze żołądka, niestra- 
wność lub dyarją, a inny zewnętrznem dotknięty cierpieniem 
i trawiący łatwo; w tem roztropność i świadomość swego 
usposobienia, jaką nie rzadko sami chorzy mają, a często 
i bacznośd otaczających kierować powinna. W szczególe wyłą
cza się używanie cytryn i octu, a zwłaszcza w stanie surowym, 
jako to: przy sałatach, marynatach i t. p. rzeczach. W ogóle 
wszelkie kwasy ostre nie służą przy tej kuracyi, a co najmniej 
to niweczą działanie lekarstw opóźniając przez to uleczenie.

Nigdy nie miesza się z sobą lekarstw; w razie potrzeby 
używania dwojakich, czy to wewnętrznie, czy zewnętrznie jako 
okłady, smarowania, wstrzykiwania, kąpiele i t. d. należy uży- 
wać jedne po drugich następująco. — Zważywszy, że działanie 
każdego lekarstwa w łyżeczce wody zawartego, nie trwa długo, 
nie jest więc koniecznem przeznaczać po połowie dnia, na 
każdy jego gatunek, tem bardziej, jeżeli więcej niż dwa środki 
zażywać wypada. Nie tylko podział czasu na kilka godzin dla 
każdego środka stosuje się, — lecz można niekiedy zażywad 
co kwadrans z innego gatunku, i tak często przemieniając 
rodzaj lekarstwa, kontynuować dzień cały, przyczem zażywanie 
więcej lub częściej jednego niżeli drugiego zależy od uznania 
któremu środkowi wypada w leczeniu nadać przewagę nad 
drugim, w stosunku do choroby, przeciw której leczenie pro
wadzi się.

Woda do kompresów czyli okładów, wstrzykiwań, płó- 
kań gardła, nosa etc. może być ciepła, chłodna, nawet i zimna,
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a to według stanu choroby, organizacji, lub nawyknienia cho
roby. Można niekiedy zażywać w wodzie z cukrem.

Oto są niektóre reguły, według których każdy, kto zdolny 
jest orjentować się i zestawić djagnozę, czy chory jest limfa- 
tyczny lub krwisty i potrafi rozróżnić przyczyny choroby, może 
już zastosowywać sam te lekarstwa.

VIII. Pewna kobieta mająca raka w piersi, skłonna do 
krwiotoków, doświadczyła ich zwiększenia po użyciu dwóch 
ziarnek do szklanki wody zamiast jednego; — co wszelako 
zaraz ustąpiło, gdy powróciła do dozy jej przepisanej; ale 
niecierpliwa znowu toż samo zrobiła i krwawienie zwiększyło 
się, ustąpiło jednakże wskutek zastósowania Antiangioitico nuo- 
vo, czyli Nr 2 i Anticanceroso Nr 1 w dozach zwyczajnych.

Widziałem wiele podobnych wydarzeń; — jest to poucza- 
jącem dla obserwującego praktyka.

Dla chorych ciężko i mocno osłabionych, roztropnie jest 
zaczynać od razu od drugiej dylucyi, czyli tak zwanej drugiej 
szklanki, a można zwiększać według tego, jak chory lepiej 
znosi, a czasem i zmniejszać jeszcze.

Zdarza się, że dozy małe, na przykład z trzeciej szklanki 
są konieczne, a to zwykle w chorobach serca organicznych, 
w epilepsji, hysteryi i w ogóle w chorobach konwulsyjnych.

W niektórych razach użyć można śmiało doz bardzo 
dużych; 20 do 30 ziarn wziętych naraz na sucho na język w po
czątkach cholery, zazwyczaj ją zwalcza. Toż samo można użyć 
ze skutkiem w zaczadzeniach gazem węglowym, omdleniach 
i innych.

Niekiedy służy lepiej biorąc co godzinę po jednem ziarnku 
na sucho na język czyli do ust, niż zażywając w wodzie. Są 
to zdarzenia wyjątkowe, zależne od różnic w organizmach, 
w czem obserwacja indywidualna wskazówki z doświadczenia 
daje. W większych i trudniej skomplikowanych chorobach na
leży trzymać się ściśle doz przepisanych.
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ROZDZIAŁ VIII.

O D y a g n o z i e .

28). Po tem wszystkiem, cośmy już poprzedzili i powta
rzali wielokrotnie w tej książce, nie będziemy już wyłuszczać 
zasad experymentalnych, jakiemi się kierować należy w wy
borze środków odpowiednich w zastosowaniu do dyagnozy cho
roby. — Źródłem życia jest krew i limfa; — dziewięć razy, 
w dziesięciu wypadkach chorobnych, jakiejbądź one być mogą 
formy, przyczyną ich będzie zły skład limfy, a oraz zły skład 
krwi, lub też obydwóch tych pierwiastków, przez oddziaływa
nie ich na siebie wzajemne.

Ponieważ tylko te trzy przyczyny wytwarzają choroby, 
istnieją więc tylko te trzy główne gatunki chorób. Dyagnoza 
winna dochodzić bacznie, do której z nich odnieść treść obja
wów czyli symptomatów choroby, i starać się zrozumieć, do 
której z następujących kategoryi chory należy:

1° do limfatycznych, których jest najwięcej;
2° do krwistych;
3° do zmieszanych, to jest do należących do obydwóch 

poprzednich rodzajów, z powodu wspólności w zepsuciu oby
dwóch pierwiastków tychże, (sujet mixte).

Praktyczną rzeczą jest, aby dyagnoza opierała się na t em, 
czy chory jest krwistym, czy nie. Jeżeli nim jest, to Antian- 
gioitiki będą głównem dla niego lekarstwem jakiebądż byłyby 
symptomata choroby.

Stan krwisty odznacza się cerą czerwoną, skłonnością do 
krwiotoków, do uderzań do głowy czyli kongestyi, zawrotów 
głowy, biciem serca, pulsowaniem mocnem w arterjach szyi, 
dającem się uczuć, hemoroidami, rozdęciem żył czyli varices itd.

Jeżeli chory nie ma tych oznak wcale, jest więc nieza
wodnie limfatycznym i Antiscrofolosy będą jego głównem lekar
stwem. Bywa często, że obok niektórych z pomiędzy wymie
nionych symptomów stanu angioitycznego czyli krwistego wyżej
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wymienionego, znajdują się oznaki stanu limfatycznego, jako to: 
ztwardnienia, gruczoły, wysypki na skórze etc., to jest, że 
zakażenie jest i w krwi i limfie, chory należy do podwójno- 
przyczynowych czyli zmieszanych (sujet mixte). W takich razach 
Antiscrofulosy i Anticancerosy używać na przemian z Antian- 
gioiticami.

Po największej części nie trzeba się wahać długo w wy
borze pomiędzy Antiscrofoloso i Anticanceroso. Gdy chory ma 
uparte gruczoły, owrzodzenia, rany skrofuliczne zadawnione 
wpadające w gangrenę, lub wreszcie samego raka, skira, roz
maite tumory czyli stwardnienia, podstawą w leczeniu będzie 
serja Anticancerosów. Inne lekarstwa mogą być współdziałają- 
cemi, potrzebnemi w używaniu naprzemian, ale nie należy ni
gdy usuwać Anticancerosów, lecz używać je w pewnym ciągu.

29). Oto są zwięźle przedstawione zasady niezmienne 
w razach oznaczyć się dających jasno. W razach mniej wy
raźnie oznaczyć się mogących, czyli w niepewności czy chory 
jest limfatykiem wyłącznie czy krwistym, angioitycznym, trzeba 
go uważać jako należącego do podwójno-przyczynowych (sujet 
mixte) i stosownie do tego poglądu leczyć go.

Aby rozpoznać i zrozumieć usposobienie organizmu chorej 
osoby, właściwem jest wiedzieć całą przeszłość pod względem 
zdrowia j ej, chorób jakie odbywała w dzieciństwie, w młodości, 
okoliczności, które jako mniemane przyczyny im towarzyszyły. 
Stan zdrowia rodziców może także dostarczyć wskazówek, bo 
niezaprzeczenie dziedziczą się skłonności, mniej więcej w ca
łym fizycznym nastroju organizacyi. Często zły stan mamki 
karmiącej dziecko, nadaje usposobienia do chorób nieodziedzi- 
czonych, — szczepienie ospy, używszy do tego niezdrową, 
czyli z nie dość zdrowego organizmu zaczerpniętą limfę. Po- 
tem idzie pod rozwagę cały szereg wypadkowych powodów do 
choroby przyczyniających się, z którego to opowiadania należy 
streścić pogląd do dyagnozy prowadzić mogący.

Nie trudno jest odróżnić cierpienia płuc od cierpień wą
troby, — nikt nie weźmie za jedno i to samo chorobę syfili- 
styczną a dolegliwości spowodowane robakami. — Zresztą
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trudności z jakiemi się spotykają laicy, samouki istnieją i dla 
doktorów, a nawet jeszcze więcej mieć ich muszą przy swoim 
systemie dyagnostycznym a tyle biegłości i nauki wymagają
cym, skoro tak rzadko zgodzi się dwóch lub trzech doktorów 
na jedno zdanie, zwłaszcza gdy się radzić każdego z osobna.

Wielce korzystnem jest to w Elektro-homeopatyi, że za 
jój pomocą można w razie wątpliwej dyagnozy czas pewien, 
(który bywa bardzo krótki), używać jednego z jej środków, 
który nie jest przeciw specjalnej chorobie, a działanie jego 
wykryje drogę właściwą, na jaką w leczeniu wejść trzeba. Ta
kim próbierczym środkiem może być Antiscrofoloso Nr. 1 albo 
Nr. 5, któregoby w ogóle w tym celu użyć można.

Niepewność najczęściej nastaje w chorobach wątroby 
i śledziony, które częstokroć powodowane są istnieniem soli- 
tera; bo nic nie ma dziwaczniejszego jak symptomaty, które 
on sprawia. W ocenieniu tych dolegliwości i objawów choro- 
bnych błądzą tak samo doktorzy jak i profani, lecz za pomocą 
Elektro-homeopatyi wybrnąć można pomiędzy temi błędnemi 
chorobami, dając Vermifugo do zażywania wewnątrz, a Febri- 
fugo nuovo w okładach lub smarowaniach na podżebrza ze
wnątrz. Oddziaływania wykryją podstawę rzeczywistą choroby.

Uporczywość niektórych dolegliwości polega często na 
niedostrzeżonym pierwiastku syfilistycznym, często odziedziczo
nym; — domyślając się jego istnienia dodać używania Anti- 
venereo naprzemian z innym właściwym na obecną chorobę 
środkiem. Jest to zasada, której trzymać się jest dobrze przy 
leczeniu niektórych raków, skirów, ran podejrzanej natury, nie- 
zapominając przytem, że nawet i Antieanceroso Nr 1 jest także 
środkiem przeciw zastarzałemu zakażeniu syfilistycznemu.

W ogóle w razach wątpliwej niepewności co do dyagno
zy, trzeba postępować w leczeniu według działania lekarstw. 
Gdy lekarstwa te roztropnie dobrane, a niewątpliwie niefałszo- 
wane, trafnie w dozach zastosowane a nie pomagają, można być 
pewnym, że się znajdujemy wobec stanu choroby rzeczywiście 
nieuleczalnej. Takie bowiem stany rzeczywiście znajdują się, 
a Elektro-homeopatya łagodząc je tylko, oddala, opóźnia jedy-
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nie kres ostateczny, a nie może robić tego, co już przeszło 
w zakres niemożliwości. Robi tylko możliwe cuda, uleczając 
choroby nawet najsroższe, które allopatya za nieuleczalne 
uznaje, lecz i to pod warunkiem, jeżeli się ktoś udaje do 
Elektro-homeopatyi jeszcze wtedy, gdy albo nie cała massa 
krwi jadem zabójczym jeszcze zatrutą nie została, albo gdy 
najgłówniejsze organa machiny życiowej w swych częściach 
ważnego uszkodzenia nie doznały. Wtedy Elektro-homeopatya 
natrafia na granicę swej skuteczności, lecz wtedy jest to także 
już kres wszelkiej ludzkiej pomocy jak sądzę.

30. Zamieszcza się w dalszym ciągu tej książki katalog 
chorób, które uleczono i ulecza się mojemi lekarstwami, wska
zując ich rodzaj i sposoby użycia. Ta rozmaitość środków, 
którą potępił Przegląd Elektro-homeopatyi Genewski w nu
merze 5 z roku 1878, jakoby to był zbytek nadzwyczajny, 
wykazuje to jedno tylko, ze chociaż choroba często jedna do 
drugiej podobna w objawach, nie zawsze jednakowymi środ
kami ulecza się, i to co w jednym razie pomogło, może nie 
pomódz w innym z bardzo prostej przyczyny, to jest z powodu 
różnic nieskończonych w organizmach i komplikacjach chorób. 
Żadne wskazanie choćby najobszerniejsze i najszczegółowsze 
nie może bezwarunkowo i na każdą okoliczność być skreślone, 
na to trzebaby jakiegoś uniwersalnego lekarstwa. Takiej uniwer
salności wskazań nigdy nie było i nie będzie, dopokąd istnieć 
będzie różnorodność istoty ludzkiej i jej dolegliwości fizycznych. 
Wyczerpująco oznaczyć sposoby stosowania tych lekarstw, tak 
samo jak każdych innych, jest więc niemożebnem; wiele bar
dzo pozostanie jeszcze do rozstrzygnięcia dla leczącego Elektro- 
homeopatya, w czem niewątpliwie przenikliwa bystrość obser- 
wacyi bez uprzedzania się, badanie skutków dostrzeżonych 
i doświadczenie umiejętne, przewodniczyć winno. Leczenie by
łoby bardzo wygodnem i łatwem, i to wszystko co tu piszę 
stałoby się nieomal za długiem i zbytecznem, cała rzecz ma
chinalną jak przez szablony wykonywaną robotą, gdyby obok 
nazwy choroby jedno przeciw niej wymienić tylko lekarstwo. 
Nie, nie w ten sposób pojmujemy rzecz, — i dlatego zamie-
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ściliśmy nie jedno, ale po kilka lekarstw przy jednej nazwie 
choroby, dając do wybioru roztropnego już to ich rodzaj, jako 
też tworzenie kombinacyi z kilku z nich, równocześnie używając 
w celu jej zwalczenia. Nie powiedziałem jednakże, aby wszyst
kie te środki lecznicze, i nawet te, których jeszcze nie było, 
miały być użyte w leczeniu chorób katalogiem tym objętych. 
Dziwnem więc jest, że zasłużeni pisarze na polu Elektro- 
homeopatyi, znający moje broszury tyczące się tego wynalazku, 
oraz moje korespondencje prywatne, mogli się mylić tak da
lece, że napisali w krytycznym artykule Przeglądu Nr 5, że 
odwołuje się w leczeniu przed kilku laty dokonywanem do 
środków, jakie wówczas jeszcze nie istniały. Autor owego kry
tykującego artykułu miał jednak racją, orzekłszy, że co mogło 
leczyć poprzednio, to może leczyć i dalej obecnie; — lecz na 
mnogą ilość różności chorób i organizacyi indywidualnych, 
należy znać co do wiadomości przybyło, i co wiedzieć stało 
się możebnem. Ponieważ ja tylko recepty w tajemnicy zacho
wuję, poczytałem sobie za obowiązek objawiać wszelkie spo
soby leczenia dlatego, aby o ile można najmniej potrzebowano 
lekarzy wszelkich metod i systemów, i w tym celu dodałem 
większą liczbę środków i sposobów do wyboru.

ROZDZIAŁ IX.

Łatwiejsze przykłady dla próby początku- 
jącym, uwagi wstępne i ważne.

31). Wśród tych, co widzieli wyleczenia Elektro-homeo- 
patyi, znajdują się i prości nieuki i doktorzy umiejętni, i ludzie 
inteligentni wszelkich klas spółeczeństwa, a nie uprzedzeni. 

Nieuki powiedzieli: to święty Antoni czyni!
Doktorzy powiedzieli: to jest nic!
Intelligentni ludzie dobrej wiary powiedzieli: to rzecz 

bardzo poważna, ogromna!
Rozumiem lekarzy i zrzekam się przekonywania ich.
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Intelligentni a nieuprzedzeni ludzie nie wiedzieli jednak 
wszystkiego; większa część wie ze słyszenia, czytała lub czy
tać będzie o Elektro - homeopatyi, potrzeba aby wiedzieli 
więcej , a chcąc wiedzieć potrzeba tylko zastosowywać te 
lekarstwa.

Oto dla próby łatwych przykładów kilka, a które wszę
dzie łatwo będzie wykonać.

1° Ziarn 8 do 10 Antiscrofoloso na sucho zażyte oprzy- 
tomniają pijanego człowieka, wstrzymują zagrożenie paraliżem, 
albo otrzeźwią zemdlałą osobę i t. d.

2° Dwa lub trzy ziarnka tegoż samego lekarstwa, także 
na sucho użyte, pomagają trawieniu trudnemu lub wstrzyma
nemu, przywracają apetyt, sen, przerywają kurcz żołądka, czę
sto uspakajają ból zębów i t. d.

3° Kilka łyżeczek wody z pigułką Anticanceroso Nr 1, 
a lepiej jeszcze biorąc z drugiej dylucji, uspokoją bardzo 
prędko kurcze maciczne, — toż samo dając dłużej, uwalnia 
kobietę rodzącą z wielu nienormalnych cierpień, jakie dręczą 
przed, w ciągu i po połogu, a tem samem ułatwiają rozwią
zanie trudne i opóźniające się i t. d.

4° Duże kompressy czyli okłady z Elektryczności pegli 
Angioitici, czyli niebieskiej, odejmują ból, wstrzymują upływ 
krwi z ran przypadkowych, ściągają takowe i łatwo zabliźnie
nie następuje i t. d.

5° Okłady na głowę z elektryczności białej, łagodzą za
raz bóle newralgiczne; wypłókanie nią gardła wystarcza często 
do pozbycia się najupartszego bólu zębów i t. d.

6° Zażywanie dłuższe i wytrwałe Antiscrofoloso Nr 1, 
używając zarazem elektryczność czerwoną, wyprowadza kamie
nie w postaci piasku miałkiego, ściąga ruptury, przywraca 
cerę zdrową i świeżą anemicznym i t. d.

7° Febrifugo Nr 1 zażywane wewnętrznie, łącznie z Fe- 
brifugo nuovo używanem zewnętrznie, usuwa się febry perjo- 
dyczne i wszystkie choroby wątroby.

Oto są małe cuda, które początkujący w leczeniu mogą 
sprawiać, na przekonanie się samym i innych o Elektro-homeo-
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patyi, aby nie tylko doświadczyć, ale nabrać zaufania, a dla 
dalszśj wprawy i nauki mogą wybierać inne pola do swej 
działalności, według katalogu, który następuje.

32). Myślą w ogóle, że trzeba zaufania, wiary, ażeby 
doznać skutku pomyślnego tych lekarstw; allopaci utrzymują 
nawet, że wszystko od tego zależy i w tem się mieści. Nie 
do medycyny jednakże, powiedzianem to było, że wiara sama 
wystarcza. Czyż wiara znaczenie uleczające mieć może, gdy 
się ulecza niemowlę karmione piersią mamki zażywającej te 
lekarstwa? — Jakąż siłę i władzę posiadać może człowiek 
pijany jakby bez duszy był, lub osoba zemdlona, obłąkana? 
itd., a jednak niewątpliwie odzyskują oni przytomność. Nie ma 
tego nonsensu, któregoby nie powiedzieli ludzie mający oczy 
na to, aby uprzedzenie zasłaniało widzenie niemi. Bez wątpie
nia, zaufanie pomocnem i potrzebnem jest nie dla otrzymy
wania skutków przez nie samo, ale dla wytrwałości i dokła
dności w spełnianiu wskazanych rad , przepisów używania, 
biorąc rzecz na serjo. Trzeba zaufania nadewszystko ze strony 
początkujących, ażeby nie dokładali ziarnek do szklanki dla
tego że są tak małe, — trzeba zaufania dla wytrwałości przez 
czas do kuracyi potrzebny, unikając chętki złudnej leczenia 
się prędzej zwiększeniem dozy. Zaufanie więc potrzebnem jest 
głównie w początkach, gdy póżniej widzi się skutki, nabiera 
się przekonania i pewności. Polecam więc wszystkim osobom 
początkującym w leczeniu, aby nie zaczynali od nadzwyczaj 
trudnych skomplikowanych i zdesperowanego już stanu cho
roby, bo mogliby trafiać na bezskuteczność czyli niepodobień
stwo uleczenia. Niepowodzenie z ręki początkującego zapewne 
nie jest w razach trudnych, decydującym los chorego wynikiem, 
ale może dekurażować nowicjusza i narazić go na szyderstwa 
ludzi, którym dogadza szydzenie więcej, niż dociekanie sumien
ne prawd ważnych. Nie długo potrzeba czekać na obeznanie 
się z lekarstwami i nabranie rutyny, — raz to pozyskawszy, 
wtedy dopiero można śmielej stawić czoło trudniejszym okoli
cznościom w chorobach ważnych. Łatwość i prostota nie sta
nowią podrzędnej zalety tej medycyny, stworzonej dla ludu.
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Spis chorób, który się znajduje w tej książce, jest tak 
ułożonym, aby każdy roztropny człowiek, gdy zechce, mógł 
być lekarzem siebie i innych; medicus esto tibi według dewizy 
szkoły w Salerno.

I. Katalog chorób ułożony jest podług alfabetu dla ła
twiejszego odnajdywania według potrzeby, bez względu na 
zasadniczą podstawę Elektro-homeopatyi, to jest: że każda 
choroba jest albo w skutek zakażenia krwi, albo limfy, lub 
też dwuprzyczynową (sujet mixte).

Obok wymienionej choroby i główniejszych j ej odmian 
zamieściliśmy sposób leczenia jednem lub kilkoma naprzemian 
lekarstwami, wskazawszy je do wyboru, tak co do ich rodzaju 
jak sposobu zastoaowywania.

II. Wypada mi przypomnieć jeszcze, że: Lekarstwo, które 
uleczyło w danym razie, nie zawsze jest niezawodnem w ka
żdym możliwym podobnym wypadku. Ztąd wyniknęła potrzeba 
wskazywania nie jednego, ale całej seryi lekarstw na każdą 
chorobę.

III. Rozumie się, że chcąc leczyć za pomocą Elektro- 
homeopatyi, trzeba się wprzód przejąć wszystkiemi j ej zasa
dami i regułami, a dopiero można skutecznie zaradzać się 
katalogu, umiejąc rozróżniać leczenie do każdej okoliczności 
zastosowywane, z odpowiednim pożytkiem.

IV. Po za wyjątkowemi okolicznościami, jasno zestawio- 
nemi, względem których pogląd osobisty leczącej osoby, sto
sować może według uznania rozmaite odmiany, zaczynać trzeba 
zawsze od najprzód wymienionego lekarstwa, jednego lub wię
cej. Gdyby doświadczenie (na które potrzeba czasem zaledwie 
godzin parę, lub co najwięcej dni kilka) wskazało, że skutek 
nie jest odpowiednim, należy przejść do następująco wymie
nionych.

V. Choroby, które tu wymieniam, uleczane były mo- 
jemi lekarstwami; nie podaję wszelako ani liczby, ani ro
zmaitych form tychże, ani wieku, ani nazwisk osób leczonych 
w Bolonii, Rzymie, ani za granicą. Znaleść można wzmiankę
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o tem w broszurze mojej: „Un poco di storia sui rimedi 
Mattei" 1).

VI. Co się tyczy sposobu przyrządzania rozmaitych dy- 
lucyi, kąpieli, kompresów czyli okładów, smarowań w oliwie, 
przyrządzania maści, płókań gardła, nosa, wstrzykiwać, obcho
dzenia się w zastosowywaniu elektryczności, trzeba się odnieśó 
do rozdziału V, a do VII co się tyczy rozczynów z pigułek 
przyrządzanych.

Wreszcie dla dogodnej zawsze zwięzłości, zastósowują 
się pewne skrócenia, proste i dogodne, które nie trudno będzie 
czytelnikowi rozpoznawać i przywyknąć do nich.

1) Znajdują się odnośne do tego wiadomości także w broszurze 
Profesora Dra Pascucci wydanej w Rzymie, której główne wyjątki zamie
szczone są w tłómaczeniu na język polski, w zbiorze artykułów pod tytu
łem: „Idea ogólna nowej nauki,“ wydanym w Krakowie w 1879 r.

7





K A T A L O G  C H O R Ó B

ULECZANYCH PRZEZ ELEKTRO - HO M E OPATYĘ

w raz ze w skazaniem  w ła śc iw y c h  ku tem u środków  leczn iczych 

i określeniem sym ptom ów  chorób ważniejszych 1).

- - o -

1) W edług dzieł: Kaczkowski Antoni, Teoretyczna i praktyczna nauka Homeo- 
patyi dla lekarzy i światłej publiczności, opracowana podług Dra G. H. G. Jab r’a , 
Konstantego Hering’a ,  Franc. H artm ann’a , Oskara Mullerła ,  B. Hirschel’a ,  A rtura 
Lutzeg’o J. K afki i podług własnych doświadczeń i innych. Lwów, 1876.

7*





S K R Ó C E N I A  I  Z n A K I .

S. znaczy Antiscrofoloso czyli Scrofoloso.
C. „ Anticanceroso czyli Canceroso.
A. „ Antiangioitico.
F. „ Pebrifugo.
P. „ Pettorale.
Ven. „ Venereo czyli Antivenereo.
Verm. „ Vermifugo.
Ele. R .  „ Elektryczność różowa.
Ele. Z. „ „ żółta.
Ele. B. „ „ biała.
Ele. N. „ „ niebieska (angioityczna).
Ele. Ziel. „ „ zielona.

Dodana cyfra arabska u góry, z prawej strony litery, 
znaczy numer lekarstwa; zaś rzymska cyfra obok litery zna
czy roztwór (dillucyą). Litery zaś początkowe lekarstwa bez 
żadnej cyfry, znaczą: pierwszy numer lekarstwa i roztwór 
pierwszej szklanki, n. p.
S., C., F., Ven. znaczy pierwsze numera tych lekarstw uży

wać w roztworze z te j szklanki.
S2, C2, F 2, P 2 itp. znaczy S. (nuovo), C. (nuovo), P. (nuovo). 
S5 znaczy S5 używać w roztworze z tej szklanki.
CII. „ C „ „ z 2ej
P 3III. „ P 3 „ „ z 3ej



102

X  taki krzyżyk położony między literami lekarstw, zna
czy aby te lekarstwa używać naprzemian, np.

S. X  CII. znaczy przed południem używać S. numer 1 z 1ej 
szklanki — po południu C. numer 1 z 2ej szklanki. 

S5 X  C5I1 X  AIII. znaczy podzielić dzień na trzy części: 
najprzód zażywać S5 z lej szklanki, potem C5 z 2ej, 
na końcu A z 3ej szklanki.

Ele. R. X  Ele. Z. znaczy przystawiać naprzemian co pewien 
czas.

p. znaczy patrz pod wskazaną literą, numerem lub nazwą 
choroby.

nać. znaczy nacieranie maścią ze smalcu, lub smarowanie 
z oliwy, w którem ziarnka rozmoczone, 

okł. znaczy kompresy z roztworu ziarnek lub Elektry
czności.

kąp. znaczy kąpiele i  roztworu ziarnek lub Elektryczności, 
spryc. znaczy wstrzykiwanie roztworu z ziarnek, 
płk. znaczy płukanie ust, nosa lub gardła roztworem z ziar

nek lub Elektryczności.
co 1/4 znaczy zażywać co kwadrans po łyżeczce od kawy. 
z. znaczy ziarnka.
20 z. S. znaczy 20 ziarn np. S. wyżyć na sucho, w ciągu dnia,

co pół godziny biorąc jedno ziarnko na język.
10 z. C. znaczy 10 ziarn tak samo, ale co godzina, 
na podżebra (czyli hypokondry) na oba boki miękkie pod że

brami.
zew. znaczy zewnątrz, np. smarowanie, okłady, kąpiel,

wstrzykiwanie, płukanie, 
wewn. znaczy roztwór ziarnek zażywać, 
m. znaczy mężczyzna,
k. znaczy kobieta,
d. znaczy dziecko.
M. znaczy Mattei.
symp. znaczy sploty nerwów sympatycznych po jednej i dru

giej stronie atlasu, oraz nad pępkiem.
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occip. znaczy tył głowy (potylica), miejsce gdzie tylna część 
czaszki łączy się z kręgami szyi. 

plex. znaczy plexus Solaris, łyżeczka mostkowa nad dołkiem 
żołądkowym.

dołek znaczy dołek żołądkowy.
6 wielkich punktów =  to jest: 2 occip.; 2 obok atlasu, plex.;

wielki sym. (2 cale nad pępkiem) i dołek żołądkowy, 
atlas kręg kolumny pacierzowej na równi barków, po jego 

obu stronach leżą sploty nerwów sympatycznych, 
dozy małe a często, znaczy mniejsze od zwykłych czyli tej 

szklanki, 2ej i 3ej szklanki.
dozy najmniejsze, znaczy gdy ziarnko rozpuszcza się w litrze 

lub dwóch wody, albo dalsze nad 3ą szklankę.
Tablica wykazująca punkta czyli miejsca wyżej wskazane 

w objaśnieniach skróceń, znajduje się przy końcu tej książki, 
oraz inne nie wymienione w skróceniach, a których wskazanie 
jest niezbędne dla wiadomości przy przystawianiu elektry
czności.





1. Afonia p. Głos.
2. Anca p. Kość udowa.
3. Anemia. Ubóstwo krwi (Niedokrwistość).

Symptomy. Krew wodnista, bladawa, stanowi bla
dość przyskórni, jak to widzimy w błędnicy. Lodowatość 
rąk i nóg, ziębienie całego ciała, puls nikły, miękki, 
mięśnie wiotkie; prędkie zmęczenie, ospałość, bicie ser
ca, krótki oddech, ociężałość nóg, brak apetytu, wstręt 
do mięsa, pociąg do wędlin i kwasów, kurcze żołądka, 
odęcie brzucha, bóle głowy, wielka wrażliwość, skłon
ność do płaczu. Jeżeli wcześnie tym objawom nie zapo
biegamy, wtedy łatwo powstaje niedokrwistość (która może 
być wrodzona), i wodna puchlina. Wytwarza się w cza
sie organicznego rozwoju, od 10 do 18. roku, albo też 
w starości w czasie zaniku, (marasmus), czyli stopnio
wej utracie sił żywotnych.

Przyczyny tej choroby są krwiotoki, wyuzdane życie, 
chroniczne rozwolnienia, wycieńczające zbyteczne poty, 
nader długie karmienie niemowląt, brak zdrowego po
karmu i świeżego powietrza, wilgotne i zimne pomie
szkanie, nocne czuwania, nadużycie lekarstw, zgryzota, 
zmartwienie, przedraźnienie fantazyi przez czytanie ro
mansów, szczególnie przez onanią.

Leczenie. AL, SI, kąp. A2, smar. A2, okł. A2 na
serce.
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4. Anewryzm p. Serce.
5. Angina p. Gardło.
6. Angioit. Stan zapalny naczyń włoskowatych krwiono

śnych, z połączeniem lub bez wysypki wyrzutów, róży, 
liszaju i t. p. AII. A2II. C5II. kąp. C5, Ele. Ni. kąp. A2.

6. Antrax p. Węglik, Wrzodzianki.
7. Antidot przeciwko niewłaściwemu użyciu lekarstwa, toż 

samo jakie branem było lekarstwo, lecz w dozach bar
dzo małych, albo Ele E.
— przeciwko niewłaściwemu użyciu lekarstwa kilka ziar
nek na sucho S. samego, również służy.
— przeciwko nadużyciu lekarstwa, ocet, cytryna, lub 
jakibądź kwas, niszczy skutek lekarstw, których naduży
cie sprawia chwilowe czasem zamieszanie nigdy nieszko
dliwe, trochę uderzenia krwi do głowy, bicie serca, 
wzdęcie podbrzusza, wstrzymanie trawienia, rozwolnie
nie, zmniejszenie apetytu, snu.

8. Anus p. Kiszka odchodowa.
9. Apetyt, brak apetytu. Niezawodnym środkiem jest, S I co 

1/4 godziny, Ele E X Z, na dołek żołądkowy, kąp. C5.
Brak apetytu bywa jedną z oznak charakterysty

cznych konstytucyi limfatycznej. Angioityczni mają zwy
kle apetyt dobry i trawią prędko.

A p e ty t stracony (Malacie) — u kobiet ciężarnych, 
u dziewcząt cierpiących na bladaczkę, S.

10. Apopleksya jest właściwie nagła utrata życia przez za
tamowanie obiegu krwi i oddechu. Apopleksya może się 
objawić w mózgu, w płucach lub mleczu pacierzowym, 
pojawia się nagle i niespodzianie, jakby człowiek był 
piorunem rażony, albo przygotowuje się atak apoplekty- 
czny zwolna, i ma pewne pojawy, czyli symptomy, któ
rym przez wcześne zapobieżenie odpowiedniemi środkami 
można od smutnych następstw ochronić. Takie osoby 
miewają zazwyczaj sen twardy z oddechem utrudnionym 
i charczącym, bardzo często zgrzytają we śnie zębami, 
w dzień zaś okazują niezwyczajną ospałość, uskarżają się
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na połowiczny ból głowy, albo jakoby ciężar na ciemie
niu leżał, mają uczucie pełności i ciężkości w głowie, 
silne pulsowanie arteryj skroniowych, ból w tylnych 
częściach głowy, mowa bywa często utrudniona, niezro
zumiała, w toku mowy zapominają słów, pamięć osła
biona, czasem pojawia się krwawienie z nosa, przytem 
usposobienie drażliwe, skłonność do gniewu albo do roz
rzewnienia; pojawia się ćmienie w oczach, albo latanie 
czarnych płateczków przed oczyma, dwojenie zwroku, szum 
w uszach łub tępy słuch, częste poziewanie lub też nie
znośna czkawka, mrówienie w rękach lub też i w no
gach, skrzywienie ust i chód niepewny. Te zwiastuny 
zwykle spostrzegamy u ludzi krwistych, otyłych, z kró
tką szyją.

Symptomy towarzyszące wszystkim apopleksyom, są: 
puls pełny, mocny, ale powolny, osobliwie gdy atak na
gły się przygotowuje, oddechanie utrudnione, głębokie, 
charczące; albo puls jest słaby lub też nierówny, temu 
powolnemu pulsowaniu odpowiada także oddechanie; 
przy jednem i drugiem daje się głębokie westchnienie 
spostrzegać, źrenice raz rozszerzone, drugi raz ściągnięte, 
twarz czerwona nabrzmiała, czasem zupełnie sina albo 
blada, zapadła, prawie trupia.

Apopleksyi bywa dwa rodzaje: lym fa tyc zn a  i  k rw is ta .  
Trzeba się starać dobrze rozpoznać konstytucyę cho
rego, gdyż niema czasu do stracenia, a błąd w wyborze 
lekarstwa może zaniepokoić chorego, i opóźnić usunięcie 
apopleksyi. U lymfatyków z dobrym skutkiem 10 z S. 
na język i Ele. R. W innych razach (nadewszystko w pa
raliżach powolnych), dobrze skutkowało. SIII i Ele. B. 
na occiput, symp. i plex. sol., albo S I X  AI i Ele. R. 
albo Ele Z. B. N.

Jeżeli apopleksya nerwowa (lymfatyczna) S i Ele. R.
Jeżeli apopleksya krwista, i na paraliż, który pozo

stać może po niej A i Ele. N.
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Elektryczności Różowej, która także dobrze skutkuje, 
używać z przezornością i jako pomocniczą, jeżeli inne są 
niedostateczne, porównaj Paraliż.

Najnowsze wskazania M są: SI, A2I, CI. Wszystkie 
Ele: na 6 punktów, (occip. na dwa punkta atlas, na 
symp. na plex. sol. i dołek żołąd.) i na wszystkie ner
wy rąk i nóg; kąp. i nac. C5, kąp. A2, kąp. Ele. B. 
W razie jeżeli paraliż nie ustępuje, powtarzać użycie 
elektryczności i nieprzestawać SI, Al, Ele RXZ. albo 
Ele: N na 6 punktów, kąp.: C5, nac.: C5, także CI, 
kąp.: S i A2.

Wyleczenia. Paraliż w następstwie ataku apopleksyi 
m. 63 lat, wyleczony w 4 miesiącach, przez S. i Ele R. 
Pierwsze przyłożenie Elek. R. dało mu możność poru
szania ręką.

Taki sam wypadek, m. w wieku, paraliż nogi i ra
mienia lewego, częste wymioty; uparta obstrukcya, brak 
apetytu, pragnienie, żołądek bolesny przy naciśnięciu 
bez nabrzmiałości. Trzy pierwsze dozy zatrzymały wy
mioty. Zupełne uleczenie przez C, które dawano z po
wodu ważnej komplikacyi pochodzącej z podbrzusza, 
dla którego C jest zawsze skutecznem.

Taki sam wypadek, m. 71 lat, leczony 6 miesięcy 
w szpitalu bezskutecznie, za pierwszym przyłożeniem 
elektryczności — mógł zdjąć kapelusz.

Mężczyzna 64 lat maj., zagrożony apopleksyą, uwol
niony od niej zrazu przez Ele. R. i zażywanie S.

11. Artrytyzm czyli Artrisis (Dna) ma swoją siedzibę naj
częściej w stawach, ale jest właściwie wewnętrznem 
cierpieniem, opartem na nadmiarze fosforanowych i wa
piennych pierwiastków we krwi się znajdujących, ma 
wielkie powinowactwo z cierpieniem hemorroidalnem, prze
krwieniem jamy brzusznej, także z chorobą kamyków 
żółciowych, nerkowych.

Symptomy. Zboczenie w narzędziach trawienia, szcze
gólnie nagromadzenia kwasów w żołądku, zgaga, nudno-
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ści, womity, różne dolegliwości żołądka, dreszcz, zię
bienie, z oddawaniem moczu czerwonego i ceglastym 
osadem, w którym się znajdują: kwas moczowy, fosfat 
magnezyi i wapień, które to substancye bardzo łatwo się 
osadzają w stawach i tworzą guzy z opuchnięciem i za
paleniem wstawów do róży podobnem, szczególnie na pal
cach rąk i nóg. Jeżeli podczas zapalenia nie można tych 
wypocin usunąć, wtedy powstają guzy, jako cierpienia 
chroniczne, pogarszające się przy każdej zmianie po
wietrza, albo tworzą wewnątrz stawów rośnięcia tychże, 
czyli sztywność wstawach, jeżeli te wypociny zagnie
ździły się w mięśniach, wtedy utrudniają ruch takowych 
i przyczyniają się do skrzywienia palców rąk i nóg. Tym 
symptomom towarzyszą cierpienia przewodu pokarmo
wego, naczyń hemoroidalnych , katary płuc, organiczne 
zboczenia w sercu. U osób starych artrizis ma cechę 
ujemną, to jest nie ma on żadnego oddziaływania.

Jeżeli artrizis powstaje w stawach nóg zowie się 
p o d a g ra , jeżeli w stawach rąk ch ira g ra , jeżeli w kola
nach gonagra , jeżeli w stawie barkowym om agra , jeżeli 
w stawie biodrowym eoxagra . Pojawiają się też dole
gliwości w głowie i innych częściach ciała. Jeżeli artrizis 
przenosi się z jednej części na drugą, nazywa się. wę
drujący i staje się często bardzo niebezpieczny, jeżeli 
artrytyczne pierwiastki, w skutek zaziębienia lub nie- 
stosownego leczenia przenoszą się na wewnętrzne na
rządy, jako to : na mózg, płuca, żołądek, kiszki, i wtedy 
wywołuje groźne zapalenie i nagromadzenie wodnego 
płynu.

Leczenie. S I. co 1/4, 20 S. co 1/2 godz. jedno kąp. 
C5, okł. A2 na serce nac. F 2 na boki, okł. C5 na boki 
(hypokondry) kąp. S.

12. Astma. Dychawica, duszność, ciężkość w piersiach, na
leży do rzędu zboczeń układu nerwowego, można ją uwa
żać za kurcz mięśni oskrzelowych, który wywołuje zmę
czenie oskrzeli, dla tego zowiemy taką n erw o w ą ;  gdy
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przeciwnie duszności powstające przy zakatarzeniu oskrzeli, 
albo przy rozedmie płuc, albo przy niedomykalności za
stawek sercowych, albo przy gruźlicy, stanowi drugą 
formę, tak zwaną astmę wilgotną kataralną.

Symptomy: Napady bez wszelkich zwiastunów poja
wiają się około północy, trwają krótko, poczem chory 
zasypia. Jeżeli zaś te paroksyzmy częściej się powtarzają, 
wtedy poprzedza ją znużenie, częste poziewanie, odbija
nie, zajęcie głowy, ciężkość w piersiach, w takim stanie 
pozostają chorzy przez czas popołudniowy, idą do spo
czynku wcześnie, zasypiają spokojnie i dopiero około 
północy obudzają się raptem z jękiem i stękaniem, w sku
tek braku oddechu, podnoszą się nagle, wyskakują z łóżka, 
opierają się o stół lub łóżko, aby łatwiej mogli oddy
chać, przy czem oczy są wytrzeszczone, twarz zmieniona 
do niepoznania, chory obawia się uduszenia, otwiera okna 
i drzwi w nadziei, że go świeże powietrze orzeźwi. Serca 
bicie gwałtowne i nieregularne, puls słaby, mocz w tym 
czasie oddany jest zupełnie wodnisty. Po przejściu paro
ksyzmu chory czuje się zmęczonym, osłabionym, jest 
blady, znużony, uskarża się jeszcze na zajęcie głowy, 
ale w krótkim czasie odzyskuje dawną czerstwość. Często 
ataki następują jeden po drugim i w ciągu dnia.

A s tm a  nerw ow a  pojawia się w pewnych odstępach, 
co tydzień, co miesiąc, czasem przemijają lata. Paro
ksyzmy same przez się nie stają się przyczyną śmierci, 
są atoli zatrważające, zwłaszcza gdy się częściej powta
rzają i dłużej trwają, co się zwyczajnie wydarza przy 
chorobliwem usposobieniu oskrzeli płuc, przy zgrubieniu, 
skostnieniu gałęzi tchawicy, rozedmie płuc, rozroście 
serca, lub niedomykalności komórek jego.

Choroba ta bywa także skutkiem innych chorób, np. 
wodnej puchliny, wad serca, zatem radykalne jej wyle
czenie nastąpić może z wyleczeniem głównej choroby. 
SI. co 1/4. Jeżeli choroby angioityczy A I. co 1/4. W razie 
nieustępowania CI. Niekiedy ustępuje przy okł. Ele. R.
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na tył głowy, i symp. i tern należy zawsze leczenie roz
poczynać.

A s tm a  n erw ow a  SI. co 1/4, na occiput i symp. El. R, 
w razie nie ustępowania CI. co 1/4.

Astma ze krwi u angioitycznych pochodząca z cho
roby serca: A. na tył głowy i symp. El. N. i okł. na 
serce z Ele. N., albo z roztworu ziarn A2, kąp. C5, nać. 
na symp. C5.

Jeżeli tej astmie towarzyszy chroniczne zapalenie 
oskrzeli płuc, to A. albo S. naprzemian z P I ., jeżeli 
nie pomaga, to jedne z poprzednich z C. Przy takiej 
astmie często i sama El. N. jest dostateczną.

A stm a  k a ta ra ln a  wskutek częstego zaziębiania się, 
tak samo jak wyżej i P 3II . co 1/4.

Jeżeli przystawienie El. R. pobudza duszność, to 1/2 
łyżeczki El. R. do 1/2 szklanki wody i z tego okłady na 
dołek żołądkowy robić.

A stm a  siln a  połączona z krwiotokiem: AII., A2II. co 
1/4, kąp. C5, kąp. A2, okł. A2 na serce.

Astma trwająca 2 lata, wyleczona za jednem przyło
żeniem El. R. na dołek.

Astma nerwowa od 10 la t, uleczona przez S II. co 
1/4 i El. R.

Astma kataralna, w ciągu kilku lat chora spędzała 
noce siedząc w łóżku, kaszląc, zadyszana, przyczem nogi 
puchnąć zaczęły, wyleczona przez A.

Astma w ciągu zimy, nigdy latem , przez kilka lat, 
uleczona S. i okł. El. B. na symp.

B .

13. Bezsenność. Sen niespokojny jest zawsze skutkiem innego 
chorobliwego stanu. Nawet w tych rzadkich wypadkach, 
gdy bezsenność sama jedna stanowi widoczny znak nie- 
zdrowia, można zawsze wynaleść jej przyczynę w nawy- 
knieniach lub sposobie życia cierpiącego, jako t e : nie-
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umiarkowane umysłowe zatrudnienia, długie siedzenia 
w nocy, obfite użycie kawy lub herbaty, obciążenie żo
łądka, moralne wstrząśnienia, namiętności. Należy usunąć 
te przyczyny, używać stosownego ruchu, przyczem Ele. 
R. i Z., na symp. occip. plex. i na wszystkie nerwy 
głowy, SI. co 1/4, 20 C. okł. lub nać. z F 2, nać. z C5 
na boki, kąp. C5 lub z S .. nać. z S. na całą głowę 
lekkie maczanie głowy El. B.

14. Bezwładność p. Ręka lub Noga.
15. Białe upławy (Leucorrea) p. Macica.
16. Białkomocz p. Mocz.
17. Blennorragia (Tryper) p. Syfilis.
18. Blennorrea (Tryper chroniczny) p. Syfilis.
19. Bąblica (Febra pęchorzykowata pemphigus). Wyrzuty bą

blaste poprzedzone osłabieniem, które z gorączką, lub bez 
gorączki na powierzchni ciała się pojawiają jedynie z uczu
ciem piekącym. Czasem łączą się pęcherzyki pojedyncze 
w jeden wielki pęcherz podobny do pęcherza po wizy- 
katoryach. Wydarza się bardzo często jako symptom 
przy tyfusie, gorączce połogowej, osobliwie na mostku 
piersiowym lub na około klatki piersiowej; przy zatrzy
maniu regularności. Często u dzieci na palcach rąk i nóg 
przytrafia się w większych rozmiarach.

F I .  co 1/4, nać. F2 na boki, kąp. C5, okł. C5, kąp. 
i okł. z S., z A2, El. R. X  El- Ż., occip. plex, sympl. 
kąp. El. B., nac. C5 na boki, S II. co 1/4, 20 S.

20. Błędnica (Chlorosis). Jest to choroba żeńskiej płci, która 
się pojawia zazwyczaj u panien przed uformowaniem lub 
po takowem. Pochodzi w skutek złego żywienia, siedzą
cego życia, wilgotnego mieszkania, onanizmu, ciągłego 
smutku, miłości bez nadziei, i w ogóle od silnych mo
ralnych wstrząśnień.

Symptomaty: Blada cera twarzy, przechodząca w zie- 
lonowatą, bladość ust i powiek; skóra za dotknięciem 
zimna i niejędrna, smutna postać, bicie serca przy naj- 
mniejszem poruszeniu, lenistwo, ociężałość, senność, sen
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niespokojny, przerywany strasznemi marzeniami, lub bez
senność. Regularność nieporządna, po większej części po
kazuje się w większych przestankach, a niekiedy zmienia 
się na białe upławy. Niekiedy bóle żołądka i trudne tra
wienie, brak apetytu, pociąg do niezwykłych rzeczy, np. 
kredy, ołówków, palonej, kawy, surowych krup i t. d. 
Bóle głowy, nudności, ckliwość, zatrzymanie stolca, lub 
rozwolnienie, brak regularności, albo skąpa i wodnista, 
ostatecznie wodna puchlina zaskórna.

Leczenie: A L, CI., SI. co 1/4, 20 z C5, na sucho 
płók. gardła z Ele. B., Ele. B. na occip. symp. i plex.; 
kąp. A2, nac. albo okł. na boki F 2.

Jeżeli bóle głowy są z palpitacyami serca i w szyi, 
opuchnięcie nóg, wstrzymanie i nieregularność peryodów, 
smutek, rozdrażnienie, escentryczność, płacz-: AIL, A2II. 
co 1/4 C II. co 1/4, C3 II. co 1/4, okł. z A. w okolice serca, 
lub nac. z A2, kąp. z A2, na occip. symp. plex. Ele. B.

21. Błona brzuszna, zapalenie i błony kiszkowej (peritonitis). 
Silny ból brzucha powiększający się przy naciśnięciu, 
womity, puls przyspieszony, wielka zmiana w twarzy. 
Jeżeli choroba chroniczna, boleści pojawiają się co 3—4 
dni, zatwardzenie na przemian z biegunką, trudne tra
wienie, ciągłe parcie brzucha.

CII. co 1/4, okł. C., kąp. C5, nac. i okłady C5, na
cieranie na boki F 2, Ele. R. i Z. na symp. plex., Ele. 
B. na miejsca bolące. Patrz Brzuch.

22. Błona mózgowa (zapalenie) p. Głowa.
23. Bóle por. Neoralgia.

Wszystkie bóle można odrazu leczyć płynami ele- 
ktrycznemi, po ich użyciu ustępują nagle i stanowczo, 
jeżeli są przypadkowemi i nie pochodzą z przyczyn or
ganicznych. Takiemi są: bóle głowy, przepalenie na 
słońcu, bóle nerwów zębowych, kłócie w boku, reuma- 
tyzmy, bóle stawów, reumatyzm w lędźwiach (lumbago) 
sejatyka.

8
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Jeżeli ból nie ustępuje po użyciu Elektryczności, zna
czy to, że nerwy nie są już dobremi przewodnikami j ej, 
z powodu humorów tam zebranych; wtedy wypada użyć 
okładów z A. dla przywrócenia własności przewodniej, 
czyli czułości nerwów (20 z do szklanki wody), a wów
czas działać będzie elektryczność. Gdy zaś po ustąpieniu 
częściowem, lub całkowitem, bóle znowu wracają, do
wodzi to, że one pochodzą z przyczyny organicznej i trzeba 
dodać leczenie wewnętrzne.

Powiększenie się bólu w nocy jest bardzo często zna
kiem charakterystycznym jadu syfilistycznego i wymaga 
używania S. Ból z prawej strony, który się rozciąga aż 
do kości pacierzowej, naprowadza na przypuszczenie, iż 
cierpi wątroba. Ból z lewej strony przy towarzyszeniu 
zawrotu głowy, palpitacyi, każe podejrzywać cierpienia 
serca. Ten, kto zastosowuje lekarstwa, powinien przeko
nać się, czy inne symptomy potwierdzają lub nie to przy
puszczenie. Porównaj symptomy przy chorobach .W ątro
ba" i „Serce."

Punkt bolesny za dotknięciem na mostku około oboj
czyka wskazuje prawdopodobny wpływ syfilisu.

Punkt bolesny na czasce na szwie strzałowym wska
zuje u kobiety stan hysteryczny.

Bóle w kościach nosa, szczególniej jeżeli się po
większają po rozgrzaniu się w łóżku, wskazują organizm 
głęboko nurtowany przez zastarzały syfilis, prawdopodobnie 
dziedziczny.

Te różne oznaki, ważne przy wyborze lekarstw, nie 
są jednak pewnemi dosyć, aby można porzucić C. lub 
S. dla F ., dla A. lub Ven.; albowiem naprzód tak S. 
jak C. są przeciwweneryczne, a zresztą często konstytu- 
cya chorego nie pozwala ich opuścić, jako głównych le
karstw, więc najczęściej F. A. albo Yen. stają się le
karstwami pomocniczemi, wyjąwszy gdy przyczyna cho
roby jest znana, wtedy wyjątkowo uważają się jako 
N e w ralgie , w ogólności leczą s ię : Ele. R. i Ż. albo Ele.



115

E. X  Ele. Ż., S I., A L , C I., kąp. C3, a nadewszystko 
nacierania z C5 na miejsca bolesne, albo nacierania S. 
albo A2.

a . Bóle g ło w y  (Cephalalgie) leczenie jak wyżej i okłady 
z Ele. B. nad jamą oczną (nad brwiami).

b. B óle p raw ego  boku: nacieranie boków F. albo F2, do 
wewnątrz FI. i okłady boków z Ele. B.

c. Bóle trw a ją ce  pod czo s n o cy :  Ven. I. co 1/4 i toż samo 
leczenie jak wyżej Newralgie, nadto kąp. z S., z C5, 
z A, z S5.

d . B ó le  w  lew ym  boku : A II., A2I. co 1/4, kąp. C5, okł. 
i nac. z A2 na serce, Ele. N. na symp.

e. Bóle w  trzecim  kręgu  sacru m : Ven. II. co 1/4, okł. z Ven., 
kąp. C3, nac. C5, kąp. S., kąp, Ele. B., nac. S.

Tak samo leczą się bóle w  trzec ie j części m ostku  p ie r 
siow ego (około obojczyka).

f .  B óle w  czaszce szw u  strza łow ego  (guzika hysterycznego) 
CII. co 1/4, okł. lub nac. C., nac. C3 na miejsca bolące, 
kąp. lub okł. z C5, okł. z Ele. B.

g . B óle w  kości nosow ej Ven. II. co 1/4, nac. Ven. albo 
z C3, albo z S., okłady Ele. B.

h. W  ogólności d la  w szystk ich  bólów  C II. co 1/4, lub 10 
z C. na sucho.

i.  B óle kostne p rze jm u ją ce , jakby łamiące kości, S II. co 
1/4, kąp. lub nac., lub okł. z S., albo kąp. lub nac. z A2, 
Ele. N ., na occip. na symp. nac. lub kąp. z C5, Ele. 
B. w okładach na miejsca bolące, Ele. K. X  Ele. Ż.

I. B óle weneryczne Ven. II. co 1/4, Ele. Ziel. i tak jak pod i.
m . Bóle w  ko lan ie  z powodu białych guzów Ele. R. albo 

Ele. Z. na nerwy odpowiednie kąp. albo nac., albo okł. 
z C3, Ele. B., lub Ele. N., C l /

n. B ó l w  ram ien iu  spowodowany potłuczeniem Ele. E. X  
Ele. Z ., kąp., nac. lub okł. z C3, kąp. nac. okł. z S. 
i S I., A I , okłady lub nac. z A2 na nerwy ramienia albo 
kąp. z A2.

8'
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o. B ó l new ralgiczny w  sk ro n i lew ej trw a ją c y  od 2 1  la t okł. 
Ele. B. rozpędziły ból, zresztą jak pod literę l.

p .  B ó l rw ą c y  p o d a g ry c zn y  w  w sta w ię  łączącym  p a le c  w ie lk i 
z  ręk ą  Ele. Ziel. lub jak pod literą n.

Niezliczone są wypadki wyleczenia przez Elektryczność, 
a wyleczenia podobne są łatwemi dla tych, którzy umieją 
się obchodzić z temi płynami.

q. B ól sp a zm a tyc zn y  i reum atyczny w  nodze trwający od 10 
lat u m. 23 letniego, podobnież w ręce u m. 47 lat, 
przerwany natychmiast, jak wskazano wyżej.

r . Bóle serca i  g ło w y  w  sku tek u pa d n ięc ia  Ele. R., lub jak 
wyżej.

s. O cięża łość ogólna w  cał em c ie le , kąp. Cs, 30 ziarn, C5 
na sucho, lub kąp. S., kąp. A2, Ele. R. lub Ele. Ż. na 
wszystkie nerwy.

t. B óle la ta ją ce , M. 39, Ele. R. na occip. symp. plex. i jak 
pod s.

u . O s ta tk i c zy li p ozosta ło ść  bólów staw ow ych , Nac. kąp. z C5 
albo jak pod s

v. B ó l ło p a tk i w sku tek  w ysilen ia . SI. Ele. R. X Ele. Z., 
kąp. albo nac. lub okł. z S ., nac. lub kąp. z C5, okł. 
z Ele. B., kąp. z A2.

a )  B óle p o zo sta łe  p o  d a w n e j ospie . Ele. R. X  Ele. Z., okł. 
z Ele. B , albo jak pod u ., lub Ven. I. kąp. S., kąp. C5.

b) B óle w  biodrze, jak pod a ) .
c) B ó l i  ubezw ładnien ie  ra m ien ia . Ele. R. X Ele. Z., lub 

jak pod a ) .
d ) B ó l ram ien n y  (reumatyzm), jak pod c ).

e) Bóle w  goleniach  po łączone z kaszlem , jak pod c ).

f )  B ó l w  ra m ien iu  w  sku tek  spadn ięc ia , k tó ry  o g a rn a ł w ą 
trobę, jak pod c), oraz F I.

g )  B ó l rw ą cy  w  zgięciu  p a ch w in y  p o łą c zo n y  z reum atyzm em  
SI., nac. z C5 na miejsce, kąp. okł. z C5, kąp., nac., 
okł. z S., kąp. z A2 i kąp. S5.

24. Bombony p. Syfilis.
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24bis. Brak apetytu SI. lub 20 z S., lub kąp. z C5, albo Ele. 
E. na dołek.

Nie można naliczyć uzdrowień, tyle mieliśmy rezul
tatów stałych i pewnych.

25. Brodawki p. Guzy.
26. Bronchy p. Płuca.
27. Brzemienność ciężka CII. lub 10 z C5 na sucho roz- 

więzuje natychmiast Ele. E. na sacrum (nerw odpowia
dający organom płciowym).

28. Brzuch (Abdomen) por. Nerki, Pęcherz, patrz Kiszki. 
a . B rzuszna  w odna p u ch lin a  (Hydropiesie de 1’abdomen)

(Ascite) p. Nr. 179. Puchlina lit. d . ,  pochodzi od roz
lania płynu wodnistego pod błoną brzuszną.

Symptomy: Chorzy skarżą się na pełność, odzienie 
staje się ciasnem, przy zwiększaniu się pełności zjawia 
się astma, czyli duszenie; na nerki i ich naczynia może 
sprawić nacisk i zmniejsza się wydzielanie uryny. Stojąc, 
niższa połowa brzucha wydaje się wypukłą, leżąc zaś 
brzuch staje się szerokim. Przy silnej puchlinie brzucha 
prawie zawsze uważać można sine żył sploty, pępek wy
staje, a rozciągająca się tkanka skóry formuje sino białe 
świecące pasy.

Leczenie: SII. co 1/4, Ele. E. X  Ele. Ż. na symp. 
occip. Jeżeli w skutek złej cyrkulacyi krwi A2II. Jeżeli 
pochodzi z wątroby F II . co 1/4, nac. na bok z F'2. Je
żeli pochodzi od gruczołów kiszkowych (mesenteriques), 
wtedy S. nie wystarcza, brać C. albo C. X  S. w ma
łych dozach.
Z apa len ie  k iszek  (Enteritis). Symptomy: z początku mało 
gorączki, naprężenie bolesne, kolki niewyraźne albo przej
mujące w okolicy pępka, i rozszerzające się dalej, bie
gunka żółto-kleista, palenie w otworze stolcowym, bur
czenie w brzuchu, ból głowy, womity, omdlenia. SII. 
co 1/4, lub CII., kąp. C3, Ele. E. X  Ele. Ż. na symp. 
okł. C5 na brzuch, okł. z Ele. B. na brzuch, 20 z C5 
na sucho.
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c. Z apa len ie  i  ow rzodzen ie gruczo łów  b łon y k iszkow ej (Me- 
senteritis) i  odęcie brzucha. Choroba dzieci od 5—10 lat. 
Symptomy: Bladość, biegunka, odęcie, guzy twarde 
około pępka lub boków, kaszel, poty nocne, język czy
sty, apetyt dobry, wychudzenie, schnięcie członków, 
smutek, częsty płacz. Leczenie przez dozy stósowne do 
wieku. C II. co 1/4, Kąp. C5, nac. F2 na boki, Ele. B. 
na symp., 20 z C5, nac. C5 na brzuch, jako też okł. na 
brzuch z Ele. B.

d . Suchoty k iszek  (Phtisie intestinale), ma swoją siedzibę 
w kiszkach albo gruczołach kiszkowych osobliwie u dzieci: 
powstaje w skutek cierpienia wątroby, śledziony, wrzo
dów w kiszkach i długotrwałej dyaryi. U dorosłych łączy 
się ta choroba z gruźlicą, a szczególnie w trzecim sta
dium, gdzie przeczyszczenia ropiaste z krwią połączone 
się okazują. Symptomy u dorosłych są: bóle w podbrzu
szu peryodycznie się pojawiające na kształt kolki szcze
gólnie w nocy, pogarszające się przy naciśnieniu, brak 
apetytu, niestrawność, obfite wypróżnienie spożytych ale 
niestrawionych potraw; sen przerywany, gorączka naprze- 
mian z dreszczem, powracająca kilka razy na dzień, mia
nowicie po południu, puls prędki, słaby, pragnienie 
silne z chętką do kwasów; wypróżnienia szluzowate, żył
kami krwi zabarwione, mocno cuchnące, wychudnienie 
nadzwyczajne. Leczenie: S I. A I., kąp. C5, nac. C5 na 
brzuch, Ele. B. na symp. i w okładach na brzuch, 20 
z C5 na sucho, okł. C5, kąp. S., kąp. S5, kąp. A2.

e . Z apalen ie b łon y b rzu szn ej (Peritonitis). Symptomy: Mo
cne bóle brzucha, powiększające się za naciśnieniem, 
womity, puls częsty, wielka zmiana w twarzy. Jeżeli 
choroba chroniczna, bóle powracają co 2, 3, lub 4 dni, 
zatwardzenie na przemian z biegunką, ciągle naprężenie 
brzucha, uryna wodnista. Leczenie jak pod d .

f .  M iserere. Gwałtowne i niebezpieczne bóle, odchody 
wychodzą ustami. Symptomy: Obecność guza bolesnego
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na prawym boku, podłużnego, rozciągającego się do dal
szych żeber. W dozach mocnych S. i jak pod d .

Wyleczono także przez Verm. wewnątrz i zewnątrz, 
z początku 5 ziarn na sucho, potem Verm. I . , okłady 
z Verm. na podbrzusze.

Należy tu przypomnieć, jeżeli cierpienia brzucha opie
rają się nadewszystko u dzieci właściwym dla nich le
karstwom. używa się Verm. i otrzymuje się wyleczenie, 
albo samym nim, albo na przemian z S. lub C.

g . O ty ło ść  chorobliw a  por. Puchlina wodna brzucha pod a. 
Leczenie jak pod d ,  oraz Ele. R. X  Ele. 2. na occip. 
symp. plex., również kąp. S. lub kąp. A2, nac. F 2, nac. 
lub okł. C5 na boki, nac. C5 na głowę.

h. K o lk i nerw ow e (Enteralgia). Ból jeszcze mocniejszy około 
pępka, nogi i ręce zimne, pot obfity, burczenie w brzu
chu i oddawanie wiatrów. S II. co 1/4, lub 20 z S. na 
sucho, kąp. z C5 lub z S., Ele. B. na symp. C5 na symp.

i.  P uch lina  gruczołów . CII. co 1/4, Ele. B. na symp. plex. 
occip. 10 z C5, kąp. C5, kąp. S. kap. A2, nac. C5 na 
miejsca najwięcej zajęte.

l. Z apa len ie  gru czo łów  brzusznych  (pancreatis). Leczenie: 
S I I., Ele. R ., Ele. Ż. na symp., kąp. C5, kąp. S. nac. 
C5 na miejsce chore.

m . F a łszyw a  brzem ienność. CII. kąp. C5, Ele. R. X  Ele. Z. 
na symp., na sacrum 10 z C5.

n. P ołóg  za trzym a n y  jak pod m .
o. W szystk ie  c ierp ien ia  m a c icy  albo o b ra że n ia , jak bóle, 

białe upławy, ciężkie porody, opadnięcie, choroby po- 
połogowe, zatrzymanie pokarmu, wrzody i inne przypa
dłości wymaga leczenia C ., zatem C I . , okł. C5, lub 
wstrzykiwania, Ele. R. X  Ele. Z. na sacr. i nerwy udowe, 
kąp. C \ albo okłady C. na zewnątrz, kąp. S., kąp. A2.

p .  S k u tk i zaziębienia  p o  po łogu , tak jak pod lit. o.
29. Burczenie w kiszkach p. Wnętrzności.
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O .

30. Cholera. Objawia się szczególniej wodnistemi, bezbarw- 
nemi, do wody ryżowej podobnemi wypróżnieniami, dołem 
i górą, ogólnem zaziębieniem ciała, i utratą elektryczno
ści skóry, która zostawia ślad nacisku pod palcami, za
parciem uryny, słabym niedomacalnym pulsem. Jeżeli 
cholera w początkach była zaniedbana lub niestosownie 
leczona, w takim razie, przy ciągłych wymiotach i silnych 
wypróżnieniach powstają gwałtowne kurcze, szczególnie 
w rękach i łytkach , duszność w piersiach, mdłości, lo- 
dowatość rąk i nóg; przy dłuższem trwaniu bezskute
czne wysiłki do wymiotów; cera twarzy przybiera barwę 
popielatą lub ciemno-sinawą, oczy w głąb wpadnięte, 
z sińcami pod oczyma, głos piszczący, puls przyspieszony, 
ledwo namacalny.

C holera  za m a rtw ic za  (Cholera asphyctica). Pojawia się 
nietylko jako następstwo poprzedniej, ale także jako sa
moistny gwałtowny napad, bez wszelkich zwiastunów. 
Człowiek na pozór zdrowy dostaje raptownie gwałtowne 
wymioty z takiemże rozwolnieniem, równocześnie pojawia 
się pieczenie w dołku sercowym, boleści w żołądku i ki
szkach , w twarzy maluje się niewypowiedziana trwoga, 
wypróżnienia zawierają z początku części potraw i nieco 
żółci, ale wkrótce stają się brudno wodniste, jakby woda 
ryżowa. Cera twarzy do suchej ziemi podobna, oczy jakby 
szklane, język suchy i zimny, głos piszczące grobowy, 
puls ledwo namacalny, silne kurcze w rękach i nogach. 
Tak gwałtowne napady cholery pojawiają się zwykle 
w początkach epidemii.

Cholera sucha. Pod tą nazwą rozumiemy tę formę, która 
pojawia się nieznacznemi wymiotami bez wypróżnień 
cholerycznych, albo wypróżnieniami bez wymiotów. Nato
miast porywają chorego już na wstępie gwałtowne kur-
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cze w nogach, rękach, szczękach, tak że chory ust otwo
rzyć nie może.

Pamiętać tu należy o pozornej śmierci, która się cza
sem, osobliwie przy suchej cholerze wydarza.

Prezerwatywa podczas epidemii: S. w dozach zwy
czajnych jest prezerwatywą. Można także zażywać S. 
na sucho 10—20 ziarn dziennie. Na początku ataku od 
razu 20 z. S. na sucho na jeden raz na język, bardzo 
często przerywa; jeżeli nie ustępuje, dozy zwykle S. brać.

Leczenie: S I. co 1/4 lub częściej, Ele. R., Ele. Z. 
na occip. a nadewszystko na dołek żołądkowy, jeżeli nie 
ustaje choroba, kąp. C5, kąp. A2 lub kąp. z Ele B.

Ostatki cholery (następstwa) S I. co 1/4, Ele. R. X  Ele. 
Z. na occip. symp. plex. nać. F 2 na boki, kąp. C5, kąp. 
A2, kąp. S.

31. Chrypka. P  I. co 1/4, płók. Ele. R. lub Ele. B., lub płó- 
kanie z P., z C5, z S; Ele. R. X  Ele. Ż. na occip. 
i na wielkie i małe nerwy podjęzykowe, kąp. C5.

32. Cukrowa Choroba (diabetis melitis). Symptomy: Uryna 
bardzo obfita i słodka ( 5 — 16  kilogramów na 24 godzin) 
z początku jasna, przezroczysta, bez zapachu, lecz po 
wystygnięciu serwatkowa, z zapachem cierpkim octowym, 
bez gorączki, z wielką suchością skóry i prawie zawsze 
brakiem potu; często towarzyszą różne wyrzuty, liszaj 
mszysty, liszaj na twarzy, w ustach sucho, odpluwanie 
rzadkie i kwaśne jakby octowe, apetyt zbyteczny, sto
pniowe wychudnięcie.

Leczenie. SI. lub C I ., lub A I . , kąp. C5, kąp. A5, 
Ele. R., Ele. Ż, lub Ele. N. na symp. occip. plex. i po 
obu stronach kolumny pacierzowej, nać. F 2 na boki, okł. 
lub nać. z C5, kąp. S., 20 z. S5 na sucho.

33. Czarna krosta p. Karbunkuł.
34. Czarna woda (amaurosis) p. Oczy.
35. Części płciowe p. Nasieniotok, Spermatorrea) S II. co 1/4, 

CII. co 1/4, AII. co V4, Ele. R. X  Ele. Ż. na sacr., na 
między krocze, na kość łonową, occip. i symp., kąp. C5,
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nać. C5 na sacr., kość łonową, międzykrocze, kąp. S.,
nać. S. na sacr., kość łonową i międzykrocze, nać. A2
na też same miejsca, kąp. Ele. B., 20 z. C5 na sucho.

a . Reum atyzm , g w a łto w n y  części płciowych, jak Nr. 35.
36. Czkawka z  odbijaniem. S II. co 1/4, C3 II. co 1/4, Ele.

R. na symp. i dołek Ele. B. w małych okładach na do
łek żołądka. Czasami ustępuje czkawka od jednorazowego 
przyłożenia Ele. R. na occip.

D .

37. Delirium tremens u pijaków, jak pod Nr. 150, lecz 
używać głównie S.

38. Dyarya p. Dysenterya.
39. Dysenterya powstaje z zapalenia błony szluzowej grubej 

kiszki, zaczynającego się od części zwanej ślepą kiszką 
w kierunku do prostej. Zaczyna się nadzwyczaj częstemi 
wypróżnieniami od 10 do 20 razy w ciągu doby, szla
mowatych, krwawych materyj z częściami oderwanych ple- 
wek, czyli cieńszego naskórka od wewnętrznej powierzchni 
kiszek, po większej części bez ekskrementów, przy sil- 
nem parciu, rznięciu w brzuchu i mocnem paleniu w otwo
rze stolcowym. Zwykle dysenteryi towarzyszy silna go
rączka, język suchy, jakby sadzą pokryty, zjawia się 
najczęściej latem i w jesieni i nie rzadko panuje epide
micznie.

Jeżeli bez k rw i. SI. lub 20 z. S. na sucho, kąp. S. 
Ele. R. X  Ele. Ż. na symp., dołek i plex., kąp. C5.

Jeże li k rw is ta . AL, lub 20 z. A. na sucho, albo A2I. 
lub 20 z. A2 na sucho. Ele. N. na dołek, lub nać. C3 
na sytnp., lub nać. F 2, albo kąp. A2, lub nać. A2 na 
serce, kąp. C3.

a. Siedmio-letnia utrata krwi została w krótkim czasie ule
czona, powyższemi środkami.

b. Dysenterya od 8 dni została wyleczona użyciem jednego 
ziarnka S. na sucho.
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c. Tygodniowa gwałtowna dysenterya z wycieńczeniem sił 
i nadzwyczajnym osłabieniem, wyleczona p. S II co 1/4.

40. Dziąsła. Wszystkie choroby dziąseł leczą się SI, CI, 
A2I, C5I, lub 10 z C5 na sucho; płókanie wszystkiemi 
tu wymienionymi środkami, i płókanie Ele. R., Ele. B., 
Ele. N.

E .

41. Egzema. Wysypka paląca por. Liszaj mokry, S I, A I, 
kąp. C5 lub nac. C5, okłady C5 albo kąp. S5, nac. S5, 
okł. S5, Ele. R. X  Ele. Z., na symp. occip. plex. kąp.
5., Ele. B. w okładach.

F -

42. Fistuły czyli Przetoki. Pochodzą od skrofułów i leczą 
się zawsze S. lub C. z nać. C5, kąp. C5, kąp. S. lub 
kąp. A2, Ele. R. X  Ele. Z. na odpowiednie nerwy.

a. Fistuła zastarzała jak pod Nr. 42, nadto okł. z C5 na 
miejsce.

b. Fistuła w otworze stolcowym. Wewnętrznie i zewnętrznie
5., kąp. lub nac. lub okłady z C5. Ele B. w okładach 
okł. z A2.

c. Fistuła gnijąca w prawej pachwinie, jak pod Nr. 42 
i kąp. z C5 nieodzowne.

d. Dwadzieścia fistuł przy kiszce odchodowej i międzykroczu 
u m. 48-letniego, były wyleczone przez S I., CI., C5I. 
i wszystkie kąpiele i nacierania jak pod Nr. 41 i 42 b. 
oraz często powtarzane kąp. z C5.

e. Fistuła w dziąsłach. C I. X  A2I ., płók. Z C5 i płók. 
z Ele. B. i płók. z C, nac. z C5 zewnętrznie.

f. Fistuła kanału łzawego (lacrymale) powstaje w skutek 
ostrego lub też chronicznego zapalenia mięska łzawego, 
przez co kanał prowadzący łzy do jamy nosowej bywa 
zatkany, a ropienie oraz łzawienie na wierzch powiek
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się wydziela. Wewnątrz i zewnątrz S. albo C., Ele. R. 
na occip. simp. nad brwiami i pod okiem. Oswobodzony 
zatkany kanał łzawy rozszerza się i goi. Niezliczone 
wyleczenia.

G .

43. Gangrena. Gangrena jest to obumarłość pewnej części 
organizmu, czyli gnicie wilgotne, albo suche zbutwienie, 
zgorzenie. Gangrena powstaje przez zatkania w naczy
niach krwionośnych, bądź bliskich, bądź oddalonych od 
punktu zaatakowanego. Około miejsca dotkniętego gan
greną tworzy się zapalenie zdrowego ciała, przez które 
taż część stara się oddzielić od części obumarłej i tako
wą odrzucić. Jeżeli się uda to odłączenie, pozostaje rana 
ropiejąca i zdolna do zagojenia pomimo straty ciała 
mniej więcej. Jeżeli się nie uda, gangrena coraz więcej 
się rozszerza na zdrowem ciele i powoduje wkrótce  
śmierć.

Symptomy. W członkach objawia się przez zimno, 
drętwienie dotkniętej gangreną części ciała, z bólem gwał
townym, niemożnością poruszania, otrętwienie arteryj, 
które stają się jakby twardniejące i bez pulsacyi; zao
gnienie zwiększa się około części miękkich, które prze
chodzi w gnicie i opadając powoduje krwawienie. Albo 
też ciało blednie, sinieje, wysusza się, marszczy i czer
nieje przed odpadaniem. Gangrena wilgotna może spo
wodować gwałtowną śmierć przez produkcyą w żyłach 
gazu gnijącego (putride), który dochodzi do serca.

Gangrena bywa u małych dzieci osłabionych w wieku 
od 3 do 5 lat, bez gorączki ni straty apetytu. Nabrzmie
nie z rozjątrzeniem i pęcherzykowate wrzodki o szara
wej podstawie na wewnętrznej stronie policzka albo mię
dzy policzkiem a dziąsłami. Potem wrzodki te stają się 
połyskujące, szkliste, fioletowe, ze rdzeniem w środku 
twardym o czarnej powierzchni, z obwódką szarą, ziarn-



125

kowate i krwawiące. Odór wstrętny, czasem odpływy 
cuchnące. Wypadek prawie zawsze śmiertelny przy ku- 
racyi allopatycznej.

G angrena p łu c , choroba skryta, napada każdy wiek, 
która się objawia szczególnego rodzaju cuchnięciem od
dechu, nadzwyczaj przenikliwego, czepiającego się nawet 
murów pokoju, podobnngo do woni zgniłej słomy. Plwo
ciny nieprzeźroczyste, rozmaitego koloru i natury, char- 
kotanie wewnętrzne, bulkotanie w gardle, rysy twarzy 
wystraszone, puls prędki, bardzo słaby i bardzo gorącz
kowy, majaczenie, zrywanie się, osłupienie, drganie ścią
gaczy, biegunka smrodliwa. Zapalenie płuc nie sprowa
dza nigdy gangreny.

G angrena kiszek , trzew iów , może się wywiązać wsku
tek wielkiego zapalenia, przez obecność obcego ciała, 
albo ściągnięcie, jak przy rupturach zewnętrznych, albo 
hemoroidach zgangrenowanych w massę.

G angrena organów  p łc io w y ch , rzadka, z wyjątkiem 
w pochwie macicznej, u dziewczyn dotkniętych gorączką 
tyfoidalną, gorączką wysypkową i podobnemi ciężkiemi 
chorobami, z gwałtownem gorącem i paleniem miejsco- 
wem, z mocnem stwardnieniem części dotkniętych, kolor 
szary pochwy macicznej i całej okolicy z obwodem czer
wonym, potem staje się czarnym. Uryna paląca albo 
zatrzymana, gorączka, fizyonomia zmieniona, biegunka 
i śmierć. Dosyć często się jednak leczy, gdy odejdą ze
psute części przy wydzieleniu zarazem ropy, czyli mate- 
ryi cuchnącej. Obfite ropienie wilgotne ratuje w takim 
razie chorego i oznacza pomyślny zwrot choroby.

G angrena m acicy . Nadewszystko po połogu, sympto
my: silne zapalenie macicy, odpływ ropiasty cuchnący 
z pochwy macicznej, gwałtowna gorączka, bladość, prze
strach na twarzy, bóle w pachwinach, w podbrzuszu, 
w sacrum i rowkach bulkotanie znaczne. Ból znika, gdy 
gangrena postępuje. Pewne opadnienięcia macicy i pewne 
przypadłości dają powód do tej gangreny.
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NB. U w aga bardzo  w a żn a  zrobiona od niedawna przez 
znakomitych doktorów, że gangrena zdaje się pochodzić 
z zatkania arteryj przyległych zaatakowanemu punktowi, 
albo takich od których ten punkt jest zależny. To każe  
p rze w id y w a ć , że do łączen ie do  k u r a c y i A n tian g io ityczn ych  
lekarstw  w  leczeniu gangreny może o ddać  w ie lk ie  p r z y 
s łu g i. Dotąd jak zobaczymy, leczono gangrenę środkami 
Anticanceroso i Ele. E. Maść z C. sproszkowanngo i roz
tartego ze świeżem masłem jest wyborną na miejsca 
obnażone ze skóry, głębokie i zgangrenowane na sacrum, 
i powinnaby być także pomocną na wszystkie gangreny 
zewnętrzne.

Leczenie. CII. co 1/4, C5I, 20 z C5 na sucho, kąp., 
nać., okł. z C5, kąp. S. Ele. R. X  Ele- Z., na nerwy 
odpowiednie Ele. B. w okł., Ele. Ziel. w okł., nac. S5.

Wyleczenia bardzo liczne np .:
G angrena w ilgo tn a  pochodząca z rany od wystrzału broni 
palnej, jak wyżej pod Nrem 43.
G angrena spow odow ana sparzen iem  lub starciem skóry, 
jak pod Nr. 43.

c. G angrena p o czą tk u ją cą  w częściach dolnych spowodowa
na puchliną wodną, jak pod Nr. 43.

d . G angrena w  zran ion ej nodze, którą chciano amputować, 
jak pod Nr. 43.

e. G angrena w  nodze, która już przybrała kolor czarny, 
jak pod Nr. 43.

f .  G angrena w y n ik ła  w sku tek  poprzedn iego  od jęc ia  r ę k i, 
jak pod Nr. 43, oraz okł. z C.

g . G angrena w  po łą czen iu  z n a ro ślą  p rzec ię tą , jak Nr. 43.
44. Gardło, patrz Połyk Nr. 178.

Z apa len ie  k r ta n i z  p iszczeniem  w  g a rd le  (laryngite 
striduleuse), albo f a ł s z y w y  k ru p .

Symptomy. Początek w ogólności nagły, najczęściej 
w nocy kaszel suchy, piszczący, z zanoszeniem się, od- 
dechanie utrudnione, przyspieszone, twarz czerwona, usta 
fioletowe, wyraz przestrachu, krzyk, jęczenie. N ig d y  n ie
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za ra źliw e , bez o dp lu w an ia , p ra w ie  bez boleści w  g a rd le , 
gorączka  m a ła  albo w cale j e j  n ie m a , ch arak ter raczej 
kon w u lsy jn y  ja k  za p a ln y . W godzinę atak się uspokaja, 
lecz może kilka razy powracać.

Leczenie. SII. X  P II. X  C5 II., płk. Ele. B., płk. C5, 
płk. S., kąp. C5, kąp. S., kąp. A2, Ele. R. X  Ele. Z. 
na occip. symp., nać. C5 na wielkie i małe nerwy pod- 
językowe, A2II.

F a łszyw a  B łonn ica . K ru p  (Laryngite pseudo-membra- 
neuse) (Dyphterite). Ta straszna choroba, przeciwnie niż 
poprzednia je s t  p ra w ie  zaw sze za ra ź liw a  z w yra źn ym  bó
lem w  g a rd le  z  w ięce j lub m n iej s iln ą  gorą czk ą , z  ch ara 
kterem  zapa ln ym , ciągłym, bez zmniejszenia między paro- 
ksyzmami. Postęp choroby zawsze gwałtowny, często 
przerażający, lecz nie raptowny, owszem zapowiadający 
się przez oznaki, między innymi gorączka , którą należy 
zaraz na wstępie zwalczyć jeżeli możebne, przez F. dozy 
małe a częste. Dalsze objawy dreszcze, sm u tek , hum or  
zg ry ź liw y , głos zmieniony, wykrzywianie członków, zatka
nie i stwardnienie gruczołów podszczękowych, ból w krtani, 
czerwoność i napuchnięcie języczka (w krtani), gruczoły 
podjęzykowe i cała tylna część krtani, która się pokrywa 
wkrótce jakby blaszkami w postaci błonki szarawej, (po
dobnie jak w anginie błoniastej, która często jest poprze
dniczką krupu. Wkrótce oddechanie staje się utrudnione, 
świszczące, metaliczne i zaczyna się kaszel krupowy. 
Twarz staje się czerwoną i nadętą, oczy wytrzeszczone, 
puls szybki, słaby, nieregularny.

Krup napada epidemicznie dzieci od 1 do 8 lat, oso
bliwie w zimie. Zaczyna się stanem gorączkowym i pu
chliną gruczołów podjęzykowych (migdałów) i kaszlem 
świszczącym, przy oddechaniu charakterystycznym jest 
świszczący szelest. W czasie ataku zjawia się duszność, 
dychawica: chore dzieci tęsknią, na twarzy widoczna 
walka bez nadziei, odrzucają głowę w tył, chwytają się 
za gardło, kaszel peryodyczny, głos chrapliwy, czasem
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zupełnie ginie, oddychanie widoczne, końce palców zię
bną, puls znika, twarz czerwienieje, nadyma się, wystę
puje chłodny pot i dziecię umiera.

Ten pierwszy peryod może trwać od 7 godzin do 7 
dni, doprowadza do uformowania się fałszywej błony, 
która często bywa przyczyną śmierci.

Lecz nim się dojdzie do takiego stanu, jeżeli leczenie 
zostanie zastósowane, powstrzyma złe.

Często udało się, zapobiegając wcześnie, przeciąć 
chorobę w kilku minutach, nawet już w groźnym stanie, 
przez płókanie z Ele. B. czystej, jeżeli tę można było 
zatrzymać jakiś czas w ustach dziecka.

Gdy przecież ten środek nie jest zawsze łatwy do 
zastósowania, udało się w w'ypadkach już za daleko po
suniętych, nawet prawie bez nadziei, doprowadzić do 
oderwania i wyplucia całej błony, dając co 5 minut 
ziarnko S. na sucho, i okłady często powtarzane z Ele. 
R. na szyję aż po uszy, Ele R. na occip.

W miarę jak zatrważające symptomy słabną, daje się 
dozy mniej często, od 10 do 20 minut, a kiedy dziecię 
zostało uratowane, uspokoiło się, trzeba ciągle dawać 
SIL lub z kwarty wody (ziarnko do kwarty wody) przez 
kilka tygodni.

Jako pomoc przy tem leczeniu używa się z dobrym 
skutkiem płókania z S, z S5 i z C, po 10 do 15 z. do 
szklanki wody.

Takie leczenie zw a lczy ło  w y p a d k i,  ta k  daleko ju ż  p o 
sunięte, ze  d o k to rzy  chorego o d s tą p ili .

W ostatnich przepisach hr. Mattei na K r u p , wska
zuje takie leczenie: Ele. R. X  Ele. Z. na occip. i na 
nerwy podjęzykowe, które niekiedy same leczą, dodając 
do tego F II., nać. z F 2 na boki śledziony i wątroby, 
albo tamże nać. z C5, kąp. z C5, wewnątrz P I . X  S I. 
płk. z Ele. B.

N a  D y p h te r it is  (albo Krup) także C I. mało a często, 
płókanie z C. X  z S., Ele. R. albo Ele. B. lub Ele. N.
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jako płókanie i okłady na szyję, oraz przystawianie ich 
na occiput i nerwy podjęzykowe.

Z apa len ie  k r ta n i zw yczajne, ostre. Symptomy: palenie, 
kaszel, kłucie, ból za naciśnięciem krtani, połykanie 
trudne i bolesne, nie m a gorączk i, uczucie w krtani jakby 
się miało co przełknąć. Następuje potem bladość, nie- 
spokojność wzrasta, gorączka, oczy wysadzone, usta sine, 
czasem odpluwania nieprzezroczyste.

Leczenie: S., P., S2, P2.
Według ostatnich przepisów hr. M attei: F  I I. mało 

a często, gdy gorączka ustanie S  I. mało a często, płk. 
z Ele. R. X Ele. B.

Z apa len ie  k r ta n i chroniczne bez ow rzodzen ia, reum a
tyczne. Też same symptomy, mało odpluwać i te są żół
tawe zwykle z rana, gęste, zsiadłe w formie kawałków. 
Leczenie jak Nr. 44, oraz: kąp., nać., okł. z C5, okł. 
z S5, Ele. N.

Z apalen ie  k r ta n i chroniczne z owrzodzeniem . Też same 
symptomy, lecz odpluwania zropiałe, alko krwawe, od
dech cuchnący, kaszel powiększający się (towarzyszy lub 
zapowiada prawie zawsze suchoty płucne, już z owrzo
dzeniem.

Leczenie zaczyna się od S., jeżeli odplucia krwiste 
S. X A., jeżeli oddech smrodliwy S. X A. X C. Jak 
krew przestanie się pokazywać, zaprzestać A., a konty- 
nować S. X C.

J eże li su ch o ty  s ię  z d e k la r u ją : Leczenie. P. X  A. X  
C. i leczenie jak poprzednie, nadto nać. z C5 na całe 
piersi, płuk. z Ele. R., i jeżeli ciężkość w oddechaniu 
okł. A. na serce, na wielki symp. plex. Ele. N. na też- 
same miejsca.

Z apa len ie  k r ta n i syf ilistyczne. Następstwo mniej lub 
więcej bliskie, choroby syfilistycznej w czasach młodo
ści, którą się uważało za wyleczoną. Leczy S. albo przez 
miesiąc, lub dwa, Ven. X S., a potem S. Jeżeli nie 
ustępuje, leczenie zwykle P. X  A. X  C., a potem sa-

9
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mo S. przez kilka miesięcy: C5 będące także anti-syfi- 
litycznem, może zastąpić C. i dawać P. X a. X C5.

NB. W e w szys tk ich  leczeniach , dołączen ie  E le . B . albo  
E le. N . na sześć w ie lk ich  p u n k tó w ; occip . d w a  kręgow e  
szy i a tla s , w ie lk i sym p . p le x . i  d o łek  b yw a  w ie lk ą  p o 
m ocą. L ek a rs tw a  wewnętrzne p o w in n y  być ta k ż e za d a w a n e  
i  w  p łó k a n ia ch  n a jm n ie j k ilk a  r a z y  dzienn ie.

II. ANGINY (ślinogórz).

A n g in a  jest to nazwa zbiorowa wszystkich przypa
dłości narządów w jamie ustnej się znajdujących, jakoto: 
miękkiego podniebienia, języczka, migdałów, nakrywki 
głosowej — przełyku, nacechowanych obrzmieniem, za
czerwienieniem, bólem w połączeniu z utrudnionem odde- 
chaniem i połykaniem. Dzieci do 7. roku bywają najczę
ściej atakowane, osobliwie podczas zimy i wiosny. Na
wiedza taż choroba, najczęściej młode, silne, zażywne 
osoby. Do przyczyn należy nagła zmiana powietrza, za
ziębienie, natężenie przy mowie, krzyku, wdychanie roz
maitych wyziewów w fabrykach miedzi, ołowiu, arsze- 
niku i t. p. kruszców, użycie nader zimnych napojów 
podczas rozgrzania, nadużycie spirytusowych napojów.

Co do A n g in y , trzeba  rozpoznać organizm , ko n sty tu -  
cyą  chorego, a b y  m ożna zastosow ać lekarstw o  o d p o w ie 
dn ie  k o n sty tu c y i — które pow inn o s łu ży ć  za  p o d s ta w ę  w  le
czeniu.

Postępowanie przy leczeniu jest proste i jednostajne. 
Jeżeli zaczyna się gorączką, trzeba starać się ją przer
wać, dając F. dozy małe, co 10 lub 5 minut łyżeczkę. 
Potem najpotrzebniejszem lekarstwem jest A. albo S., 
do którego dodaje się P., a więc A. X P . lub S. X P. 
jeżeli się sądzi iż są płuca zaatakowane, gdy jest ka
szel, odpluwania. — Jeżeli się pokazują symptomy krwi
ste, jak kongestye, czerwoność twarzy, krew w odplu- 
waniach, daje się A., albo jako trzeci środek na zmianę
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czyli A. X P. X S., albo chwilowo w zastępstwie P., 
a więc A. X  S. A jeżeli dostrzega się symptomy zgni
lizny, to jest oddech i odpluwania cuchnące, albo gdy 
choroba nie ustępuje, daje się C. albo samo albo z S. 
czyli C. X S.

A n g in a  p łu c . Według najnowszych wskazań hr. Ma- 
ttei, leczy się jak pod Nr. 44, oraz nać. z C5 na całe 
piersi, płók. z Ele. R.

G d y  w  po łączen iu  z tru dn ym  oddechem  okł. z A. na 
serce, dołek, atlas, na symp. i w też miejsca Elek. N.

A n gin a  k a ta ra ln a  o s tra  zw ycza jn a . Symptomy. Go
rączka zwykle, suchość w gardle, połykanie bolesne, 
uczucie potrzeby przełknąć coś obcego, języczek prze
dłużony. Napoje wracają się do ust lub nosa, aby uni
knąć trudnego połknięcia śliny, chory czasami pozwala 
jej płynąć, w ustach niesmak, oddech złej woni, czasem 
przytępienie słuchu, ból w uszach, tylna część gardzieli 
czerwona i połyskująca, flegma klejowata ciągnąca się 
oblepia całe wnętrze u s t ; pragnienie, biegunka, albo za
twardzenie.

Leczenie. F i l  co 1/4, potem po uśmierzeniu gorączki 
SI. co 1/4, lub stósownie do konstytucyi A. płók. z Ele. 
R. i Ele. B. W razie oporu lub symptomów zgnilizny, 
(cuchnienia) A. X  C. lub S. X  C.

A n g in a  g a rd z ie li  o stra . Odmiana poprzedniej. Też- 
same symptomy, odkaszliwania szarawe, lepkie, przyle
gające. A. X  C. albo S. X C.

A n gin a  g a rd z ie li  chroniczna. Teżsame symptomy mniej 
wyraźne, odkaszliwania klejowate, szarawe, zbite w ka
wałki. A. X C. albo S. X C., albo S.

A n gin a  gruczo łów  pod językow ych  m igda łów . Sympto
my. Migdały nabrzmiałe, czerwone, twarde, suche, po
łykanie trudne — z wysileniem przełyka się coś obcego, 
bardzo obfite ślinienie, wkrótce połykanie niemożebne, 
wyrzucanie płynów ustami lub nosem, kaszel, odplucia 
kleiste, odór zgniły z ust, często ból w uszach, w gło-

9*
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wie, gorączka, brak apetytu. Czasem puchlina migda
łów doprowadza do uduszenia lub uderzenia na mózg. 
Najczęściej następuje ro zk ła d  lub ro p ie n ie , jednego 
z migdałów albo gangrena z trupim odorem z ust; 
migdał koloru brunatnego, sinego, staje się jakby papką, 
albo stw ardn ien iem  chronicznem  cuchnącym oddechem, 
głosem uczonym, nieczułością uszów.

Leczenie. Z początku A., wrazie ropienia etc. A. X  C. 
i teżsame środki w częstem płókaniu — i jak Nr. 44.

A n gin a  b ło n ia sta  k r ta n i, (dyphteritique) (couenneuse).
Często bywa wstępem do Krupu, i jak on, jest to

warzyszka fałszywej błonnicy (dyphteritis) mogąca spro
wadzić uduszenie.

Symptomy. Takie jak przy anginie ostrej zwyczajnej, 
potem wewnątrz ust błonnica szarawa, gruczoły podszczę- 
kowe stwardniałe i bolesne. S. X  A. albo S.

Błonnica ust rozszerza się często do nosa, oddecha- 
nie trupiego odoru. Blaszki błonnicy oddzielają się przez 
wypociny i bywają zastąpione przez nowe. Wtedy krwa
wienie, albo sączenie się smrodliwej cieczy z nosa. Wtedy 
zadaje się A.

Czasem błonnica opanowuje przewody oddechowe, 
wtedy kaszel, oddychanie, piszczące, ból w połyku, głos 
przytłumiony, czasem aż ustaje przy duszeniu. Puls bar
dzo słaby, osłabienie, biegunka ropiasta, albo zatwar
dzenie z wymiotami żółciowemi. Wtedy zadaje się C.

Innnym razem pokazuje się błonnica z tyłu lub we
wnątrz ucha, w kiszce odchodowej, około nosa, na 
ustach i t. d. bardzo często zaraźliwa, zawsze jako ciężka 
choroba. Teżsame środki w płókaniu, w dychaniu, oraz 
wewnętrznie.

A n gin a  p ryszczow a . Leczenie A. albo S. wymaga czę
sto leczenia kilku miesięcy, — podobna do poprzedniej.

NB. We wszystkich anginach zastósowanie elektry
czności jest potrzebne, na kark. na wielki symp. plex.
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także w około szyi od jednego ucha do drugiego, dla 
limfatyków Ele. R., dla krwistych Ele. N.

A n g in a  p o ły k u  (oesophage). Pojawia się wprawdzie, 
rzadko, ma swoje siedzibę po największej części na wstę
pie przełyku. Symptomy, dolegliwy ból w pewnym tylko 
miejscu przełyku, komunikując się kolumnie pacierzo
wej, osobliwie leżąc przy połykaniu; pieczenie w szyi, 
skoro stale pokarmy miejsca zapalonego dotykają, przej
ście takowych staje się utrudnionem i bardzo często wra
cają przez usta i nos, chory uczuwa wielkie pragnienie, 
ale tylko z wielką trudnością zaspokajać może, siedzi 
zazwyczaj naprzód pochylony, zaledwie może się na 
chwilę wyprostować. Tym objawom towarzyszy czasem 
opuchnięcie przedniej części szyi, gorączka od początku 
gwałtowna, wskutek braku pokarmów wzmaga się osła
bienie codzienne— jeżeli się wcześnie tej chorobie nie 
zapobieży, następuje śmierć przez wygłodzenie.

Leczy się przez S., w razie oporu przez C. i jak Nr. 44.
P rzeszkoda  w  ły k a n iu  jak Nr. 44, nadto Ele. R X  Ele. 

Z. na wielki nerw podjęzykowy.
O padnięcie ję zy c zk a , jak poprzednia choroba.
C horoba k r ta n i, (u śpiewaków) SI. +  AIL, płók. 

z Ele. B. i z Ele. R., Ele. R. i Ele. Z. na wielki mały 
nerw podjęzykowy — wogóle jak pod Nr. 44.

NB. W razie utraty głosu Ele. R. na symp. i na
cieranie gardła z C5.

45. Gardło wydęte. Wole. ( G oitre)  (Struma).
W ole (Les Goitres). Dobrze znane u starożytnych, 

i dzisiaj w dolinach nie cywilizowanych, jest to zatkanie 
gruczołu tarczowego gardła, bez zapalenia i zmiany ko
loru skóry, które przybiera czasem nadzwyczajne roz
miary, jest dolegliwością dziedziczną i miejscową, w oko
licach zimnych i wilgotnych, w dolinach Alp, w Wyż
szej Austryi, Styryi, w okolicach Salcburga, i innych 
wzgórzystych.
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Niektórzy utrzymują, że przyczyną jest woda tamtej
szych okolic. Inni znów, że mieszkańcy tych okolic no
szą wielkie ciężary na głowie, muszą przeto dla utrzy
mania równowagi natężać mięśnie szyi, u nas dostają 
ludzie wypadkowo tego, kobiety często z ciężkich po
rodów.

Leczenie jak Gruczołów. CI., SI., C5I. i AII. naprze- 
mian z jednym z poprzednich; kąp. nać. okł. z C5, z S.; 
okł. z Ele. B .; Ele. R. X  Ele. Z. na odpowiednie ner
wy, i nadto Ele. R. X  Ele. Z. przystawiana na około 
podstawy wydęcia, okł. z Ele. B. na wydęcie, nać. C5, 
nać. S., na wolę, czyli wydęcie.

W ola  z  wyjściem , oczów z ja m .  (Goitre exophtal- 
mique). Choroba to ciężka zwana Bassedow’a, charakte
ryzuje ją potrójny symptom: powiększenie gruczołu tar
czowego, wysadzenie gałek ocznych i zamieszanie w cyr- 
kulacyi. Choroba syfilistyczna od 6ciu pokoleń, przytem 
stan kachektyczny, wątły — osłabienie.

Do powyższego leczenia dodać Ven. samo lub na- 
przemian kąp. z Ven. okł. nać. z Ven. — zakończyć — 
i zażywać długo S.

46. Garb — p. Kolumna pacierzowa. — 46bis. Gastrycyzm 
p. Żołądek.

47. Głosu utrata. Afonja. Ele. R. na occip. simp. plex. i cią
gle na dołek, albo : Ele. N. X  Ele. R. X  Ele. Z., na 
nerwy podjęzykowe i dołek, płók. z Ele. B., z S., z A2, 
kąp. C5, kąp. A2.

U tra ta  p eryodyczn a  głosu . CII co 1/4, i jak Nr. 47.
48. Głowa. Bóle głowy są zwykle towarzyszami innych cho

rób, mają swoją siedzibę w nerwach ogłowia, albo w mię
śniach lub okostnej, kościach czaszki, w jamach czoło
wych, oponach mózgowych, albo też samym mózgu.

Przyczyny s ą : najczęściej zaziębienie, zbyteczny na
pływ krwi do głowy, artryzis, reumatyczne cierpienia 
gastryczne żółciowe, kataralne i nerwowe. Przypadłości 
tej choroby są albo ostre, szybko przemijające, albo
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chroniczne, w pewnych odstępach dnia lub też pory roku 
się pojawiające, jak to bywa przy migrenie newralgii, 
cierpieniach wątrobianych, zboczeniach regularności, albo 
wskutek przekroczenia dyety.

We wszystkich wypadkach, gdy się chce działać na 
głowę elektrycznościami, przystawia się takowe na oby
dwie skronie, na kark, na początek nosa (między brwi), 
z obydwóch stron atlasu (to jest na prawo i na lewo 
kolumny pacierzowej, na linii ramion) na podeszwach, 
nad i pod oczodołami, na czole.

Najstósowniejsza elektryczność na głowę, mianowicie 
dla kobiet, we wszystkich cierpieniach newralgicznych 
głowy, szczęk, są okłady z Ele. B. Można także próbo
wać Ele. R., Ele. Z. i Ele. N.

Na bóle albo cierpienia głowy obejmujące ją całą, 
migrenę newralgją, połowiczny ból głowy, artrytyczny, 
i t. d. trzeba próbować Ele. B.

Jeżeli ból po niejakim czasie wraca, trzeba używać 
wewnątrz:

1° Jeżeli podejrzywamy ból nerwowy, małe dozy S.
2° Jeżeli pochodzi z kongestyj (krwistej) małe dozy A.
3° Jeżeli, co u kobiet jest bardzo częste, ból głowy 

pochodzi z cierpień macicy, białych upławów, daje się 
w małych dozach C.

We wszystkich tych wypadkach trzeba dodawać Elek
tryczność stósowną, a w ostatnim przystawia się Ele. R. 
na sacrum.

Jeżeli się spostrzeże że ból głowy wraca codzień 
o jednej godzinie, to oznacza lekki stan febryczny we 
krwi, wtedy daje się F.

Uparte bóle głowy wyleczono także przez Yen. (po
dobnie jak reumatyzm i upartą scjatykę). 

a ) Migrena (cephalalgie). Po większej części z jednej strony 
strony ból głowy, pojawia się peryodycznie, z regular- 
nemi przestankami, z wiercącym bólem w pewnym miej
scu, jak od gwoździa, z nudnością, womitami, ostyga-
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niem i bladością skóry, wodnistą uryną i nadzwyczajną 
czułością na wszelki szelest Ele. B. na occip. na mały 
nerw podjęzykowy, na symp. (na kark., czyli z oby
dwóch stron atlasu). Można namaczać całą głowę Ele. B., 
naó C5 na całą głowę i kark, naó S. tamże, nać A2 tam
że, Ele. R. na mały podjęzykowy. Ele. R. +  Ele. Z. 
na occip. symp. na skronią. Namaczanie czyli kąpiel ca
łej głowy Ele. R. lub Ele. N.

b) Jeżeli, ból g ło w y  z  uderzeniem  k rw i  do g łow y. Ele. N. na 
wszystkie punkta wymienione pod a) okłady i nać. okłady 
z A2 na całą głowę i kark., kąp. z A2, nać z F 2 na 
boki (hypokondry) nacier. z A2 na serce.

c) J eżeli p o ch o d zi lub ł ą czy się z cierpien iem  m acicy. C II. 
co 1/4, nać. C5 na punkta głowy jak wyżej, kąp. C5, 
20 z C5 na sucho, Elek. B. na podeszwy (pod wygię
ciem stopy w okładach, lub przystawianiem.

d )  R w a  tw arzow a n aw ałow a  (z uderzeniem). (Prosopalgie 
congestive). Bóle w twarzy, jak pod lit. b.

e) Z apalenie m ózgu  (Encefalite). Symptomy. Nacisk na mózg 
okazujący się szybko lub zwolna, mianowicie senność 
otrętwienie, osłabienie pamięci i tępość myślenia, i te 
dolegliwości mogą się zwiększać do zupełnego stępienia 
umysłu. Ból głowy ograniczający lub nieograniczający się 
do jednego miejsca, uczucie pełzania mrówek albo otrę- 
twienia w różnych częściach ciała, zaczem idzie mniej 
lub więcej rozszerzona nieczułość. Nerwy zmysłów nie
kiedy okazują z początku znaki zwiększonej a potem 
zmniejszonej czułości. Uczucie ciężkości i słabości człon
ków, niepewność ruchów, ciężki chód, ogólne drżenie, 
roztrojenie ducha, trudna wymowa, nakoniec miejscowa 
nieczułość, głuchota na jedno ucho, miejscowe paraliże, 
które będąc często nadzwyczaj zmienne, stanowią w pe
wnym stopniu charakterystyczną cechę zapalenia mó
zgu. Leczy się jak pod a) migrena, i wewnątrz S II. co 1/4, 
a gdy jest wstrząśnienie mózgu lub napływ krwi, do
daje się A.
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f )  Z apa len ie  błon m ózgowych ostre. (Meningitis).
Symptomy. Gorączkowe objawy zaczynają się wstrzą

sającym ziębieniem, zmniejszenie prędkości pulsu ze 120 
lub 140 uderzeń na minutę do 60 lub 80, silny ból 
głowy w części z rozdrażnieniem, w części z charakte
rem ucisku, albo zupełnego paraliżu; niespokojność, 
bezsenność, majaczenie. Chory nie znosi mocnego świa
tła wszelkiego szelestu, dotykania do skóry, szum 
w uszach, widzi iskry w oczach, niepokój ciała, zgrzy
tanie zębami, kurcz, a często także zwężenie źrenicy i wy
mioty i zatwardzenie stolca. Ból głowy w czole i cie
mieniu w jej tyle, zrywanie się, czasem spokojność, chory 
bredzi niedorzecznie, z podrzucaniem, drżeniem ramion, 
ruchami konwulsyjnemi; wzrok zamglony, senność cho
robliwa; potem wszystkie te symptomy ostre ustają 
i ospałość opanowuje chorego. Choroba ta jest zwykle 
następstwem kontuzyi albo ran czaszki, przepalenia głowy 
od słońca, nadużycia napojów, gwałtownych wzruszeń. 
Daje się w dozach słabych S., a jeżeli chory bardzo lim- 
fatyczny w słabych dozach C ., w ogóle leczy się jak 
zapalenie mózgu pod lit. e.

g. W oda na m ózgu  (hydrocephale). Tak się nazywa niepo
mierne nagromadzenie wody w próżni czerepa, może być 
naturalnem, albo nabytem w skutek zapalenia, albo in
nych przyczyn. Niestósowna wielkość czerepa (czaszki) 
w porównaniu do twarzy, mającej wyraz starości, opó
źnione stwardnienie ciemienia u nowonarodzonych dzieci, 
które często bywa wyprężone, wypukłe i nie porusza się 
przy oddechaniu, ból głowy, zawrót, albo nadzwyczajna 
bojaźń upadnięcia i wstręt do wszelkiego ruchu, senność 
naprzemian ze snem niespokojnym i lękliwem przebu
dzeniem. Z początku zbytnia draźliwość, potem stępienie 
wszystkich organów zmysłowych. Umysłowe władze z po
czątku długo w normalnym stanie, potem tępieją. Nie
ruchome oczy, obwisłość wierzchnej powieki, wykręcenie 
oczu. Niepewne automatyczne chwytanie rękami, przytem
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połykanie machinalne, kurcze, paraliż, mało ciepła, puls 
wolny, brzuch ściągnięty albo płaski, wymioty, zatwar
dzenie albo mimowolne wypróżnienia. Choroba ta należy 
do bardzo ciężkich, może przeciągnąć się dwa albo trzy 
tygodnie, lecz może i w kilka godzin zabić.

A2 II. co 1/4. Jeżeli ją poprzedziły tuberkuły w mó
zgowych błonach, to C I. co 1/4 i leczenie jak pod b. 
Jeżeli w oda  na  m ózgu u  d z iec i p r z y  p ie r s i , daje się ma- 
mce SI. co 1/4, A2 I. co 1/4, a niemowlęciu jak pod lit. b. 
w dozach dla niemowląt przepisanych.
W oda n a  m ózgu u  dorosłych , nie jest jak tylko gruźlicą 
(tuberkulozą) i wymaga użycia C. 

h. G ru ź lic a  mózgu (Tuberculisation du cerveau). Znaki tej 
choroby podobne do poprzedzających, z niektóremi od
mianami, a mianowicie: częste zjawianie się kurczów, 
paraliżu ocznego nerwu i nerwu poruszającego oko, śle
pota, zezowatość; rozszerzanie źrenicy jeszcze częściej 
bywa jak przy innych chorobach mózgu. Często zjawiają 
się nieprawidłowe ruchy i opóźnienia pulsu. Na 12 albo 
nie więcej jak 24 godzin przed śmiercią, puls staje się 
bardzo szybkim. Skóra oblewa się potem, brzuch wprzód 
wciągnięty i wklęsły nadyma się w postaci bębna. Odcho
dy odbywają się nieporządnie bezwiednie. Tej chorobie 
częściej podlegają dzieci niż dorośli. U ostatnich taż 
choroba powstając wskutek rozwiniętych suchot płucnych, 
nie objawia się w widocznych symptomach, lecz może 
być poznaną tylko wtedy, kiedy zjawiają się rozszerzenia 
źrenic, ściągnięcie muszkułów karku i inne znaki rozwi
niętej już choroby.

Leczenie. C II. co 1/4, A II. co 1/4, Ele. B. w o- 
kładach na mózg, nać. okł. z C5 na mózg, kąp. z C5, 
z S., nać. S. na mózg, okł. lub nać. z C. na mózg. 
Ele. R. X  Ele. Z. na occip., symp. i na wszystkie ner
wy głowy, nać. albo okł. z C5, z F 2 na hypokondry 
(boki lewy i prawy czyli podżebra), nać. z A2 i okłady 
z A2 na mózg.
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i. R ozm iękczenie mózgu. Zjawia się nagle, pod formą apo- 
plektyczną, albo stopniowo. Symptomy główne: paraliż 
(najzwyklej połowy ciała) z wykrzywieniem twarzy, wy
raz zdziwienia i osłupienia. Twarz blada, albo okryta 
czerwonością, która schodzi na szyję i nagle się zatrzy
muje na górnej części piersi. Uporczywy ból głowy, za
mieszanie w pojmowaniu, osłabienie władz umysłowych, 
czasem idyotyzm, ospałość, chorobliwa utrata pamięci, 
trudność mówienia, draźliwość lub czułość bez powodów, 
bredzenie, ociężałość w ruchach, paraliż częściowy lub 
konwulsye, paraliż kiszki odchodowej, pęcherza, pomi- 
mowolne odchodzenie uryny i wypróżnień, albo ich za
trzymanie.

W ogóle leczenie w dozach małych C. z okładami 
i kąpielami z S. — Najnowsze leczenie hr. Mattei wska
zuje: C  I., S  I., A2l . ; ziarnko jedno C5 co pół godziny 
na sucho, kąp., okł., nać. z C5, z A2, kąp. z Ele. B., 
z Ele. R., z Ele. N., okłady, nacierania z F. lub F 2 
na obydwa boki, Ele. R. X  Ele- Z. na wszystkie głó
wne nerwy, nać. z C5 na całą głowę, nać. z A2 i z S5 
na całą głowę.

l. W strzą śn ien ia  mózgu. S I. co 1/4. W razie napływu krwi 
A I. i jak pod lit. h.

m. M igren y i  w szys tk ie  bóle g ło w y  peryodyczn e.
F II. co 1/4, nać. z F 2, z C5 na obydwa boki i jak 

pod lit. a.
NB. Wszystkie bóle peryodyczne ustępują za użyciem 

Febrifugo w dozach odpowiednich.
n. Z w ycza jn y  ból g ło w y  ustępuje od Ele. R. X  Ele. Z. na 

occip., symp., albo okł. z Ele. B. na miejsce bolące.
o. Zm ęczenie g ło w y  jak pod lit. n ., nadto S I ., kąp. S., 

kąpiele C3, okłady z S., nać. z S., okł. z C5, nać. C5 
na głowę, kąp. z Ele. B. albo z Ele. R.

p .  Zmęczenie g ło w y  spow odow ane zbytecznem  w ysilen iem  oczów  
jak pod lit. n. i o.
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s. R oziry tow an ie  g ło w y  p rze z  zbytek  p r a c y  u m ysło w ej, wyle
czone przez samo przyłożenie Ele. R.

t. B ó l g ło w y  p o łą czo n y  z o trę tw ien iem , u znan y za  n iew yle- 
czalny został wyleczony w kilku minutach użyciem Ele. 
B. na nerwy nad i pod oczodołami.

u. B ó l u porczyw y  trw a ją c y  od 8  m iesięcy uleczony samą 
Ele. R.

w. B óle m ózgu spow odow aną g ru źlicą  zostały wyleczone kil- 
korazowem przyłożeniem Ele. R.

x . M igrena, bóle p o ło wy  g ło w y  jak pod lit. a .
Jeże li z  uderzeniem  k rw i czy li kon gestyą: kąp. A2, nad. 

okł. z A2, Ele. N. na nerwy odpowiednie, kąp. z C5, 
nać. okł. z C5, A II. co 1/4,  A2 co 1/4, nać. A2 na serce, 
nać. z F 2 na obydwa boki.

Z alan ie m ózgu w sku tek  z ło ś liw e j g orączk i. SI. kąp. S., 
C I., nać. S. na głowę, okł. S., nać. C5 na głowę, okł. 
C5 na głowę, kąp. z C5, okł. z Ele. B. na głowę. Ele. 
R. X  Ele. Z. na occip. symp., Ele. R. w okł. na gło
wę, A I, okł. z Ele. N.

y . B ól g ło w y  peryodyczn y. F II. co 1/4, nać. F 2 na boki 
Ele. B.

z. B ól g ło w y  reum atyczny z leicej s tro n y . S I ., A l., nać. 
C6, okł. C6, kąp. C5, nać. S., nać. A2, Ele. B. w okła
dach. Ele. R. X  Ele. Z. na occip. i symp., nać. S5, 
Ele. N. w okładach.

a1 Bóle g ło w y  św id ru ją ce . Ele. B. w przystawianiu flakonem 
lub okładach często powtarzana, S I., nać. S. na całą 
głowę, C I., albo okł. C., nać. C5, okł. O5, kąp. C5.

b1 N ew ra lg ia  spow odow ana  zaziębien iem . Ele. B. w okładach, 
przystawianie Ele. R. X  Ele. Z., kąp. C5, nać. C5 na 
całą głowę, nać. S, nać. A2 na całą głowę. kąp. S.

c1 Bóle g ło w y  z żo łą d k a , chroniczne. Ele. R. X  Ele. Z. na 
symp., dołek, plex, occip. lub na też punkta Ele. B., 
S I., nać. S. na dołek i czoło, kąp. C5, nać. C5 na do
łek i czoło, albo okłady z C5 na też miejsca.

d 1 N ew ra lg ia  po łączona  z ko lką  w  boku. S I. co  l/4, Ele.
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B. na wszystkie nerwy głowy, albo nad. S. na głowę, 
kąp. S., kąp. C5, kąp. A2, Ele. R. X  Ele. Z. na occip. 
symp. plex, nad. z F 2 na boki, lub nad. albo okł. z C5 
na boki, ślediony i wątroby (hypokondry, podżebrza).

49. Na Głowie strupy (Favus, Teigne),. Wyrzuty chroniczne 
bywają prawie wyłącznie na skórze pokrytej włosami, 
łuszczące się , skorupiaste, połączone lub odosobnione, 
lecz okazują się także na innych częściach ciała. Wydo
bywa się z nich ciecz klejowata, albo przedstawiają się 
jako wrzodki wydrążone, pogarbione. C I. co 1/4, C4I. 
co 1/4, C5 I. co 1/4. S I. co 1/4, S2I., S5I., A I., kap. 
C5, kąp. S., kąp. A'2, kąp. S5, nad. S5 na części dotknię
te, nad. S., nad. C5. okłady z Ele. B., z Ele. N., z Ele. 
R. na części dotknięte. Ele. R. X  Ele. Z. na occip. 
symp. Okłady z C4 lub z S2 na miejsca.

S tru p y  w pędzon e w ew nątrz p rzy tłu m io n e  jak pod 
Nr. 49.

50. Głuchota por. Ucho, trudnośd słyszenia.
J eże li p r z y c z y n a  nerw ow a. S I. co 1/4, C51. co 1/4, 

nad. C5 na całe uszy, nad. S. na uszy, Ele. B. wewnątrz 
ucha, na wacie, kąp. S5, Ele. R. X  Ele. Z. na occip. 
symp. za uchem i pod uchem, z zastrzeżeniem, aby 
usta podówczas były otwarte. Ele. B. w okł. na wszyst
kie nerwy ucha.

J eżeli g łuchota  z  n a p ływ u  k r w i (kongestyjna). A I co 
1/4, A21I. co 1/4, okł. lub nad. z A2 na uszy, kąp. A2, 
kąp. C5, okł. z Ele. N. na uszy, kąp. z Ele. N., nad. 
A2 na serce.

Wyleczenia, a. 30-letnia głuchota wyleczona Ele. R.
b. 8-letnia głuchota wyleczona zewnątrz i wewnątrz.
c. Głuchota chroniczna wyleczona jedynie C5 zewnątrz 

i wewnątrz.
d. 30-letnia głuchota wyleczona Ang. zewn. i wewnątrz. 

502. Głupowatość z powodu nadużycia chiny. Ele. R. X  Ele.
Z. na occip., symp., plex. i wszystkie nerwy głowy, S I., 
kąp. C5, S, A2, Ele. B.
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51. Goleń. Obrzmienie albo rozdęcie miękkie niebolesne, 
ustępujące pod naciskiem palca, pochodzi często z nie
regularnego funkcjonowania serca i leczy się w ogóle 
w krótkim czasie, przez A. w dozach najmniejszych. 
Według najnowszych wskazań hr. Mattei następujące 
leczenie: A II., A2II, C II. co 1/4, kąp. C5, kąp. A2, 
nać. i okł. z A2, Ele. N. na occip., symp., nać. lub 
okłady z F. lub F 2 na boki.

W yleczenie bezw ładności nogi. Mężczyzna sypiający 
przy wilgotnym murze mając lat 18, miał obrzmienie 
nogi w następstwie choroby. To obrzmienie wyleczono 
kamforą, lecz noga została słaba, zimna od 30 lat. Omy
wanie z S. (20 ziarnek do szklanki wody) robiło dobrze. 
Pewnego dnia przez pomyłkę wziął flakon z Ele. B. 
i obmył nią nogę. Mocne gorąco nastąpiło i trwało kil
ka dni, i okazała się szczególnego rodzaju reakcya w ca- 
łem ciele. Uderzając do głowy odurzyła go i sprowadziła 
stan podobny do upicia się. Dotąd obmywał nogę szklanką 
wody, do której wpuszczał 20 kropel Ele. B. Noga sto
pniowo się rozgrzewała i wzmacniała, i został wyleczony 
używając przytem wewnątrz S.

Co do Ele. B. hr. Mattei powiedział (14. Grudnia 
1877). Nie trzeba się spodziewać, aby ta elektryczność 
u wszystkich robiła ten sam skutek, gdyż jak mówię, 
w medycynie nie ma nic bezwzględnego i przytacza na
stępujący wypadek.

„Miałem chorego — mówi on — z nogą tak skur
czoną, zupełnie zgiętą w tył, tak że zgięcie pod kola
n em  dotykało kości udowej, w następstwie tyfusu to 
„trwało od roku, w pół godziny noga wróciła do swego 
„naturalnego położenia przez przystawianie Ele. R.“ Czyż 
z tego można wnosić, że we wszystkich tego rodzaju 
wypadkach utrzyma się ten sam skutek ? Nie — doświad
czenie uczy przeciwnie, organizmy nie są jednakowe, i to 
co skutkuje jednemu, nie skutkuje drugiemu. Lecz także
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dodamy, że to co skutkowało raz, może wiele razy skut
kować, i dlatego to przytoczyliśmy te wypadki.

W rzód  ży ln y  (Ulcere variqueux) jak pod Nr. 51 oraz 
Ele. N.

Mężczyzna w wieku, dotknięty różą ślimaczącą się, 
która zajęła całe ramie prawe, był wyleczony przez A.

B óle i  obrzękłości jak pod Nr. 51, jeżeli pochodzą 
z utrudnionej cyrkulacyi krwi dodać Ele. R. lub Ele. N. 
stósownie do konstytucyi, najprzód na miejsca bolące, 
następnie na nerwy odpowiednie nodze.

W rzo d y  żylne połączone ze skorbutem .
C L , C5I., A l. lub A2I. i jak pod Nr. 51.
Wrzód żylny na prawej goleni ze skorbutem u męż

czyzny 71-letniego wyleczony przez Ang. w trzech mie
siącach.

52. Gorączki.
Przy gorączce pokazują się pewne nerwowe zjawiska, 

mianowicie ziębienie i silne uczucie niezdrowia, prócz 
tego zmiana w pulsie, w organach trawienia i odchodach.

Najważniejsze wypadki dostarcza badanie pulsu i tem
peratura skóry. Puls pochodzi od rozszerzenia, jakiego 
doznają arterye, wskutek masy krwi wlewającej się w nie 
przy każdem ściskaniu się serca i od samodzielnego 
ściskania się arteryj, następującego zaraz za przypływem 
do nich krwi z serca. Arterye przytem stają się nieco 
szersze i dłuższe, rozszerzenie uczuwa się pod postacią 
bicia pulsu w łatwo dostępnych arteryach, a osobliwie 
w promiennej;  powiększenie arteryi podłużnej można wi
dzieć na skroniowej arteryi, z przyczyny j ej krętości. 
Przy gorączce puls bywa częsty. Częstość i regularność 
pulsu zawisła od serca; jeżeli serce u dorosłego ściąga 
się 80 razy na minutę, to taki puls jest prędki, a jeżeli 
60 do 75, to wolny. U gorączkowych puls rzadki zu
pełnie normalny, zwykle przechodzi miarę, która na
przód zależy od wieku. W pierwszym roku życia bywa 
134 uderzeń, poczem zmniejsza się stopniowo w miarę
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dojrzałości, tak że między 20 a 24 rokiem bywa naj- 
mniej 71 razy. Następnie dostrzedz można zaledwie wi
doczne podwyższanie, tak że w roku 55 do 72 razy do
chodzi, a około roku 80 do 79 razy. Powtóre zależy 
od objętości ciała, czem większa tusza w tym samym 
wieku, tem puls mniej częsty, — trzecie od płci, u ko
biet daleko częstszy, jak u mężczyzn.

Puls także staje się częstszym od rodzaju pożywienia, 
od wysokiej temperatury powietrza, od zmniejszenia po
wietrznego nacisku, od przyspieszonego oddechania, od 
umysłowych wstrząśnień, wielkiego ruchu i podniesienia 
temperatury ciała przy zapalnych processach. Tak, że 
właściwie nie można sądzić na pewno o stopniu pręd
kości pulsu w chorobach, jeżeli wprzódy nie była wia
doma normalna jego liczba. Podniesienie temperatury 
ciała przy gorączce, pokazuje konieczną jej obecność; 
bez podwyższenia temperatury nie ma gorączki, a jeżeli 
gorąco objektywne nie dowiedzione, to dreszcz, pragnie
nie, suchość skóry, częstsze bicie serca nie liczą  się za 
gorączkowe objawy. Normalna temperatura u zdrowych 
ludzi od 37° do 37-3° C. lub 29'6° do 29-8° R.

Zmienność temperatury u chorych, przy której ich 
życie może się utrzymywać, jest między 35° i 41-8° C. 
lub 28° do 33 4" R.

Najwyższa, jaką dotąd uważano temperatura, przy 
której życie może się jeszcze zachować, jest 41-75° C. 
czyli 34 4° R.

Temperatura od 40° do 41-25° C. czyli 32° do 33° 
R. prowadzi chorych do śmierci w przeciągu kilku tygo
dni, jeżeli tylko w przeciągu tego czasu nie zmieni się. 
W przeciągu kilku miesięcy może pozostać bez szkody 
jedna i taż sama wysokość wieczornej temperatury, jeżeli 
rankami znacznie się zmniejsza, w każdym razie chory 
przytem mocno chudnie.

Niewielkie ataki gorączki, zjawiające się tylko po 
obiedzie albo wieczorami, mało wyniszczają chorego,



145

wyjąwszy jeżeli bardzo długi czas trwają. Gorączka koń
czy się albo prędkim powrotem do normalnego stanu, 
albo upadkiem temperatury aż do kryzysu, którym się 
również kończy gorączka, albo temperatura podwyższa się 
do samej śmierci, albo wreszcie gorączka kończy się sto- 
pniowem obniżeniem temperatury.

Leczenie: Wszystkie gorączki leczą się użyciem F. 
wewnątrz i F2 na zewnątrz, w okładach lub nacieraniach 
na boki (hypokondry), z tem jednak zastrzeżeniem, że im 
gorączka jest gwałtowniejszą, tem lekarstwo powinno być 
słabsze, np. roztwór z II. lub z III. szklanki, lecz używany 
bardzo często, jeżeli można co 5 minut. F. a szczególnie 
F 2 są silniejszymi środkami niż Aconit albo China.

Dodaje się również Ele. R. X  Ele. Z. na occip. symp. 
lub Ele. B. ’

NB. Przerywając tym sposobem gorączki zapalne za
raz z początku, najczęściej nie dopuszcza się rozwinięcia 
choroby, a jeżeli zostaje jeszcze coś po usunięciu gorączki, 
zupełne wyzdrowienie następuje z łatwością przez używa
nie S. i przystawianie Ele. R.

Wszystkie niżej wymienione gorączki można zaraz 
z początku przerwać wyżej wymienionymi lekarstwami.

Niekiedy gorączka jest następstwem wady w cyrkula- 
cyi krwi, albo w samejże krwi. Angioitico przywracając 
krwi stan normalny, działają przeciw gorączce i wzaje
mnie. Febrifugo, które są zawsze lekarstwem skutecznem 
przeciwko gorączce, jakaby niebądź była przyczyna, dzia
łają aby przywrócić normalną cyrkulacya. 

a. Gorączka tyfoidalna. Tyfus.
Wszystkie gorączki gastryczne, kataralne, żółciowe, 

zgniłe, szpitalne, przewlekłe, mają jedne i też samą pod
stawę, która polega na gatunkowem zakażeniu krwi, zo
wie nowsza medycyna tyfusem, które to zakażenie jeżeli 
mózg opanowuje, zowie się mózgowym tyfusem; jeżeli 
płuca, płucnym; jeżeli przewód i przyrząd trawienia, 
brzusznym; jeżeli z wysypką, wysypkowym.

10
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Przyczyny tyfusu: zaziębienia, zboczenia w dyecie, 
umysłowe wzruszenia, zbyteczne natężenie umysłu lub 
sił fizycznych , osłabienie wskutek utraty krwi i soków 
organicznych, nadużycie lekarstw osobliwie przeczyszcza
jących, wilgotne pomieszkania, w których wiele osób 
razem mieszka, wyziewy wychodków lub gnojówek, mo
czarowe okolice, nakoniec kosmoteluryczne i epidemiczne 
wpływy.

a 1 Tyfus (Febris nervosa).
Symptomy. Przedewszystkiem pojawia się znużenie, 

brak apetytu, dyarya, posępność i rozdrażnienie umysłu 
w połączeniu z uczuciem dreszczu lub ziębienia w człon
kach, uczucie zbicia i niedomogi. Na wstępie pojawy są 
tak zagmatwane, że trudno prawdziwy tyfus rozpoznać 
od kataralnej, reumatycznej, gastrycznej lub zapalnej 
gorączki, jedynie ciągła bezsenność, albo sen z marze
niami niepokojącemi, z potworami, widmami przed oczy
ma, to wskazuje jedynie na cierpienia nerwowe. Taki 
stan może trwać 2 do 4, najdłużej do 8 dni, potem do
piero pojawiają się symptomy cierpienia we krwi, prze
dewszystkiem pojawia się gorączka z rozpaloną przyskórnią, 
wysypka na klatce piersiowej i brzuchu nakształt różycy 
lub prosówki, krwawe plamy, krwawienie z nosa, z ust, 
z płuc lub stolcowej kiszki. Puls przyspieszony uderza 
100 do 120 razy na minutę. Głowa odurzona, oczy iskrzą
ce, język suchy i obłożony, zatwardzenie stolca albo dy
arya, mocz skąpy mocno zabarwiony. Ciepłota ciała do
chodzi 32° do 35° E.

Najwięcej błony śluzowe są chorobowo zajęte, przeto 
pojawia się katar w nosie, oskrzelach, w kiszkach, gdzie 
tyfusowe zakażenie wytwarza owrzodzenie, które przyczy
nia się do dalszego zakażenia soków organicznych. W no
zdrzach powstaje czarny osad podobny do sadzy, usta 
spalone, popękane, równie jak zęby jakby czarnym po
kostem powleczone. Wewnątrz policzków na języku i pod
niebieniu powstają afty czyli pleśniaki, które przechodzą
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w owrzodzenie i wywołują krwawienie. Bardzo często 
słuch jest przytępiony, albo ogólna głuchota. W brzuchu 
narzędzia moczowe i płciowe są zaatakowane. Śledziona 
powiększona, obrzmiała i bolesna stanowi charakterystykę 
tyfusu. Nerki są zazwyczaj w stanie przedrażnienia lub 
zapalenia. Okolica ślepej kiszki jest przy dotknięciu bo
lesna, bardzo często i wątroba bywa obrzmiała, równie 
jak i żołądek. Chory leży zwykle na wznak, przeto wy
darza się łatwo odleżenie, mianowicie kości krzyżowej 
i pośladków, które łatwo przechodzi w gangrenę. Chory 
leży jakby pijany, uczuwa dojmujące bóle w głowie z ciągłą 
bezsennością, niespokojem, złudzeniem zmysłów, z przy
widzeniem różnych mamideł, potworów, jest nieprzyto
mny, niespokojny, marzący, wzrok dziki z wytrzeszczonymi 
oczyma. Czucie przytępione, na zapytanie co go boli, od
powiada, że czuje się dobrze. Na ostatek pojawia się 
utrata woli, chory zsuwa się w łóżku coraz więcej na dół, 
urynę i stolec oddaje bezwiednie pod siebie. Mowa jest 
niewyraźna, rękami skubie nakrycie, albo porusza w po
wietrzu, jakby coś chciał chwycić. Czasem dostaje kurczów, 
zrywa się gwałtownie i chce uciekać.

Przebieg łagodnego tyfusu jest powolny, uleczenie 
nastąpić może w trzech tygodniach, lecz nie zawsze prze
bieg jest tak szczęśliwy, przeciwnie wzmaga się on do 
21 dnia, tak zwanego przesilenia (krizis), dopiero w 4tym 
tygodniu przechodzi w stan polepszenia, w którym to 
czasie symptomy chorobowe tylko zwolna ustępują, tak 
że, mianowicie w ciężkich wypadkach dopiero w 6tym 
tygodniu rekonwalescencya następuje. Jako pomyślne 
objawy uważać należy: tępość słuchu i zatwardzenie 
stolca. Przy tyfusie szczególną uwagę należy zwracać na 
równoczesne cierpienia płuc, które przy gwałtownem 
cierpieniu innych narządów, niebezpieczne zboczenia na
czyń oddechowych wywołują. W niektórych wypadkach 
tyfusu pojawiają się poty, które jako krizis czyli prze
silenie uważać można.

10*
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Leczenie według metody hr. Mattei, jeżeli zawczasu 
przedsiębrane, przerywa tyfus, a w każdym razie prze
bieg czyni łagodniejszy, kuracyę krótszą i pewniejszą, 
zwłaszcza że lekarstwa tu wskazane w porównaniu z allo- 
patycznemi, nie tylko sił żywotnych nie nadwerężają, 
ale organom zaatakowanym szybko przywracają stan nor
malny, mianowicie organa trawienia, rekonwalescencya 
postępuje szybko, należy tylko pamiętać, aby nigdy nie 
czynić zadość zbytecznym wymaganiom rekonwalescenta, 
ponieważ najmniejsze przekroczenie dyety sprowadzić 
może recydywę z groźniejszymi następstwami i trudniej- 
szem i dłuższem leczeniem.

Na odleżało miejsca przykładać kompresy z A2 lub C5.
a 2 T yfu s  m ózgow y. Ciężka ta choroba rozpoczyna się w pier

wszym okresie gorączką i przedrażnieniem mózgowem, 
tak że z początku możnaby te pojawy za zapalenie mózgu 
uważać, lecz po dokładnem zbadaniu jest wielka różnica. 
Majaczenie przy otwartych oczach, przy zamkniętych zaś 
straszydła się przedstawiają, czasem te bywają mniejsze 
np. majaczenie o zatrudnieniach domowych, czasem gwał
towne pojawiają się naprzemian z odurzającą śpiączką 
przy otwartych ustach, obwisłą szczęką. Następnie chory 
leży zobojętniały, nieczuły, jakby odurzony, przyczem 
urynę i odchody oddaje bezwiednie. Wreszcie opadnięcie 
z sił raptowne, chory tylko pod nosem coś mruczy i leży 
jakby pijany, twarz sino-czerwona, puls słaby, nitkowaty, 
ustający.

a3 T y fu s  brzuszny (typhu3 abdonimalis) stanowi drugi ro
dzaj. Zaczyna się nagle, albo ma przez czas pewien zwia
stunów. W ostatnim wypadku chorzy czują ogólne osła
bienie, tępy ból w głowie, brak apetytu, tęsknotę, wie
czorem nie wielka gorączka. Wszystkim tym objawom 
towarzyszy rostrój w trawieniu i rozwolnienie. Z każdym 
dniem gorączkowy stan wzrasta. Jeżeli tyfus brzuszny 
nie ma perjodów wstępnych, to się poczyna mocnym 
wstrząsającym dreszczem, czasem kilka razy powtarzają-
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cym się, potem następuje silna gorączka. Stan gorączkowy 
wzrasta ku wieczorowi, sen niespokojny, ciągle ciche 
majaczenie. Język z początku pokryty białym śluzem, 
brzegi jego mocno czerwone, następnie ten śluz żółcieje 
a nawet czernieje. W prędkim czasie do tych przypa
dłości dołącza się ból w dolnej części brzucha z prawej, 
strony, oraz nabrzmieniem kątnicy (ślepej kiszki); brzuch 
odznacza się gorącością i suchością mięśni brzusznych, 
oraz nabrzm ieniem  śledziony  (symptom charakterystyczny). 
Na brzuchu i na piersiach pokazują się różowe plamki, 
niknące pod naciskiem palców. Temperatura ciała podnosi 
się do 40°, rzadko do 42° Cels. W większej liczbie wy
padków brzuch wzdęty wiatrami, rozwolnienie jeżeli by
wa, to nie bardzo częste, jednakowoż czasem dochodzi 
do 8 wypróżnień na dobę, bardzo często już piątego 
dnia pokazuje się zobojętnienie, spadnięcie z sił. Często 
plamki (petocie) pojawiają się bez rozwolnienia, z szar- 
piącemi bólami w członkach.

a3 T rzecia  odm iana ty fu su  stanowi opadnięcie z sił żywo
tnych. Jeżeli zatwardzenie jeszcze istnieje, petocie czyli 
krwawe plamy pojawiają się w mniejszej liczbie, to prze
bieg jest łagodniejszy. Jeżeli około 14 dnia symptomy 
mózgowe ponownie się pojawiają w połączeniu z drgaw
kami, majaczeniem, przywidywaniem straszydeł, albo 
wielka trwogą, jeszcze stan nie zbyt groźny; jeżeli do 
tych symptomów dołącza się ciche majaczenie, drganie 
mięśni i ścięgaczy, skubanie pościeli, wzdęcie brzucha; 
ale jeżeli rozwolnienie się jeszcze raz pojawiło i plamki 
na ciele pojawiły, stan jest groźniejszy. Jeżeli rozwol
nienie biegunkowate powstało jako symptom uformowa
nych już wrzodów w kiszkach, te wypróżnienia są wo
dniste albo śluzowate, język nieco obłożony i blady, cho
ry zaś zupełnie bezwładny, nieprzytomny i małomówny, 
stolec i uryna mimowolnie odchodzą. Następnie język 
staje się biały, grubo obłożony, wypróżnienia zielonko- 
wate, śluzowate, przyskórnia gorąca, piekąca, przeczysz-
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czenia bardzo obfite, żyłkami krwi zabarwione, albo 
różowawe, bez bólu. Czasem język jest brunatno obło
żony, suchy, jakby skostniały, wypróżnienia wodniste, 
żółtawe, brunatne, jak trupem cuchnące, albo krwawe, 
czarno-brunatne, i bezwiednie odchodzą. Często przy po
wyższych symptomach pojawia się krwawienie z kiszki 
odchodowej, z nosa, ust, lub cewki moczowej, chory 
zupełnie opada z sił i ciągle zsuwa się na dół w łóżku, 
zagraża sparaliżowanie, stan bardzo groźny. 

a5 T y fu s  p łu cn y  w  po łączen iu  z c ierp ien iem  w ą tro b y  i  śle
d zion y  (typhus pulminalis).

Pojawy kataralne w organach oddechowych z silną 
gorączką. Symptomom tyfusowym towarzyszy gwałtowny 
kaszel suchy, albo z gęstą żółtą flegmą połączony, har- 
czenie flegmy, majaczenie, często odęcie płuc. Często 
dołączają się symptomy zapalenia wątroby i śledziony. 
Często po krizis wydarza się raptowne pogorszenie wszyst
kich symptomów. Jeżeli udało się pokonać szczęśliwie 
główne dolegliwości tej zabójczej choroby, to i tak po 
przesileniu pojawia się dreszcz z następną gorączką, bra
kiem apetytu i trudną rekonwalescencyą.

Leczenie. Wszystkie trzy rodzaje tyfusu pod a 1, a2, 
a3 — leczą się jednakowo: SIII. albo SII. w dozach co 
1/4, na podżebra (hypokondry) nacierania z F 2, lub z C5, 
nacierania lub okłady, albo zmieniać nacierania z F2 X  
nać. C5, a po ustąpieniu symptomów kontynować zaży
wanie S. w dozach małych, ku końcu w dozach zwy
kłych przez dłuższy czas podczas i po rekonwalescencyi.

Leczenie na Tyfus płucny pod a4; FI co 1/4, nać. 
F2 X  C5 i P 3II., Ele. R. na symp. z obudwóch stron 
atlasu, na plex. i po obudwu stronach siódmego kręgu 
kolumny pacierzowej.

a6 T yfus w ysyp k o w y  (typhus esanthematicus sive petochialis).
Odznacza się od zwyczajnego tyfusu tera, że już na 

wstępie, albo w krótkim czasie po rozpoczęciu się poja
wiają się na przyskórni sine plamki, jakby od ukąszenia
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pcheł lub pluskiew pochodziły, niknące przy nacisku 
palca (niektóre plamy nie nikną), albo też pojawia się 
krwawa podskórna wybroczyna w kształcie siniaka, albo 
krostka wielkości prosa, biała lub czerwona.

Tyfus wysypkowy jest bardzo .zaraźliwy, jedynie nie
mowlęta i starcy podlegają mniej zarażeniu.

Symptomy: Tyfus wysypkowy objawia się uczu
ciem nadzwyczajnego znużenia, jakoby wszystkie członki 
zbite były, apetyt bardzo mały, sen niespokojny, niepo- 
krzepiający, w głowie uczucie ciężkości albo bólu, gorąco 
albo dreszcze w różnych częściach ciała. Wszystkie wyż 
wymienione pojawy są tylko zwiastuny zapowiadające 
wybuch, który w przeciągu 6 do 8 dni następuje i od
znacza się gwałtownem trzęsieniem i ziębieniem dłuższy 
czas trwającem, albo przebiegającem ziębieniem, które 
pojawia się częściej, poczem następuje silna i nieustanna 
gorączka, w której chorzy czują się bezsilnymi, uskarżają 
się na ciężkość, zajęcie i ból głowy w połączeniu z za
wrotem, szumem w uszach, bólem we wszystkich człon
kach i mięśniach; do tego dołączają się w nocy bezsen
ność, łagodne lub gwałtowne majaczenie. Niektórzy chorzy 
leżą w gorączce jakby bez czucia, z silnem pragnieniem, 
obłożonym językiem, z przyspieszonym pełnym pulsem 
i zatrzymaniem stolca. Tym dolegliwościom towarzyszy 
suchy, szorstki, bardzo męczący kaszel. Oczy łzami na
pełnione, białko krwią zaszłe, nozdrze zakatarzone, po
łykanie utrudnione. Gorączka pogorszą się w nocy z sil
nem pragnieniem, uryna mocno zabarwiona i skąpa, 
stolec twardy i zatrzymywany.

Piątego, najdalej siódmego dnia po pierwszym gwał
townym dreszczu pojawiają się na przyskórni różowawe 
punkciki, podobnie jak w tyfusie brzusznym, poczem 
bóle w członkach i głowie nieco folgują, mianowicie je
żeli pojawia się krwawienie z nosa. Powonienie w wy
sokim stopniu przytępione. Majaczenie głośne, czasem 
nawet bardzo gwałtowne, chorzy zrywają się z łóżka
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i chcą uciekać. Głowa bardzo gorąca, oczy krwią zaszłe, 
język suchy, brunatno obłożony, oddech przyspieszony 
i krótki, rzężenie w oskrzelach, puls uderza 100 do 120 
razy na minutę, temperatura podnosi się do 40° Cel., mocz 
odchodzi mimowolnie. Najdalej dziesiątego dnia różowe 
plamki przeistaczają się w petocie, gorączka zwiększa 
się, oraz wszystkie inne pojawy. Chorzy leżą w głębo- 
kiem odurzeniu na wznak, z otwartemi ustami i na wpół 
otwartemi oczyma, mruczą niezrozumiale, skubią nakry
cie pościeli, jakby czegoś szukali, albo dotykają się rę
kami przyrodzenia. W tem otumanieniu nie domagają 
się ani napoju ani jadła, słuch przytępiony albo zupełna 
głuchota, trudno ich oczucić. Nozdrza jakby sadzą po
wleczone, usta spalone, zczerniałe, zęby czarnym osadem 
pokryte, język suchy, brunatny i drżący, oddech cuchną
cy, uryna i stolce odchodzą mimowolnie. Dołącza się do 
tego ściekowe zapalenie płuc i opuchnięcie gruczołu 
przyusznego. Na przyskórni pojawiają się obfite petocie, 
albo prosowate wypryski, albo też siniaki podskórne. 
Gorączka jest nieustanna, aż do przesilenia choroby. Ce
chującym symptomatem jest obrzmienie śledziony. Prze
bieg tej choroby jest zwykle 6cio-tygodniowy, przy końcu 
3go tygodnia następuje przesilenie (krizis), chory popada 
w głęboki sen z wolnym oddechem i obfitym potem na 
całem ciele, poczem obudziwszy się odzyskuje zupełną 
przytomność. Gorączka się zmniejsza, kaszel staje się 
wilgotny z wydzielaniem flegmy, przyskórnia łuszczy się, 
siły przybywają bardzo zwolna, tak że rekonwalescent 
stósownej dyecie zaledwie po 6ciu tygodniach na nogach 
się utrzymać i swobodnie myśleć może. Jeżeli zaś prze
bieg tej choroby jest niepomyślny, wtedy przyłącza się 
zapalenie płuc lub opłucnej, gruczołu przyusznego, czy
raki, wrzody, wtedy grozi niebezpieczeństwo. Wydarza 
się często, że po przesileniu następuje polepszenie na 
krótki czas, i bez żadnej przyczyny powstaje raptem sil
na gorączka, z ponowionymi pojawami gwałtownego ty-
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fusu, co także niebezpieczeństwem życia zagraża. W wy
padkach silnego tyfusu pojawia się odleżenie, mianowicie 
w krzyżach i pośladkach, które bardzo łatwo przechodzą 
w gangrenę. To samo wydarza się przy zapaleniu gru
czołu przyusznego, także przy wrzodach. Pojawia się też 
gangrena w płucach, na palcach nóg, albo dołączają się 
krwawe biegunkowate wypróżnienia, które grożą śmiercią.

Leczenie: F III. co 1/4, na podżebrza nać. lub
okł. z F2 X  C5, przez dłuższy czas zażywaniem S I. na 
zakończenie.

We wszystkich tyfusach podczas leczenia w mieszka
niu temperatura 15° Ream., koniecznem jest odświeżanie 
powietrza, ku czemu służy najlepiej ciągły żar z węgli 
drewnianych na kominku lub w otwartym piecu, zwłaszcza 
gdy okien otwierać nie można podczas zimnej pory.

Musimy zwrócić uwagę na rekonwalescencyą, która 
po ciężkich tyfusach bardzo zwolna postępuje, osobliwie 
bardzo umiarkowane jedzenie w odstępach czasu, pokar
my łatwe do strawienia, za napój woda, lub z dolaniem 
małej ilości wina, polewka piwna lub winna żółtkiem 
i cukrem zaprawna, mieszkanie bez względu na porę 
przewietrzane. W lecie pobyt na świeżem powietrzu, 
umiarkowany ruch, a później rzeczne kąpiele. Ponieważ 
tyfus osobliwie wysypkowy jest mocno zaraźliwy, obok 
przewietrzania desinfekcye kwasem karbolowym mieszkania, 
naczyn, bielizny, pościeli i odzienia. Osoby mające sty
czność z chorym, umywanie rąk, naczyń, kadzenie w po
koju rozczynem z Nadmanganianem potasu (kali hy- 
permanganicum), umywanie rąk także wodą z dolaniem 
octu lub kwasu karbolowego, podobnież tym rozczynem 
usta wypłukiwać, nie wchodzić do chorego na czczo. Uda
jąc się do zdrowych osób suknie zmieniać.
b. G orączka  ślu zow a  (Fievre mugueuse). Odróżnia się od 
innych upartością, przeciągłym biegiem i obfitem two
rzeniem kleistego śluzu nie tylko w żołądku lecz i w kisz
kach, krtani, ustach, niekiedy w oskrzelach, naczyniach
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oddechowych i urynowym kanale. Puls nieznacznie przy
spieszony. Temperatura trochę podniesiona, osłabienie, 
apatya, skłonność do snu, wstręt do wszelkiego pokarmu, 
osad na języku z początku gęsty, żółtawy, zęby i dzią
sła , podniebienie i krtań okryte klejowatym śluzem, 
kaszel z wyrzutem śluzowym, szlamowate wypróżnienia 
z niestrawionemi ostatkami pokarmów, uryna ze szlamo
watym osadem.

Leczenie: F II. co 1/4, okłady lub nać. z F 2 X  Cs 
na podżebra (hypocondres). 

c. G orączka  n erw ow a.
Nerwowy okres w gorączkach zdarza się przedewszyst- 

kiem w końcu tyfusu, w połogowym peryodzie, po ra
nach, a niekiedy przy ospie, krwawej dyaryi i szkorbucie. 
Chory bywa osłabiony, apatyczny, schudła i z lekka roz
palona twarz, policzki brudno-ciemnej barwy; wszystkie 
ruchy bezsilne, głos cichy i powolny. Bezsenność prze
platana majaczeniem. W wyższych stopniach następuje 
kurczowe targanie, tępość słuchu, śpiączka przerywana 
lekkiem majaczeniem. Temperatura znacznie podwyższo
na, lecz twarz i ręce trochę chłodne. Nerwowe objawy, 
osobliwie przy tyfusie wysypkowym trwają często kilka 
dni po ustaniu gorączki. Puls zwykle bardzo przyspie
szony, to umiarkowany, to z podwójnem tętnem, to 
słaby. Język suchy czarny z powolnymi drgającymi ru
chami, albo zupełnie bez ruchu, zwiększony pot, uryna 
i wypróżnienia pomimowolne.

Leczenie: F  II. co 1/4, na podżebra nać. lub okłady 
z F 2 X  C5. 

d . G orączka  żółciow a.
Symptomy: Nagłe zwiększenie szybkości pulsu i tem

peratury ciała, skóra gorąca i sucha, twarz czerwona, 
oczy błyszczące, język okryty grubym suchym osadem, 
ból świdrujący nadzwyczaj silny i nie zawsze w jednej 
stronie, bezsenność i majaczenie, ślina gorzka, częste 
wymioty ciemno - zielonego koloru i gorzkiego smaku.



155

W prawej stronie pod żebrami można namacać nieco 
opuchłą bolącą wątrobę.

Leczenie jak wyżej pod e).
Uwaga. Przy leczeniu gorączki, należy zawsze zba

dać przyczynę, która ją wywołała, ponieważ w tych wy
padkach kiedy przyczyna nieznacznie komplikuje go
rączkę — to nie wprzód da się choroba uleczyć, jak po 
usunięciu przyczyny.

Ztąd to nieskuteczność samego F. i konieczna po
trzeba S. i C. a niekiedy i P., które dopiero pokony
wają chorobę. Oprócz tego przykładać na tył głowy okł. 
z Ele. E. F. w małych dozach, bo niekiedy z jednej 
szklanki pomnaża gorączkę, a w małych bardzo dozach 
zupełnie ją usuwa. Niekiedy zaś, przeciwnie, wielkich doz 
użyć trzeba. Czem silniejsza choroba, tem bardziej roz
cieńcza się lekarstwo i częściej się bierze.

e) G orączka  k a ta ra ln a , osobliwie objawia się u dzieci. Zwy
kle mamy katar naczyń oddechowych (bronchów) zaczyna 
się od dreszczów, silnego osłabienia i przyspieszonego 
pulsu. F I. co 1/4 X  P3E II, nać z F 2, na podżebrze Ele. 
R., na symp. z obu stron atlasu, na plex., z obu stron 
siódmego kręgu; NB. dzieciom dawać stósowne dozy do 
wieku.

f )  G orączka po ło g o w a . (F. puerperale). Gdy ta gorączka 
łączy się z zapaleniem macicy; leczy się tak jak zapa
lenie połogowe macicy, (p a tr z  m acica).

g )  G o rą czk a  p o k a rm o w a  jest prawidłowem reakcyjnem na
stępstwem pobudzenia piersiowych gruczołów do wydzie
lania mleka i zwykle nie potrzebuje leczenia. Niekiedy 
towarzyszą silne dreszcze i palenie, wtedy dawać P II. 
co 1/4 X  C II. co 1/4.

h)  G o rą czk i peryodyczn e, czy li feb ry , zim nice. (Fievres inter- 
mitentes). Zwykły przebieg: trzy zmiany, ziębienie czyli 
dreszcze, gorąco i poty. Przyczyną bywa przeziębienie 
i wyziewy błotnistych miejsc. Zaczyna się od bólu głowy 
z ziębieniem, raz ziębi, drugi raz trzęsie, — chorego,
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paznokcie sinieją, po godzinie lub więcej zaczyna się go
rąco, silny ból głowy i pragnienie. Po dwu albo trzy
godzinnej gorączce, występuje pot obfity, podczas któ
rego ból głowy ustaje, a po dwu lub więcej godzinach, 
chory wstaje i może się zajmować swemi interesami. Na 
drugi dzień prawie o tym samym czasie zaczyna się no- 
wy paroksyzm, i to jest feb ra  codzienna. Jeżeli paro- 
ksyzmy powtarzają się co drugi dzień, to f e b r a  d w u 
d n io w a , jeżeli dwa dni wolne, to trzechdn iow a  (trze- 
ciaczka), jeżeli trzy dni wolne, to czw artaczka .

Leczenie. F I . brać dziesięć razy na dzień po łyżeczce, 
Brać lekarstwo wtedy, gdy niema paroksyzmu, gdy się 
czuje że nadchodzi przerywać na ten czas zażywanie.

l)  G orączka  z ło ś liw a  czyli fe b ra  zło ś liw a . Stopniowo wzma
gająca się, paroksyzmy następują jedne po drugich, z ma- 
łemi przestankami, przytem postrzegają się u chorych 
ze szczególnem do tego usposobieniem, nadzwyczajne 
chorobliwe symptomata (np. paraliż serca). Powstaje 
wskutek szkodliwych wyziewów, któremi się organizm 
przejmuje, — szczególnie w miejscach błotnistych, mo
czarach, i t. d.

Leczenie. F II. co 1/4, a nawet co 5 minut, gdy pa
roksyzmy częstsze, okłady lub nacierania z F 2, a nawet 
lepiej jeszcze z F.

m ) G orączka  zapa ln a . Zaczyna się prawie zawsze dreszczem 
mniej lub więcej silnym, i dochodzi wysokiej tempera
tury, przy częstym i silnym pulsie. Po dreszczu nastę
puje silna gorączka i pragnienie, przy tem często by
wają wymioty obok obstrukcyi, która należy do zwy
czajnych symptomów. Skóra w pierwszych dniach sucha, 
potem pokrywa się lekkim potem, twarz wogóle bardzo 
czerwona, często jej towarzyszy bezsenność, rzucanie się 
w pościeli i umysłowy niepokój, ale bez odurzenia, ru
chy silne i nagłe, przy końcu gorączki w urynie tworzy 
się mocny osad. F II. co 1/4.
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n) G orączka  S zk a r la ty n a . Przedstawia ostre zapalenie przy- 
skórni ciemno-czerwonej barwy w połączeniu z silną go
rączką, obrzmieniem i zapaleniem gardzieli, migdałów, 
nawet i podniebienia. Ta wysypka jest zaraźliwa, poja
wia się albo sporadycznie, albo okolicami, lub epide
micznie. Najczęściej napada dzieci, rzadziej dorosłych, 
a najrzadziej starców.

P rzyczyn a  jest właściwie w powietrzu napełnionem 
miazmami, które dostawszy się za pośrednictwem narzą
dów oddechowych do obiegu krwi, zarażają ją, oraz wszy
stkie soki organizmu, i wytwarza pierwiastkowe zakaże
nie szkarłatne, albo zarażenie szerzy się zapomocą osób 
cierpiących na szkarlatynę. Jeżeli usposobienie do zara
żenia przeważa, wtedy powstaje zakażenie szkarłatne, 
występuje na powierzchni ciała w formie wysypki, które 
poprzedzają: Symptomy. Tacy chorzy uskarżają się na 
zajęcie i ból głowy, ckliwość, nudność, napinanie do 
wymiot, albo też i same wymioty, wnet dołącza się dreszcz 
z gorączką naprzemian, puls pełny przyspieszony, ude
rza od 120 do 130 razy. Temperatura podwyższa się do 
40°C. Chory uczuwa jakby zbicie w członkach, osłabie
nie ogólne; sen niespokojny z chwilowem majaczeniem; 
język suchy, obłożony, połykanie utrudnione, migdałki 
i gruczołki szyjne opuchnięte, często mocno zapalone. 
Skoro te zwiastuny się pojawiają, osobliwie podczas epi
demii szkarlatyny, chory powinien leżeć w łóżku pod 
lekkim nakryciem, aby potów nie wywołać, w lecie pod 
prześcieradłem, w zimie pod lekko watowaną kołdrą. 
Temperatura mieszkania nie powinna przewyższać 15°R. 
przyległy pokój należy przewietrzać bez względu na porę 
roku, potem drzwi do pokoju chorego otworzyć. Czas 
tych oznak trwa dzień, dwa lub trzy, potem pojawia się 
wysypka w pewnych okresach.

Pierwszy okres. Do wymienionych symptomów zapo
wiadających, dołącza się bardzo często krwawienie z nosa, 
które w miernej ilości jest nieszkodliwe, zatwardzenie



158

stolca, które usunąć można za pomocą lewatywy, z wy- 
stałej w pokoju wody, cukru i oliwy; częste parcie na 
urynę ze skąpem wydzielaniem moczu. Drugiego lub 
trzeciego dnia, pojawia się naprzód na klatce piersiowej 
zaczerwienienie szkarłatne przyskórni, następnie na twa
rzy, na szyi, na grzbiecie, na rękach, na ostatku na 
nogach. Ten okres wysypywania trwa trzy do pięciu dni; 
cała przyskórnia ciemno-czerwona, sucha, gorąca, przed
stawia stan zapalny, obrzmienie i zapalenie migdałów, 
miękiego podniebienia i gardzieli, wzmaga się czasem 
do symptomów anginy. Połykanie jest utrudnione przy 
silnem pragnieniu, język obłożony i suchy, gruczoły 
szyjne i podszczękowe obrzmiewają, niekiedy przechodzą 
w zapalenie. Za pokarm służy mleko gotowane, kleik 
ryżowy, z kaszy perłowej lub sagowy, woda wystała 
z ciepłem mlekiem mieszana do picia. Jeżeli wysypka 
wyrzuca się prawidłowo, to 5 lub 7 dnia gorączka się 
zmniejsza, toż samo opuchnienie gruczołów i gardzieli; 
wysypka blednieje i dopatrzyć można prosowate czerwo
ne punkciki.

Drugi okres rozpoczyna się 7 dnia, gdzie przyskórnia 
staje się szorstką i poczyna się łuszczyć na kształt pszen
nych otrąb, albo gdy szkarlatyna była bardzo gwałtowna, 
wtedy łuszczy się przyskórnia w wielkich płatkach, pó
źniej następuje często 2 i 3 łuszczenie.

Trzeci okres stanowi właściwą rekonwalescencyą. 
Teraz trzeba mieć pacyenta na oku i nie dać się pozor- 
nem zdrowiem uwodzić, owszem należy go w łóżku tak 
długo trzymać, dopóki łuszczenie na wszystkich częściach 
ciała prawidłowo się nie odbędzie, co zazwyczaj około 
20 dnia choroby nastąpić może. Przyskórnia po odbytej 
szkarlatynie jest bardzo wydelikacona i skłonna do zazię
bienia — trzeba po wstaniu z łóżka stopniowo przyzwy
czajać się i dopiero po dwóch lub trzech dniach zacząć 
na powietrze wychodzić, z początku krótko, unikać zby
tecznego upału i wieczornego chłodu.
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Powyżej opisany prawidłowy przebieg szkarlatyny 
nie zawsze bywa takim, przybiera on często różne for
my, bądź wskutek zewnętrznych wpływów, bądź usposo
bienia fizycznego i umysłowego, bądź niestósownego za
chowania się chorego, bądź niestósownego leczenia. Do 
pospolitej formy dołącza się częstokroć groźne zapalenie 
mózgu, ślinogórz, angina, zgniła gorączka itp. Wydarzają 
się wypadki, że szkarlatyna wcale nie występuje na po
wierzchnię ciała, albo pojawia się tylko częściowo na 
krótki czas, potem znika bez śladu, co profani nazywają, 
iż  w y sy p k a  s ię  schow ała . Wspomnimy o niektórych for
mach szkarlatyny.

n1 S zk a r la ty n a  g ła d k a  objawia się w formie co dopiero 
opisanej.

n2 S zk a r la ty n a  p ro so w a ta  odznacza się tem, że w czasie 
występywania na zewnątrz tworzą się większe lub mniej
sze ciemno-czerwone plamki, które mają w pośrodku 
guzikowate wypukłości, wielkości prosa, które to plamki 
łączą się następnie w przestrzeń szkarłatną, wyrostki 
zaś guzikowate tworzą szorstkość przyskórni. Ta forma 
połączona jest z dojmującem swędzeniem, reszta objawów 
jak przy gładkiej szkarlatynie.

n3 S zk a rla tyn a  pęcherzykow ata  (Urticaire). Okazują się 
w czasie jój występowania na pojedynczych plamkach 
malutkie pęcherzyki czyli pryszcze podobne do bąblów 
pokrzywki, które w dalszym rozwoju napełniają się pły
nem żółtawym, pękają i po wydzieleniu zawartój limfy 
strupy formują, jak to się wydarza przy róży pęcherzy- 
kowatej. Czasem pęcherzyki pokazują się na migdałkach.

n4 S zk a r la ty n a  u ta jon a  pojawia się w czasie epidemicznie 
panującej szkarlatyny. Chory uskarża się na ból głowy 
i gardła, ma silne pragnienie w połączeniu z gorączką, 
sen niespokojny wskutek swędzenia całego ciała, uskarża 
się na opadnięcie z sił i zbicie w członkach. Gruczoły 
szyjne i podszczękowe nabrzmiewają, przechodzą nawet 
w stan zapalenia, słowem wszystkie symptomy zwiastu-
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jące szkarlatynę, tak że w każdym momencie można się 
spodziewać wysypki, która się jednak nie pojawia. W ta
kim razie należy chorego trzymać w łóżku i leczyć jak 
na szkarlatynę z wysypką, dopóki dolegliwości nie zosta
ną usunięte chorego z łóżka nie wypuszczać. Najlepszym 
dowodem że wysypka w organizmie była utajona jest to 
że przyskórnia 10 lub 12 dnia staje się szorstką i po
czyna się łuszczyć.

Szkarlatyna między ostremi wysypkami jest najskłon- 
niejszą w oka mgnieniu przybierać coraz inną formę; 
pojawia się gangrenowe zapalenie gruczołu przyusznego, 
po szkarlatynie objawia się wodna puchlina, najczęściej 
wskutek zaziębienia się, podobnież obrzmienie i opu- 
chnienia gruczołów szyjnych i podszczękowycb. Czasem 
opuchnienie części płciowych. Zapalenie uszów z ropie
niem.

n5 S zk a rla tyn a  R ych lica  (miliaris) czyli z drobną wysypką, 
zwana także po tem  an gielsk im  (miliaire, ou suette). Nie
którzy patologowie uważają tę wysypkę za wyższy sto
pień szkarlatyny, inni zaś jako samoistną przypadłość, 
która się pojawia epidemicznie i jest bardzo zaraźliwa.

Oznaki s ą : gwałtowna gorączka z dojmującym bólem 
głowy, nudnościami i wymiotami, sen niespokojny.

Symptomy. Wysypka występuje w pojedynczych plam
kach czerwono-brunatnych, najprzód na twarzy, następnie 
na klatce piersiowej i grzbiecie, na rękach, na ostatku 
na nogach, łączą się z sobą i tworzą czerwono-brunatną 
chropowatą przestrzeń, z maleńkimi pęcherzykami w środ
ku pierwotnych plamek. Przyskórnia jest sucha i bardzo 
gorąca. Im więcej wysypka na powierzchnią występuje, 
tem więcej wzmaga się gorączka. Dzieci leżą bez przy
tomności z oczyma wpół otwartemi, majaczą i skubią 
rękami nakrycie pościeli. Do tych groźnych symptomów 
dołącza się często silne zapalenie gardzieli, migdałki są 
mocno zaczerwienione, obrzmiałe, połykanie i oddech 
utrudnione, ostatni charczący. Z nosa wydziela się płyn
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ostry, cuchnący, nozdrze raniący. Przebieg tej choroby 
bywa podczas złośliwej epidemii bardzo szybki, tak że 
dzieci w przeciągu 15 do 24 godzin umierają wskutek 
zatrucia krwi. Jeżeli się udało gwałtowną chorobę po
wstrzymać aż do 6 dnia, wtedy poczyna ustawać silna 
gorączka, apetyt powraca z swobodniejszem przełykaniem, 
lecz trzeba wielkiej przezorności, aby ochronić od na
stępstw, które osobliwie w narzędziach oddechowych groźne 
wywołuje, chory przeto powinien po usunięciu niebezpie
czeństwa dłuższy czas nie wstawać z łóżka, dopóki łuszcze
nie przyskórni prawidłowo się nie odbędzie. Leżącego 
chorego w łóżku nie należy zbyt ciepło przykrywać, aby 
niepotrzebnie potów nie wywoływać, które bardzo często 
stają się przyczyną ponownych choroby pojawów.

Leczenie wszystkich odmian szkarlatyny. F I .  X  S I. 
to ułatwi wyrzuty.

o. O spa na tura lna  (variola). Jest chorobą przyskórni nie
bezpieczną i zaraźliwą, pojawia się epidemicznie i na
wiedza tak szczepione jak nieszczepione osoby, począwszy 
od niemowląt aż do dojrzałego wieku, czasem nawet 
w starości.

Symptomy są: Bóle głowy, gnuśne usposobienie, 
ospałość, dreszcz naprzemian z suchą gorączką, ciągawki 
w członkach, nudności, wymioty, krwawienie z nosa, 
bezsenność albo niespokojny sen z majaczeniem, u dzieci 
często z drgawkami połączony; bóle w dołku, plecach, 
w kolumnie pacierzowej, osobliwie w krzyżach, czerwo
ność i naprężenie skóry.

Wszystkie te pojawy są zwiastunami naturalnej ospy, 
osobliwie gdy takowa epidemicznie panuje, lecz podobne 
symptomy mogą być także zwiastunami nerwowej gorą
czki czyli tyfusu, przeto trzeba być ostrożnym w deter
minowaniu. Ospa naturalna ma pewny określony prze
bieg, który się da podzielić na 4 okresy.

Okres 1. Jest tylko zapowiadający z symptomami 
wyżej podanymi. Dyetę stanowi mleko, kleik ryżowy,

11
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z kaszy perłowej, rosół cienki i czysta świeża woda do 
picia; temperatura mieszkania nie powinna przechodzić 
15° Reaum., przewietrzanie, chorego lekko nakrywać, 
aby bicia humorów i potów nie sprowadzić, okna przy
słaniać, aby światło nie raziło.

Okres 2. rozpoczyna się zwykle trzeciego dnia, u nie
których prędzej lub później. Pojawiają się najprzód, oso
bliwie około oczów, czerwone plamki z białawym punkci
kiem we środku, następnego dnia pojawiają się plamki 
na rękach i tułowiu, najpóźniej na nogach (jeżeli naj
przód pojawia się na twarzy to ospa będzie silną, jeżeli 
na tułowiu to łagodniejszą). Cała twarz obrzmiewa, 
plamki przeistaczają się na pryszczyki, które napełniają 
się białym płynem, naokoło z czerwoną obwódką; cza
sem są tak gęsto rozsiane, że nigdzie niema wolnej 
przyskórni, pęcherzyki ospowe napełniają się coraz wię
cej przezroczystą limfą w formie kulistej na kształt spo
rego grochu, tym sposobem znajduje się powierzchnia 
całego ciała w stanie zapalenia, chorzy uskarżają się na 
pieczenie i nieznośne swędzenie skóry.

Okres 3. przedstawia ropienie pryszczów ospowych 
aż do ich dojrzałości, gdzie limfa w pryszczach zawarta 
żółtawą barwę przybiera, co trwa od 6 do 10 dni, po
czerń pryszcze poczynają brunatnieć i zwolna się zmniej
szać, a około 12 dnia przybierają ciemniejszą, jeszcze 
później czekoladową barwę i poczynają formować strupy, 
które 16, najdalej 20 dnia odpadają i zwykle żadnych 
znaków nie zostawiają oprócz plam, które na zimnem 
powietrzu sinieją.

Tak łagodny przebieg ma ospa naturalna, lecz zda
rzają się wypadki, że ospa przybiera nadzwyczajną obję
tość; osoba pryszczami ospowymi jakby makiem obsiana, 
tworzy niejako jednostajny pęcherz na całej przyskórni, 
tak że materyą ospową można z jednego miejsca na 
drugie przesuwać. Tak rozlana ospa pozostawia zazwy
czaj blizny czyli tak zwane dzióby. Wprawdzie można
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temu zapobiedz przez przekłówanie tych pryszczów igłą 
lub lancetem; wydalając ropę ospową zapomocą miękiej 
gąbki lub szmatki, poczem pryszcze prędko przysychają. 
W czasie ropienia dokucza chorym nieznośne swędzenie, 
tak że zdrapują pęcherze i strupy; należy ich od tego 
powstrzymywać. Często się zdarza, osobliwie u skrofuli
cznych, lub wskutek bardzo ciepłego okrycia, wielkie na
brzmienie gruczołów podszczękowyck, szyjnych, przyu- 
sznych i migdałów. Wydarza się podczas wysypywania 
się ospy silne zapalenie gardzieli, miękiego podniebienia 
migdałów i całej gardzieli, z powodu pryszczów ospo- 
wych chory ani mówić, ani przełykać nie może.

Okres 4. Obejmuje czas łuszczenia ospowych strupów, 
który trwa 10 do 14 dni. Należy tu pamiętać, że przy- 
skórnia nowa jest bardzo skłonna do zaziębienia, zwła
szcza jeżeli pacyent podczas choroby był ciągle w potach 
utrzymywany, mieszkanie nie było przewietrzane i bie
lizna często zmieniana. Aż eby przypadłości zaziębienia 
uniknąć, trzeba gdy już strupy ospowe poodpadały, nacie
rać całe ciało od stóp do głowy gorącą prowancką oliwą, 
potem wycierać suchem miękiem płótnem, aby śladu 
tłustości nie było. To powtarza się przez trzy doby, po 
trzeciej może pacyent z łóżka wstać i w pokoju się prze
chadzać unikając zaziąbienia i przeciągów, po kilku dniach 
może w czasie pogody w odpowiedniem ubraniu wyjść 
na świeże powietrze.

Ospa naturalna ma tak co do formy jak i rozwoju 
odmienne objawy, przeto należy się poznać z nimi. 

o. O spa z ło ś liw a  (variola maligna).
Pojawia się w takiej samej formie jak ospa naturalna, 

tylko objawy nerwowe przybierają groźniejszą formę, 
dlatego niektórzy zowią ją ospą nerwową czyli tyfusową 
(variola nervosa). Ta forma wyszczególnia się gwałtowną 
gorączką, drganiem członków, bezprzytomnością, maja
czeniem, gwałtownym bólem głowy i krzyżów, czasem 
nawet konwulsyami. Plamy pojawiające się nikną wkrótce,

11*
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albo pęcherzyki formujące się nie nabierają jak zwyczajna 
wysypka, lecz są płaskie, w środku zapadnięte i okazują 
brudną żółtawą barwę. Gorączka bywa bardzo gwałtowna; 
przytem nadzwyczajne opadnięcie z sił, wymioty żółcio
we, stolec i uryna są krwawe. Jeżeli się nie powstrzyma 
rozwój 10, najdalej 15 dnia następuje śmierć wskutek 
rozkładu krwi.

o2 O spa zgn iła  (variola putrida).
Obok zwyczajnych zwiastunów jest jeszcze obfity śli- 

notok, cuchnące poty, śluzowato-żółciowe lub z krwią 
pomieszane rozwolnienie, krwawy mocz, krwawienie z no
sa, plamki pokazują się miejscami, pęcherzyki są popie
late bez czerwonej obwódki, w środku pęcherzyka czarny 
wklęsły punkcik, krwią otoczony, który zwiastuje gan
grenę. Chory jest bardzo niespokojny, nie śpi, ciągle 
majaczy, w ustach nagromadzona ślina z krwią pomie
szana, w gardle zaś suchość, połykanie utrudnione, od
dech krótki, brzuch odęty, stolce krwawe, opadnięcie 
z sił, puls drobny. (Przy tem rodzaju ospy należałoby 
próbować naprzemian ze wskazanymi środkami na ospę 
Ven. lub C., a to dlatego, że w allopatyi dają merku- 
ryalne lekarstwa. Jeżeli po niejakim czasie dawania Ven. 
pryszcze przybierają ospową czerwonawą barwę, puls się 
wzmaga, pacyent odzyskał przytomność — reszta kura- 
cyi odbywa się jak wskazano niżej na ospę).

o3 O spa  sp ły w a ją c a  (variola confluens).
Odróżnia się od naturalnej bardzo licznymi pęcherzy

kami, które wnet się łączą i tworzą prawie jedną płasz
czyznę. Postać pacyenta jest nie do poznania, osobliwie 
głowa i oczy nadmiernie nabrzmiałe, gorączka silna, puls 
nader przyspieszony, w ustach i gardle suchość z pra
gnieniem nie do ugaszenia. Czasem materya ospowa jest 
tak obficie nagromadzona, że faluje przy dotknięciu w ta
kim razie przekłówa się pęcherzyki i zwolna wyciska się 
materyą, ażeby przeszkodzić dostania się materyi ospowej 
przez wsyssające narzędzia do obiegu krwi.
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o4 O spa  brodaw kow a ta  (Variola verucosa).
Pojawia się rzadko i jest niebezpieczną przez łatwe 

zakażenie krwi. Symptomy są jak przy ospie spływającej 
tylko zamiast pęcherzyków pojawiają się guziki brodaw- 
kowate.

o5 O spa zm odyfikow ana  (Variolide).
Ta pozorna ospa jest mniej więcej podobna do natu- 

ralnej, pojawia się zwykle u osób mających szczepioną 
ospę. Ma te same symptomy na początku rozwoju, ale 
nie jest tak groźną jak ospa naturalna. Pryszczyki po
jawiają się jak przy prawdziwej ospie, ale już 3, najda
lej 4 dnia tworzą brunatne strupy, które najdalej 12 dnia 
odpadają. Symptomy tak podczas objawów jak i rozwoju 
są łagodniejsze.

o6 O spa w ie trzn a  (Varicella).
Jest zupełnie odrębnym rodzajem ospy. Pojawiają się 

bez wszelkich zwiastunów na twarzy i na całem ciele 
pojedyncze spore pryszcze, żółtawym płynem napełnione, 
które wnet pękają, przysychają i łuszczą się. Mimo ła
godności nie należy tej ospy lekceważyć, owszem pacyent 
powinien najmniej 8 dni w łóżku leżeć, ażeby nie dać 
powodu do następnych przypadłości.

Ospa każda jest zaraźliwa — należy przestrzegać, 
aby osobliwie dzieci nie miały styczności z chorym, i je
żeli nie mogą być z domu wydalone, to trzymane w o- 
sobnym pokoju być winny, nadto zachować ostrożność 
i zachowywać środki prezerwatywne.

Leczenie: S 1. X  F I.
p .  O dra, K u r  (Rougeole).

Należy do ostrych wysypek przyskórni, jest chorobą za
raźliwą po większej części bez zgubnych następstw, zaczyna 
się zawsze gorączką i kataralnymi objawami, suchym ka
szlem, świerzbieniem, łechtaniem i paleniem w gardle, 
zapaleniem i draźliwością oczu na światło. Po kilku dniach 
zjawia się wysypka, najprzód na twarzy w formie czerwo
nych, okrągławych, wystających cokolwiek plam z białym
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punkcikiem w środku, stoją graniasto obok siebie, wkrótce 
łączą się z sobą i tworzą plamy blado-różowawe, po 8 
lub 14 dniach znikają przy stopniowem łuszczeniu się 
skóry, wraca apetyt.

Taki prawidłowy przebieg nie zawsze się wydarza, 
bardzo często wystąpienie tej wysypki połączone bywa 
z różnemi przypadłościami, i tak: w pierwszym okresie 
przy zwiastunach towarzyszy silna gorączka z bezsenno
ścią, majaczeniem, kurczami, wymiotami lub silnem roz
wolnieniem. W czasie występowania na wierzch pojawia 
się zapalenie gardła z opuchnięciem migdałów, obrzmie
niem gruczołów szyjnych i podszczękowych. Często wy
darza się, że odra się schowa i groźne symptomy w mózgu 
albo płucach się objawiają. W czasie łuszczenia osobli
wie, wskutek przeziębienia lub przedwczesnego wstania 
z łóżka powstają chroniczne zapalenia powiek i oczów, 
opuchnięcie i stwardnienie gruczołów, zapalenie uszów 
i uszotoki czyli płynienie z nich, wodna puchlina, kurcze 
i porażenia jako następowe choroby chroniczne.

Leczenie: Naprzód na gorączkę F I .  a potem F I.
X  S I.

q- R óżyc a  czyli P ierzchnica  (Roseole), (Rubeola).
Pojawia się na powierzchni ciała, na ograniczonych 

miejscach, w plamkach czerwonych wielkości soczewicy, 
które pod naciskiem palca nikną i nie łuszczą sie ; to
warzyszy ta wysypka zwykle gastrycznym lub kataralnym 
przypadłościom, u dzieci przy trudnem ząbkowaniu, bez 
gorączki i bez zakatarzenia narzędzi oddechowych, przez 
co się różni od odry. Towarzyszy bardzo często szcze
pieniu ospy, także pojawia się w tyfusie szczególnie po 
cholerze, także przy drugorzędnym syfilis (roseola sy- 
philitica).

Leczenie: F I. X  S I.
NB. 1. W niektórych przypadkach gorączek pomocną 

bywa Ele. B. na occiput i ciemię głowy.
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NB. 2. Wysypki wpędzone, albo które nie wyszły 
całkowicie na zewnątrz, leczą się samem S I.

NB. 3. Należy pamiętać, że im choroba gwałtowniej
sza, tem dozy dawać mniejsze a częściej.
G orączka  następow a , ciężki oddech, wycieńczenie, osła
bienie i różne choroby pozostałe po gorączkach, leczą 
się: S I. co 1/4, nacierania z F2 na podżebra, kąp. C6, 
Ele. E. X  Ele. Z. na 6 punktów głównych, z C5 w nac. 
na podżebra.

NB. 1. Zdarza się, że niektóre gorączki, bez cha
rakteru wyraźnego opierają się w leczeniu F., wtedy się 
uśmierza, zadając Ver.

NB. 2. S. zawsze w każdym wypadku gorączki służy 
do ustalenia skutków kuracyi przez F. i S., winno koń
czyć kuracyą — zażywając nietylko podczas rekonwale- 
scencyi — ale i po zupełnym wyzdrowieniu. Wogóle 
mniej więcej tak długo trzeba zażywać S. po wyzdrowie
niu jak długo trwała choroba.

NB. 3. Febry mianowicie peryodyczne, pozostawią czę
sto chroniczne cierpienia wątroby, które usuwa się dłuż- 
szem zażywaniem F.

Niektóre przykłady wyleczenia gorączek.
S zkarla tyn a . Dziecko 6-letnie, które już od pięciu 

tygodni miało silną szkarlatynę przy końcu z wielką wy- 
sypką; przy tem złośliwy i częsty kaszel, ciągłą gorą
czkę, nagłe wycieńczenie sił i wychudzenie. (NB. przed
tem zawsze cierpiało na cieczenie z uszów). Prawdopo
dobnie gruźlica w płucach, — zostało wyleczone przez C.

Ospa zlew a jąca  się. Mężczyzna 35-letni, mający gwał
towną ospę, wysypkę ułatwiło i wszelkie komplikacye 
oddaliło i przyspieszyło rekowalescencyą — S.

G orączka  ty fo id a ln a . Biedna kobieta opuszczona przez 
lekarzy jako umierająca, niemająca już pulsu, okazująca 
zaledwie niejakie znaki życia; rozpuszczono kilkanaście 
ziarnek S., w czem umaczano koniec szmatki, który wło
żono w nawpół otwarte usta, omdlenie ustąpiło, chora
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zdawała się powracać do życia, i w kilka tygodni była 
wyleczoną przez S.

O kazuje się z  tych  p rzy k ła d ó w , j a k  w  różnych go
rączkach  trzeba u w a ża ć  na  zboczenia poprzedn ie , lub cho
roby ko n sty tu cy i zaa takow anej, g d y ż  w  w ypadkach  g d y  
one sekretn ie k o m p lik u ją  w idoczn ą  chorobę, nie zw alczy  
się j e j  je ż e l i  n ie zw a lczym y p ierw szej. To nam  tłóm aczy  
w yd a rza ją c ą  się często bezskuteczność sam ego F . ; a w yle
czenie innem i śro d k a m i ( C  X  S ), a  naw et pojedynczo  za-  
stosow anem i n iek iedy.

F ebra p er jo d yczn a  trwająca od wielu miesięcy, wyle
czona w 15tu dniach, p. F.

F ebra z ło ś liw a , nabyta w jesieni, i która 25 razy się 
wracała, wyleczona przez F. i w okładach na podżebra F2.

G orączka  ty fo id a ln a , po łogow a, szk a rla tyn a , rych lica , 
wyleczone przez F. i Ele. R.

G orączka  w ysypkow a , tyfus. Kobieta 41 -letnia wyle
czona. Ele. R. na symp.

G orączka  z ło ś liw a , która od roku trapiła kobietę 
25-letnią, wyleczona przez F. X  S. i Ele. R. na symp.

S zk a r la ty n a  rych lica  (miliare), kobieta 21 lat licząca, 
wyjście na zewnątrz wysypki, nastąpiło bardzo prędko, 
i wyleczenie przez S.

G orączka  n ieu sta jąca , c iąg ła , kobieta 20-letnia, ule
czona p re z F., i na podżebra okł. z F 2.

F ebra  p e ryo d y czn a . Kobieta 22 lat m. przez F.
F ebra trzeciaczka  trwająca od 9 miesięcy, która po

tem zmieniła się w codzienną. Ten wypadek leczony w do
zach mocnych powiększał paroksyzmy, dozami małemi usu
nięto paroksyzmy i kompletne wyleczenie przez F.

F ebra p eryo d yczn a  z bólem głowy codziennym, który 
przeistoczył się w migrenę — już to prawej, to znów le
wej połowy, wyleczona w 49 dniach p. F.

F ebra  trzec iaczka , połączona z powiększeniem wątroby 
i śledziony, uleczona w 5 dni, przez F. wewn. i zewn.
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K o b ie ta  6 0 -le tn ia  dostała febry, drżąc po nocach, i od 
czasu do czasu z bólami wszędzie, wyleczona przez kon
tynuowane S.

G orączka  ty fo id a ln a  u chłopca 12-letniego, uznana 
przez doktora, po zwykłych symptomach zapowiadają
cych nastąpiła utrata sił i apetytu, ból głowy, krwawie
nie z nosa i t. d. F. rozpuszczone w kwarcie wody, 
dawano z tego 12 łyżeczek na dzień. Trzeciego dnia 
przerwano gorączkę, powstał gwałtowny apetyt i zupełna 
nastąpiła rekonwalescencya. Zaczęto dawać S. rozpusz
czone w kwarcie wody po 12 łyżeczek na dzień. Po 
ośmiu dniach biegał i robił dłuższe przechadzki.

G orączka  ty fo id a lna  skom plikow an a  z dziedzicznem  
syfilis. Dziewczyna 14-letnia, jedyna z sześciorga dzieci, 
zmarłych na straszne choroby, dotknięta jątrzącemi się 
wrzodami, i t. d. Gorączką tyfoidalna była uznana przez 
doktora. Dawano dziennie 8 łyżeczek z kwarty wody 
z T. X  8 łyżeczek z kwarty wody z Ven., po dwóch 
dniach przerwano gorączkę. Dawano potem 8 łyżeczek 
z kwarty wody z Ven. X  tyleż z kwarty S. aż do wy
zdrowienia.

53. Gorączki i bóle peryodyczne.
F II. co 1/4 nać. z F 2 na podżebra, okłady lub na

cierania z C5 Ele. R. X  Ele- Z. na symp. occip. plex.; 
kąp. z C5 i kąp. z S5.

54. Gorączka pęcherzykowa p. Bąblica.
55. Gorączka połogowa p. Macica.
56. Gorączki wysypkowe, p. wyżej pod Gorączkami.
57. Gruczoły. C III., C 3II., 10 z C. na sucho, kąp. C5, 

okłady C6, nać. C5, Ele. R. X  Ele. Z. na nerwy odpo
wiednie, Ele. B., nacierania z S., nać. A2.

58. Gruczoły. Są to obrzękłości okrągłe i podłużne, twarde 
i bezbarwne.

CI., SI., C51. lub AII. na przemian z jednem z po
przednich ; — kąp. Cs, okłady lub nać. C5, kąp. S. nać. S. 
okł. S., okł. z El. B., El. E. X  El. Z. na odpowiednie nerwy.
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NB. Zwykłym środkiem jest S., chyba że zły stan 
lymfatyczny za daleko posunięty, w tym razie zastępuje 
się przez C. Ale w jednym i drugim razie Ele. R. na 6 
punktów. W razie oporu, środki jakie wskazane pod nr. 58.

a )  G ru czo ły  na b łon ie brzusznej. Zawsze CII. co 1/4 — i re
szta jak pod nr. 58.

b) G ru czo ły  trędow ate, zatkanie, stłuszczenie całego systemu 
gruczołowego i krwionośnego. CI. co 1/4, 20 z C. na 
sucho, reszta jak nr. 58 i A2II. X  z C. co 1/4.

c )  G ruczo ły  ch rzą s tk i tarczow ej k r ta n i. Wole jak pod nr. 58 
oraz Ele. R. X  Ele. Z. naokoło podstawy gruczołu, oraz 
Ele. B. w okładach, nacie C2. lub nać. S.

d )  G ru c zo ł w  s ta w ie  rę k i jak pod nr. 58.
e) G ruczo ł na s z y i i  w  nogach jak nr. 58.

f )  G ruczo ły  ślinne (parotide) pod uchem CII. co 1/4, okł. i płók. 
z C5, Ele. R. X  Ele. Z. na nerwy odpowiednie, A I.

a) G ruczołu  połączone z opuchnięciem , n ie rop ia ce  na szy i, 
jak nr. 58, i okł. Ele N. i Ele. B.

59. Grypa p. Angina i leczyć jak Anginę.
60. Grzyb krwawy (Fungus hematode). Narośle miękkie, 

czerwone, fioletowe albo niebieskawe, albo bezbolesne, 
albo bardzo bolesne, krwawiące za dotknięciem, mające 
podobieństwo do maliny albo grzyba. Jest to wytwór ro
zmaitych ran lub ślimaczeń pochodzący z chorobliwego 
stanu naczyń krwionośnych, (tak zwane dzikie mięso). 
AII. X  A2II. X  CI. i okł. nać. lub kąp. z S5, albo 
kąp. nać. okłady z C5, kąp. nać. okł. z A2 na miejsca 
dotknięte; okłady z Ele. B. X  Ele. R. X  Ele. Z. na 
lędźwie, okł. z Ele. N., okł. z A2 na serce.

61. Grzybki w ustach. (Aphtes).
Jest to właściwa przypadłość u dzieci, pojawiająca 

się w ustach, naprzód na języku, później na dziąsłach 
i podniebieniu, jako białe lub żółtawe pryszczyki wiel
kości ziarnka prosa lub soczewicy. Przy dłuższem trwa
niu także w głębi gardzieli połyku i krtani, tak że jama 
ustna wygląda jakby wapnem wybielona, nadto na ustach
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i migdałkach, wtedy łatwo je wziąść za dyphteritis. Po
wstają w skutek zboczenia czynności w narządach tra
wienia, karmiącej, albo w skutek kwasów żołądkowych.

Symptomy. Z początku niemowlęta są tylko niespo
kojne, nie przyjmują chętnie pokarmu, później dołącza 
się chrypka, połykanie staje się coraz trudniejsze, dzieci 
dostają dokuczliwe bóle w brzuchu z rozwolnieniem zie
lonko watem, wskutek czego otwór stolcowy mocno bywa 
zaczerwieniony. Często pokazują się u dzieci w czasie 
wyrzynania się zębów, ale bywają i u ludzi dorosłych, 
nieczysto usta utrzymujących, wskutek zaranienia błony 
śluzowej ostremi pieńkami zepsutych zębów, lub palą
cych ciągle fajkę. Niekiedy pokazują się u kobiet przy 
regularnościach. Przy aftach bywają zawsze palące bóle 
w ustach, osobliwie dręczące chorego przy ssaniu i prze
żuwaniu, dlatego niemowlęta nie mogą długo ssać piersi.

Leczenie. SI., A2I., C5I., i płókania naprzemian 
wszystkiemi trzema środkami, biorąc 20 ziarnek do 
szklanki wody, kąp. C5/.

62. Afty merkuryalne, następstwa leczenia merkuryuszem, 
wyróżniają się obfitością często nadzwyczajną śliny, wy
wołujące częste plucie. Porównaj Usta. — Leczy się 
przez S. i płókanie z S.

H .

63. Hemorroidy porównaj Krwiotoki.
W ogólności są wielką oznaką stanu angioitycznego, 

i leczą się głównie p. A.
Często towarzyszą stanowi lymfatycznemu, i z wiel- 

kiem osłabieniem i innemi chorobami limfy, a wtedy 
leczą się przez S., albo S II. X  A.

Hemorroidy gdy są otwarte, jest to krwiotok z kiszki 
stolcowej i rozszerzenie żylakowate żył kiszki odchodo- 
wej. Z powodu utrudnionego odpływu krwi przez zatka-
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nie żyły zwrotnej (venae portae) rozszerzają się inne 
żyły, które do żyły zwrotnej uchodzą, a zatem i żyły 
kiszki odchodowej, i często wywołują krwiotoki. Przyczyna 
więc hemorroidów leży w nieprawidłowym obiegu krwi 
w trzewiach brzucha. Przed ich zupełnem rozwinięciem 
zjawiają się znaki następujące: ból w krzyżu, w tyle 
głowy, ciemieniu, przypływ krwi do głowy, zawrót, 
świerzbienie i palenie w kiszce odchodowej, mniejsze 
lub większe guzy, i t. p.: wszystkie te objawy po poka
zaniu się krwi ze stolcem, na czas się zmniejszają. Przy 
tem zawsze obstrukcja, ekskrementa w przechodzie koło 
guzów hemoroidalnych rozrywają je, wskutek czego krew 
się pokazuje i chód staje się swobodniejszy. Niekiedy za
raz pokazuje się krew, i to są hemoroidy od k ry te  czyli 
otwarte (fluentes). Niekiedy utrata krwi grozi niebezpie
czeństwem. Albo formują się większe lub mniejsze guzy, 
wtedy zowią się ślepe, gdyż krew wcale się nie pokazuje. 
Albo te guzy wydzielają jedynie lepki śluz, i zowią się 
śluzow e czyli flegmiste (mucosae). Z początku wyglądają 
takie guzy czerwono-sinawe, wychodzą na zewnątrz, są 
elastyczno i łatwo się dają do środka kiszki stolcowej 
wprowadzić. Przy większych rozmiarach są ciemno-sina- 
we i naprężone, przy dotknięciu bolesne, przechodzą na
wet w zapalenie, zwężają otwór stolcowy, utrudniają wy
próżnienia i przeistaczają się bardzo łatwo w owrzodze
nie, z którego następnie tworzy się fistula kiszki odcho
dowej i otworu stolcowego niekiedy. P rzyczyn y:  ciągłe 
siedzenie, szczególnie na rozgrzewających poduszkach, 
przekrwienie naczyń krwionośnych w jamie brzusznej, 
nadużycie alkoholicznych napojów, także kawy i herbaty. 
Bywają i dziedziczne. U kobiet powstają wskutek cięż
kich porodów, także chronicznych białych upławów, męż
czyźni podlegają częściej tej chorobie niż kobiety.

Jeżeli żyły hemoroidalne są nadmiernie rozdęte, wtedy 
powstaje łatwe krwawienie, które w miernej ilości ulgę 
sprawia, wydarzają się peryodycznie. Jeżeli zaś w wiel-
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kiej ilości, lub przez różne leki spowodowane, bywają 
zatrzymane, lub gdy się przerzucą na inne szlachetniej
sze narządy, wtedy powstaje bicie krwi do mózgu, do 
płuc, do żołądka, wątroby, nerek, i t. p., i staje się 
przyczyną plucia krwią, krwawych wymiotów, krwawego 
moczu i apopleksyi nawet.

Leczenie: H em erro id  zam kn iętych  w ogólności, zapo- 
mocą S. lub S II. X  A.

O tw artych . A. albo S. X  A., w upartych wypadkach 
A. X  C. Jeżeli zwykła doza A. sprowadza krwiotok, uży- 
waó doz małych; oprócz tego jeżeli ból w naprężonych 
gruczołach, okłady albo nac. z A. lub z A2, albo S5; 
przy swędzeniu w okolicy stolcowej okł. albo nać. z S. 
lub S2 lub S5. Przy kolkach, jeżeli one powstają z nie
poradnego trawienia 2 z S. na sucho. Jeżeli swędzenie 
od robaków, to Verm. przed rozwolnieniem które bywa 
zwykle przed krwiotokiem, wewnątrz A II. co 1/4 albo 
A2 II. co 1/4 albo 20 z A2 na sucho. Przy chorobie 
wątroby przytem: wewnątrz S. X  A . X  F. i okłady na 
podżebra z F 2. Przy istnieniu robaków S. X  A. X  Verm. 
ostatnie bierze się rano naczczo lub na noc, albo rano 
i na noc na sucho.

G d y  śluzow e ,  dobrze robić wstrzykiwania w kiszkę 
stolcową ze S. albo A. 10 do 20 z. do szklanki wody 
zaledwie letniej, ale nie zimnej.

H em oro idy z bólem i  ogólnem osłabieniem . A II. co 
1/4, A2 II. co 1/4, okłady w okolice serca z A. lub A2, 
kąp. nać. lub okł. z A2, kąp. nać. C3.

Wyleczenia. Hemorroidy bardzo bolesne z popęka
niem w kiszce odchodowej, które chciano operować, 
u mężczyzny rozwiozłych obyczajów, ciągle siedzącego, 
zatwardzenie z wielkimi bólami przy każdym stolcu z po
wodu rozrywania nabiegłych krwią naczyń w kiszce. — 
Uleczone przez A.

H em orro idy  pęcherzow e u kobiety 54, przez A. i na 
sacrum Ele. N
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H em . z ra n a m i w ew nętrznem i i  zew n ętrzn em i, ule
czone p. A. i wstrzykiwania z A.

H em . po łączone z ogólnim  osłabieniem  kobieta 24 lat, 
uleczona w dwa miesiące przez A X  S. i Ele. E.

64. Hypokondrya. P o r.: Pomieszanie zmysłów. Ciągłe za
jęcie myśli wymarzonemi w imaginacyi chorobami. Jest 
choroba właściwa mężczyznom od 25—50 roku i po
wstaje wskutek zboczeń organicznych czynności, albo nie 
ma takowych i stanowi chorobliwą trwożliwość względem 
cielesnego bytu, szczególnie rozstrojenie uczuć nerwowych 
i umysłu.

Przyczyny są: najczęściej nadużycie rozkoszy płcio
wej, także onanii. Próżniactwo, brak zatrudnienia, życie 
siedzące przy rozdrażniających pokarmach i napojach, 
albo zgryzoty, doznany zawód w osiągnięciu zamierzo
nych celów. Do tego przyczyniają się , ciągła niestra
wność, przekrwienie wątroby, obrzmienie i stwardnienie 
śledziony, organiczne wady serca, nerek, pęcherza mo
czowego i t. p. Przemijającą hypokondrją wywołuje także 
wenerya, tryper, uporczywe wypryski skóry, chroniczne 
słabości, czytanie lekarskich książek nie dość je pojmu
jąc, obcowanie z hypokondrykami.

Symptomy. Na wstępie skarżą się tacy chorzy na 
niestrawność, nagromadzenie wiatrów, niespokojny sen. 
Jeżeli wcześnie tym objawom nie zapobieży się , wtedy 
się wzmagają, dołącza się do nich chwilowe oziębienie, 
osobliwie rąk i nóg, z następną gorączką, ze znużeniem, 
z bólami w brzuchu, suchem pokaszliwaniem, tak że 
taki człowiek czuje się niebezpiecznie chorym, zwłaszcza 
przy czytaniu lekarskich książek mniema, że wszystkie 
ma choroby. Jeżeli choroba większe rozmiary przybrała, 
skarżą się tacy chorzy na ziębienie rąk i nóg, piekące 
gorąco w głowie, twierdzą że im szpik w kościach wy
sycha, wątroba gnije i t. p .; wszystkie perswazye nie- 
pomagają, są małomówni, podejrzliwi, zapominający się, 
usuwają się od swych właściwych zatrudnień, nie troszczą
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się o gospodarstwo i familię, jedynie myślą o swem 
nadwerężonym zdrowiu, a przy braku apetytu i bezsen
ności chudną, na ostatek dołączają się umysłowe zbo
czenia, jako to: czarna melancholia, utrata zmysłów, 
pamięci, wytwarza się niechęć do ludzi, tak zwana m i
zan trop ia .

Leczenie: S II. co 1/4 i F II. co 1/4, nać. z S F2 na 
podżebra i kąp. C5, Ele. R. i Elek. Z. na plex. syrop, 
okl. z Ele. B. na podżebra.

65. Hysterya. Ta choroba właściwa kobietom, powstaje cza
sem z formacyi kamykowych na nerkach, z ran w szyi 
macicy, a nadewszystko z kurczów macicy, rzadziej z na
rośli złej natury wewnątrz, z choroby jajników (kysftes etc), 
z rozdrażnienia organów płciowych, onanizmu, białych 
upławów, niezadowolnienia w małżeństwie, niezadowol- 
nienia popędów płciowych, lub zupełne wstrzymanie 
lub nadużycie rozkoszy płciowych, zatrzymania regu
larności i także wyniszczenia w skutek używania nie- 
posilnych pokarmów. Lecz hysterya powstaje nie mniej 
często także z usposobień czysto moralnych. Najczęściej 
zdarza się u kobiet niezamężnych, wdów i mężatek, które 
dzieci nie mają, mianowicie w klasie wykształconej. 
Rzadko wydarza się przed 12-tym lub 15-tym rokiem, 
jakoteż w starości. Bywa także dziedziczną. Napada ko
biety wątłe, blade, cierpiące na bladaczkę i takie, które 
w młodości były pieszczone, którym we wszystkiem do
gadzano i które ochraniano przed obowiązkami życia 
i przeciwnościami, która to samowola przy późniejszym 
ograniczeniu tworzy gniew, niezadowolenie, rozstrój umy
słowy. Przyczynia się także siedzenie przy naukach, a 
później cyniczne towarzystwo. Przyzwyczajenie do marzeń 
złe książki, imaginacya i exaltacya, jest przysposobie
niem do hysteryi. Spokój w wychowaniu w młodości 
tem jest potrzebniejszy, im dziecko jest więcej drażliwe.

Symptomy. Przypadłości bardzo różne, w początkach 
paroksyzmu czują chorzy, jakby kula z żołądka posuwała
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się do gardła, poczem zjawia się wznowiona draźliwość 
w różnych członkach, to uczucie gorąca, to zimna, po
tem zaczyna się silne pobudzanie organów płciowych, 
smutne usposobienie przechodzi w wesołe — zjawia się 
śmiech przerywany łkaniem, albo szalony krzyk podobny 
do wycia lub szczekania. Osłabienie nerwów, nadzwy
czajna czułość zmysłów, hallucynacje, widzenie nawet 
przy zamkniętych oczach , zdolność rozpoznawania osób 
po samym węchu , słuch bardzo bystry w wielkiej od
ległości, obawa ckałasu, wstręt do perfum, do przypraw 
w potrawach, często do najmniejszego światła, albo znów 
szczególny pociąg do smrodów, jak spalone pióro, assa- 
fetida i t. d. Bóle nerwowe w twarzy, migrena, nerwowe 
bóle w piersiach, bóle w biodrach (sciatyka), ból na szwie 
strzałowym na czaszce (punkt hysteryczny) bóle w krzy
żach, bóle za dotknięciem żołądka. Bóle w stawach po
dobne do zapalenia stawów. Uporczywe utrzymywanie, 
iż czuje pewien zapach, który nie egzystuje, dzwonienie 
i brzęczenie w uszach. Miejsca na ciele nie czułe na 
wszelki ból, albo kaprys do okazania nieczułości na ból 
(tego wypadki są częste). O takiem udanem znieczuleniu 
przekonać się można, ukłuwając niedostrzeżenie śpilką 
na którembądź miejscu, a skoro nic nie uczuwa, wtedy 
dopiero przekonywamy się, że cała przyskórnia nie ma 
czucia. Wszystkie te zboczenia hysteryczne i otrętwienia 
mają siedzibę w periferycznych nerwach przyskórni. Hy- 
steryczne osoby mają przewrotne czucie w wewnętrznych 
narządach, uskarżają się na dziwaczne poruszenia kiszek, 
na bicie serca szczególnego rodzaju, na nieznośne tętnie
nie żył, na zaparcie tchu, na prędkie i głębokie wdy
chanie, na pełność i gniecenie w żołądku i brzuchu, na 
różnorodne czucia w narządach płciowych, połączone 
z niechęcią do spółkowania. Pojawiają się często zbo
czenia w nerwach ruchomych, w formie hysterycznych 
kurczów, które najczęściej pochodzą z rdzenia pacierzo
wego i podłużnego mleczu i tworzą czasem drgawki
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w pojedynczych członkach, a w wyższym stopniu przy 
wzruszeniu umysłu, albo wielkiem rozdrażnieniu całego 
ciała, przybierają formę kurczów tężycowych epileptycz
nych, albo kurcz załamujący tułów naprzód, toczą często 
nawet pianę, wciskają wielki palec w pięść, przez co 
mylnie możnaby te kurcze uważać za epilepsyą, czem 
one właściwie nie są, albowiem przytomności chorzy nie 
tracą. Pragnienie, częste oddawanie uryny bez koloru, 
ściskanie w krtani i w dołku szyjnym, wznoszenie się 
jakby kuli z dołka brzusznego do krtani (kula hystery- 
ryczna) odbijania się bez smaku i zapachu, częściowy 
paraliż członka, reki, zimno w kończynach, twarz nagle 
się rumieni i rozgrzewa. Szczególna mania zwracania 
litości dla siebie. Szczególny talent wynajdywania poło
żeń wzbudzających sensacyą. Chora nie może oddawać 
uryny, trzeba niekiedy zakładać kateter. Nie może się 
podnosić i zostawałaby w łóżku całe miesiące i lata. 
Zdarzyło się widzieć, iż robiły sobie rany, z powodu 
których trzeba było amputować, i że trzeba było prze
szkodzić robieniu ran na nodze już amputowanej. Hy- 
sterya doprowadza bardzo często do pomieszania zmy
słów, do epilepsyi, rzadko śmierć sprowadza i można ją 
zawsze wyleczyć.

Leczenie. C II., S III. w dozach małych, często, dla 
angioitycznych (krwistych) zamiast S. dawać A II., kąp. 
C5. Hr. Mattei zaleca dozy bardzo małe, przez co ro
zumie III. W skazanie C. jako głównego lekarstwa zga
dza się z faktem, że bardzo często hysterya pochodzi 
z cierpień macicy, a nawet w wypadku, gdy wprost 
z niej nie pochodzi, to ona wywiera główny wpływ na 
te chorobę , p o ró w n a j m acicę.

Hr. Mattei zaleca dozy bardzo małe, ale często, co 
1/4, a Dr. Kegard dawał 4 łyżeczki od kawy z litra 
(czasem 6 łyżeczek na dzień już się okazały za mocne) 
albo z II. lub III. dylucyi. To są dwa sposoby zada
wania przez próbowanie, trzeba dobrać stósownie do kon-

12
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stytucyi chorego. Lecz to jest pewnem, że w każdym 
razie dozy winny być nadzwyczaj słabe, jeżeli się nie 
chce powiększyć cierpienia, zamiast go zmniejszyć. Na 
czaszkę na szwie strzałowym skrapianie Ele. B. samą 
podczas bólu. W wypadkach wielkiego osłabienia zada
wać S. w dozach bardzo małych, aby naprzód wzmocnić 
chorego.

Doświadczenie pokazało, że przy hysteryi, jak wszyst
kich konwulsyjnych chorobach dozy bardzo słabe mają 
pierwszeństwo.

I .

66. Idyotyzm p. Pomieszanie zmysłów.

J.

67. Jasna ślepota p. Oczy.
68. Jądro, zapalenie proste jajca (Testicule). Rzadko dwóch, 

najczęściej jednego jądra, z bólem wielkim, sięgającym 
pachwin i krzyża, powiększenie jądra, z zaczerwienieniem 
moszny (worka jądrowego), gorączka na przemian z dre
szczem, ból głowy, nudności, czasem wymioty.

Leczenie: kąp., nać., okł. z C5, C II co 1/4, 10 z. 
C3 na sucho, kąp., nać., okł. z S., okł. z Ele. B., Ele. 
R. X  Ele. Ż. na sacrum, na kość łonową, na między- 
krocze. A II., kąp. i nać. A2. 

a. Z apalen ie weneryczne ją d r a .
Ven. II. co 1/4, okł. z Ven. kąp., nać., okł. C3, nać. 

A., kąp. S., Ele. B. w okł. lub kąp., C II. co l/4, okł. z C.
Można także w razie uporu choroby dawać Ven. X  C., 

Ven. X  A., albo Ven. X  A. X  C.
W tym wypadku jeden z tych trzech środków daje 

się zewnątrz, a dwa inne na przemian wewnątrz.
W yleczenia. Z apalen ie weneryczne uleczone w 6 dniach 

przez Ven.
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M ężczyzna  57 la t uleczony przez Ven. wewnątrz brane 
i przez C. w okładach.

J ą dro  rakow ate, dziecko lat 9 uleczone przez C. we
wnątrz i okłady C. X  z okład. Ele. B. 

b. G ruczo ły  w  ją d r z e  p. Żylaki i narośla.
69. Jąkanie: płk. z Ele. R. albo z Ele. B ., S I . ,  Ele. R. 

X  Ele. Ż. na małe podjęzykowe nerwy, kąp. z C5, nad. 
z C5 i z A2 na podjęzykowe.

J ą k a n ie  od u rodzen ia , jak pod Nr. 69. Czasem wy
leczą się jednorazowym użyciem Elektryczności zastóso- 
wanej do organizmu.

70. Język (popękanie lub zapalenie).
R a n y  ję z y k a  od ostrych pieńków zębów, leczą się S. 

lub A. wewnątrz i w płókaniu.
Z apa len ie  ję zyk a  ca łkow ite  albo cząstkow e. Powięk

szony i bardzo czerwony język, tak iż czasem, nie mie
szcząc się w ustach, wysuwa się na zewnątrz, oddychanie 
trudne w skutek zacieśnienia, nad krtanią silny ból, cho
roba postępuje szybko.

Leczenie: S I. co 1/4, C51, co 1/4, S5 II. co 1/4 i płk.
temiż samemi środkami i płk. z Ele. B. albo z Ele. R.,
Ele. R. X  Ele. Ż. na podjęzykowe, wielki i mały, i na 
occiput. albo kąp. C3 i nad. z C5 na podjęzykowe, albo
jeszcze kąp., nad., lub okł. z S. lub płk. A2.

70a Jajniki p. Macica.

K .

71. Kamień p. Pęcherz, Nerki, Wątroba.
NB. S. wyłącznie działa na kamienie.

72. Kamyczki (calculs) p, Nerki i Pęcherz.
73. Kanał urynowy i pochwy macicznej (Uretrite et Vaginite).

Zapalenia kanału urynowego lub pochwy macicznej 
są właściwie tryprem, patrz Syfilis. 

a . Urynowego k a n a łu  ścieśnienie, jak na wszystkie zwężenia
12*
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leczy zewnątrz i wewnątrz C. Czasem samo S. wystarcza, 
więc od niego zaczynać można.

b. Uryn ow y  k a n a ł bardzo  w ązk i od u rodzen ia . S I. nać. S. 
okł. S. na kanał, kąp. S., kąp. C5, nać. okł. z C5 na 
kanał, nać. lub okł. z S5, okł. z Ele. B. na kanał. Wstrzy
kiwania S. lub C5, Ele. R. X  Ele. Ż. na sacrum, na 
kość łonową, na międzykrocze, kąp. z Ele. B. lub 
z Ele. R.

c. Zwężenie spow odow ane zew nętrznem i przyczyn am i, jak pod b.
Wyleczenia: Mężczyzna lat 53, wewnątrz S., zewnątrz 

wzdłuż kanału okł. S. i tamże Ele. B.
Zwężenie kilka razy operowane u mężczyzny 41 lat, 

wyleczone przez zew. i wew. S. i okł. z Ele. B.
Mężczyzna lat 39 uleczony p. S. i Ele. B.

74. Karbunkuł p. Węglik. (Antrax).
75. Kaszel p. Płuca.
76. Katalepsya czyli osłupienie.

Wydarza się rzadko, najzwyklej u hysterycznych ko
biet, czasem u dzieci, rzadziej u mężczyzn.

Przyczyny okolicznościowe są: wzruszenie umysłu, 
osobliwie przestrach, gniew, zgryzota, nieszczęśliwa mi
łość, zazdrość, niezadowolona chuć płciowa, platoniczna 
miłość, a bardzo często onanja.

Symptomy: przed napadem chory rzadko doznaje nad
zwyczajnych dolegliwości, lecz upada raptem bez przy
tomności i czucia, mięśnie są wpół otrętwiałe, nie mają 
dowolnego ruchu i zostają w takiej pozycyi, w jakiej się 
znajdował przed paroksyzmem, lecz obcą ręką można 
członki chorego w dowolnej pozycyi ustawić, poczem przez 
własną ciężkość opadają. Chory znajduje się w głębokim 
śnie bez przytomności i bez czucia, na twarzy wygląda 
czasem blado, czasem czerwono, oddech krótki, przy
spieszony, czasem stękający, temperatura ciała rzadko 
zmieniona, chory tak leży dzień, dwa, trzy, tydzień, na
wet kilka tygodni, w którym to czasie funkcye wegata- 
cyjne odbywają się prawidłowym trybem.
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Czasem jednak przed napadem osłupienia, pojawiają 
się zwiastuny: bóle gniotące ciągle i zawrót głowy, wielka 
drażliwość nerwów, bezsenność albo też ospałość, wielka 
niespokój trwożliwość; stolec i uryna podczas paroksy
zmu nieodchodzi.

Podczas takich napadów, wydarza się często, osobli
wie u hysterycznych, że niestworzone rzeczy mówią, śpie
wają nabożne pieśni, rozmawiają z aniołami lub umar- 
łem i, recytują poezye w obcych językach, których się 
nie uczyły, wyśpiewują różne arye z wiadomych oper, 
nie mając żadnego muzykalnego wykształcenia i t. p. 
Takie napady trwają kilka godzin lub kilka tygodni, 
w którym to czasie, ani pokarmów, ani napojów nie 
przyjmują. Opisujący tę chorobę przytacza, iż miał taką 
chorą, która kilka razy do roku w osłupienie wpadała, 
na 6 do 10 tygodni: w pierwszym tygodniu był sen 
głęboki, nie przyjmowała ani pokarmu, ani napoju. Po 
tygodniu sen zmienił się na marzenie, wtedy wstawała 
dwa lub trzy razy w tygodniu na potrzeby, a gdy kto 
umiał ją przebudzić, wtedy przyjmowała pokarm lub 
napój i popadała znowu w marzenie.

Leczenie. Ele. R. na occip. symp. często usuwa ją 
w kilku sekundach, jeżeli nie C II. co 1/4, kąp. C5, nad. 
z C5 na occip., kap. z Ele. B,

Uwaga. Choroby konwulsyjne u kobiet najłatwiej le
czą przez C ., które jest ważnym środkiem dla kobiet, 
ponieważ jest głównym środkiem na macicę i ponieważ 
ten organ udziela swój wpływ prawie we wszystkich 
chorobach kobiety.

(Porównaj Epilepsyą, Hysteryą, Obłąkanie).
77. Katarakta p. Oczy.
78. Katar p. Płuca.
79. Kiła p. Syfilis.

a. J ą d e r  lub m oszny w odna pu ch lin a  (Hydrocele). Ma swoją 
siedzibę we właściwej błonce jądra. Wskutek zewnętrz
nego zgniecenia lub uszkodzenia powstaje zapalenie mo-
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szny i j ąd ra , następnie wytwarza się wodnisty płyn, 
który z czasem tak się pomnaża, że puchlina moszny 
przybiera formę dzbanka. Przekonać się można o istnie
niu nagromadzonego płynu, jeżeli mosznę powyżej po- 
woreczka nasiennego lewą ręką ściśniemy, prawą zaś 
przez uderzenie palcem falowanie płynu wywołujemy.

SI . ,  C I . , C5I . , kąp. z C3, z S., z A2, okł. z C5, 
Ele. R. X  Ele. Ż. na symp., occip., plex. Ele. B.

80. Kiszek choroby.
a. K a ta row e zapalen ie śluzow ej błony k is z e k , czyli katar, 

rzadko napada kanał kiszkowy w całej je'go rozciągłości; 
najczęściej zdarza się w grubej kiszce, rzadziej w innej, 
a najrzadziej w 12to calowej. Symptomy: z początku 
słaba gorączka, chorobliwe nadymania, tępy albo kłujący 
ból około pępka, szlamowate wypróżnienia, palenie w tyl
nym otworze, burczenie, ból głowy, nudności, wymioty, 
osłabienie, dyarya naprzemian z obstrukcyą.

S II. co 1/4. C II. co 1/4, C31. co 1/4, na brzuch nać. 
z C3, kąp. C5, okł. C5, kąp., nać., okł. z S., skropienie 
brzucha kilkoma kroplami Ele. B., Ele. R. X  Ele. Z. na 
occip. , symp., plex. i jeszcze na brzuch Ele. R. 20 z. 
C3 na sucho.

b. Zwężenie k iszek . Szczególny stan zaparcia. Przy zwyczaj
nym zaparciu stolca masy kałowe mają formę grubych 
kiełbas, przy zwężeniu zaś kiszek, zwłaszcza w dolnej 
części, kał przedstawia się w postaci kawałków, zaledwie 
do grubości palca dochodzących, albo też w postaci 
owczych bobków. W początku choroby wzdęcie brzucha 
i peryodyczne kolki, w następstwie brzuch stopniowo się 
rozdyma, peryodycznie zjawiają się silne boleści, z na
dymaniem, na podobieństwo bólów połogowych, co cho
rzy zwykle nazywają kurczami; potem nudności i wy
mioty materyami ciemnego nieczystego koloru, których 
woń coraz bardziej zbliża się do odchodowego fetoru.

S I. co 1/4, Ele. R. X  Ele. Z. na symp. i plex. kąp. 
C5, nać. całego brzucha C5, okł. na brzuch C5, kąp.
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nad. okł. z S. na brzuch, Ele. B. w okładach na brzuch, 
20 z. C5, okł. z A2.

c. R a k  k iszek  p. Rak, trudno go poznać, tępe peryodyczne 
boleści na pewnem miejscu brzucha, stała obstrukcya, 
albo ciągłe rozwolnienie, bóle się wzmagają, często by
wają w okolicy kości krzyżowej i dochodzą do grzbietu 
i bioder, nudności, często wraz z powyższemi sympto
mami upadek s ił , wychudzenie, ciemny kolor twarzy. 
Jeżeli wychudnienie powiększy się, a ścieńczone ściany 
brzuszne pozwolą wymacać w głębi brzucha nierówną, 
pagórkowatą, twardą puchlinę z początku ruchomą, to 
domysł raka nie podlega wątpliwości i leczy się jak rak 
i skir.

d . K iszek  nerw ow e bóle (Enteralgie).
Ból rozchodzi się w brzuchu od pępka paroksyzmami 

na przemian z chwilami spokoju, ból bywa rwący, cisnący, 
rznięcie, najczęściej świdrujący i szczypiący i zaczyna się 
szczególniejsza niemocą, przytem niespokojność , ręce, 
nogi i szczęki zimne, twarz wykrzywiona, puls słaby 
i twardy, przy wzdętym lub wciągniętym brzuchu, brzu
szne powłoki naprężone; częste nudności, wymioty, par
cie w pęcherzu, kurcz pęcherza, częściej widzimy zaparcie 
niżeli swobodne wypróżnienia dołem. Taki paroksyzm 
trwa kilka godzin z osłabieniem, i ustaje nagle z uczu
ciem wielkiej ulgi.

S I. co 1/4, albo 20 z. S. na sucho, kąp. C6, kąp. S. 
okł. A. i z Ele. B. na symp. plex. na obie strony ko
lumny pacierzowej, oraz Ele. K. X  Ele. Z., 20 z. C5, 
20 z. S5.

Przy womitach materyami stolcowemi, mocnych i nie
bezpiecznych kolkach, chorobliwej puchlinie w prawym 
boku, dochodzący do niższych żeber.

S I ., A L , kąp. C5, na brzuch nad. C5, Ele. B. na 
symp. i w okł. na brzuch, albo 20 z. C5, okł. C5, kąp. 
S., kąp. S5, kąp. A2.
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e. O padnienie k is z k i sto lcow ej, kiszka odchodowa wychodzi 
na zewnątrz. Starać się wypchniętą część kiszki na po
wrót wepchnąć i CI., co 1/4, okł. z C., z S., nad. S., kąp. 
nac., okł. z C3, kąp. z Ele. B., lub Ele. R., X  Ele- Ź. 
na symp. i sacrum.

f .  F is tu ły  w  kiszce sto lcow ej leczą się S. albo C. z nad., 
kąp. i okł. z C5, albo kąp. z S., albo kąp. A2, nad. A2, 
okł. z Ele. B. i na nerwy odpowiednie Ele. R. X  Ele. Z.

g. B u rczen ie  k iszek  i  o sła b ien ie , jak nerwowe bóle pod d.
h. P eryodyczn e zapalen ie kiszek. F II. co 1/4, 20 z. C5, na 

sucho i jak pod d.
I. P o lip  w  kiszce odchodowej. Powstaje wskutek zapalenia 

błony śluzowej kiszki odchodowej, two rzy się narośl miękka 
tak zwany p o lip  śluzow a ty , albo narośl twarda, p o lip  
w łókn is ty , które to narośle stają się przyczyną wielu do
legliwości, osobliwie przy oddaniu odchodów, połączone 
z krwawieniem; bardzo często są one większej objętości 
i wysuwają się na kształt opadu kiszki na zewnątrz, 
krwawią bardzo często, przez co siły chorego znacznie 
ubywają. Czasem wiele śluzu odchodzi, czasem bywa 
cuchnący, ropiasty, czasem z silnem krwawieniem.

CI. co 1/4, SI. co 1/4, C5I. co 1/4, kąp. z C5, z S., 
z A2 i z S5, z Ele. R. X  Ele. Z ., na symp. plex. na 
obu stronach kolumny pac. i na krzyż; nac., z C5 albo 
z S ., okł. z Ele. B. na miejsce cierpiące.

81. Kolana obrzękłość, opuchlina zwana białą.
S I. C I., A I., C5I., 10 z. C3 na sucho, kap., nad. 

lub okł. z C5, lub z S, lub z S 5, lecz szczególniej we
wnątrz C. i Ele. R. X  Ele. Z. na odpowiednie nerwy, 
Ele". B.

a  W  razie  bólów  Ele. Ziel. nad. lub okł. z C5, Ele. B. 
albo Ele. N.

bj O brzękłość b ia ła , po łączona  z f is tu łą  jak pod nr. 81.
c) O brzękłości na  obydw u kolan ach , jak nr. 81, a szcze

gólniej kąp. i nac. z C5.
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d. R eum atyzm  peryodyczn y w  kolan ie. F II. co 1/4, nac. lub 
okł. z F 2 na podżebra, zresztą p. P odagra .

W razie oporu i nie zmiękczania się obrzękłości bia
łych, dodaje się z korzyścią na occip. symp.; przysta
wianie Ele. R. X  Ele. Ż. X  Ele. N. Jeżeli obrzękłość 
zaczyna mięknąć, dodaje się do kuracyi okłady, z tych 
Ele. (dodając po 20 kropel na 1/4 szklanki wody), tak 
kładąc, aby szeroko obejmowały i często były odmie
niane, aby nie dopuszczać do zupełnego wyschnięcia.

Nacieranie obrzękłości maścią z sadła niesolonego 
z Anticanceroso nr. 10. Używanie S. wewnątrz i ze
wnątrz wyleczając G uz b ia ły  z fistułami; trzeba zaczy- 
nać przez S. leczenie, i dopóty nie uciekać się do C., 
dopóki S. nie okaże się bezskutecznem co do zmiękcze
nia guza, albo gdy stan limfatyczny jest widocznie bar
dzo ważny, wtedy stósować leczenie jak pod nr. 81 
wskazano.

W yleczenia. G uz w  p ra w ym  kolan ie  od 15tu lat, 
u kobiety 52 lat mającej wyleczony przez S. Podobny  
wyleczony przez C2. D w a  w ielk ie  gu zy  na każdym kola
nie, wyleczone przez C. wewnątrz i zewnątrz, oraz okł. 
z Ele. B. R eum atyzm  w kolanach u kobiety m. 43 lat, 
wyleczony p. S. i okł. z Ele. B.

Wielki guz w kolanie z 7 dziurami mniej lub więcej 
zamkniętemi, wskutek zastosowania apertury, która wy
dawała krew. Chód utrudniony o kiju. Polepszenie na
stąpiło w 6 tygodniach od C. wewnątrz i zewnątrz, na
stępnie wyleczony w miesiąc przez S. X  C. i okł. z A. 
na aperturę, gdy ta sączyła krew, nadto Ele. R. na 6 
głównych punktów.

82. Kolumna pacierzowa por. Mlecz pacierzowy.
Zapalenie chroniczne albo ostre kolumny pacierzowej, 

(Myelite).
Symptomy. Mrówienie i ociężałość w palcach rąk 

i nóg, niekiedy wymioty żółciowe, częściowe konwulsye, 
stopniowy paraliż, osobliwie nóg— rozprężenie w kiszce
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odchodowej i w pęcherzu, utrudnione oddechanie, czę
sto pomieszanie zmysłów,, majaczenie, bredzenie, zacisk 
szczęk, zgrzytanie zębami.

Choroba ta gdy ostra, jest gwałtowna, trwa 4 do 
20 dni. Tak ostra jak chroniczna jest uważaną za nie- 
wyleczalną i śmiertelną. Wyleczono ją przez S., i na 
wszystkie zagrożone miejsca, lecz dopiero przy rekon- 
walescencyi Ele. R. Być ostrożnym w dozach, i za naj
mniejszym znakiem pogorszenia zmniejszać je, także 
Ele. R. zastąpić przez Ele. B.

Leczenie. S I I. co 1/4, C5II. co 1/4, C5I., A I., co 
1/4. Lecz nadewszystko pomaga kąp. C5, i nac. na całą 
głowę, albo kąp. S., albo kąp. A2. Elektryczność do
piero przy rekonwalescencyi. Wtedy okł. z Ele. B. na
około kolumny pacierzowej (po jednej i drugiej stronie 
kręgów), Ele. R. X  Ele. Z., na occip. na skronią, na 
symp. po obu stronach atlasu, i obu stronach kolumny 
pacierzowej.

a. N aruszen ie  kręgu  kolum ny p acierzow ej jak pod nr. 82, 
lecz w tym razie i we wszystkich gdzie powód choroby 
zewnętrznej jest. Elektryczności używa się zaraz na po
czątku kuracyi, osobliwie Ele. B.

b. S krzyw ien ie  kolum ny pacierzow ej jak pod a ).
c. Zgarbienie jak pod a ) ,  albo wewnątrz S. i przemywania 

wódką, w której 25 z. S. w litrze rozpuszczono, — całą 
długość około kolumny — co rano, kąp. 100 z. S. do 
wanny. NB. Ziarnka S. naprzód w wodzie rozpuścić, po
tem wlać do wódki.

W yleczenia. Mężczyzna 21 lat m., któremu naruszono 
kręg, tak że nie mógł ustać, wyleczony przez S. i okł. 
z Ele. B. od razu od początku kuracyi.

U pięcio-letniego dziecka skrzyw ien ie  kolum ny p a c ie 
rzow ej wskutek febry, wyleczone p. S. i Ele. R. po obu 
stronach kręgów.

Z garbien ie , dziewczyna lat 13 m., zewnątrz i wewn. 
S. i Ele. R. X  Ele. Z. wyleczona.
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83. Katar mózgowy. (Coriza). S I., nad. C2 na całą głowę, 
kąp. C2, nad. S. na głowę, Ele. R. X  Ele. Ż. na occip. 
i symp. Ele. B. w połączeniu z kilkoma ziarn. S. albo C5.

K a ta r y  mózgowe i  p ie rs io w e . Dłuższe używanie S. 
w końcu doprowadza osoby skłonne do katarów iż nie 
dostają kataru, i gdy jak tylko następują pierwsze oznaki 
kataru lub tylko kichanie, jako prezerwatywę wziąść 2 
do 4 ziarnek S. na sucho — prawie natychmiast się prze
rywa katar i jest się uwolnionym od niego.

Kichanie ustaje również przez przystawienie na począ
tek nosa (między brwiami) Ele. R.

Katar gwałtowny od 15 dni u mężczyzny 56 lat, wy
leczony przez S. X  A. a potem przez S.

84. Koguci grzebień patrz Narośla (Condylómes).
85. Konwulsyjny Szczękościsk. (Trismus, Tetanos). S II. co 

1/4, nad. S. na szczęki, Ele. B. na occip. symp. na 
szczęki i nad jamami ocznemi.

96. Konwulsye, Drgawki. (Convulsions). Kurcze lub drgawki, 
powstają w skutek chorobliwego podrażnienia nerwów 
ruchowi przysługujących, wywołują przeto w mięśniach 
które zaopatrują, skurczenia. Jeżeli takie skurczenie jest 
ciągłe bez przestanku, wtedy zowią się kurczami stęża- 
jącemi (spasmi tonici). Jeżeli kurcze naprzemian ze zwol
nieniami, zowią się drgawkami (spasmi clonici) konwul- 
syami. Jedne lub drugie nie zależą od woli albo wyobrażeń 
umysłowych, i objawiają się wykrzywianiem, przegina
niem bądź pojedynczych członków, bądź całego ciała. 
Kurcze wywołują stężenie, drganie, podrzucanie, pląsa
nie, płacz, śmiech, śpiew, krzyk i t. p. Pojawy kurczowe 
przychodzą najczęściej paroksyzmami, po których nastę
puje znużenie, bardzo często sen dłuższy lub krótszy, 
poczem stan na pozór zupełnie zdrowy. Jeżeli takie cho
robowe podrażnienie ogranicza się na zwężeniu albo ścią
gnięciu w pewnych jamach albo otworach, zowiemy je 
wtedy ściągającemi, np. kurcz w otworze stolcowym, 
w krtani, albo kurcze napierające np. parcie do uryno-
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wania, parcie na stolec, na macicę albo kurczę wzdyma
jące, szczególnie w kiszkach w żołądku. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na kurcz w sparzę głosowej, który 
się pojawia przy anginie błotniastej, i jest charaktery* 
stycznym symptomem tej zabójczej choroby, objawia się 
piejącym odgłosem przy każdem zakaszlnięciu podczas 
poprzedzającego wdychania, chociaż dzieci tą ciężką cho
robą nie są dotknięte, nie doznają wielkiej duszności, 
nawet wypociny błoniaste nie formują się, a przecież 
wskutek kurczu zagraża zagłada życia. Jeżeli ten kurcz 
jest w małym stopniu, wtedy objawia się zachodzeniem 
(zanoszeniem się) u dzieci, osobliwie przy płaczu, albo 
przy ostrym katarze, krtani i tchawicy.

Konwulsyjne drgawki u dzieci objawiają się w nieo
kreślonych odstępach, z raptownem wytężeniem wszy
stkich członków, rzucaniem takowych, ściskaniem ust, 
przewracaniem oczów, zaczerwienieniem lub zsinieniem 
twarzy. Te symptomy ustają po niejakim czasie, a dzie
cko jest potem znużone, zmęczone.

Konwulsye z przyczyny robaków, albo skrofuł, lub 
złej cyrkulacyi krwi, leczą się Verm. III. albo S III. lub 
C5III. lub stósownie do konstytucyi A III. co1/4y wogóle 
dozy bardzo rozcieńczone.

a. Konwulsye wyłącznie w porze letniej, jak wyżej z doda
niem kąp. C5.

b. Konwulsye z przestrachu, S II. co 1/4, Ele. R. na symp.
c. Konwulsyjne drgawki kąp. C5, S II , Ele. R. X  Ele. Z., 

kąp. z Ele. B.
d. Konwulsye, początki szaleństwa, jak pod e.
e. Konwulsye ze świerzbieniem nosa. Verm. I I . , kąp. C°, 

nać. lub kompr. z F2, na podżebra kąp. z Ele. B.
f. Konwulsye lub rozdrażnienie nerwu sympatycznego w sku

tek przelęknienia, jak pod c, oraz przystawienie Ele. R., 
które czasem od razu pomaga.

g. Rozdrażnienie newowe spowodowane gazem, kwasem wę
glowym, jak pod c.
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h. K onw ulsye pozosta łe  p o  cholerze. jak pod c., oraz nad. 
z A2 na okolice serca i nad. lub okł. z F 2 na podżebra, 
albo kąp. S.

i. K on w u lsye  pod cza s m iesięcznych p eryo d ó w  A2 I I I ., kąp. 
C5, albo kąp. A2.

87. Kostnej tkanki nabrzmienie (Spina ventosa) z bólem 
wielkim i przejmującym S., a jeżeli cierpienie nie ustę
puje, dodać na tył głowy, nerw symp. i z obu stron ko
lumny pacierzowej okł. z Ele. R. X  Ele Ż.

Wyleczenie: S p in a  ventosa u kobiety w nodze okry- 
tej ranami, przy cerze koloru złoto-cytrynowego, ustach 
bladych, wychudzeniu. Chciano odjąd nogę, ale uważano, 
że chora zbyt osłabiona i wyniszczona. Wyleczona zo
stała w przeciągu trzech lat. Ośm lat jak już zdrowa 
przez S. Leczenie ukończyło się wyrzuceniem spruchnia- 
łej kości i rana się zabliźniła. Hr. Mattei zachowuje 
zbiór kości spruchniałych , wydobytych przez samo we
wnętrzne leczenie.

88. Kości choroby por. Stawy.
a. Rozm iękczenie kości. Choroba właściwa dorosłym między 

30 a 40 rokiem, rozwija się pomału w przeciągu 6 do 
10 la t , u kobiet częściej niż u mężczyzn. W początku 
zjawiają się boleści, to tępe to ostre, skóra traci swoją 
elastyczność, postać twarzy stara, ogólne chudnienie. 
Boleści czasami zmniejszają się, następnie nabierają gię
tkości kości, tak dalece, że przy miernem nawet ich na- 
ciśnieniu w łuk się zginają. Choroba zaczyna się od 
miednicowych kości, rozszerza się na kości piersi i pa
cierza, kość pacierzowa zgina się w postaci litery s, na
stępują różne zgięcia i przełamy żeber.

Leczenie takie samo jak choroby angielskiej, (rachi- 
tisme). S I . ,  S2I., C I. co 1/4, S51., A21., kąp., okł., 
nad. z C5, kąp., nad. okł. z S., lub z S5. kąp. A2, kąp. 
z Ele. B. lub Ele. N., Ele. R. X  Ele. Ż. na occip. symp., 
plex. i na wszystkie nerwy odpowiednie miejscu zaata
kowanemu, kąp. z Ele. R. albo z Ele. Ziel., szczególniej
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powtarzać kąp. z C5, a nawet z Ele. Ziel. kość spró
chniała sama odejdzie.

b. Z apalen ie b łony okostnej bywa albo samodzielne albo na
stępstwem innej choroby. W pierwszym razie pochodzi 
z przyczyn mechanicznych, to jest skaleczenia, zgniece
nia i bywa ostrej formy. W drugim razie jest chorobliwy 
stan sąsiednich części, albo całego organizmu, miano
wicie zapalenie łączącej tkanki, skrofuły, szkorbut itp. 
po części bywa chroniczne, i poznaje się po twardej 
puchlinie mniejszej lub znaczniejszej na kościach nama
calnej bolesnej bardzo przy dotknięciu, przytem bywa 
ogólny stan gorączkowy.

S I ., C I., A I . , C5I., C4I ., kąp., nać., okł., z C5, 
toż samo z S. i z S5, okł. z Vener. 20 z, C5, albo 20 
S5, albo 20 S ., lub 20 C4 na sucho, Ele. B. lub Ele. 
R. w okładach.

c. K ostna  n arośl na kolanach, leczy się jak pod b.
d . Ł am an ie  w  kościach, ból podobny jak przy złamaniu kości.

S II. co 1/4, kąp., nać., lub okł. z S., toż samo z A2, 
na tył głowy, symp. Elek. N. i nać. na bolące miejsca 
z C5, okł. z Ele. B. i okł. z Ele. R. X  Ele. Ż.

e. Z łam an ie  kości. Złamania bywają proste i złożone, w pier
wszym razie kości złamane są na 2 części, w drugim 
zdruzgotane na kilka, przytem bywają bardzo uszkodzone 
i miękkie części tak, że członek w miejscu złamania po
dobny jest do worka napełnionego jakąś massą złożoną 
z pogniecionych muskułów i drzazg kostnych, oprócz 
tego złamania rozdzielają się na poprzeczne, podłużne 
i ukośne. Leczenie złamania polega na doprowadzeniu 
kości do normalnego położenia i utrzymaniu jej w tem 
położeniu do czasu zrośnięcia się kości, na co zwykle 
trzeba czasu 6 tygodni; na miejsce przełamu zakłada 
się bandaż z deseczek, a gdy ich nie ma, to przeła
mane miejsce wzmacnia się dokładnie bandażami z płótna.

Leczy S I I., okł., nać., kąp. z S. albo C5, albo S5,
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okł. z Ele. N. na nerwy odpowiednie Ele. R., Ele. Ż., 
Ele. B.

f .  Z w ichnięcie kości. Jest wysunięcie się kości ze stawów 
wskutek nieprawidłowych poruszeń lub wypadku. Bywa 
zupełne, gdy powierzchnie kości o tyle oddalone jedna 
od drugiej, że nie dotykają do siebie w żadnym punkcie, 
albo też niezupełne, gdy w niektórych punktach się 
dotykają. Naprzód potrzeba naprawić zwichnięcie, nało
żyć potem bandaże i nie poruszać członkiem 10 do 15 
dni. Dla niezupełnych zwichnień czas może być krótszy.

S I . co 1/4, albo 20 z. S., albo C5I., albo 20 z.C5, 
kąp. z C', z S., A2; Ele.R. X  Ele. Z. na wszystkie nerwy 
odpowiednie zwichnięciu i także na occip., symp. i plex.; 
nac. z S. i z S5.

NB. Od czasu jak hr. Mattei wynalazł C5, otrzymał 
świetne rezultaty w leczeniu wszystkich chorób ko
stnych przez kąpiele z C5. Co tem się tłomaczy, że C5 
jest środkiem przeciwwenerycznym, a jad weneryczny 
jest przyczyną dalszą lub bliższą chorób kości.

NB. Inne choroby kości patrz Nr. 172 Pruchnienie 
i 118 Nadrosty.

89. KOŚĆ udowa (Femur) Zw ichnięcie p rzy p a d k o w e  staw u  
biodrowego.

Leczenie: SI . ,  Ele. R. w okładach na staw, albo 
Ele. B., albo 20 z. C5, kąp., nac., okł. z S., z C5 z S5. 

a - Jeże li zw ichnięcie c z y li  w y jśc ie  ze s taw u  sam o z siebie, 
jak pod Nr. 89, oraz 10 z. C4, 10 z. A2, Ele. N.

Oprócz w okładach pomaga bardzo Elektryczność 
przystawiana flakonem otworem do ciała.

99. Kość biodrowa czyli zw ichnięcie (Coxalgie) w yjśc ie  ze 
staw u  biodrow ego kośc i u dow ej (femur).

Leczenie jak pod Nr. 89 i a.
U w agi ogólne co do leczenia obydwóch chorób pod 

Nr. 89 i 90.
W  zw ichnięciu  p r zy p a d k o w em. Wypadek może się 

zdarzyć tak dobrze osobie limfatycznej jak angioitycznej,
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trzeba na to zważać i stósownie do konstytucyi wybrać 
lekarstwa. Jeżeli limfatyczna, daje się S. z przystawie
niem Ele R. na nerwy wyżej nogi, rano i wieczór, i okł. 
z Ele. R. na staw. Jeżeli stan limfatyczny jest bardzo 
rozwinięty, wtedy S. X  C. wraz z Ele. E. Jeżeli osoba 
angioityczna S. X  A. wraz z Ele. R. X  Ele. N.

W  zw ichnięciu  zaś dobrow olnem kość udowa nie mogła 
być wypchnięta ze swego łożyska (ze stawu biodrowego) 
jak tylko przez uformowanie się w stawie obrzękłości 
(tumeur), która zwiększając się doprowadza do wypchnięcia. 
To nie może się przytrafić tylko osobie mocno limfa- 
tycznój; w takim razie daje się bez dalszego egzamino
wania S., a w razie oporu S. X  C. wraz Ele. R.

Zwichniecie przypadkowe może być uleczone w 4 do 5 
tygodni, gdy tymczasem dobrowolne w 4 lub 5 miesięcy, 
dlatego że trzeba dać czas lekarstwom zniszczyć obrzę
kłość w stawie.

Jeżeli przez zadawnienie zwichnięcia, albo przez gwał
towne naciąganie, kręcenie, aby kość udową do stawu 
napowrót wprowadzić, albo przez gwałtowne uderzenie, 
które spowodowało zwichnięcie, zerwany został scięgacz, 
który utrzymuje kość udową w stawie, wtedy zwichnięcie 
(wybicie) jest niewyleczalne, a leczenie nie może mieć 
innego skutku, jak przywrócić zachwiane zdrowie w innych 
względach organizmowi. Albo jeżeli zwichnięcie było do
browolne, zapobiedz można większym cierpieniom, gdyż 
zdarzało się często, iż u osoby dotkniętej takim zwichnię
ciem w młodości, w późniejszym czasie uformowało się 
bardzo ciężkie obrzmienie kolana w zdrowej nodze.

W zwichnięciach wypadkowych, nawet wtenczas gdy 
scięgacz nie pękł, i gdy wprowadzono kość do stawu, 
chory będzie kulał przez resztę życia, jeżeli ściśle nie 
będzie prowadził kuracyi wyżej wskazanej, ponieważ w ta
kim razie ścięgacz nie będzie mógł sam przez się od
zyskać pierwotnej siły, ani utrzymać kość udową w sta
wie w normalnej pozycyi.
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Nadzwyczajne wytężenie muskulu, sprawione przez 
kulanie, sprowadziło stwardnienie, obrzmienia w stawie, 
zamiast rozmiękczenia go i absorbcyi, i ono to utrzy
muje kość udową w oddaleniu od miseczki stawu. Ztąd 
pochodzi nierówność między nogami, któremu tylko le
czenie może zapobiedz, absorbując stwardniałość.

90. Krew. Choroby krwi pochodzą albo ze zbytku krwi, lub jej 
wzburzenia, albo z niedostatku lub powolnego krążenia.

Do pierwszych należą : pełność krwi, napływy krwi do 
mózgu i płuc, apopleksya, plucie krwią, krwiotoki na
wałowe ; leczą się małemi a nawet najmniejszemi dozami. 
A II. albo A III., A2 II. lub A2 III. i bardzo słabe okłady 
z A2 na okolice serca (2 z. do stołowej łyżki wody).

Do drugich należą: niedopływy krwi (congestions passi- 
ves). Zatkanie płuc, zapalenie płuc (pneumenie), choroby 
serca (ściśnięcie jego komórek) (anemia), w bladaczce nie
dokrwistość, rozdęcie żył (varices), leczą się zwykłemi lub 
zmniejszonemi dozami A II., A2 II., C II., zwykle dawać 
A II. X  C II., albo A2 II. X  C II., gdyż wymienione cho
roby są spowodowane zepsuciem limfy.

Te choroby znajdują się na właściwych miejscach opi
sane i według alfabetu w niniejszym spisie zamieszczone. 
Hr. Mattei poleca później wynalezione Antiangioitico Nr. 3 
w tychże samych razach co i dawniej istniejące Nr. 1 i Ang. 
nuovo czyli Nr. 2, gdyby tamte nie działały odpowiednio. 

a. P ełność k rw i u ludzi średniego wzrostu jest skutkiem 
życia nieczynnego, albo siedzącego przy dobrem żywieniu. 
Ciężkość i ból głowy, szum w uszach i senność, sen 
ciężki, pełen marzeń, przebudzenie się długie, częste 
bicie serca z uciśnionym oddechem. Kąp. z A2, na całą 
głowę okł. albo maść z A2, na nerwy odpowiednie bólom 
Ele. N., nac., okł., kąp. z C5, A II. co 1/4, A2 II. co 1/4, 
nac. z A2 na okolice serca, nać. z F 2 na podżebra. 
N ied o k rw isto ść  (Anemia), pochodzi z różnych przyczyn, 
nużącej pracy, niepożywnego pokarmu, mocnych dyaryj. 
obfitych krwiotoków, regularności, hemoroidalnych cho-

13
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rób, połogów i t. p. Kobiety bardziej niż mężczyźni 
podlegają anemii; symptomy: blada skóra, śluzowa po
włoka ust i powiek, mało zarumieniona, a niekiedy pra
wie biała, drażliwość, wielkie osłabienie, znużenie, ospa
łość i smutek, przy ruchu duszność i bicie serca, uczucie 
zimna w ciele, końce palców zawsze chłodne i jakby 
zdrętwiałe i uczucie w nich mrówienia. Bieg choroby 
długi, a jeżeli anemia pochodzi w skutek nagłej i ob- 
fitej utraty krwi, to może i do śmierci się przyczynić.

A I . , S I., kap. A2, nać. z A2, na okolice serca, 
a w razie uporu C., albo A. X  S. X  C.

92. Krwiotoki (Hemorrhagies). Wszelkiego rodzaju zatrzy
mują się z łatwością przez A., czasem naprzemian z S. II. 
co 1/4 , CII.  co1 /4 , Ele. N. albo Ele. B.

a. Krwiotoki macicy A II. co 1/4, A2 II. co 1/4, okł. na 
serce z A. lub A2, kąp., nać., okł. z A2, kąp. z C5, nać. 
lub okł. z F 2, na podżebra (hypocondres).

b. Krwiotoki miesięczne oczów, jak pod a.
c. Krwiotoki kanału odchodowego, jak pod a., por. Hemoroidy.
d. Krwiotoki z nosa (epistaxis).

A I. A21. co 1/4, powinien ustać od samej wewnętrz
nej kuracyi, jeżeli nie ustaje, to użyć wciągania do nosa 
z rozpuszczonych ziarnek A albo A2, albo kąp., nać., 
okł. z A2 na okolice serca.

e. Krwiotoki z ran.
Jeżeli rana jest małą, wystarcza często przemywać 

ranę 30 do 40 sekund wodą, w której rozpuszczono 20 z. 
A. na szklankę wody. Szczególniej w okaleczeniach ten 
środek jest bardzo pomocny.

W ranach przypadkowych wielkich, przyłożenie okła
dów z A. (20 z. do szklanki wody). Gdyby to nie za
trzymało, lub gdyby upływ krwi był znaczny, okł. z Ele. 
N., zatrzymają prędko krwiotok.

Hr. Mattei przytacza wypadek, iż zagoił arteryą ra- 
mienną przez okł. z Ele. N.

f. Krwią plucie. W bardzo słabych dozach A.
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Plucie z krwią z zadyszaniem się u mężczyzny 68 
lat, wyleczone w 6 tygodniach przez S. X  A., a potem 
z powodu oporu p. C ., lecz S. dokończyło kuracyi, 
z powodu, że nie można nagle zaprzestać C.

93. Krup p. Gardło; tam opisana ta choroba. Często bywa 
wyleczony samem przystawianiem Ele. R. X  Ele. Z. na 
occip. i nerwy podjezykowe małe. Wewnątrz P II., nac., 
okł. z F 2 lub z C5 na podżebra, kąp. C5, wewnątrz SI., 
P I., płk. gardła z Ele. B.

94. Krzyże (Sacrum). Jest część niższa kolumny pacierzowej, 
złożona z 5 kręgów zwanych krzyżowemi, które w doj
rzałym wieku zrastają się z sobą, tworzą jedne kość 
zwaną krzyżową, stanowiącą tylną część miednicy, poło
żoną między kościami biodrowemi, które są do niej przy
czepione z każdej strony. Kość biodrowa składa się 
(w młodości z trzech) a w dojrzałym z jednej kości i two
rzy z kością krzyżową tak zwaną miednicę, w której za
warte są różne naczynia i która służy za punkt do przy
mocowania kończyn dolnych (nóg). Kość biodrowa dzieli 
się na trzy części, to jest kość b iodrow ą  (górną część) 
i boki kość siedzen iow ą  i kość łon ow ą  łączącą obydwie 
kości biodrowe z sobą z przodu, te kości schodzą się 
w panewce przeznaczonej dla osadzenia główki kości 
udowej. Na górnej części kości krzyżowej osadzony jest 
dolny kręg lędźwiowy, u dorosłych pierwszy od dołu 
ruchomy. Kość krzyżowa zakończona jest kośc ią  ogonową  
zwaną kuprem, na której odróżnić można ślad czterech 
kręgów, które równie jak i kręgi kości krzyżowej są ze 
sobą zrośnięte i stanowią także jedne kość u dorosłych. 
Kręgi kości krzyżowej i ogonowej nazywają też kręgami 
fałszywemi, dla przeciwieństwa z 24 górnemi, stanowią- 
cemi kolumnę pacierzową. Obydwie te kości krzyżowa 
i ogonowa zrośnięte z sobą, stanowią to, co nazywamy 
krzyż (sacrum).

a. K r z y ża bóle. Cierpienie bardzo dokuczliwe, z różnych 
przyczyn pochodzące, na które uskarżają się szczególniej

13*
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hemoroidalni, reumatyczni, albo na podrażnienie mlecza 
cierpiący.

Powstają wskutek zdźwigania się, ze zbicia, upadnię- 
cia na krzyże, w ogólności bóle te są piekące, gniotące, 
łamiące, szarpiące, kłujące, połączone z uczuciem roje
nia, allo bez porażenia, które się rozciąga od krzyżów 
aż do palców u nóg.

Na ten ból niezbędna elektryczność, a często i zu
pełnie dostateczna. Ból ten pochodzi z braku s ił , jako 
też i nadzwyczajnego ich natężenia, dla tego należy pró
bować Ele. R ., a potem Ele. Z ., albo obu naprzemian. 
Przy zbytniem sił naprężeniu Ele. Z., jako ujemna przy 
braku sił Ele. R. będzie stósowniejsza, Ele. przystawiają 
sie na sacr., na wszystkie nerwy biodrowe (sciatiąue). 
Wewnątrz: S I I. co 1/4, C II. co 1/4, albo nać., okł., 
kąp. z C5, z S ., z S5, albo 20 z. C5, na sucho, okł. 
z Ele. B. Zaś dla temperamentu krwistego używać Ele. 
N., kąp., nać., okł. z A2, nać. okł. z F 2 na podżebra, 
i tamże nać., okł. z C5, kąp. C5, okł. z A ., lub A2 na 
okolice serca, Ele. B. w okładach na sacrum, nać. z S.

Jeżeli Elektryczność nie uśmierza bólu, to dla przy
wrócenia czułości nerwom przykładać okł. z A. na nerwy 
i miejsce upartego bólu. Tym sposobem leczą ostre 
i chroniczne cierpienia krzyżów.

95. Krzywica (Rachitisme) zwana także choroba angielska. 
Właściwa jest dzieciom od 1 do 5 lat. Czasami ledwo 
ma trzy miesiące, a już staje się chorem. Początkiem tej 
choroby bywa złe trawienie, zatwardzenie na przemian 
z rozwolnieniem, niekiedy wymioty, brzuch nadęty od 
wiatrów, uryna wydziela się w większej ilości z obfitym 
osadem, chudnienie, postać chorowita, cera twarzy cie- 
mno-żółta, wydrążone kości są bardzo miękkie, gną się, 
a nawet łamią się przy najmniejszem naciśnięciu. Końce 
kości w stawach grubieją. Dzieci dotknięte tą chorobą, 
okazują już w pierwszym albo drugim roku życia, zgru
bienie stawów przy dłoni, łokciu, stopy, lub kolana;
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kości stawów wydają się rozrośnięte, jakby podwójne, 
przez to tworzy się niemoc nóg, łatwe wykręcenie sta
wów, Takie dzieci nie mogą się na nogach utrzymać, 
i trudno uczą się chodzić. Jeżeli wcześnie temu złemu 
się nie zapobiegnie i dzieci zmuszamy chodzić, wtedy 
kości wyginają się, a kolana do siebie się zbliżają; stopy 
nóg odwracają się palcami na wewnątrz. W kolumnie 
pacierzowej kręgi z natury prawie chrząstkowate, przez 
przedwcześne chodzenie zgniatają się w skutek ciężkiej 
głowy, przechodzą łatwo w stan zapalny, a następnie 
w owrzodzenie, przez co formuje się najprzód garb w krę
gach lędźwiowych, najczęściej w kręgach klatki piersio
wej. Czaszka głowy ma większe rozmiary względnie do 
twarzy, mianowicie przód głowy i ciernie.

W drugim okresie życia, gdy układ kości więcej się 
już wzmocnił, skrzywienie kolumny pacierzowej pojawia 
się na kształt litery S. W skutek skrzywienia kolumny 
pacierzowej, tworzy się skrzywienie klatki piersiowej 
z garbem na przodzie lub między łopatkami. W począ
tkach tę chorobę można wyleczyć, zadawniona trudna jest 
do wyleczenia, mimo maszyn prostujących, sznurówek 
i t. p., które tylko męczą jak tortury a nie leczą. Wogóle 
jest to wadliwy wzrost dzieci, pochodzący z wielkiego 
zakażenia limfy u rodziców. Można ją radykalnie wyku- 
rować u dzieci, jeżeli się wcześniej zaczyna leczyć, to 
się usunie wszelkie skrzywienia. Do objawów tej cho
roby, należą także objawy silnego zakażenia skrofulicznego, 
które pojawia się jako nabrzmienie gruczołów szyjnych, 
podszczękowych , podpachowych , lub też pachwinowych, 
nabrzmienie nosa, ust, albo jako wyrzuty na przyskórni, 
parch na głowie, liszaje, wrzody, obrzmienie kresek, czyli 
gruczołów brzusznych.

Leczenie: C I., S I .,  A I I , ,  20 z. C5, kąp., nac., 
okł. z S., z A2, lub C5, kąp. z Ele. B., z Ele. R., lub 
z Ele. Z., okł. lub nac., z F 2, na podżebrza. Ele. R.
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i Ele. Ż. na wszystkie nerwy, nac. z C5 na całą głowę, 
kąp. z Ele. Ziel.

a. K rzyw ica  s taw ow a , jak pod Nr. 95.
b. K rzyw ica  1 9 -le tn ia  uleczona A I., A2 1., kąp., nad., okł. 

A2, Ele. N. na wszystkie nerwy czyli tak zwane punkta 
główne.

c. D ziecko  roczne zupełnie osłabione, uleczone przez S II. 
i Ele. R. na occip. symp., przystawiana po 5 do 10 
sekund.

Dziecko, które nie mogło chodzić, tem samem le
czeniem.

96. Kontuzya zasiniona (Ecchymose). Z powodu spadnięcia, 
uderzenia, postrzału.

Natychmiast okł. z Ele. R. i 2, 3, 4 ziarnek na su
cho S. stosownie do wieku.

Jeżeli jest krwiotok u rannych w pierwszej chwili 
zamiast okł. z Ele. R ., kłaść okł. z A., dając 10, 15, 
20 ziarnek do szklanki wody, aż do ustania krwiotoku, 
potem kłaść okłady z Ele. B. X  okłady z S. (10, 15, 
20 ziaru do szklanki wody).

a. K ontuzya oczów p. Nr. 157. Oczy.
97. Kurcze (Crampes). Kurcze zjawiają się nagle i bez wi

docznych powodów, wielki palec i łydki więcej nad inne 
członki im podlegają, nagły, silny ból w łydce albo palcu 
z wyprężeniem mięśni, z uczuciem ściągania, zdrętwienia 
i jakby pełzania mrówek, przeciąga się minut kilka 
a często i więcej.

a . K urcze żo łą d k a  jeżeli przypadkowe, ustają zwykle po 
wzięciu 2 lub 3 a nawet więcej do 10 (w miarę wieku) 
ziarnek S. naraz na sucho, i od jednego lub dwóch przy- 
stawień Ele. R. na dołek żołądkowy. Jeżeli są ciągłe 
lub zastarzałe, dodaje się przystawianie Ele. R., Ele. Z. 
na symp. plex. i atlas, occiput.

b. K urcze w  nogach rozchodzą się pod nać. C5, albo kąp., 
okł. C5, S., S5, okł. z Ele. B.
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c. K urcze w  k a rk u . Ele. E. X  Ele. Ż., na occip., albo okł. 
z C5, S., albo A2 na szyję, lub okł. z Ele. B., na szyję.

d. K urcze r ęk i (pisarzy) nad. C5 albo z S. Ele. B. na rękę 
i jak pod c.

e. K urcze w  żo łą d k u  p r z y  reg u la rn o śc i, jak pod a . , oraz 
Ele. N ., wewnątrz A I I . , nad. A2 na żołądek i okolice 
serca.

f .  K urcze członków p r z y  regu larności. 5 —10 ziarn S. na 
sucho, zaraz wstrzymuje Ele. R. X  Ele. Ż. na occip. 
symp. plex., albo Ele. N. A I I . , nad. z A2 na chore 
miejsce i okolice serca.

g. K urcze e  n erw ie p i ęty . Ele. R. natychmiast je uśmie
rzyła, w razie oporu kąp. C5, a reszta jak pod f .

h. K u rcze żo łą d k a  u  kobie ty 3 2  la t ,  bardzo skrofulicznej 
która w swój młodości miała krew zakażoną przez uparty 
świerzb; musiała leżeć w łóżku dla mocnych kurczów 
żołądka, z niepodobieństwem strawienia czegobądź, w do
datku bóle reumatyczne wędrujące po całem ciele, wy
leczona po długiej kuracyi przez S.

Podobnie i  mężczyzna 7 4  la t przez S. i Ele. R.
i. K u rcze w  m a łym  p a lcu  przeszkadzające pracy, u kobiety 

25 lat, wewnątrz i zewnątrz S. i okł. z Ele. B.
97b Kolki w kiszkach lub w żołądku powstają z różnych po

wodów, najczęściej z nagromadzenia wiatrów w skutek 
wzdymających potraw. Czasem uczucie jakby coś pchało 
na dół kiszki. Czasem brzuch nadęty z kłóciem w pier
siach. Czasem z kłuciem lub parciem pod żebrami i gnie
ceniem w żołądku, następuje ulga po odbijaniu się wia
trami. Czasem burczenie, przelewanie się w kiszkach.

a K o lk i żó łc iow e  powstają wskutek wylania się żółci, oso
bliwie po silnym gniewie lub wielkiem zmartwieniu. 
Uczucie jakby kiszki w kłębek były zbite, przytem nu
dności i gorzkie womity wypróżnienia zielonkowato ślu
zowate. Czasem bóle w podbrzuszu jakby kleszczami ści
skał. Czasem rżnące bóle około pępka , jakby mięśnie 
brzucha do wewnątrz ściągające, połączone z bezsku-
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tecznem dławieniem do womitów, albo też z womitami 
żółciowo-śluzowemi, bez ulgi po nich.

b. K o lk i h em oroidalne, pochodzą zazwyczaj z zastoju krwi 
w jamie brzucha, z równoczesnem nagromadzeniem wiatrów.

c. K o lk i reum atyczne wskutek zaziębienia się u osób podagrę 
cierpiących.

d . K o lk i czysto nerw owe powtarzają się peryodycznie od czasu 
do czasu, wskutek ogólnych cierpień nerwowych.

Wszystkie te przypadłości leczą się przez użycie 5 do 
10 z. S. na raz na sucho i Ele. R. albo S I. co 1/4, albo 
20 z. S. co 1/2, Ele. R. X  Ele. Ż. na dołek, symp., 
kąp. z C5, lub nad. z C5 na dołek, C5I. lub 10 z. C5, 
co godzinę. Jeżeli kolki są żółciowe, dodać okł. lub nad. 
z F 2 na dołek i podżebra. Jeżeli nerwowe dodać Ele. B. 
na odpowiednie nerwy.

97c Kongestye do naczyń krwionośnych z obstrukcyą, por. 
Nr. 142, oraz na całą głowę i twarz C5 w okładach lub 
kąpielach, okłady nać. z A2.

97d Koklusz Ma swoją siedzibę w gardzieli, mianowicie 
w szparze głosowej, krtani, tchawicy, w oskrzelach i prze
ponie, z podrażnieniem nerwu błędnego, zaopatrującego 
swemi gałązkami narzędzia oddechowe, przeponę i mu- 
szkuły międzyżebrowe.

Przyczyny s ą ; epidemicznie panujące katary, zazię
bienie się, lub zarażenie się, wydarza się u dzieci od 2 
do 10 roku, niemowlęta rzadziej ulegają temu, najczę
ściej podczas odry lub szkarlatyny.

Zaczyna się zwykłym katerem gardzieli i tchawicy, 
zwykłym kaszlem, lecz prędko przybiera szczególnie cha
rakterystyczną formę, zjawiają się paroksyzmy, z krótkich 
szybko urywanych odkaszleń, przerywanych przeciągłemi 
i głośnemi wdychaniami, trwa on 2 do 3 minut i więcej, 
a powtarza się w przestankach od 1 do 4 do 8 godzin, 
towarzyszy lekka gorączka. W czasie przestanków nie widać 
śladów choroby. Taki stan trwa zwykle 7 do 9 dni, na
wet i dłużej. Rodzice zwykle nie zwracają uwagi dopóki
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nie pojawi się silniejsza gorączka z dojmującym kaszlem, 
tak we dnie jak w nocy, przyczem dziecko ma oczka 
zaczerwienione, uskarża się na łechtanie i ból w dołku 
szyjnym.

Gdy się nie zapobiega leczeniem, następuje okres sil
niejszej choroby, poprzedza je niepokój, strach, chory 
opiera się rękami, stara się przytulić głowę, albo wy
ciąga ją na przód, twarz przybiera ciemno-czerwoną barwę, 
chorzy robią wrażenie osób duszących się. Attak kończy 
się zwykle wyrzuceniem flegmy, niekiedy szluzu i po
karmu, czasem pokazuje się krew nosem i ustami.

Leczenie. A III. co 1/4, kąp. C8 i nać. A2 na serce, 
Ele. N. na symp. plex. albo P I I . , albo C III. co 1/4, 
albo C5 III. kąp. z Ele. B., a czasem S  III. stósownie 
do konstytucyi dzieci.

Sądzi się to według rodziców. C. używa się w razie 
oporu lub w chronicznych wypadkach skomplikowanych, 
jak przykłady wyleczenia niżej.

K aszel. Rozumiemy tu kaszel z prostego zaziębienia, 
w postaci kataru oddechowych naczyń, zwykle razem 
z katarem nosa. P 1. co 1/4, albo P 2 II. co 1/4, albo 
CII. co 1/4, albo A II. co 1/4, płk. gardła z Ele. B.

Dziewczynka 10-letnia. bardzo blada, urodzona z mat
ki suchotnicy i z familii ulegającej suchotom, zachoro
wała na koklusz; płuca stwardły i zostały zajęte, wię
cej szelestu przy wydechaniu jak przy wdychaniu, raptowne 
schudnienie, ciągła gorączka, osobliwie w nocy — została 
wyleczona przez C.

W ogóle liczba wyleczeń przez A. i przez S. jest 
prawie równa dotąd. Utrzymują także, że użycie Verm. 
w niektórych wypadkach oddało wielkie usługi.

97d Krosty, patrz Nr. 49. Głowa, Strupy (Teigne), Egzema 
Nr. 41., Ospa, Odra, Wysypki pod literą G. Gorączki.

97e Krosta Czarna, (pustule maligne).
Pojawia się na różnych częściach ciała jako popielato- 

brunatny pęcherzyk z czerwoną obwódką. Chory nie uczu-
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wa z początku wielkich dolegliwości; jedynie otaczające 
limfatyczne naczynia nabrzmiewają i pod przyskórnią po
kazują się różowo-fioletowe pręgi, które najdalej po 20 
godzinach niewymowne sprawiają boleści, pęcherzyk pę
ka, z otworu sączy się krwawa ciecz. Tu należy nie tra
cić czasu, gdyż gangrena życiu zagraża, której allopatya 
przez amputacyę stara się zapobiedz. Jeżeli się jej wcze
śniej nie zapobiegnie, następuje śmierć w 24 godzin.

Leczenie: C I. co 1/4, okłady z C., albo okł. nać. 
lub kąp. z C5, kąp , nać., okł. z S., nać. z A2, Ele. R 
i Ele. Z. na odpowiednie nerwy. S I. wewnątrz.

97f Kołtun (plica).
Ma swoją siedzibę w chorobowo ukształconych ko

rzeniach włosów ze zwinięciem czyli skręceniem tychże. 
Rzadko wydarza się na brodzie, pod pachami i na kości 
łonowej. Włosy takie wydzielają brudną i cuchnącą ciecz, 
która resztę włosów do kupy skleja i tworzy spory pęk, 
nakształt plastrów, gniazd; pod mikroskopem okazują 
się pojedyncze włosy popękane i strzępiaste, brudno- 
klejowatą cieczą pokryte, przyskórnią głowy jest nieco 
zaczerwieniona, na której mają siedlisko liczne żyjątka 
(wszy) niekiedy.

Przyczyną tej choroby podług nowszych badaczy ma 
być nieczyste utrzymywanie włosów (co jest niezgodne 
z faktami, bo osoby utrzymujące je najstaranniej dostają 
kołtuna). Zwolennicy zaś pasożytów twierdzą, że tworzą 
się w kanalikach włosów grzybki, które przechodzą 
w zgniliznę i wydają ową bruduo-klejowatą ciecz. Polscy 
lekarze nad Wisłą i Dnieprem przypisują tę chorobę 
klimatycznym wpływom, a zabobony ludowe tych okolic 
uważają kołtun jako prezerwatywę przeciw innym cho
robom. Bądź co bądź, tyle wiemy, że kołtun jest ende
miczną chorobą nad Wisłą i Dnieprem, ale wydarzają 
się pojedyncze wypadki także w innych krajach.

Symptomy. Najprzód pojawia się zboczenie w narzą
dach trawienia, nudności, szczególnie z rana, odbijanie
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kwasem, uporczywa zgaga, bóle szarpiące, gniotące oso
bliwie w głowie i w oczach, z szumem w uszach, po- 
czem włosy jakby lepką tłustością nasmarowane, zwijają 
się w małe kłębki, czasem w wielki, zbity na kształt 
gniazda. Z początku siedzi kołtun przy samej głowie, 
później odrastają włosy tak dalece, że kołtun na nich 
wisi. Na skórze głowy tworzy się łuska, łupież, które 
dają powód do nieznośnego swędzenia i drapania, przez 
co powstają często ranki i strupy, pod któremi gnieździ 
się liczne robactwo.

Dawniejsi lekarze nie dozwalają ucinać kołtuna w pier
wszym okresie, lud czeka aż sam odpadnie. Przy lecze
niu, gdy kołtun na 4—6 cali odrośnie i na zdrowych 
włosach wisi, nie raptem, ale co parę lub kilka dni 
przypalać rozpalonem żelazkiem po trosze w celu odjęcia. 
A że oznaki tej choroby wskazują, iż jej źródło leży 
w zepsutej limfie, przeto przedewszystkiem wypada pró
bować S. wewnątrz i kąp. z S5, okłady na całą głowę 
z S5, przybrać w pomoc C. do wewn., kąp. z C5, okł. 
z C5 na głowę i używać tych dwóch naprzemian, próbo
wać okładów z Ele. B lub nakrapiań, na atlas, occip., 
skronie Ele. R. i Ele. Ż. W razie jeżeli chory krwisty, 
jedno z poprzednich nadewszystko S. przemieniać z A.

Ponieważ w okolicach Wisły zimne febry przemienne 
i pod różnemi postaciami, są powszechną i prawie miej
scową chorobą, kto wie, czy kołtun nie jest następstwem 
ukrytej albo niewyleczonej febry, dlatego obok powyż
szych lekarstw należałoby dołączyć nać. lub okł. z F2 
na podżebra i wewnątrz F. naprzemian ze S. przynaj
mniej przez pewien czas wprowadzić do kuracyi. Zdaje 
się, że leczenie kołtuna będzie powolne i długie.

L.

98. Lata krytyczne p. Regularność.
99. Liszaje (Herpes), (Dartres).
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Wyrzuty wszelkiego rodzaju na skórze leczą się pra
wie wszystkie przez S., niektóre przez A. a w wypad
kach skomplikowanych C. — Por. Egzema, p. Skóra 
i świerzb. Wyrzuty.

a. L is z a j  pęch erzykow y  (rupia) tworzy się z mnóstwa wię
kszych lub mniejszych pęcherzyków, najrozmaiciej ugru
powanych na pewnych okolicach skóry, która w tych 
miejscach staje się zwykle czerwona i rozognioną, cho
ciaż tuż obok zostaje białą i naturalną. Te pęcherzyki 
z początku przeźroczyste, następnie zmącone, ciemne 
lub z krwią zmieszane, bywają różnej wielkości i dojść 
mogą wielkości małego grochu. Pękają i tworzą strupy 
albo plamy koloru żółtawego, bywają albo odosobnione, 
albo zlane w jedną pewna przestrzeń, sprawują swędze
nie; przy lekkim stopniu choroby krótki czas trwają, 
przy cięższym obok zjawienia się wysypki niekiedy towa
rzyszy gorączka i rozstrój ogólnego stanu, gruczołki 
zlewają się w jedną plamę, osadę mają czerwoną i spro
wadzają mocne świerzbienie i palenie.

Leczenie. S I., A L , O I . ,  S5 1., Ele. R. X  Ele. Z. 
na occip., symp., plex. kąp., nać., okł. z O  albo z S., 
albo z S5, albo z A2, okł. lub nać. z O  lub z F 2 na 
podżebra, lecz najskuteczniejsze wanny z O . Stósownie 
do konstytucyi wybierać lekarstwa. S. które w tej cho
robie jest głównem środkiem, ma własność wyrzucania 
na skórę, a często zwiększa wyrzuty liszajowe nadmier
nie. W tych wypadkach trzeba zmniejszyć dozę, aby 
zatrzymać wyrzucanie, gdyż leczenie nie przyspiesza 
się przez to, ale leczy się przez przerobienie krwi dzia
łaniem lekarstw, a dolegliwość jest bardzo nieprzyjemna. 
Ta własność wyrzucania na skórę, którą posiada S. od
daje wielkie usługi w wywołaniu napowrót wysypek ta
kich , które wypadek albo nierozsądek allopatów przez 
samo zewnętrzne traktowanie wpędził wewnątrz organizmu 
a nie wyleczył. W tych wypadkach wysypki powrócone
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ocalają życie. Wysypki wpędzone do wewnątrz stają się 
przyczyną ciężkich powikłanych chorób chronicznych. 
Liszaje i wszystkie tej kategoryi wyrzuty, pryszcze, są 
chorobam i chronicznym i.

Dzisiaj S5 jest silnym środkiem przeciwko wyrzutom 
liszajowatym i może zastąpić S. jeżeliby to nie działało 
dosyć skutecznie. Co do wielkości doz, hr. Mattei mó
wi: Jeżeliby dawano 10 albo 100 ziarnek zamiast je
dnego, co raz więcej wysypka zwiększałaby się i możnaby 
mniemać, że wyleczenie przyspieszy się. Doświadczenie 
jednak dowiodło, że leczenie dozami zwykłemi, albo 
zmniejszonemi jest skuteczniejsze, bo lepiej krew o- 
czyszczająco przerabia.

b. L is za j m okry  (Exema) przedstawia chroniczne wysypywanie 
się pęcherzyków, przekształcające się w ślimaczące się 
plamy. Niekiedy pęcherzyki te wysychając tworzą strupy 
z silnem świerzbieniem, bywają one na częściach głowy 
włosem pokrytych, na twarzy, na sutkach piersiowych, 
na worku jądrowym i niższych częściach ciała.

Leczenie: S I., AL, nać., kąp., okł. z C5, kąp., nać. 
okł. z S5, Ele. R. X  Ele. Ż. na symp., occip., plex., 
kąp. z S., nać. lub okł. z C5, okł. z Ele. B.

c. Ł uszczyca  (Dartres squameuses psoriasis).
Tu miejsce porażonej skóry suchemi, czerwonemi, 

albo czewono-brunatnemi plamami, grubieje, twardnieje, 
pęka i pokrywa się suchemi łuskami skórki w postaci 
małych płateczków świecących jak srebro, oddzielających 
się. Te plamy swędzą i zmuszają do drapania, osobliwie 
na zgięciach kończyn, w postaci maleńkich grupek sina
wego koloru.

Jeżeli liszaj znajduje się na całem ciele, to wanny 
z C5, S. a następnie leczenie jak a . pęcherzykowatego 
(Herpes), albo 20 z. C. lub 20 z. C5 na sucho, co 1/ 2 
godziny po jednem.

d. O studa, Ł u p ież  (Dartres furfuracees).
Liszaj otrębowaty polega na rozwoju grzybków w blasz-
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kach naskórka, pokrytych białą łuską, formuje sie zwykle 
na głowie, u charłaków zaś (osób kachetycznych) na ca
łej powierzchni skóry, przyczem kolor skóry zmienia się.

Leczy się jak pod c. Łuszczyca.
e. L isza j suchy Ł u p ież .

Pojawia się na powierzchni ciała w mniejszych lub 
większych rozmiarach, jako brunatne plamy pod nazwą 
plamy wątrobiane, u ciężarnych osobliwie na czole, cza
sem na twarzy; u osób skłonnych do suchot na klatce 
piersiowej, jak pod c.

f .  O stu dy, lis za j suchy. Stanowią żółto-brunatne plamy na 
twarzy, szyi i piersiach wskutek chorobowych wydzielin 
barwnika, jak pod c.

g . P ółpasiec  czy li ognik Ś w . A ntoniego, należy do liszajów 
suchych. Jest to nader bolesny wyprysk na przyskórni 
ze swędzeniem i pieczeniem, zazwyczaj po jednej lub 
drugiej stronie tułowiu, w pasie nad podżebrami, naj
częściej z prawej strony od kolumny pacierzowej, aż do 
dołka piersiowego (łyżeczki), rzadko przenosi się na dru
gą stronę. Naprzód pojawiają się drobniutkie pęcherzyki 
z różowawą obwódką wielkości soczewicy lub grochu, 
które napełniają się przeźroczystym płynem i około 4go 
dnia brunatnieją, przysychają i formują strzępy. Czasem 
powstają nowe, mają ten sam przebieg, a cała przypa- 
dłość kończy się w przeciągu 10=14 dni. Leczenie jak 
pod a.

h. S tru p ień  w oszczynow aty  (Favus) na głowie między wło
sami, powstaje u dorostków, z klejowatych wypocin na 
ciemieniu, tworzy gruby strup szczelnie przylegający do 
ogłowia i niedozwala porostu włosów, owszem niszczy 
korzenie tychże, a po odpadnięciu strupów pozostaje ły
sina; jest bardzo trudny do wyleczenia.

Leczenie patrz Nr. 49. Głowa (Teigne).
l . S tru p ień  ślim aczy  (Favus humidus). Powstają na ogłowiu 

ślimaczące się wypryski, przez co włosy się zlepiają na 
kształt peruki; jest bardzo swędzący i pobudza do dra-



207

pania, tem bardziej, że przy zaniedbaniu wszy się zalę
gają. Leczenie jak pod Nr. 49.

Wyleczenia:
a, L is z a j trw a ją c y  od 1 6  la t u mężczyzny 46-letniego wy

leczony w 4 miesiącach, jak pod Nr. 99. a.
b1 L isza j na podbrzu szu  z boleściami stawowemi wyleczony 

w 2 miesiącach jak pod a. 99. 
c1 L is za j (im petigo) na tw a rzy  u mężczyzny 2 5 -letniego 

kurowany przez 4 lata bez skutku, wyleczony w 50 dni 
jak Nr. 99. a. z dodaniem Ven. 

d 1 L isza je  po łączone z w ażnym  stanem  angioitycznym, wyle
czony w 4 miesiącach jak pod Nr. 99 a., lecz dać prze
wagę A. i Ele. N.
e1 Lis za j łu szczący  nakształt otrębów na głowie (furfuracee) 
(Lepre) Łupież, jak Nr. 99 a . z dodaniem koniecznie 
nacierania lub okł. z C5 i S. — Dziecko 10-letnie wy
leczone przez częste okł. z S.

f 1 L is za j łu s kow a ty  (squameuse) jak rybia łuszczka (ichty- 
osis). Na powierzchni ciała powstaje zgrubienie przy- 
skórni, w płateczkach jedna na drugich leżących, które 
czasami grubieją i twardnieją, tak że przyskórnia jakby 
łuską rybią była pokryta. Kąp. C5 i kąp. S. i jak pod 
Nr. 99 a., albo 20 z. C. lub C5 na sucho. 

g  L isza je  łuszczące się ja k  o tręby (jak z łupieżem) (furfu- 
racees) w ogólności jak pod f1 . 

h. L is z a j na ręku  (exantheme) mężczyzna 32 lat jak pod e1. 
i . L is z a j łu szczą cy  się (jak łupież z głowy (furfuracee) z as- 

karydami jak pod Nr. 99 a . z dodaniem Verm.
NB. Elektryczność przystawia się na sześć punktów 

occip., dołek na 2 wielkie sympatyczne po obu stronach 
7go kręgu szyi, na równi z ramionami), na plex, dołek 
żołądka, i na wielki symp. na dwa cale wyżej pępka. 
Co do wyboru Ele. i lekarstw zwracać bardzo uwagę 
na konstytucyę chorego.

100. Liszaj na twarzy (impetigo).
Powstaje w formie pryszczyków zawierających ropia-
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sty płyn, które pękają i brunatne strupy tworzą, pod 
któremi materya się odnawia, a po opadnięciu strupów 
przyskórnia nakształt surowego mięsa się pokazuje, naj
częściej pojawia się na policzkach, ustach, głównie mię
dzy włosami, a niekiedy na tułowiu, na podudziu. Pę
cherzyki pojawiają się na czerwonej podstawie. Objawiają 
się też w formie żółtych lub zielonawych pryszczyków, 
niekiedy towarzyszy lekka gorączka i rozstrój ogólny. 
Po kilku dniach pęcherzyki pękają i wydzielają materyę 
koloru żółtego lub ciemno-zielonego, która nie przestając 
wydzielać się, czyni skórę grubszą jakby narośniętą.

S  II. co 1/4, A2 II co 1/4, kąp. O , okł., nać." C5 na 
miejsca bolące; okł., nać. z F 2 na podżebra, kąp., nać., 
okł. z S., 20 z. C5 na sucho, Ele. R. X  Ele. Ż. na 
occip. symp. i na wszystkie nerwy odpowiednie choremu 
miejscu.

101. Lędźwie, W n i c h  bóle (Lumbago).
Pięć kręgów kolumny pacierzowej licząc od krzyża 

ku górze są bez żeber i nazywają się lędźwiowemi. Mu- 
skuł leżący wewnątrz jamy brzusznej, poczynający się 
od kręgów lędźwiowych i na zewnętrznej powierzchni 
kości biodrowej i schodzący po brzegu przodkowym 
miednicy do uda, nazywa się ledźw iow o-b iodrow ym . Ze
wnętrzna okolica kręgów lędźwiowych nazywa się lę
dźwiami.

Lum bago je s t  to zapalen ie m uskułów  ledźw iowych  le
żących po każdej stronie kolumny pacierzowej po dwa, 
wielki i mały lędźwiowy, wewnątrz jamy brzusznej, pierw
szy służy do przyciągania, drugi do skręcania uda. 
Przyczyny bywają mechaniczne, jako to: zgniecenie, 
silne uderzenie, skok, zdźwiganie się, albo też zazię
bienie.

Symptomy. Bóle kłujące, pulsujące, niedozwalające 
żadnego ruchu, chory musi w znak leżeć przy zgiętych 
kolanach i do brzucha przyciągniętych udach. Ponieważ 
mięsień lędźwiowy jest pokrywą trzewną i znajduje się
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we własnej pochwie, przeto jeżeli ta choroba była z po
czątku zaniedbana, zwłaszcza przy silnej gorączce, jeżeli 
zapalenie grozi ropieniem, lub jeżeli się wrzód uformo
wał, przeto ropień lub wrzód otwiera się do wnętrza 
jamy brzusznej, albo w górnej części uda w miejscu 
złączenia i stanowi rodzaj cewkowatego wrzodu. Wtedy 
chory wystawiony jest na długie cierpienia, które zazwy
czaj przechodzą w trawiącą gorączkę.

Leczenie. S I. co 1/4, kąp., nad., okł. z C5 i S., okł. 
z Ele. B., Ele. B. X  Ele. Ż. na symp., occip. i po 
obu stronach kolumny pacierzowej.

a. L um bago połączone z gorączką , dodaó E II. co 1/4 i jak 
pod Nr. 101.

b. L um bago pochodzące z robaków . Verm. I. co 1/4 i jak 
Nr. 101.

102. Lunatyzm.
Jeżeli u kobiety : C II. co 1/4, G5 II. co 1/4, kąp. C5, 

nad., okł. z A2 i z Ele. B. na podżebra, Ele. B. na 
occip., kąp. z Ele. B.

Jeżeli u mężczyzny: S I. co 1/4, S5I. co 1/4, i jak 
pod Nr. 102. '

102a Letarg (Corna), Sen letargiczny. Wewnątrz S. i przysta
wianie Ele. R. na nerwy głowy i 6 punktów wyżej wy
mienionych.

102b Limfa (Limphe).
Aparat cyrkulacyjny składa się z arteryj, w których 

krew po wyjściu z serca rozchodzi się po całem ciele 
i z żył, które przyprowadzą krew do serca ze wszyst
kich części ciała i wreszcie z naczyń limfatycznych, 
znajdujących się we wszystkich częściach ciała, formują
cych liczne zakręty przez swe nagromadzenie. Te naczy
nia wlewają w żyły płyn wyssany prawie ze wszystkich 
części organizmu, nazywający się lim fa . Limfa jest płyn 
jasny, przeźroczysty, słabo żółtawy, albo wpadający 
w kolor zielonawy, słony, obdarzony wyraźnem oddzia
ływaniem na alkalje. W swoim składzie limfa zawiera

14
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białko, fibrynę (ciałka włókienkowate), tłuszcz, sól, 
wszystko to rozpuszczone w wodzie. Jest godne uwagi, 
że ilość fibryny zwiększa się coraz bardziej od początku 
wytwarzania się limfy, aż do wpływu jej do ży ł; z tego 
też względu można uważać krew jako dalszą kontynuacyę 
limfy. Łatwo więc zrozumieć, że wszelkie zboczenia 
w limfie mogą sprowadzić zboczenia we krwi i nawzajem. 
Choroby limfy są najliczniejsze i wymagają głównie w le
czeniu środków antiscrofoloso i anticanceroso.

Ciało miękie, obwisłe, skóra przeźroczysta, krew wo
dnista, objawiają temperament limfatyczny.

Ł .

103. Łono (pubis) wzgórek łonowy z obrostem.
Ł onow a kość jest najniższa część kości biodrowej, 

łącząca obydwie połowy tych kości; części rodzajne leżą 
pod tą kością. Wysypki i polipy na tej kości bywają 
tylko u kobiet, przyczem wstydliwe wargi bardzo obrzę
kłe. Ven. I. co 1/4 zewnątrz okł. z Ven. albo C I., S I., 
lub 20 z. C5. Leczy się wreszcie jak Trąd i Gruczoły. 
Porówn. Macica.

104. Łożysko, p. Poród.
104a Łysina, p. Włosy

M .

105. Macica.
Do części rodnych niewieścich należy: macica, jaj

niki, przewody jajnikowe (trąbki Fallopiego), pochwa 
maciczna i sutki czyli piersi.

Macica jest to naczynie mięsiste, postaci gruszkowa- 
tej ,  położone pomiędzy pęcherzem a prostnicą, czyli 
kiszką stolcową. Odróżniamy w niej tak zwane ciało 
i szyjkę. Wewnątrz ciała macicy znajduje się szczelino
waty otwór kształtu trójkątnego, tak zwana jama maci-
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cy, wyścielona błoną śluzowa. Od jamy macicy prowa
dzi całą szyjkę do pochwy przewód okrągły, p rzew ó d  
s z y i  m acicy. Część szyi macicy spuszcza się i sięga do 
pochwy i zowie się częścią pochwową macicy. Jama ma
cicy przechowuje podczas ciężarności płód, przyczem od
powiednio staje się większą a ściany jej grubsze. Z bo
ków macicy rozchodzą się dwa wiązadła sznurkowate, 
któremi macica jest licznie przymocowana do kości ło
nowych, zowią się w ią z a d ła  okrągłe . Do boków zaś mie
dnicy jest macica licznie przymocowana zdwojeniami 
otrzewnej, pokrywającej dno ciała macicy zowią się w ią 
za d ła m i szerokiem i. Na osobnych wiązadłach przymoco
wane znajdują się po obu bokach macicy dwa ciałka 
podłużne, wielkości jaj gołębich, tak zwane ja jn ik i , oto
czone ścięgnistą torebką, a na powierzchni górnej jeszcze 
otrzewną. Składają się z bardzo licznych pęcherzyków 
zawierających jajeczka złożone w tkance ściągnistej. Z jaj
ników wydzielają się w pewnych okresach dojrzałe ja
jeczka, zawierające zaród płodu.

Jajeczka te dostają się, przebiwszy się przez trąbkę 
jajnika do jamy macicy tak zwanemi trąbkami Fallopiego, 
czyli jajowodami z dwoma kanałami zawartemi w samym 
brzegu zdwojenia więzadeł szerokich, odchodzącemi od 
jamy macicy, zakończone otworami lejkowatymi, wolno 
od jamy brzusznej wychodzącymi, a otoczonymi tak zwa
nymi strzępkam i f r e n d z lo w a tym i, które leżą tuż około 
jajników i ułatwiają dostanie się jajeczek do jajowodów 
i doprowadzenie ich do jamy macicy. Od szyi macicy 
prowadzi na zewnątrz poch w a  stanowiąca przewód 2 1/2 
cala długi, wysłany błoną śluzową a otoczony ścianami 
mięsnemi. W górnej jej części przyczepioną jest do 
części szyjkowej macicy, która swą częścią wystaje do 
pochwy. Od zewnątrz ciała prowadzi do pochwy t. zw. 
srom  n iew ieśc i, otoczony w a rg a m i w s tyd liw em i, większe- 
mi i mniejszemi, t. z. ujście poch w y.

14:
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S u tk i albo p ie r s i  n iew ieście sa to dwa gruczoły (u męż
czyzn zupełnie znikłe) formy półkulistej, leżące na prze
dniej części klatki piersiowej, na szczycie opatrzone są 
brodawkami. Budowa sutek wewnątrz, gronowo ułożone 
gruczoły, które podczas karmienia dziecka wydzielają 
mleko.

B óle  w szelk ie M acicy  zazwyczaj ustają po użyciu je
dnej lub kilku łyżeczek C I., czasem S I. lub C II.

Leczenie. Kąp. C5, nać. i okł. z C5 na łono (pubis), 
kąp. z S. i z A2, Ele. K. X  Ele. Z. na sacrum (krzyże 
i kuper) i symp., okł. z Ele. B. na sacr., S II. Czasem 
jedno ziarnko na sucho przerywa boleści. 

a . M ac icy  zapalen ie  połogow e (Metrite puerperale) poja
wia się bardzo często u położnic albo jako zapalenie 
c ia ła  m acicy  (endrometritis), albo jako zapalenie ź y ł  m a 
cicznych  (metropklebitis), albo w połączeniu z zapaleniem 
otrzewnej (metroperitonitis). Macica po szczęśliwie od
bytem porodzie przedstawia rodzaj zranionego ciała, 
przeto potrzebuje położnica najmniej 14 dni swobodnego 
leżenia w łóżku, ażeby macica do normalnego stanu po
wrócić mogła, przeto należy usuwać wszystko, coby mo
gło dać powód do rozdrażnienia i następnego zapalenia.

Przyczyny. Ciężki i długo trwający poród, osobliwie 
u pierwszy raz rodzących, albo po operacyach potrze
bnych przy porodzie, po odjęciu łożyska przyrośniętego, 
przyczynia się także najczęściej zaziębienie, albo za prędkie 
wstanie po porodzie, albo nadużycie rozpalających trun
ków, także gniew, przestrach lub zgryzota.

Symptomy. Najdalej trzeciego lub czwartego dnia po 
porodzie lub po operacyach pojawia się dreszcz z gwał
townym bólem głowy i podbrzusza, puls bardzo przy
spieszony uderza 120 do 150 razy na minutę, z nieuga- 
szonem pragnieniem i zatrzymaniem odchodów połogo
wych. Zewnętrzne dotknięcie macicy sprawia ból, a przy 
wewnętrznem opatrywaniu przez pochwę, okazuje się 
macica opuchnięta, śluz brunatny, cuchnący, czasem przy
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badaniu dopatrzeć można wewnątrz warg wstydliwych 
wrzody brudno-brunatne, które wskazują proces dyftery- 
czny wewnątrz macicy i pochwy, przechodzą bardzo ła
two w zgorzelinę (gangrenę). Jeżeli zapalenie ma swoją 
siedzibę w istocie macicy, wtedy namacać ją można po
większoną i zgrubiałą wewnątrz i nad łonową kością. 
Dreszcze przychodzą od czasu do czasu w odstępach 
i wskazują owrzodzenie wewnętrzne; odchody połogowe 
są przytem bardzo skąpe albo zupełnie zatrzymane, a gdy 
błona śluzowa jest także cierpiącą, wtedy odchody są 
brunatne i mocno cuchnące. Jeżeli żyły maciczne są za
palone, wtedy dreszcze są nieustanne z silną gorączką 
i opadnięciem z sił, język jest suchy, nozdrza czarne, 
twarz zmieniona, dołącza się drganie ściegu, skubanie 
nakrycia pościeli, mimowolne oddawanie uryny i kału, 
odchody albo zupełnie zatamowane, albo brunatne i cu
chnące. Przy zapaleniu otrzewnej pojawiają się gwałtowne 
bóle na pewnem miejscu nad łonową kością, pogorszające 
się przy każdym ruchu, głębokiem wdychaniu; do tego 
dołączają się żółciowe wymioty, lodowatość rąk i nóg, 
zimny pot na twarzy, puls mały, drobny, brzuch bębniasto 
odęty, na szczycie macicy pojawiają się okrągławe obrzmie
nia, formujące wrzody, które przy pęknięciu bezzwłoczną 
śmierć wywołują.

Leczenie: S II. co 1/4, C II. co 1/4, C5 II. co 1/4, 
lub 10 z. C5 na sucho, kąp. C5, nać., okł. z C5 na łono 
(pubis). Ele. R. X  Ele. Ż. na sacr., kąp. S., kąp. A2, 
okł., z Ele. B. na łono i na sacrum.

b. M a c icy  zapalen ie ostre w  stan ie  n iebrzem iennym  (metri- 
tis acuta).

Przyczyny; zaziębienie, przemoczenie nóg podczas 
regularności, nadużycie rozkoszy płciowych, onania, po 
tyfusie, ospie, zapaleniu kiszek, po poronieniu. Przyczy
ną bywają także mechaniczne uszkodzenia.

Symptomy: Naprzód pojawia się dreszcz z następną 
silną gorączką, z bólami w krzyżach w podbrzuszu, za-
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trzymaniem moczu i stolca; dołącza się do tego bardzo 
często zapalenie otrzewnej (metriperitonitis), w którym to 
razie bóle są gwałtowniejsze, połączone z wymiotami 
i opadnięciem z sił. Jeżeli zapalenie pojawia się w czasie 
regularności, wtedy ustaje regularność, jeżeli po poro
nieniu, wtedy ustają odchody połogowe. Przy badaniu 
napotykamy nad kością łonową kuliste obrzmienie bar
dzo bolesne przy dotknięciu, a przy badaniu wewnętrz- 
nem znajdujemy pochwę maciczną suchą, gorącą, ujście 
zaś maciczne skurczone i zgrubiałe.

Leczenie jak pod a.
c. M acicy zapalen ie  chroniczne nie w brzem iennym  stan ie  (me- 

tritis chronica).
Przyczyny: Niestósowne leczenie kataru (upławów 

białych) macicy, albo też zapalenia ostrego macicy. Po
wstaje też wskutek częstych i ciężkich porodów, szcze
gólnie jeżeli położnica prędko wstaje. Dołącza się ta 
przypadłość bardzo często do chorób płucowych, serco
wych i wątrobianych, do uporczywego zatwardzenia stol
ca, szczególnie w latach przejściowych u niewiast bez
dzietnych.

Symptomy. Pacyentka uskarża się na ciężkość w mie
dnicy, z uczuciem parcia rodnych części na dół, regu
larność na wstępie choroby jest obfita, później zaś bar
dzo skąpa, bywa także zupełnie zatamowana. Macica sa
ma jest znacznie powiększona, przygniata kiszkę odcho- 
dową i szyjkę pęcherza moczowego, przez co powstaje 
zatrzymanie stolca i uryny, oraz nagromadzenie wiatrów, 
duszność, hysterya, dolegliwości i rozdrażnienie nerwów 
bardzo często dołączają się białe, ostre i gryzące upła- 
wy. Badanie zewnętrzne okazuje kuliste obrzmienie nad 
łonową kością; wewnętrzne przez pochwę zapomocą 
zwierciadła (speculum), widzimy obrzmienie ujścia i szyj
ki macicznej, przez wprowadzenie sondy do wnętrza 
macicy, można się przekonać o powiększonem przedłuże
niu jamy macicznej: przez wprowadzenie palca do po-



215

chwy macicznej, napotykamy ujście i szyjkę maciczną 
obrzmiałą, stwardniałą i mniej więcej bolącą.

Leczenie jak pod a . W razie komplikacji z chorobą 
płuc, przybrać P. i naprzemian z jednym wskazanym 
pod a . Jeżeli choroba serca, A. naprzemian, kompresy 
z A2 na okolice serca, kap. A2. Jeżeli choroba wątroby, 
F. i okł. na podżebra z A2.

d. M acicy brzem iennej zapalenie
Przyczyny i symptomy jak pod b.
Leczenie jak pod a.

e. Z apalen ie  ja jn ik a  (ovarite).
Ta choroba powstaje w tkaninie samych jajników, 

albo w otrzewnej pokrywającej takową, często raptownie 
wskutek zaziębienia, bądź mechanicznego uszkodzenia, 
nadużycia rozkoszy płciowych, osobliwie podczas regu
larności, onania, niemniej po ciężkich porodach obok 
zapalenia macicy i błony otrzewiowej.

Symptomy: Bóle macicy ze znacznem obrzmieniem 
po jednej stronie, powyżej lewej lub prawej pachwiny, 
ból sięga aż do nerek i do udów a często z upartem 
zatwardzeniem, następstwa albo popołogowe, albo trypra. 
(blennorhagie). Jeżeli choroba posunęła się do wyższego 
stopnia, wtedy chora uczuwa ból przy urynowaniu. Te
mu zapaleniu towarzyszy stwardnienie i puchlina jajnika,
o czem przekonać się można wprowadziwszy palec do 
kiszki odchodowej, łatwo obrzmiały jajnik namacać.

Leczenie jak pod a , oraz nać. C5 na miejsca bolące
i Ele. E. X  Ele. Ż. na symp., plex. i wzdłuż kolumny 
pacierzowej po obu jej stronach. Wystrzegać się doz 
mocnych.

f . J a jn ik ó w  w szystk ie  choroby leczy C II. CO 1/4, Ele. K. X 
Ele. Ż. i jak pod e.

g. P o lip  m acicy por. Łono (pubis).
W błonie śluzowej wyścielającej wnętrze macicy po

wstają narośla miękie, biało - przezroczyste, w postaci 
gruszeczek wiszących na szypułce, które czasem przez
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ujście maciczne do pochwy wyglądają. Są albo włókniste 
zaopatrzone żyłkami, albo są tylko klejowate, albo pę- 
cherzykowate woreczki i stają się przyczyną długotrwa
łych uporczywych białych upławów, albo też silnych 
krwiotoków. Najczęściej mają swoją siedzibę w kanale 
macicznym w bliskości ujścia macicznego, patrz Rab.

Leczy się : C  II. X  A2 II., kąp. C5, nać., okł. C5 
na łono (pubis), kąp. A2, albo nać. A2 na łono, 20 z. 
C5, Ele. R. X  Ele. Ż. na sacr., okł. z Ele. B. na łono. 
Wstrzykiwania z C., z C5, CJ, A2, S5, S. nuovo, kąp. S.

Jeżeli jest w połączeniu z krwiotokami kąp. A2, okł. 
z A. na serce.

h. W łókninie m acicy (Fibroidum uteri) F a łszyw a  C iężarność .
Włókniaki maja siedzibę w mięśniach macicy jako 

wyrostki, albo na powierzchni tejże pod otrzewicą, albo 
też wewnątrz macicy w błonie śluzowej. Na zewnętrznej 
stronie znajdujące się włókniaki wzrastają czasem do 
wielkich rozmiarów, wypełniają całe podbrzusze i sięgają 
czasem do podżeber. Niekiedy znajduje się kilka takich 
włókniaków, które całą jamę brzuszną wypełniają, a bie
dna niewiasta nosi się z niemi nakształt ciężarnej w 9 
miesiącu. Jeżeli włókniak ma swą siedzibę wewnątrz ja
my macicznej, wtedy rozrasta się macica nakształt brze
miennej, tak co do formy jak objętości. Podlegają tej 
przypadłości tak dziewice jak mężatki, i cierpią na krwio- 
toki, albo bardzo obfitą regularność, powtarzającą się co 
14 dni, trwającą 8 do 10 dni, z bólami rozpierającymi 
i piekącymi w podbrzuszu i krzyżach. Przy włókniakach 
wielkiej objętości, dołącza się parcie na pęcherz moczo
wy, z trudnem i bolesnem wydzielaniem moczu. Przez 
nacisk na naczynia krwionośne tworzy się obrzmienie 
żył w kończynach dolnych, także opuchnięcie takowych. 
Takie pacyentki cierpią często dojmujące bóle głowy, 
bicie serca, niestrawność i bezwładność w kończynach 
dolnych, naostatek dołącza się wodna puchlina.
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Jeżeli włókniak ma swoją siedzibę wewnątrz jamy 
macicznej, wtedy rozszerza się macica zwolna i daje po
wód do mylnego orzeczenia, jakoby taka osoba była 
w ciąży, lecz dokładne i ręczne badanie poucza o myl- 
ności takiego orzeczenia. Często ma włókniak swoją sie
dzibę w kanale szyjki macicznej i przy powiększeniu 
wgląda do pochwy macicznej, co powoduje niedoświad
czonego do orzeczenia, że to jest polip. W ogólności 
rozpoznanie włókniaków jest bardzo trudne, a leczenie 
jeszcze trudniejsze.

Wyleczona fałszywa ciąża przez C., a na sacrum 
i na krzyże Ele. E.

Zresztą przy uporze choroby jak pod g.
I. Macicy i pochwy opadnięcie.

Stanowi ono dla kobiety więcej niedogodność, niżeli 
niebezpieczeństwo. W dziewiczym stanie wydarza się 
rzadko, czasem jednak wskutek skoku, upadnięcia na 
brzuch. U mężatek zaś, mimo że nigdy nie były w ciąży, 
wydarza się opad pochwy dość często, opad zaś macicy 
daleko rzadziej, najczęściej wydarza sie u matek wsku
tek ciężkości porodów, wysokiego spinania się, podno
szenia ciężarów, także przewlekłych białych upławów, 
w których to razach wiązadła macicy, tak okrągłe jako 
i szerokie, zwalniają i dozwalają, że macica z prawidło
wego stanowiska w głąb miednicy się zsuwa, pochwę 
w formie kulistej na zewnątrz wypycha, a naostatek i sa
ma na zewnątrz warg wstydliwych występuje. Jeżeli 
przez zaniedbanie wczesnego leczenia, aż do tego przy
szło, wtedy praktyczniejszem jest (niż krążki i różne 
maszynki do podtrzymywania) użycie mięciutkiej gąbki 
w kształcie podługowatej gruszki, którą grubszym koń
cem wprowadza się do pochwy, o ile można wysoko, 
cieńszą część zostawia się na wstępie do pochwy. Gąbka 
wciąga wilgoć w siebie, przeto grubieje i tym sposobem 
podtrzymuje pochwę w normalnem położeniu, nie prze
szkadza ruchom, i nie sprawia znacznej dolegliwości.
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Taką gąbkę można na noc wyjąć, oczyścić i nazajutrz 
rano po nastrzykiwaniu włożyć.

Jeżeli opad pochwy i macicy powstał wskutek cięż
kich i częstych porodów, albo przez zanadto prędkie 
wstanie z łóżka po nich, wtedy prócz leczenia jak niżej, 
powinna akuszerka przy następnym porodzie pilnować, 
aby pochwa na zewnątrz nie występowała, a chora 4 do 
6 tygodni leżała, chcąc się pozbyć tej przypadłości.

Leczenie jak pod g, z dodaniem kompresu z Ele. B.
m . Skurczenie w ią za d e ł m acicy. Choroba zupełnie przeciwna 

poprzedniej. Leczy się jak pod g.
NB. Niekiedy te przypadłości zostały wyleczone przez 

samo użycie S. i Ele. R. Inną razą, gdy zastarzałe, na
leżało dodać wstrzykiwania z C. 10, 15, 20 ziarnek na 
2 szklanki wody; przed wstrzykiwaniem lekko ogrzać, 
aby tylko było letnie.

n. S p a zm y  m acicy  jak Nr. 105. Bóle maciczne.
o. O brzm ienie, stw ardn ien ie  m acicy chroniczne (Engorgements 

endurcissements chroniques) jak Nr. 105 i częste spry- 
cowanie jak pod g , tak wewnętrznie jak i sprycowanie 
w dozach słabych. (Sprycowanie daje się 4 razy na dzień, 
po 4 ziarnka na jedne szklankę wody.

p .  O pryszczenie i  rozją trzen ie  m acicy  (Granulations, ulcera- 
tions) jak pod g .

q. N erw ow e bóle m acicy  p. Hysterya.
Hysterya, melancholia maciczna, ból głowy maciczny, 

leczą się jednakowo. Główny środek jest C. w dozach 
najmniejszych.

Bolesne uczucia macicy, przed, w czasie, lub po re
gularności są różnego rodzaju. Dopóki takowe nie wy
stępują z gwałtownością, zowiemy je bolesną czyli trudną 
regularnością. Jeżeli zaś bóle pojawiają się w wysokim 
stopniu nakształt kolek, wtedy zowią się kolką miesięczną. 
Jeżeli bóle pojawiają się w czasie wolnym od regular
ności, wtedy zowią się nerwo-bólami macicznymi (Ne- 
wralgia uteri), którym podlegają kobiety wrażliwe, tak
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w stanie panieństwa, jak i mężatki wskutek umysłowych 
lub też zewnętrznych cielesnych podrażnień.

Przyczyny są: Miłosne albo chuciowo - fantastyczne 
wyobrażenia, czytanie romansowych książek, rozwiozłe 
rozmowy, lubieżne sny, umizgi miłosne, onania i t. p. 
co daje powód do ciągłego rozdrażnienia macicy, przez 
co powstaje większy napływ krwi do części rodzajnych, 
a przez to rozdrażnienie nerwowe macicy. Jeżeli w czasie 
wolnym od regularności pojawiają się podobne bóle, 
wtedy mają swoją przyczynę w chronicznym katarze ma
cicy, osobliwie gdy po chorobie kobieta za prędko wstała, 
przeto nie dała czasu, aby się macica prawidłowo ścią
gnęła. Może także być przyczyną chroniczne obrzmienie, 
zboczenie czyli zmiana położenia macicy (anteversion, 
retroversion, retraction), wypadki, które się objawiają 
przez upławy białe i źródło ich w ogólności syfilistyczne. 
Może także być zbyt długie karmienie, nadużycie rozko
szy małżeńskich, zwłaszcza u nowo-zamężnych.

Symptomy. Przed i podczas regularności pojawiają się 
nerwowe bóle w stopniu łagodnym lub gwałtownym. 
W pierwszym wypadku są one gniotące, ściągające, drapiące 
lub piekące, osobliwie nad łonową kością, albo w samej 
macicy, także w pochwie, lub przy wstępie do pochwy, 
czasem w kiszce odchodowej albo w pęcherzu; mają też 
wielkie podobieństwo do bólów porodowych. W drugim 
wypadku są bóle szarpiące, drapiące, poczynają się od 
pępka, dążą do macicy i pochwy, do pęcherza i prze
dnich części ud, pojawiają się też w krzyżach i w całym 
podbrzuszu z piekącem uczuciem. Jeżeli te bóle rozwi
nęły się w wysokim stopniu u osób drażliwych, wtedy 
dołączają się nudności z napinaniem do womitów, także 
żółciowe womity, twarz zmienia się do niepoznania, ręce 
i nogi lodowacieją, u krwistych osób powstaje uderzenie 
krwi do twarzy, puls silny, pełny i przyspieszony, pra
gnienie gwałtowne z domaganiem się kwasów. Jeżeli przy



220

tych bolach są białe upławy, wtedy pogorszają się pod
czas bolesnej regularności.

Przy chronicznem obrzmieniu lub też stwardnieniu, 
albo przy zboczeniu położenia macicy, pojawiają się nie 
tyle bóle, jak nieprzyjemne uczucie osłabienia, parcie 
w krzyżach ku rodnym częściom idące aż do udów. Uj
ście maciczne jest rozszerzone, obrzmiałe, z uczuciem 
jakoby wszystko wypaść miało, przytem parcie bezsku
teczne na stolec i na urynę z kroplistem jej wydziela
niem. Czasem bywają bóle tak nieznaczne, że cierpiące 
osoby nie zwracają na nie uwagi. Bole zaś do kolek po
dobne są nader dojmujące, trwają godziny, a nawet przez 
cały dzień. Zwiastuny tych bólów są: w jednej albo dru
giej skroni, na szczycie ciemienia, albo w tyle głowy 
powstają bóle. które wzmagają się do najwyższego sto
pnia, potem dołączają się kurczowe ściągania w mięśniach, 
w połyku i szyi pod nazwą k u li m acicznej, z dusznością 
i nieregularnym biciem serca, nagromadzają się też ga
zy w żołądku i kiszkach z równoczesnem osłabieniem 
mięśni, osobliwie dolnych kończyn. Także kurcze płaczą
ce, śmiejące, a wskutek powinowactwa z nerwami mle
cza pacierzowego także konwulsye. Czasem rozstrój ogól
ny do tego dochodzi stopnia, że pojawiają się głośne 
i gadatliwe bredzenia, majaczenia, nawet zachwyt (exta- 
se). Regularność sama przez się jest w takim razie albo 
zbytecznie obfita, albo bardzo uszczuplona, po której 
pojawiają się zwykle białe upławy.

Leczenie jak Hysteryi, tylko używać trzeciej dylucyi. 
r. N erw ow e bóle poch w y m acicznej.

Pod tą nazwą rozumiemy właściwy nastrój nerwów 
pochwy macicznej, jest to lokalne cierpienie w samej 
pochwie albo połączone z nerwo-bólem macicy.

Przyczyny tej przypadłości są : wygórowana chuciowa 
wyobraźnia, albo onania, częściej zaś niezadowolony po
pęd płciowy. Dalszą przyczyną mogą być białe gryzące 
upławy, niestósowne krążki maciczne przeciw jej opa-
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dnięciu, które wstawiane bywają w celu leczenia, roba
czki czyli glistki nitkowate (askarydy, które się wydo
bywszy z kiszki odchodowej na zewnątrz, przez ujście 
zapełzały do pochwy, zboczenie położenia macicy.

Symptomy. Szczególne swędzenie albo łechtanie w po
chwie, w miernym stopniu znośne i nie rozbudza popędu 
płciowego, lecz wznieca, niepohamowaną chętkę do tar
cia lub drapania rodnych części, przez co powstaje go- 
rącość w pochwie, także i suchośó nieznośna. U kobiet 
bardzo drażliwych wywiązuje się wskutek częstego tarcia 
sromu lub pochwy, gwałtowna chuć do spółkowania, 
która się odznacza rumieńcami na policzkach i gorącością 
w głowie. Przy ciągiem tarciu powstaje uczucie chuci 
jak przy spółkowaniu i ustaje po odłączeniu jajeczka 
w jajniku, potem następuje bladość na twarzy i rodzaj 
posępności. Te symptomy są dla lekarza ważną wska
zówką osobliwie, gdy ma do czynienia z osobami, z któ- 
remi o takich pojawach mówić nie wypada, a także 
z dziewczętami, które bezwiednie podobnych uczuć do
znają, albo onanią się bawią. Wątłe, bezdzietne i bardzo 
drażliwe kobiety doznają uczucia, jakoby gorący płyn 
z macicy do pochwy spływał. Inne zaś czują niepoha
mowany pociąg do mężczyzn tak dalece, że bezwzględnie 
każdego mężczyznę zaczepiają. Bywają też wypadki, że 
powstają gwałtowne bóle w pochwie, z następnem obfi- 
tem wydzielaniem śluzu i rozdrażnieniem nerwów, aż do 
majaczenia i bredzenia (hallucinatio). Przy spółkowaniu 
uczuwają takie kobiety gwałtowne bóle bez zadowolenia 
chuci płciowej, przez co spółkowanie dla nich staje się 
męczarnią. Nawet przy examinowaniu ściąga się pochwa 
kurczowo około palca. Takie kobiety są zwykle niepło
dne. U niektórych udziela się takie kurczowe rozdrażnie
nie także cewce moczowej i kiszce odchodowej; ztąd 
powstaje ciągle parcie na urynę i na stolce.

Leczenie takież same jak pod g.
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s. M elancholia  m aciczna  wskutek bólów macicznych po
wstała, leczy się jak pod g ).

t. B ó l g ło w y  m aciczny powstały wskutek bólów i cierpień 
macicy — leczy się jak pod g ) , nadto na małe podjęzy- 
kowe (hypoglosse) Ele. R. albo Ele. B. nad oczodoły.

w. B ia łe  u p ła w y  (Leucorrhee aigue), czyli k a ta r  m acicy  
ostry.

Powstaje wskutek obrzmienia błon śluzowych przez 
napływ krwi do tego narządu, przez zaziębienie, prze
moczenie nóg w czasie regularności, przez nadużycie 
rozkoszy płciowej, onanją. Pośrednio zaś po ciężkich 
słabościach, jakoto: po tyfusie, ospie, zapaleniu kiszek, 
także samej macicy, albo po ciężkich porodach.

Symptomy. Z początku uczuwa pacyentka, mniej wię
cej dojmujący ból w podbrzuszu i w pachwinach rozcią
gający się do rodzajnych części; dołącza się pieczenie 
przy urynowaniu, parcie na stolce. Po kilku dniach po
jawia się biały przeźroczysty klejowaty płyn, który na 
bieliznie żółte plamy zostawia. Zazwyczaj przed takim 
upływem, powstaje ból cisnący macicy, poczem nastę
puje odpływ. Jeżeli katar macicy powstał wskutek nad
użycia rozkoszy płciowej lub onanji, wtedy uczuwa pa
cyentka ból w okolicy lędźwi, krzyżów, ociężałość pod
udzi i pełność w macicy, a upływ objawia się po kilku 
dniach z bólami do kolek podobnemi, z bólem przy od
daniu moczu, z parciem na stolec. Upływ jest ostry, 
gryzący, jakoby z materyą i krwią pomieszany, który na 
bieliznie pozostawia żółto-zielonkowate, lub też różowawe 
plamy.

Badając macicę przez zwierciadło, znajdujemy w ta
kim razie ujście i szyjkę maciczną obrzękłą i zaczerwie
nioną, czasem nawet zdarcie błony ośluznej na kształt 
prosowatego wyprysku.

M a cicy  i  p o ch w y  k a ta r  chroniczny. Białe upławy chro
niczne (Leucorrhee chronique). Powstaje zazwyczaj wsku
tek zaniedbanego kataru ostrego.
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Błony śluzowe tak pochwy jako też ujścia macicznego, 
przybierają barwę popielato-brunatną. Na ujściu i szyjce 
macicy tworzą się guzikowate wypryski wielkości prosa 
lub grochu, które wydzielają płyn ostry, klejowaty, po
dobny do krochmalu, albo on jest gęsto-zielonkowaty, 
raniący nietylko wewnątrz ale i zewnątrz przyległe czę
ści, i staje się przyczyną owrzodzenia ujścia macicznego 
i pochwy, także zakażenia krwi, bicia serca, rozmaitych 
dolegliwości płuc, osobliwie gruźlicy i bladaczki, u mę
żatek powstaje skłonność do poronienia i do tworzenia 
błon fałszywych (placenta praevia). Leczenie jest trudne, 
osobliwie u onanistek i mężatek, wskutek używania roz
koszy płciowych.

Leczenie. C II., kąp. C3, C5 II. co 1/4, 20 z. C5 na 
sucho, okł. z C5, wstrzykiwania z C., C5 S nuovo S5, 
kąp. S.

NB. Większa część chorowitych kobiet, albo osłabio
nych, które się skarżą na zatwardzenie stolca, boleści 
w nerkach i udach, brak apetytu, niestrawność, ocię- 
żenie i ból głowy; newralgje, i mnóstwo innych cier
pień, ani się domyślają że to u p ła w y  b ia łe  są prawie 
zawsze ich przyczyną, niech się wyleczą z upławów, 
a wszystkie inne cierpienia stopniowo znikną. Co do d o z : 
należy brać z II. lub z III., a bardzo osłabione i zde
nerwowane zaledwo i takie znoszą, a wtedy mniej czę
sto je zażywać wypada. Należy kuracyą prowadzić nie
tylko do zupełnego wyleczenia, ale po wyleczeniu przy
najmniej 2 do 3 tygodni — a następnie niech biorą przez 
dłuższy czas chore S. w dozach jaka się okaże najstó- 
sowniejsza. Tak się lecząc, wrócą w krótkim czasie do 
zdrowia i sił, chyba że choroba jest powikłana z cięż- 
kiemi obrażeniami organów wewnętrznych, lub choroba 
nerek, które wymagają osobnej kuracyi. 

u. K rw io to k i m acicy (Hemorrhagies de matrice) (Metrorrha- 
gie), p. Regularność.
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Przyczyny. Krwiotok macicy, tak u młodych dziew
cząt jak i mężatek, może powstać wskutek krwistości 
i silnego napływu do macicy; także przez wczesne roz
budzenie popędu płciowego, przez czytanie złych ksią
żek, przymilanie lubieżne, albo onanią. U mężatek przez 
nadużycie rozkoszy małżeńskiej, nadużycie rozpalających 
trunków. U młodych wdówek przez niezaspokojenie po
pędu płciowego. Mogą także krwiotoki powstać wskutek 
mechanicznego uszkodzenia, zbytecznego natężenia przy 
pracy, albo też z zaziębienia. Przyczyną także mogą być 
obrzmienia i opuchnienia macicy, polipy, włókniaki, rany 
na ujściu macicznem.

P odczas cięża rn ości wydarza się krwiotok macicy 
w pierwszych miesiącach wskutek zbytecznego napływu 
krwi, w takim razie uczuwają ciężarne niewiasty parcie 
ku rodnym częściom z bólami w krzyżach, prężenie i go- 
rącość w macicy, z równoczesnym upływem krwawego 
śluzu, dołącza się do tego dreszcz naprzemian z go
rączką, bicie serca, obrzmienie sutek (piersi), draźliwość 
umysłu, te zwiastuny trwają kilka godzin, ustają na nie
jaki czas, potem pojawiają się tem gwałtowniej. Bóle 
dążą od krzyżów ku rodzajnym częściom z wydzieleniem 
trochę płynnej krwi; dołączaią się do tego: szum na 
uszach, bladość twarzy, ziębienie rąk i nóg, z omdle
niem, puls słaby, czasem napinanie do womit, także 
womity, kurcze śmiejąco-płaczące, a niekiedy konwul- 
sye. Takie krwiotoki u silnych i zażywnych kobiet nie 
mają żadnego niebezpieczeństwa przy racyonalnej po
mocy; u wątłych zaś i delikatnych, są one wielkiej do
niosłości, powstaje albowiem w następstwie niedokrwi
stość, wodniste opuchnięcie kończyn dolnych, niestraw
ność, hicie serca, bóle głowy i duszność. Krwiotoki 
w czasie ciężarności powstają wskutek mechanicznego 
uszkodzenia, jako to przez uderzenie, upadniecie na brzuch, 
lub na krzyże, taniec, jazdę na bryczce po grudzie, po
dnoszenie ciężarów, spinanie się, sięganie wysoko przez
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silny kaszel lub kichanie. Powstaje także silne krwawie
nie, wskutek częściowego oderwania łożyska z nastę
pnym ponowieniem. A jeżeli to przytrafiło się w drugiej 
połowie ciężarności, wtedy następuje przedwczesny poród.

Bywają też przyczyną lekarstwa płód spędzające, 
i wiele innych środków, których dostarczają stare intry- 
gantki, a czasem i akuszerki.

Krwiotok w czasie ciężarności może się wydarzyć 
przez zboczenie łożyska (placenta praevia) w blizkości 
ujścia macicznego, co daje powód do krwiotoku w 8 albo 
9tym miesiącu przy rozszerzeniu ujścia macicznego.

Po szczęśliwie dokonanym porodzie, krwiotok macicy 
powstaje, albo wskutek braku sprężystości ciała maci
cznego, przez co macica należycie się nie ściąga, a żyły 
maciczne po odczepieniu łożyska otworem stoją i silnie 
krwawią. Powstaje także porodowy krwiotok, wskutek 
szybkiego porodu lub operacyi. Taki może być zewnę
trzny, kiedy krew na wewnątrz obficie płynie, albo we
wnętrzny, gdy krew z żył macicznych wypływająca 
w skrzepłych kawałkach wewnątrz macicy się zatrzymuje 
i takową zbytecznie rozdyma.

Wydarza się krwiotok bardzo często w czasie po
łogu, jeżeli położnica zawcześnie wstała, zbytecznie sił 
natęża, wskutek przestrachu, gniewu, albo też przez za- 
wcześne spółkowanie.

Wszystkie silne krwiotoki, często się pojawiające, są 
wielkiej doniosłości, mają następstwa, niedokrwistość, 
wycieńczenie sił, które śmiercią grożą, jeżeli temu wcze
śnie nie zapobieżemy przez usunięcie właściwych przy
czyn. Konstytucyjne usposobienie do krwiotoków, bywa 
bardzo często przyczyną niepłodności.

Leczenie. A., A2 II. co 1/4, na serce okł. z A. lub 
z A2, kąp. nać. okł. z A2, kąp. z C5, nać albo okł. z F 2 
na podżebra — i jak pod wyrazem R egularność, 

w . L a ta k ry tyczne  (p. Regularność) i S II. co 1/4. 
y . K olka m acicy p eryodyczn a . F II co 1/4.

15
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x. R ozstró j. R ozprzężen ie chorobliwe m a c icy , przez trudny 
poród, jak pod g ) jak Polip. 

z. Palenie na  zew n ą trz, jak pod g). 
ź . K onw ulsye m acicy C III. co 1/4, i jak pod g ).

Wyleczenia.
a 1. O padnięcie m acicy  od dwóch lat, z wielkiem wychudze

niem, bezsennością, bólami gwałtownemi nerek i uda, 
trudnem oddawaniem uryny, częstokroć womitami zie- 
lonawemi, materyami, i  t. p. Wyleczenie zupełne po uży
waniu przez dwa miesiące C. i Ele. R., można dodać 
i Ele. B. na łono (pubis).

b 1.  J a jn ik a  zapalen ie bardzo ostre , nabrzmiałość (tumeur) 
w ciągu 5go miesiąca ciąży, wyleczone używaniem we
wnątrz S. i zewnątrz wstrzykiwania z S.

c1. O brzęknięcie bolesne ja jn ik a , wielkości głowy dziecka, 
wyleczone w niespełna dwa miesiące używaniem C., 
i w około nabrzękłości Ele. R. NB. Wszystkie cierpie
nia macicy nie ustępujące od S., ustają za użyciem C. 

d 1. P o lip  w  szyjce m aciczn e j, od trzech lat, uznany za nie- 
wyleczalny, rozszedł się w krótkim czasie u kobiety 67 
lat mającej po używaniu C. i na sacr. Ele. R. 

e1. K o lk a  p eryo d yczn a  w  m a c icy , u kobiety 26-letniej, ule
czona używaniem C. i na sacr. Ele. R. 

f 1. Upławy białe u kobiety 37-letniej uleczone przez wstrzy
kiwanie C. i na sacr. Ele. R.

g1. R ozstró j m acicy  p r ze z  tru d n y  poród. Kobieta 29-letnia 
wyleczona użyciem wewnętrznie i zewnętrznie C.

h1. P alen ie n adzw ycza jne w  m acicy. Kobieta lat 28, wyle
czona wewn. i zewn. C.

l1. K onw ulsye m acicy. Kobieta 24-letnia wyleczona używa
niem w dozach bardzo małych (III.) co 1/4 C. 

m 1. C ierp ien ia  m acicy daw n ie j w y p a la n e j (cauterisee). Ból 
z lewej strony, reumatyzm, zatwardzenie, palpitacye, 
wszystko ustało najzupełniej, kobieta 40-letnia przez 
używanie C. naprzemian z A. i S.
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n1. Kobieta 67-letnia, u tra ta  k r w i przez  7  m iesięcy ustała 
w niespełna dwa miesiące, a następnie opadnięcie ma
cicy, boleści nerek aż do lewej goleni, boleści w ma
cicy, zmusiły ją leżeć od 7. miesięcy, brak apetytu, tru
dność urynowania. Leczona użyciem C. po trzech tygo
dniach uroniła kawałek ciała czy spiekłej krwi, dość 
wielki, odpływy zmniejszyły się za użyciem wewn. C. 
stosownie do potrzeby, wstrzykiwania z A., wieczorem 
i w nocy nieco S. — Była jeszcze w leczeniu, lecz po
stępuje na dobrej drodze ku wyzdrowieniu. 

o1. W ie lk i guz w m acicy , uznany za niewyleczalny. Opera- 
cya była niepodobną; przez 3 miesiące kuracyi zdrowie 
polepszyło się, a w piątym miesiącu guz się oddzielił, 
wagi około 2 funt. przez używanie codzień A II. X  C II. 
Dla pobudzenia apetytu i regularnego trawienia dawano 
codzień na czczo po ziarnku S. na sucho. Rano i wie
czorem Ele. R. na sym. plex. i krzyż przystawiana otwo
rem flaszeczki po 20 sekund trzymając, i także wstrzy
kiwania dwa razy na dzień z C X  C5, (do szklanki wody 
20 z.), a przy krwiotoku wstrzykiwania z A2 w takiej 
samej dozie, oprócz tego dwie kąp. na tydzień po pół 
godziny z 100 ziarn C5. Dla ostrożności, po kuracyi, 
przedłużono zażywanie C. i S.

Uwaga. W łókn iste  s tw ardn ien ie  m acicy . (Carcinoma 
et cancer uteri). Skir.

Powstaje zazwyczaj wskutek niestósownego leczenia 
zapalenia macicy, lub w skutek krwistości i chronicznego 
zapalenia, tak z przewlekłych białych upławów po po
ronieniu. Ta przypadłość pojawia się między 40tym a 50tym 
rokiem najczęściej w latach przejściowych. Na wstępie 
tej choroby przy wewnętrznem badaniu, spostrzegamy 
obrzmienie lub stwardnienie ujścia macicznego, oraz ka
nału szyjki macicznej, które przy dotknięciu palcem, 
boli. Czasem dołącza się stwardnienie ciała macicy, 
którą łatwo namacać można nad łonową kością, powię
ksza się ona nieznacznie, naciska tak na kiszkę odcho-

15*
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dową jak i pęcherz, wywołuje dolegliwości w tych czę
ściach. Bardzo często znajdujemy na szyjce macicznej, 
jako też na ujściu macicy, brodawkowate, albo też do 
kalafiorów podobne narośle, które nie należy za włó- 
kniak uważać, są to tylko niewinne brodawki, które ła
two się leczą.

Wcześne leczenie włóknistego stwardnienia, powstrzy
muje jego rozwój w skira, a następnie w raka.

R ak  m acicy  jest właściwie przejściem włóknistego 
stwardnienia czyli sk ir a  w owrzodzenie czyli organiczny 
rozkład, na którą to chorobę allopatya nie przynosi ule
czenia. Elektro-homeopatya leczy Raka radykalnie, jeżeli 
tylko nie dosięgnął ostatniego stopnia rozwoju, — patrz 
Rak — tam i Skir.

106. Melancholia czyli Przygnębienie u m ysłu  należy do cho
rób umysłowych i jest najlżejszą formą P om ieszan ia  zm y
słów , porównaj z tą chorobą, pod tym wyrazem.

Zboczenie prawidłowych czynności umysłu, ducha lub 
rozumu, powstające przez przygnębienie, — to zbocze
nie, może być ostre lub chroniczne, i bywa skutecznie 
leczone. — Powstaje często wskutek nadużycia merku- 
ryuszu. Dręczy chorego nieustanna trwoga; zgryzoty, 
umartwienia, troski, bywają także przyczyną. Chorzy 
bywają bardzo trwożliwi, wyglądają blado na twarzy, 
okazują wielką skłonność do samotności, są małomó
wni, czasem dręczą się obawą śmierci, rozpaczają nad 
swem smutnem położeniem, trwożą się bezzasadnie 
o utrzymanie czyli swój byt materyalny, i t. p.

M elancholia re lig ijn a  objawia się wyrzutami przesa- 
dzonemi sumienia, ciągłem modleniem się, a czasem 
tacy chorzy popadają w wściekłe szaleństwo.

M elancholia ze skłonnością  do sam obójstw a. Pochodzi 
zwykle z wewnętrznych przyczyn, opanowuje chorego 
raptownie trwoga, z chęcią do odebrania sobie życia.

M elancholia zakochanych  pochodzi najczęściej z nie
szczęśliwej miłości w połączeniu z  zazdrością, czasem
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przechodzi w niedorzeczną gadatliwość. Czasem popada 
w szalone majaczenie i oskarżania się o różne bezecne 
czyny, których nie popełnił. U kobiet do powyższych 
zboczeń, dołączają się kurcze śmiejące lub płaczące.

M elancholia hypokondryczna, Chory trapi się obawą 
choroby, możebnego nieszczęścia, nędzy. Pomieszanie to 
umysłu pochodzi często z onanii.

M elancholia z  tęsknoty za  kra jem  (mal du pays), któ
rej popadają w obczyźnie osoby bez wszelkich wad or
ganicznych. Są wypadki, w których tęsknota za krajem 
wywołuje cierpienia narządów oddechowych, nawet su
choty. Czasem napada chętka ciągle przenosić się z miej
sca na miejsce.

Leczenie. S II. co 1/4, a jeżeli pochodzi z macicy C II. 
co 1/4. Zwykle mężczyznom daje się S., kobietom C. — 
Często dozy mniejsze od S II. lepiej skutkują.

Porównaj H yp o k o n d rya . Chęć sam obójstw a.
107. Merkuryalizm, czyli następstwa używania merkuryuszu. 

Objawia się w ustach przez zapalenie jamy ustnej, (Sto- 
matite mercurielle) przez zapalenie dziąseł, chwianie zę
bów, na policzkach i dziąsłach grzybki (aftes), czyli pę
cherzyki osobnego rodzaju.

Leczenie. S I. co 1/4, C I. co 1/4, C5I. co 1/4, albo 
20 z. C5 na sucho, kąp. C5, Ele. R. i Ele. Ż. na occip. 
symp. podjęzykowe wielkie i małe i nad oczodoły, płó- 
kanie z S.

108. Migrena p. Głowa i Newralgje.
109.. Miserere p. Brzuch. — Kiszki. Nr. 191, Ruptury pod Nr. 8.
110. Mlecz pacierzowy (Moelle epiniere). R dzeń  zwany prze

dłużeniem mózgu, przedłuża się z tyłu głowy w rdzeń  
kręgow y, czyli m lecz pacierzow y. Rdzeń kręgowy kończy 
się w okolicy górnych kręgów lędźwiowych, i jest w czę
ści szyjnej i lędźwiowej lekko zgrubiały, zkąd też naj
silniejsze rozchodzą się nerwy. Tak na przedniej jak na 
tylnej jego powierzchni, znajduje się głęboki rowek po
dłużny, dzielący go na dwie połowy boczne. Przez całą
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długość środkowej części, przechodzi cieniutki kanał przez 
rdzeń kręgowy, jako przedłużenie 4tej komorki mózgo
wej. Rdzeń taksamo jak mózg, pokryty jest trzema bło
nami.

Nerwy mlecza pacierzowego są jak nerwy mózgowe 
parzyste i jest ich 31 p a r; 8 par nerwów szyjnych, 
12 par piersiowych (grzbietowych), 5 par lędźwiowych, 
5 par krzyżowych i jedna a rzadko 2 pary ogonowe. 
Każdy z nerwów rdzeniowych, poczyna się dwoma ko
rzeniami: przednim czysto ru ch ow ym , i tylnym czysto 
czuciowym . Włókna przedniego korzenia występują z strony 
przedniej, czuciowe z tylnej massy szarej rdzenia krę
gowego. Korzenie te występują z otworu międzykręgo- 
wego, gdzie tylny korzeń tworzy zgrubienie (zwój) i łą
czy się wspólny nerw mieszany. Wkrótce potem dzieli 
się każdy nerw na dwie gałązki, z których tylna zaopa
truje skórę karku i grzbietu, przednia zaś łączy się 
z innemi takiemiż gałązkami i tworzy sp lo ty  (z wyjąt
kiem nerwów skórę i mięśnie klatki piersiowej zaopa
trujących). S p lo t szy jn y  zaopatruje skórę i mięśnie szyi, 
i oddaje w głąb klatki piersiowej n erw  przepon ow y. 
S plo t lędźw iow y  oddaje prócz nerwów dla tej okolicy 
także nerw udowy, zaopatrujący skórę i mięśnie prze
dniej części u da . S p lo t b iodrow y  tworzy prócz innych 
nerwów nerw  ku lszowy  najsilniejszy i najgrubszy nerw 
całego ciała, schodzący po tylnej stronie uda do prze
gubu kolanowego, i dzielący się tu na nerw piszcze low y  
i goleniowy, które jako nerwy mieszane zaopatrują pod
udzia i stopy. Prócz tych, należy się wzmianka u k ła d o w i  
nerw u  współczulnego (grand sympatique), powstającego 
ze zwojów, to jest guzików posiadających komórki ner
wowe i włókienka nerwowe, które posiadają pewną sa- 
moistność, chociaż łączą się bocznemi włókienkami z mó
zgiem i rdzeniem kręgowym. Powstaje on z dwóch wzdłuż 
stosu kręgowego od czaszki aż do kości ogonowej prze
biegających, licznemi zwojami poprzedzielanych, sznur-
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ków nerw ow ych  (pasma graniczne), które włókienkami 
łączą się z każdym nerwem kręgowym i wysyłają ner
wy, które tworzą liczne sploty wzdłuż naczyń krwiono
śnych, trzewiów piersiowych i brzusznych. Największe 
dwa sploty s ą : sp lo t sercow y  (plexus solair), i sp lo t 
środbrzu szn y. Pierwszy otacza serce, drugi tętnicę środ- 
brzuszna, i zaopatruje przeponę, żołądek, wątrobę i śle
dzionę swemi włókienkami. Wogóle zadaniem tego układu 
jest zaopatrzyć w nerwy mięśnie gładkie ciała, ztąd 
głównie rozprzestrzenia się w trzewiach. Ruchy mimo
wolne narzędzi, jak serca i trzewiów, mają w nim swoje 
ogniska, d latego też nazywa się ten układ nerw ow o od 
żyw czy  dla odróżnienia od pierwszego, m ózgow o-rdzen io
wego lub ruchowego (wielki nerw sympatyczny).

C horoby m lecza pacierzow ego. Powstają zazwyczaj 
wskutek wycieńczenia sił żywotnych; przez utratę soków 
żywotnych przy nadużyciu rozkoszy płciowych, przez 
ciężkie, gwałtowne, ostre choroby, zbyteczne natężenie 
sił fizycznych i najczęściej zaziębienie. 

a. Z apalen ie M lecza pacierzow ego ostre, (Myelite aigue).
Symptomy. Przy pruchnieniu kręgów bóle są niezna

czne, i odznaczają się jedynie gnieceniem w kolumnie 
pacierzowej, w dalszem dopiero przebiegu dołącza się 
osłabienie i uczucie bezwładności w kończynach dolnych.

Jeżeli zapalenie ma swoje siedlisko około środka 
grzbietu (w lędźwiach), ból w lędźwiach , paraliż nóg, 
pęcherza, (zatrzymanie, albo pomimowolny wypływ ury- 
ny, paraliż kiszki odchodowej, czasem silna kolka, kon- 
wulsyjne ściskania podbrzusza z bolesnem ściąganiem 
w pasie; czasem wstrząśnienia w tułowie, przyspieszone 
oddychanie, zadyszenie, drżenie serca gwałtowne.

Jeżeli zapalenie jest w szyi (cervicale) bywa utru
dnione połykanie, z symptomami anginy, ból w szyi, 
i w tylnej części czyli karku; sztywność muskułów szyi 
i ramion, mrówienie w rękach i palcach, potem paraliż
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dosięgający prawie zawsze nóg, oddychanie b. ciężkie, 
stopniowy brak tchu, aż do śmierci.

Jeżeli zapalenie jest w samej głowie mlecza prze
dłużonego (cephalique), wtedy pomieszanie zmysłów, 
obłąkanie gwałtowne, zacisk szczęk, zgrzytanie zębami, 
język czerwony, suchy, mowa zatamowana, brak odde- 
chania, womity, wstręt do wody (hydrophobie), drżenia 
serca, nieregularne bicie, konwulsye, sparaliżowanie po
łowy ciała, czasem ogólny paraliż.

Z apa len ie  chroniczne. Daleko od poprzedniego powol
niejsze; często kilka lat się rozwija. Stały ból w kolu
mnie pacierzowej, z nieprzyjemnym gorącem, swędzenie 
i niespokojność w nogach, ustająca w czasie chodzenia, 
osłabienie, a potem stopniowy paraliż nóg, poczynający 
się od kończyn, rzadzej zesztywnienie, ściąganie (kur
cze) albo konwulsye; częściej małe kurcze mimowolne, 
które wywołują nieprawidłowe ruchy nóg ze skłonnością 
zawadzenia o siebie i krzyżowania. Stopniowy paraliż 
pęcherza i kiszki odchodowej, poczynający się przez małą 
trudność urynowania i oddania stolca, gorączki niema.

Sposób leczenia obydwóch ten sam, tylko że w za
paleniu ostrem lekarstwo powinno być brane w dozach 
w ogóle małych, po łyżeczce małej i bardzo często; gdy 
tymczasem w chronicznem dozy zwykłe, niekiedy nawet 
brane co godzina po łyżce stołowej są wystarczające. 
Głównym środkiem na wszystkie choroby mlecza jest S. 
z przystawianiem elektryczności na wszystkie bolesne 
punkta mlecza, a raczej kolumny pacierzowej, nadto na 
kark, na wielki symp. plex. najstósowniejszej Ele. z tych 
E. X  Ż. i B. czasem N.

b. Z adrażn ien ie  m lecza pacierzow ego  (Irritatio medullae spi- 
nalis), — por. Kolumna pacierzowa. Objawia się w for
mie bolesnej sztywności karku, albo jako sztywność 
w mięśniach lędźwiowych, albo jako bóle w krzyżach, 
któreby łatwo jako cierpienia hemoroidalne uważać mo
żna. Dla uniknienia tej pomyłki trzeba kolumnę pacie-
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rzową dokładnie zbadać, albowiem przy naciskaniu ka
żdego z osobna okaże się dotkliwy ból w miejscu cier
pienia. — Przyczyny mogą być: zaziębienie, mechaniczne 
uszkodzenie, a w takim razie przedewszystkiem należy 
starać się narządy trawienia w prawidłowym stanie utrzy
mać, dawać pokarmy pożywne i łatwe do strawienia; 
taki chory powinien w łóżku leżeć tak długo, dopóki 
znaczne polepszenie nie nastąpi. Dzieci skrofuliczne lub 
rachityczne, nie należy do przedwczesnego chodzenia 
przymuszać, ale dozwolić czołgać się po podłodze, 

c. S uchoty c zy li w ycień czen ie  m lecza pacierzow ego  (Tabes 
dorsalis). Mają swoją siedzibę najczęściej w zakończeniu 
mlecza czyli takzwanym ogonie, z powodu iż poczynając 
od kręgu lędźwiowego, mlecz przybiera formę rozsze
rzona, podobną do ogona. U starców pojawia się zanik 
czyli uwiąd mlecza w całej długości jego, wskutek ogól
nego uwiądu ze starości (uwiąd schyłkowy).

Przyczyny są: przedewszystkiem nadużycie rozkoszy 
płciowych, albo długo praktykowana onanja. Zbyteczne 
natężenie sił fizycznych, szczególnie przez forsowną kon
ną jazdę, przy nader opiętem odzieniu, długie i uciążliwe 
marsze, ciągłe stanie, nadużycie spirytualnych trunków, 
pojawia się od 30 do 50 lat częściej u mężczyzn, ani
żeli u kobiet, u kobiet mogą też być przyczyną ciężkie 
porody, gwałtowne upadniecie na wznak lub na kuper.

Symptomy. Naprzód pojawia się osłabienie wypie- 
racza moczowego, jakoteż kończyn dolnych, rozdrażnie
nie części płciowych, połączone z częstemi erekcyami 
i polucyami, tak w nocy jak i w dzień, tacy chorzy 
uskarżają się na osłabienie w krzyżach, i kończynach 
dolnych, ma chód utrudniony, doznają często strętwie- 
ma nóg i rojenia w tychże, twarz wymokła i blada. 
Usposobienie umysłu: gniewliwe, hypokondryczue, na
wet melancholiczne. Urynowanie powolne, muszą chorzy 
długo czekać, nim odpływ nastąpi, prąd uryny słaby, 
cienki, świderkowaty, erekcye wiotkie, do spółkowania
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nie przydatne. Rano, po przebudzeniu czują się tacy 
chorzy znużeni, oraz sztywni, szczególniej w grzbiecie 
i w kończynach dolnych. Sen pełen znów lubieżnych, 
z następnym mimowolnym odpływem nasienia bez roz
koszy. Taki stan może dłuższy czas trwać, a jeżeli 
wcześnie dalszym następstwom nie zapobieżymy, wytwa
rza się zatrata popędu płciowego, pojawiają się bóle 
w stosie pacierzowym, drgawki w kończynach dolnych, 
chód zataczający się lub wołowaty, z uczuciem jakby 
się stąpało po miękkim przedmiocie. Przy podnoszeniu 
się z siedzenia lub obracania się, zataczają się, poty
kają się na gładkiej drodze; przy zamkniętych oczach 
nie mogą nawet na gładkiej podłodze poruszać się. Do 
tych symptomów dołącza się nieczułość przyskórni, po
rażenie wypieracza uryny, i zdziergacza kiszki odchodo- 
wej, wskutek czego uryna tylko za pomocą kateteru, 
a stolec tylko za pomocą lewatywy, albo silnie prze
czyszczających lekarstw, nastąpić może. Później powstaje 
sparaliżowanie zdziergacza pęcherza moczowego, przez 
to niemożność zatrzymania moczu, (incontinentia uri- 
nae). W skutek sparaliżowania zdziergacza kiszki odcho- 
dowej, powstaje nagromadzenie zbitego kału w połą
czeniu z nagromadzeniem wiatrów. Tworzą się swędzące 
wypryski na mosznie, ogólne osłabienie nóg i rąk z drże
niem, dołącza się do tego zniechęcenia do życia z tę
potą umysłu.

Leczenie. C II. co 1/4, S II. co 1/4, A II. co 1/4, kąp. 
nać okł. z Cs, z S., Ss, nać. okł. z F2 na podżebra; 
20 z, C., 20 z. S., 20 z. CJ, 20 z. S. kąp. z Ele. B., 
a gdy bóle powracają, Ele. R. X  Ele. Ż., na symp. 
occip. plex. i nać, lub okł. z C5.

111. Mleko.
a . G orączka  p o k a rm o w a  (Fievre de lait). Pojawia się dru

giego, najczęściej trzeciego dnia po połogu. Jest to 
przemiana chemiczna krwi w mleko, przez gruczoły 
w sutkach. Jeżeli położnica zachowuje się dobrze i dyetę,
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gorączka ta nie wymaga leczenia, gdy jest w miernym 
stopniu. Jeżeli przez niespokojne zachowanie się, przez 
wzruszenie umysłu, przekroczenie dyety, dała powód 
zwiększenia się gorączki, wymaga leczenia. Dyeta jest 
konieczną, aby pokarm zbytecznie nie przybywał. Jeżeli 
po 24 godzinach, a najdalej drugiego dnia dziecięcia do 
do piersi nie przyjmuje, lub gdy dziecię wątłe ssać nie 
może, a położnica pokarmu nie zestrzykuje, w takim 
razie sutki przepełniają się mlekiem, prężą i bolą, i mogą 
łatwo przejść w zapalenie i owrzodzenie.

Wydarza się także brak pokarmu w sutkach, — ma
tka powinna przyjmować płynne pokarmy obok lekar
stwa. Jeżeli odwrotnie jest nadmiar i pokarm sączy się, 
nie powinna przyjmować płynnych pokarmów, dopóki się 
przypływ pokarmu nie ureguluje. Czasem pokarm bywa 
zbyt gęsty, żółty, żółtawy, pokarm tłusty, którego dzie
cię trawić nie może. Czasem wodnisto-niebieski.

Zdarza się że przy prawidłowym pokarmie dostate
cznej ilości, nagle znika w sutkach, natomiast powstają 
wskutek tego przerzuty w inne części, groźne symp
tomy, wytwarza się zapalenie mózgu, płuc lub kiszek. 
Przyczyną bywa błąd w dyecie, przestrach; wzruszenie, 
zawcześne wstanie, zaziębienie. Jeżeli kobieta nie jest 
po połogu, ani w cięży, a zjawia się mleko w sutkach, 
wtedy jest zatrzymanie peryodów miesięcznych, patrz 
nr. 120.

Leczenie wszystkich powyższych przypadłości: C II. 
co 1/4, C5 II. co 1/4. Ele. B. w okł. na piersi (sutki). 
Ele. R. i Ele. Z. na symp. occip. plex. sol.

112. Mlekowstręt niemowlęcia do ssania piersi mamki — SI. 
co 1/4 mamce, a dziecku nać. lub okł. z C5 na brzuch.

113. MOCZ (Urine) por. Pęcherz i  N erk i.
a . B ia łkom ocz (Albuminerie). Trudno jest bez analizy che

micznej, rozpoznać obecność białka w moczu. (Mocz bia
ławy) leczy się przez S.
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Choroba B r ig ta  o s tra , jest białkom oczem  szczegól
nego rodzaju (opisana i zbadana przez Dra Brigt’a). Jest 
to ostre zapa len ie  nerek, (nefrite).

P rzyczyn y ostrego zapa len ia  nerek s ą : silne uderze
nia w okolicy lędźwi, zgniecenie, gwałtowne wstrząśnie- 
nie całego ciała, nagły skok, forsowna jazda konno albo 
powozem po grudzie i wybojach, nadużycie heroicznych 
lekarstw. Powstaje też po tyfusie, po przewlekłej febrze 
(zimnicy) z nadużycia chiny.

Symptomy. Naprzód pojawia się dreszcz z następną 
gorączką i bólami, czasem gwałtownemi w okolicy ne
rek, z równoczesnemi womitami, uryna mało odchodzi, 
z bólami, lub bez bólu, choć ciągle parcie do uryno- 
wania, z początku czerwonawa, ciemno-brunatna, albo 
żółtawa; potem koloru naturalnego, nie jasna, (zam
glona), mętna, pieniąca się z zapachem rosołu z woło
winy, po 24 godzinach stania, osad formuje, po krót
kim staniu, żółtawy albo ceglasty osad, który pod mi
kroskopem okazuje cylindrowe włókienka, przybłonki 
i ciała krwiste. Jeżeli taki mocz nad lampą aż do ki
pienia zagotujemy i dodamy parę kropli kw asu  sa le trza -  
nego, wtedy okaże się w nim znaczna ilość białka, co 
stanowi ch a ra k te rys tyk ę  choroby B r ig t'a . Silna i nieu
stanna gorączka towarzyszy tej przypadłości, przyskór- 
nia blednieje, mięśnie stają się wiotkie, twarz obrzmiała, 
do czego dołącza się wodniste opuchnienie kończyn dol
nych, także płciowych części; bardzo często dołączają 
się wysepki wodniste w klatce piersiowej i jamie brzu
sznej.

Chroniczna choroba B r ig t'a : chroniczny b ia łkom ocz,
czyli chroniczne zapa len ie , albo zw yrodn ien ie  nerek z ia r 
niste.

Przyczyny. Ciężka ta choroba pojawia się najczęściej 
w skutek zaziębienia lub przemoknięcia całego ciała, także 
przeznadużycie rozpalających trunków, albo lekarstw na na
rządy moczowe gwałtownie oddziaływających. Przyczy-



237

niają się do tej choroby także długotrwałe ropienia, 
gnicie lub pruchnienie kości, rozwiozłe życie, głód, zby
teczne fizyczne natężenie, usposobienie skrofuliczne, ra
chityczne, kiłowe; niemniej przyczyniają się organiczne 
zboczenia klapek sercowych, odyma i gruźlica płuc, 
także ciężarność i cukrowa choroba. Ta choroba pojawia 
się bardzo często w średnim i podeszłym wieku, więcej 
u mężczyzn niżeli u kobiet, u dzieci pojawia się tylko 
po wysypkach ostrych, wskutek zaziębienia.

Symptomy. Na początku nie uskarżają się chorzy na 
zbyteczne bóle w okolicy nerek, przy tej chorobie niema 
gorączki, i bardzo rzadko bóle w okolicy lędźwi. Uryna 
jest blada, zapachu ckliwego, mocz oddają często, ale 
w małej ilości, i oprócz bladości w twarzy i posępno- 
ści, niema wybitnych poznaków. Po dłuższym czasie 
urynowanie staje się częstsze i obfitsze, mocz jest blado- 
żółty, przy oddaniu tworzy się piana, która pozostaje 
dłuższy czas na powierzchni i wskazuje że białko w tym 
moczu się znajduje. Cera twarzy staje się bledszą, po
jedyncze części ciała osobliwie twarz i powieki są 
obrzmiałe, następnie obrzmiewają kostki, stopy, podudzia, 
później przy wielkim rozwoju tej choroby, nawet uda 
i brzuch. Ażeby doniosłość tych symptomów sprawdzić, 
należy urynę analizować chemicznie, jak to przy ostrem 
zapaleniu powiedzieliśmy, tylko w razie jeżeli mocz al
kaliczną własność okazuje, wtedy należy przed zgoto
waniem dodać kilka kropli kwasu octowego. Im więcej 
opuchnienie wodniste się wzmaga, tembardziej zmniej
szają się właściwe składniki moczu, przez to wytwarzają 
się wodniste nagromadzenia w klatce piersiowej, osier
dziu i komórkach mózgowych; tworzy się także wodna 
puchlina w brzuchu, która w połączeniu z powyższemi 
cierpieniami śmierć sprowadza. Choroba ta jest prze
krwieniem nerek, które przechodzi w przeistoczenie istoty 
nerek, czyli zmięśnienie ich.
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Gdy podczas kuracyi apetyt zaczyna się wzmagać, 
podawać pożywne pokarmy, ale w małych ilościach, jak 
rosół, mleko, jaja na miękko, później potrawy mięsne 
ze świeżą jarzyną lub kompotem, za napój świeża woda, 
lekkie i wystałe piwo, najlepiej owsiane, wino z wodą 
i cukrem. Pacyenta mieć na oku i w ciągłej kuracyi 
dopóki wszelkie ślady białka w urynie nie znikną.

Leczenie: C I. co 1/4, C51. co 1/4 S I . co 1/4, S51. 
co 1/4, kąp. z C5, z S., z A2, z S5, kąp. z Ele. B., albo 
z Ele. R., Ele. R. i Ele. Ż. na occip., na symp., na 
sacr. i w dwóch stron kolumny pacierzowej,

b. T ru dne moczenie (dysurie). Z atrzym an ie  m oczu  (Reten- 
tion d’urine). Z w ężenie kan a łu  moczowego (strangurie).

Leczenie: S II. co 1/4. A II. co 1/4, 20 z. C5 i jak 
pod a.

NB. Jeżeli chory krwisty, daje się A. i na sacr. 
w pachwiny, na międzykrocze, na symp. Ele. N. Jeżeli 
chory limfatyczny, daje się S. i na też same miejsca 
Ele. R.

NB2 D z is ia j  leczą daleko sp ieszn ie j, a  często w  2 4  
g o d zin , k ie d y  choroba n ie je s t  zadaw n ion a  p rze z  S6.

c. Obfitość u ryn y  (polyurie, diabete non sucre). Objawia się 
obfitem wydzielaniem moczu, zawierającego białko, które 
atoli nie należy brać za moczotok cukrowy. Odchodzi 
więcej uryny niż się wypiło napojów, pragnienie, wy- 
chudnienie, osłabienie, omdlenie pochodzi najczęściej 
z zaziębienia, przedrażnienia nerek, uryna w wielkiej 
ilości i często odchodząca, jest blado-słomianego koloru. 
Przy chemicznem badaniu okazuje znaczną ilość białka

Leczenie jak pod a.
d . C u k rzy c a , m io d n ic a , (diabete sucre). Wyszczególnia się 

ta choroba nietylko obfitością moczu ale że w urynie 
znajduje się cukier.

Przyczyny tej choroby nie są dotychczas dokładnie 
wiadome. Gdzie właściwie ten cukier się wytwarza, czy 
w nerkach, czy w wątrobie, jest dotychczas nierozstrzy-
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gnięte. Wedle najnowszych patologicznych badań wy
twarza się chorobliwa ilość cukru najprawdopodobniej 
we krwi. Cukrzyca pojawia się u mężczyzn częściej niż 
u kobiet, bardzo rzadko w wieku dziecinnym i zgrzy
białym.

Symptomy: Pierwszym pojawem jest obfite i nad
mierne wydzielanie bladego moczu, który gatunkowo jest 
cięższy i ma słodkawy smak, im więcej taki mocz cukru 
w sobie zawiera, tem większa jest jego gatunkowa cięż
kość i dochodzi 1.030 do 1.050. Taki mocz jest klaro
wny, słomianej barwy, stojąc niejaki czas na ciepłem 
miejscu, mąci się, formują się białe strzępki na dnie na
czynia, a na powierzchni biała powłoka, okazująca pod 
drobnowidzem pleśnie. Jeżeli taki mocz stoi w ocieplo- 
nem miejscu nie nakryty, wtedy przechodzi w fermen- 
tacyą. Ilość odlanego moczu na dobę wynosi od 6 do 
10 funtów, a niekiedy daleko więcej. Mocz z początku 
bez zapachu lecz mlekowaty, po oziębieniu zapach cierpki, 
winny. Wedle chemicznego badania okazuje taki mocz 
kwas urynowy, przeto oddziaływanie na papier niebieski 
jest najczęściej kwaśne. Białko znajduje się przy równo- 
czesnem gruźlicowem cierpieniu płuc. Amoniakalnego roz
kładu nie można dopatrzeć przy cukrzycy, sole zaś nie
organiczne są zawsze zawarte w takiej urynie, ilość ta
kowych zawisła od gatunkowości pożywienia. Ażeby cu
krzycę z pewnością rozpoznać można, wynaleziono che
miczne próby. Wlewa się do szklannej podługowatej fioli 
(rurki) pewna ilość moczu i dodaje kilkanaście kropli 
K a li-  cau stic i, rozgrzewa zwolna nad świecą lub lampką 
spirytusową, przez co taki mocz przybiera z początku 
żółtawą, następnie brunatną, na ostatku czarno-brunatną 
barwę, która przy ostygnięciu formuje osad zawierający 
w sobie cukier.

Prócz wyżej wymienionych, cechującym symptomem 
cukrzycy jest nieugaszone pragnienie, obok oddawania 
zbytecznej ilości moczu, tacy chorzy wypijają 5—6 kwart
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i więcej wody. Drugim cechującym ją symptomem jest 
nienasycony głód, tak że po obfitem jedzeniu uskarżają 
się na głód, jedzą i piją chciwie, a mimo to chudną, 
mięśnie stają się wiotkie, przyskórnia blednieje i jest 
sucha i prawie zawsze bez żadnego potu, tylko bardzo 
rzadko pojawia się pot słodkawego smaku; w ustach 
i gardle przeważa suchość z nieugaszonem pragnieniem, 
towarzyszą czasem wysypki różne, liszajowate, impetigo, 
z osłabieniem oczów, ślina rzadko odchodzi i jest kwa
śna, dołącza się do tego zatwardzenie stolca, kał naj
częściej bez przymieszki żółci. Chory powinien unikać 
pokarmów mącznych, osobliwie cukier zawierających.

Leczenie jak pod a. i pod b . , nadto nać., okł. z F 2 
na podżebra.

e. K r w a w e  moczenie (hematurie).
Pochodzi albo z nerek i moczowodów, albo z pęche

rza, albo z cewki moczowej, przyczem mocz jest mniej 
więcej krwią zabarwiony. Jeżeli krwiotok pochodzi z pę
cherza moczowego, to z początku wydziela się jasna 
uryna, a ostatnie jej krople prawie są z czystej krwi. 
Jeżeli krwiotok z nerek, to w urynie znajdują się cylindry 
włóknikowe z przymieszką ciałek krwi.

Przyczyny : Mechaniczne uszkodzenie nerek, moczo
wodów pęcherza albo cewki moczowej, albo też gwałto
wny napływ krwi do tych narządów, albo zapalenie nerek 
lub pęcherza, np. w tyfusie, przy ostrych wysypkach, 
przy chorobie Brigta, albo po nadużyciu kantarydów, 
balsamu kopajwy, olejku terpentynowego, wydarza się 
także przy rozkładzie krwi szczególnie przy gnilcu, czyli 
szkorbucie, dżumie, przy zranieniu nerek kolczastemi ka
mykami, czasem wskutek wrzodzików w pęcherzu, przez 
nieumiejętne wprowadzenie katateru.

Jeżeli krew wydziela się z nerek lub moczowodów, 
bywa różowej barwy, ściśle z uryną połączona, wydzie
lanie takiego moczu jest czasem bardzo obfite, bez bólu 
w pęcherzu, ale natomiast z wielkim bólem w nerce
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w okolicy lędźwi wzdłuż moczowodów, przyczem zauważyć 
można kurczowe podciąganie jąder ku otworowi pierście
niowemu brzucha, zatrzymanie stolca, sztywność grzbietu 
i częste parcie do urynowania.

Czasem powstaje krwawe moczenie wskutek spędze
nia maściami świerzbowych wysypek, czasem z niesto
sownego leczenia trypra, z nadużycia trunków.

Leczenie: A II. co 1/4, A2 II. co 1/4, S II. co 1/4, 
kąp. z A2, nać., okł. z A2 na sacr., okł. z A. na okolice 
serca, nać., okł. z F2 na podżebra, kąp. z Ele. N. albo 
z Ele. B., Ele. R. X  Ele. Ż. na occip., symp., plex. 
i na sacrum.
U tra ta  nasien ia  (Spermatorrhee). Polucye nocne.

Wydarza się u mężczyzn bardzo często, przy lubie
żnych rozmyślaniach, najczęściej nad ranem, bądź w sku
tek przedrażnienia części płciowych u onanistów, bądź 
z nadmiaru nasienia męzkiego, bądź też z długiego wstrzy
mania się od spółkowania. Wydarza się szczególniej u mło
dzieńców od 15—24 lat, kiedy popęd płciowy rozbudzać 
się poczyna. Jeżeli taki mimowolny upływ nasienia po
jawia się tylko raz lub dwa razy na tydzień, lub co 14 
dni, wtedy nie szkodzi osobie silnej konstytucyi. Je 
żeli zaś u osób delikatnych, wątłych, lub u onanistów 
z przedraźnieniem popędu płciowego, wtedy taki mimo
wolny wpływ jest wielce szkodliwym, zwłaszcza gdy trwa 
dłużej.

Symptomy. Tacy chorzy tracą dobry humor, stają się 
posępni, gnuśni, unikają towarzystwa, są małomówni 
i lubią samotność. Nazajutrz po polucyi wyglądają blado, 
z sińcami pod oczyma, wzrok zamglony, usta , dziąsła 
blade, uczuwaja bóle w grzbiecie, trzęsienie w rękach, 
osłabienie w nogach, niechęć do pracy, pamięć osłabiona, 
łatwo zapominają, mają skłonność do snu podczas dnia. 
Jeżeli polucye wydarzają się uosób bardzo delikatnych 
bez samogwałtu, wtedy takie osoby uczuwaja po każdej 
polucyi posępność, osłabienie i znużenie.

16
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Onanistki są bardzo drażliwego usposobienia, do pła
czu skłonne, tracą apetyt, są ponure, unikają towarzy
stwa, przy najmniejszem natężeniu czują wielkie znuże
nie, cierpią na spazmy i kurcze macicy.

Leczenie jak pod b. i e. , nadto wstrzykiwania z C5 
i Ele. R. X Ele. Z. na sacr., na kość łonową (pubis) 
między-krocze occip., symp., kąp. C5, nać. z C5 na sacr, 
pub. między-krocze, kąp. S., nać. z S. na też same miej
sca, okł. z A2 na też miejsca, kąp. z Ele. B., 1 z. C5 
na sucho co 1/2 godziny, patrz Nasieniotok Nr. 125 
i polucye Nr. 166.

U waga. Upływ wydarza się czasem bez erekcyi przed 
albo po moczeniu, albo przy twardym stolcu, trzeba na 
to zwrócić uwagę, czy upływ nie pochodzi z gruczołu 
przyprętnego, aby się przekonać, należy go mikroskopem 
badać, czyli w nim znajdują się żyjątka (spermatozoa), 
które napotykamy tylko w nasieniu męzkiem, nigdy zaś 
w śluzie gruczołu przyprętnego. Takim chorym służą 
kąp. rzeczne, gimnastyka, sypianie na twardej pościeli, 
lekkie przykrycie, pobyt na świeżem powietrzu, naciera
nie ciała zimną wodą. 

g . M im ow olne moczenie.
N iem ożność p o w strzym a n ia  u ryn y  bywa po części 

w skutek sparaliżowania pęcherza, najczęściej u starców, 
w tej chorobie uryna stale odchodzi kroplami. Moczo- 
ciek nocny właściwy dzieciom, czasem pochodzi od mo
cnego snu , chociaż może być także skutkiem osłabienia 
muskułów pęcherzowych, lub zdziergacza, zaniedbania 
czystości, albo spędzonych wyprysków, osobliwie świerzbu 
i robaki.

Leczenie. S I., S61., 20 z. C5, A I., kąp. z C5, z S. 
z A2, Ele. R. X Ele Ż. na symp. i krzyż, okł. z C5, 
nać. z S., z A2 i okł. z Ele. B. na kość kuprową (sa
crum) i do tego lekarstwa wskazane pod b. i pod c. 
Jeżeli u dzieci zatrzymanie moczu pochodzi z robaków,
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wtedy Verm. I., Ele. B. nad, A2, Ele. R. X  Ele. Ż. na 
krzyż i kość kuprową.

h. U p ływ  u ryn y  czyli cieczenie m oczu.
S I. co 1/4, i jak pod b . , Ele. B. na sacr., Ele. R. 

X  Ele. Z. na sacr., Ele. N. na sacrum.
1. M ocz p ie k ą cy .

Leczenie jak pod a.
m. K ie d y  j e s t  u p ły w  i  tru dność o d d a w a n ia  u ryn y  na  p r z e 

m ian .
Leczenie jak pod a.

n. T rudność m oczenia (dissurie) p o  sztucznem  w ydobyc iu  
płodu.

Leczenie jak pod a.
Wyleczenia.
P a ra liż  pęcherza  sprawujący n iepow strzym an ie u ryn y  

u kobiety 50-letniej wyleczony, wewnątrz p. S. i Ele. R 
na symp. i sacrum.

U pływ  u ryn y  c zy li cieczenie, kobieta 27 lat wyleczona 
p. S. wewnątrz i Ele. B. na sacrum.

M oczenie k rw aw e  wyleczone p. A. i Ele. N. na sa
crum.

N a p rzem ia n  u p ły w  i  tru dność o d daw an ia  u ryn y . Męż
czyzna 55-letni wyleczony p. S. i Ele. R. na symp. 
i sacr.

K rw a w e  moczenie. Mężczyzna 51-letni wyleczony p. 
S. i Ele. R. na symp.

Trudność o d d a w a n ia  u ryn y  p o  w ydobyc iu  p ło d u . Ko
bieta 32 lat wyleczona p. C. i wstrzykiwania do ma
cicy z Ele. B.

114. Morska choroba, S II. co 1/4, za każdą razą, jak się cho
roba pojawia ziarnka S. na sucho, 8 do 10 ziarnek S. 
wstrzymuje bardzo prędko womity.

115. Mózg, p. Głowa.
116- Mózgu rozmiękczenie, p. Głowa, por. Krzywica (rachi- 

tisme).
16*
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Leczenie jak Krzywica, nadto nać. C5 na całą głowę, 
nać. z A2, nać. z S5 na całą głowę.

Rozm iękczenie kości p. Nadrosty kości (exostosis) le
czy się jak Nr. 116.

116a Moszna czyli worek jądrowy (scrotum) p. N. 124, lit. e 
i ltt .f . i Nr. 300 i Nr. 179, lit. m.

N .

117. Nabrzmiałości miękkie (Enflure molle) (anasarque). Opu- 
chnienie niebolesne, zachowujące ślad nacisku palca, po 
łączone z osłabieniem, pragnieniem, dyaryą i wstrzyma
niem więcej lub mniej kompletnem uryny. Jest to wo
dna puchlina zaskórna, spowodowana przesiąkaniem wo
dnistego płynu do tkanki komórkowej skórnej. Jest wła
ściwie symptomem głębiej tkwiącego cierpienia, albo na
stępstwem takowego. Jest dwojaka: ostra  i chroniczna. 
Pierwsza daje się łatwo leczyć, druga zaś trudniej i do
piero po usunięciu przyczynowej choroby. Pojawiająca się 
po odrze, szkarlatynie lub innych ostrych wysypkach, po 
febrach przemiennych leczy się prędko i znika, bez wszel
kich następstw. Gdy przeciwnie zaskórna wodna puchlina 
powstająca po febrach chronicznych wysypkowych, zapa
leniu opłucnej (pleury), płuc, wad organicznych serca, 
stwardnienia lub przetłuszczenia wątroby, także wskutek 
raka w żołądku, wątrobie, macicy, także wskutek chro
nicznego cierpienia nerek, choroby Brigt’a , równie jak 
wskutek cierpień chronicznych mózgu, bywa bardzo tru
dna do wyleczenia. Powstaje także w skutek słabej bu
dowy ciała (cachexie). Przyczyny nieraz trudne do od- 
gadnienia.

Symptomy. Im więcej przesiąka wodnistego płynu do 
tkanki, tem więcej rozszerzają się takowe, powierzchnia 
ciała nabrzmiewa i przedstawia niezwykłą objętość, traci 
swą elastyczność i staje się ciastowatą, bladą, przeźro-
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czystą, suchą, zimną, po naciśnieniu pozostaje dołek, 
który dopiero po dłuższym czasie się wyrównywa. Im 
dłużej trwa choroba, tem więcej nagromadza się płynu, 
przez co tern więcej uszczuplają się funkcye życia.

Leczenie. Kąp. z A2, SI. co 1/4, stósownie do oko
liczności, F I. co 1/4, albo C I. co 1/4 , albo kąp. z C5, 
albo z S. Ele. R. X  Ele. Z. na occip., symp., plex., 
także kąp. z Ele. B. 

a . O puchniecie za skórne ogólne.
Leczy się jak powyżej Nr. 117. 

h. O puchnięcie p o d żebrów  (hypocondres).
F II. co 1/4 i okł. lub nad. z F 2 na podżebra i kąp. 

z C5, Ele. R. X  Ele. Ż. na symp., plex. i occip. okł. 
lub nać. z C5, Ele. B. w okładach na miejsca opu
chnięte.

118. Narosty na kościach (Exostose) i nabrzmiałość na po
wierzchni lub wewnątrz kości (tumeurs). Pochodzić mogą 
z dolegliwości syfilistycznych, skrofulicznych, rachitycz
nych, podagry i t. p. są zwykle chroniczne. Bywają 
także i ostre, do tych zaliczają: zapalenia okostnej i ma- 
teryi kostnej czyli samej kości, rany świeżo zadane przez 
cięcie, złamanie, zgniecenie. Do chronicznych należą: 
k ila k  (tophus), kościom ięk  czyli narośl miękka na kości 
(gumma), kościom ięsiak  (osteosarcoma), m artw ica  (necro- 
sis), n akostn iak  (exostosis), obrzm ienie (tumor), pru ch n ie-  
nie (caries), sa d zie l (nodus), zdziurkow acen ie  (osteoporo- 
sis) sive spina ventosa) i t. p.

Leczenie. S I . ,  OL,  A L ,  C51 ., C41 .; nać., okł., 
kąp. z C5, kąp., nać., okł z S ., kąp., nać., okł. z S5, 
okł. z Vener. \ 20 z. C5, 20 z. S ., 20 z. C4 Ele. B., 
Ele. R. w okładach na cierpiące miejsca. 

a . N a d ro s ty  syfilityczne (exostoses syphilitiques).
Ven. I. co 1/4, okł. z Ven. i leczenie jak wyżej pod 

Nr. 118.
I . N a d ro s ty  na okostnej (tumeur periostique) skrofuliczne 

lub inne powstające z zaniedbanego leczenia.
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Z a p a le n ia  okostnej (periostite) i su bstan cy i kostnej 
powstałego wskutek mechanicznego uszkodzenia, z opu- 
chnieniem i zaczerwienieniem przyległych mięśni, przy 
silnej gorączce, przy bólach kłujących, szarpiących, świ
drujących, przez co ruch staje się niemożebnym. Zapa
lenia okostnej wydarzają się najczęściej w podługowatych 
kościach, ale także wydarza się we wszystkich innych 
mniejszych kościach i kosteczkach. Jeżeli wcześnie tej 
chorobie zapobiegamy, wyleczenie następuje prędko. Je
żeli zaś zaniedbujemy pierwsze pojawy, wtedy tworzą 
się wypociny między okostną, błoną i kością, formują się 
wrzody, które w skutek zawartej ropy, materyą kostną 
przeżerają i przewlekłe owrzodzenie sprawują.

Zapalenie okostnej i kości powstałe w skutek cięcia, 
złamania, zgniecenia, tak samo się leczy, należy prze- 
dewszystkiem uszkodzone kości do naturalnej formy spro- 
wadzić. Jeżeli jest rana w mięśniach, należy takową 
oczyścić i krawędzie za pomocą stósownego obandażo
wania do siebie zbliżyć, złamane kości po ustawieniu 
objąć łupkami.

Leczenie jak pod Nr. 118 i nać. z S. i z A2, jeżeli 
silna gorączka, starać się ją naprzód usunąć, p. I 1.,  
w stósownych do siły gorączki dozach.

c. R ozdęcie kości czyli rozszerzenie kostnej tk a n k i (spinite 
ou spina ventosa) tak jakby tkanka kości była rozdęta 
z wielkiemi boleściami i strzykaniem, por. z Nr. 87. 
Leczy się Cancerosami i jak Nr. 118.

d . K rzyw ica  nóg (paedartrocace) choroba dzieci rachitycznych.
Leczenie: S I., S2 I . , C I. co 1/ 4  S51., A2I., kąp., 

nać., okł. z C5, z S ., z S5, kąp. z A2, kąp. z Ele. B.
albo z Ele. N ., Ele. R. X  Ele- Z. na occip., symp.,
plex. i na wszystkie punkta nerwów odpowiadających 
miejscu cierpiącemu, kąp. z Ele. R., lub z Ele. Ziel.

e. N a ro s ty  chroniczne na prawej nodze, jak pod d. i nadto
ciągle robić nać. z C5, z S., z A2 i okł. z Ele. Ziel.
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f .  N a ro s ty  na do ln ej szczęce połączone z gorączką, jak pod e, 
nadto F II. co 1/4.

g. N a ro s ty  ze skurczeniem  się szczęk i jak pod e . , ale prze- 
dewszystkiem działać C I. co 1/4, i okł. C.

h. R ozdęcie  kości w  n o d ze , połączone z licznemi ranami 
koloru żółto-cytrynowego. Miano amputować nogę, wy
leczono jak pod e. z ciagłem zażywaniem C. i Ele. Ziel. 
Spróchniałe kości wyszły na zewnątrz jak drzazgi.

i.  R ozm iękczenie k o ś c i , jak pod d . , nadewszystko kąp. C5 
i Ele. Ziel., także w kąpieli kości spruchniałe wychodzą 
na zewnątrz, por. Nr. 88 a .

NB. Od czasu wynalezienia C5, Hr. Mattei otrzymał 
w leczeniu kości zadziwiające rezultaty i posiada kol- 
lekcyą kości spruchniałych, które wyszły za pomocą le
czenia wewnętrznego.

119. Nagniotki na stopach.
S I . ,  C I., nać. okł. z C5, kąp. C5, nać. S ., okł. 

z Ele. R. lub Ele. B. na nagniotki.
120. Napływ mleka (Galactorrhee) nie w czasie karmienia.

C II. co y4 X  A2 II. co 1/4, kąp. C5, Ele. R. i Ele. Ż. 
na occip., plex., kąp. z Ele. B., kąp. S., S II., 20 z. C5.

121. Narosty kalafiorowate (Condylómes, tumeurs), patrz Nr. 
124. Narośla (tumeurs).

122. Na członku męzkim zdarcie, otarcie skóry. Jest to ob
nażenie skóry z przyskórka. Jeżeli jest na członku, głó- 
wnem lekarstwem jest Vener. Jeżeli jest prostem otar
ciem na jakiej bądź części ciała, okłady z S. Jeżeli to 
otarcie krwawi okł. z A.

Leczenie. Ven. I., okł. C5, kąp. S. S I ., albo nać. S., 
okł. S ., Ele. B. w okładach, Ele. R. X  Ele. Ż. na 
sacrum.

123. Narosty mięsne (Condylómes). Wyrosty mięsne, bolesne, 
różowawe, wilgotne, których zwykle siedlisko około ki
szki odchodowej, na między-kroczu, na częściach płcio
wych , przyczyna syfilityczna. Forma ich różna, albo 
wzniesiona na szerokiej podstawie, nazwane w yro ś la  k a -
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l a f iorow ate, albo jak grzebień k o g u c i, albo gru szkow ate , 
brodaw kow ate, czasem bywają na twarzy. Czasem wy
wrócone w formie grzybków. Powierzchnia ich wypukła 
pokryta skórką cieniutką, która przesącza materye wo- 
dnisto-zropiałą, właściwej natury, która sączy prawie bez
ustannie i bywa często dosyć znaczna, aby podtrzymać 
upływ np. z pochwy macicznej.

Jeżeli syfilityczne wyrosty, patrz Syfilis.
Leczą się inne : S I., C51., nać., okł. z C5, lub nać. 

z S., lub nać. z A2 i kąp. S5.
124. Nabrzmienia (tumeurs), G ruczo ły  (glandes), G uzy  (ex- 

croissances), N arośle . Przedewszystkiem trzeba ostrzedz, 
że trzeba niedowierzać każdemu obrzmieniu guzowi tw a r 
dem u, a zarazem niebolesnemu, to są bowiem stałe oznaki 
guzów  ra k o w a tyc h , w takim razie bez żadnej odwłoki 
trzeba rozpocząć leczenie przez CII. albo III., patrz Rak.

Guzy są to narośla , obrzmienia wystające miękkie 
lub twardawe. Gruczoły są to nabrzękłości okrągłe, po
dłużne, twarde, niebolące, bezbarwne, najczęściej pod 
skórą mieszczące się.

a . N a ro śla m ięsne, G uzy, (condylómes) czyli wyrosty mięk
kie, wilgotne, czerwonawe, kalafiorowate, grzebieniaste, 
gruszkowate, brodawkowate, szyszkowate, leczą się jak 
wyżej Nr. 123.

b. G uzy w  p ie rs ia c h  i  su tkach  kobiet, patrz Piersi.
c. G uzy, naroś la na kościach, patrz Kości i Nadrosty. Nr. 118.
d. N a ro ś l l im fa tyczn a , patrz Kolano.
e. N abrzm ien ie  m oszny (Hydrocele) nagromadzenie materyi 

wodnistej w worku jądrowym (scrotum) czyli w tkance 
worka; albo w tkance błonki otaczającej jajko, albo w ta- 
kiejże, sznurka nasiennego.

Leczenie: CI . ,  A L ,  A21 ., patrz Rak, porównaj 
z Nr. 79. Jądra.

f .  N abrzm ien ie  ż y ł  m oszny albo j ą d ra  (Varicocele). Rozsze
rzenie nabrzmiałe żył.
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Leczenie. A I., A2 II., nad. A2, nad., okł., kąp. z C5, 
kąp. A2, okł. z A2, Ele. N. w okładach, SI., nad. S.

g. N a ro ś l czyli G uz na rogówce oka (staphylóme) porównaj 
Oko; guziczek na gałce oka w kształcie ziarnka z wino
grona , z nieprzeźroczystością rogówki, prawie zawsze 
wytwór skrofuliczny jeżeli nie syfilityczny.

Leczenie. S 1., C51., A L , nad. z C5 na oko, albo 
okł., kąp. z C5, kąp., nad.. okł. S. na zamknięte okoi 
nad. A2, tamże i Ele. B. tamże, Ele. B. X  Ele. Ż. na 
occip., symp., nad oczodołami i pod oczodołami, nad. 
z F 2, lub nad., okł. z C5 na podżebra.

h. G uzy albo tu berku ły  w  brzu ch u .
C I., kąp. C5, nad., okł. z C5 na brzuch, 20 z. C6, 

kąp. z S ., z A3, z S5, Ele. B. w okładach na brzuch, 
Ele. B. X  Ele. Z. na symp., plex., na lędźwie (nerki). 

i- N a ro śla w łókn iste  w ew n ątrz b rzu ch a , które czynią podo
bieństwo z ciążą, z symptomatami suchotniczemi, poró
wnaj Nr. 105. Macica pod h. włókniak.

Leczenie. C I., okł., nad. z F. albo z F2 na podże
bra i reszta jak pod h. i a.

Często nabrzmienie śledziony i wątroby daje podo
bne symptomy, dla tego dołączono F. 

j-  N a ro ś la skrofu liczne na kości u dow ej, patrz kość udowa 
(femur Coxalgie).

Wyleczenia.

N a ro ś l i  w ie lk ie  p rzeszk o d y  w  ruchach k o stk i u n ogi, 
spowodowane złamaniem ; już miano amputować, było 
wyleczone w 3 miesiące jak pod j .  głównie p. S. i Ele. B.

N a ro ś l sk ro fu liczn a  na kości u dow ej p r a w e j , pru- 
chnienie w trzech punktach, choroba trwająca 9 lat. Po 
3-ch miesiącach leczenia wewnętrznego, wyszło trzy ka
wałki spruchniałej kości, mężczyzna lat 18, dawano we
wnątrz i zewnątrz S.

B ro d a w k i (condylómes), kobieta 13 letnia wyleczona 
wewn. i zewn. S.
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N a b rzm ia ło ść  p o d  p a c h ą , następstwo wytężania, o pół 
zmniejszone przez pierwsze przystawienie Ele. R. do ra
mienia, odzyskał w nim siłę, mężczyzna 47-letni wy
leczony p. S. i Ele. R.

N a b rzm ien ia  ż y ł ,  M. 47 lat wyleczony p. A. wewn. 
i zewu.

N arośl z  nabrzm ieniem  ż y ł  na tw a r z y , okazywanie się 
plam koloru lagru winnego, spędzone zostały przez okł. 
A. X  okł. Ele. N.

W ielk ie  zgrubienie kostk i u n og i, kobieta 57-letnia wy
leczona p. S. wewnątrz i zewnątrz i okł. z Ele. B.

Nabrzmienie pęcherza, kobieta 49 lat licząca, wyle
czona p. S.

N a ro s t w  p o ły k u , k. 49 lat p. C. i płukanie z A.
N a ro ś l na nodze u kobiety silnego zdrowia, lat 40 

i narośl miękka pod pachą. Ta na nodze przeszkadzała 
zupełnie chodzić , otwarcie apertury i wszelkie leczenie 
nic nie pomagało. Po 4ch miesiącach kobieta ta codzień 
robiła kurs pieszo 4 kilometry, wyleczona p. S. X  C. 
i przeciwko dokuczliwemu bólowi w wielkim palcu nogi 
Ele. Ziel.

N a ro ś l o tw a r ta  i  ro p ie ją ca  w  ram ien iu , u k. 40 lat 
wyleczona w 3 miesiące p. S., a gdy to nie wystarczało 
przez C.

NB. Wszystkie narośla usuwają się p. użycie C., lub 
A., lub A‘2.

125. Nasieniotok (Spermaborrhee) p. Mocz jak pod f . i Część 
płciowe.

Nasieniotok ma wiele podobieństwa do dziennych po- 
lucyj i do upływu z gruczołu przyprątnego, rozróżnić 
je tylko można przy pomocy mikroskopu. Upływ mimo
wolny nasienia, okazuje pod mikroskopem płyn biało- 
siwawy, oraz i żyjątka (spermatozoa), gdy zaś upływ 
z gruczołu przyprątnego przedstawia się pod mikrosko
pem jako płyn żółtawy śluzowaty.
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Mimowolny upływ nasienia leczy się SIL co 1/4, CII. 
co 1/4, kąp. z C5, z S ., kąp. z Ele. B ., Ele. E. X  
Ele. Ż. na między-krocze i sacr. W razach ważnych spry- 
cowania z S ., z A ., z C5, z C. okł. lub nać. z F 2 na 
podżebra.

126. Nerek cierpienia.
Przeznaczeniem nerek jest wydzielanie moczu. Są to 

ciała podłużnie jajowate, nieco spłaszczone, ułożone po 
obu stronach kolumny pacierzowej w okolicy lędźwiowej, 
po za otrzewną brzuszną, a połączone z grubemi naczy
niami krwionośnemi. Głównym ich składnikiem są długie 
częścią zwite, częścią prosto przebiegające kanały mo
czowe. Początek biorą te kanały od tak zwanych ciałek 
Malpigh’iego, które powstają w ten sposób, iż naczynie 
krwionośne tworzy szczególnie zbudowany kłębek i wy
stępuje napowrót w tym samym kierunku, jako naczynie 
żylne. Kłębek ten otoczony jest delikatną błonką, która 
aż do naczyń wstępujących go wyściela, a następnie 
w pewnej odległości jako torebka jeszcze raz go obchodzi 
i przedłuża się w dalszym ciągu w większy już kanał 
moczowy. Wydzielanie więc moczu jest pewnym rodza
jem przesączania pewnych cieczy, przez ściany naczynia 
i wspomnioną błonkę otaczającą naczynia w pęcherzyk 
utworzony pomiędzy kłębkiem naczynia, a torebką ze
wnętrzną i następnie w kanalik moczowy. W dalszym 
ciągu łączą się kanały moczowe drobne, w kanały zbio
rowe, które prowadzą mocz do t. zw. kieliszków i mie- 
dniczki, z których takowy spływa rurami błoniastemi 
t. zw. moczo-wodami do pęcherza moczowego w miednicy 
małej ułożonego, zkąd cewką moczową na zewnątrz od
pływa.

Cierpienia nerek leczą się: S I ., C I ., C5L, A2I., 
nać., okł. z C5, z S ., nać. z A2 na miejsca cierpiące, 
kąp. z C5, z S., kąp. albo okł. z Ele. B., Ele. E. X  Ele- Ż. 
na nerki i sacr.
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a . Z apalen ie  ostre nerek (nephrite) por. Mocz. Nr. 113. a .
Symptomy: dreszcze, bóle na wysokości nerek, albo 

tylko z jednej strony, przedłużające się do moczowodów, 
do pęcherza, pachwin, udów, jąder, albo wiązadełka 
u kobiet. Uryna mało albo wcale nie odchodzi, puls 
przyspieszony, paroksyzmy gorączki, język obłożony kle- 
jowatością, brak apetytu, pragnienie, nudności, womity. 
Bywa często wrzód na nerkach, wtedy ból pulsujący 
w nerkach; czasem wypływ obfity i nagły ropy z uryna, 
czasem wrzód przeżera do kiszki odchodowej i na ze
wnątrz lędźwi.

Z apa len ie  nerek chroniczne. Bóle zwyczajne, tępe, 
głębokie w lędźwiach, powiększające się przyciśnięciem, 
lub chodzeniem, jazdą w bryczce, nie ma zatrzymania 
uryny, lecz mało a często oddaje się, osłabienie w no
gach, trawienie w nieporządku. Czepia się starców przy 
obecności piasku i zwężeniu moczowodów, albo chroni
cznych cierpień pęcherza, gruczołu prostatnego (gruczoł 
na połączeniu moczowodów kanału (uretre) prowadzą
cego uryne do pęcherza z nerek, z pęcherzem) macicy, 
mlecza pacierzowego.

Leczenie obydwóch takież samo. S I. co 1/4, X  A l. 
co 1/4 kap. C5, nad. , okt. z C5 na miejsce bolesne 
(okolice nerek), kąp., nad., okł. z S3, kąp., nad., okł. 
z S., nad., okł, z F 2, nad., okł. z C5 na podżebra, kąp. 
z Ele. B., Ele. B. X  Ele. Ż. na occip., symp. i wzdłuż 
obu stron kolumny pacierzowej.

Zapalenie m iedn iczk i nerek (pyelite).
Symptomy z początku takież same, jak w zapaleniu 

nerek ostrem, z oddawaniam uryny zmieszanej ze krwią, 
albo śluzem, a później w chwili, gdy dreszcze nieregu
larne się pokazują, chory doświadcza pulsacyi w nerkach, 
ztwardnienia i naprężenia szczególnego rodzaju, w ury- 
nie osad ropy i soli fosfatycznych. Leczenie jak wyżej.

W zapaleniu nerek chronicznem, cechującą rzeczą jest 
alkalicznośd uryny, osłabienie nóg, uryna zmącona, osad
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obfity, złożony z fosforanu wapna, albo fosforanu amonio- 
magnezyowego.

b. Z apalen ie  nerek z pow odu  kam ien i lub p ia sk u  (nephrite 
calculcuse) jak pod Nr. 126 i patrz Pęcherz.

c. Z apalenie nerek z reum atyzm em  ch ron iczn ym , jak pod 
Nr. 126 i p. Pęcherz.

d . K am ien ie nerkow e i  p ia sek  (Calculs des reins).
Powstają najczęściej w miedniczce nerkowej, są roz

maitej wielkości formy i liczby, najmniejsze są ziarnka 
prosa, większe zaś przybierają kształt miednicy, albo 
lejków i są wtedy wielkości grochu, bobu, także czasem 
wielkości jajka gołębiego, są podługowate, wałkowate 
czasem i kolczaste. Chemiczny skład takowych, równa 
składowi kamyków pęcherza moczowego i powstają za
zwyczaj w skutek pasożytów, jako to : tasiemca (solitera), 
kolco-głowego (echinococus), albo oblicy olbrzymiej (stro- 
ugilus gigans), albo węgrowca zaskórnego (cysticercus 
cellulosus), w skutek których powstają tak zwane kolki 
nerkowe, wydarzają się także z upadnięcia na grzbiet, 
z czego powstaje krwawy mocz, nadużycie spirytusowych, 
albo takich środków, które na narządy moczowe gwał
towny wpływ wywierają, także z przeziębienia, poczem 
następuje przekrwienie nerek, w skutek którego tworzą się 
skrzepłość krwi, a z nich następnie kamyki.

Symptomy: Pojawiają się kolki nerkowe czyli gwał
towne bóle wychodzące z nerek, rozciągające się wzdłuż 
moczo-wodów, aż do pęcherza, i tak są gwałtowne, że 
udzielają się nerwom udowym i nerwom przyrodzenia. 
Chory zmienia rysy twarzy, na czoło występuje zimny 
pot, ręce i nogi ziębną, trwoga maluje się na twarzy, 
oddech ciężki, chory przewraca się z jednej strony na 
drugą, kuli się we dwoje, i nie da się dotknąć cierpią
cych części. Dołącza się gwałtowne parcie do urynowa- 
nia, a mocz odchodzi w małej ilości z krwią pomieszany. 
Czasem bywa uryna zupełnie zatamowana, u mężczyzn 
powstaje bardzo często kurcz w jądrze po stronie cier-
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piącej. nieraz u bardzo drażliwych osób przyłączają się 
konwulsye. Takie bóle trwają 6—24 godzin, poczem na
stępuje ulga, a po krótkim czasie tem gwałtowniejszy 
napad. Jeżeli kamień nerkowy, lub skrzepła krew dostała 
się przez moczowód do pęcherza i odeszły moczem, wtedy 
ustają wszelkie bóle, a pacyent czuje się jak nowonaro
dzonym, W niekorzystnym zaś wypadku bywa moczowód 
przez taki kamień albo skrzepłą krew zupełnie zatkanym, 
przez co zatamowana zupełnie uryna przechodzi w obieg 
krwi (uremia) i wywołuje nieodzowną śmierć przez za
trucie krwi.

Leczenie jak pod Nr. 126.
e. K am ien ie  ze w strzym an iem  m oczu , jak pod Nr. 126 i p. 

Mocz.
f .  N erkow e suchoty (Phthisie renale).

Symptomy : Chory uskarża się na ból gniotący w oko
licy jednej lub obu nerek, który się wzmaga przez ruch 
i schylanie. Przy badaniu napotykamy elastyczne na
brzmienie w okolicy nerek, obok kolumny pacierzowej, 
bolące przy naciśnieniu, ból rozszerza się wzdłuż mo- 
czowodów aż do pęcherza. Z moczem odchodzi ropa 
z pieczeniem i ciągiem parciem w szyjce pęcherza mo
czowego. Badając taki mocz mikroskopem, widzimy czą
stki błonek nerkowych także ropę, która jako biały osad 
na dnie naczynia osiada, a który po przefiltrowaniu i z wodą 
zmieszany formuje płyn do zsiadłego mleka podobny.

Jeżeli jest gorączka, starać się naprzód usunąć, p. F.
Leczenie: A II., A2 II. co 1/4, nać. z A2 na miejsce 

kąp. C5, nać. S. na miejsce, nać. C5 na miejsce, kąp. 
z Ele. B. albo okł. z Ele. B. na miejsce; Ele. R. X 
Ele. Z. na miejsce cierpiące czyli okolice nerek.

g . Skurczenie nerek  (Retrecissement des reins).
Leczenie jak pod Nr. 126 i nadewszystko okł., nać. 

C5, nać. A2 na miejsce.
h. S kurczen ia  w szystk ie  jak iego  bądź ro d za ju  leczą się jak 

pod g .
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127. Nerwy.
Układ nerwowy pobudza ruchy, pośredniczy wraże

niom, przywodzi takowe do wiedzy i jest w ogóle na
rządem dla wszelkich czynności umysłowych, i dzieli się 
na układ nerwowy ośrodkowy i obwodo wy. Pierwszy 
składa się z mózgu i rdzenia kręgowego, drugi z wiel
kiej ilości nitek nerwowych i nerwów, które poczynając 
się od narządu ośrodkowego rozgałęziają się przez liczne 
dzielenie i przebiegają przez całe ciało. Część nerwów 
dochodzi do mięśni i powoduje ściąganie się tychże, 
a ztąd ruchy, są to nerwy ruchowe. Inna część kończy 
się wolna, lub (w narządach zmysłowych) szczególnemi 
przyrządami; ma ona zadanie pośredniczyć wrażeniom 
i ztąd zowie się nerwami czuciowem u , lub zmysłowemi. 
Czynność tych ostatnich odbywa się w kierunku do mó
zgu, podczas gdy nerwy ruchowe prowadzą zadrażnienie 
doznane, od mózgu ku mięśniom, w kierunku odśrodko
wym. Czy nerw jest czynnym lub nie, nie da się po nim 
zewnętrznie poznać. Porównanie nerwów ciała z siecią 
drutów elektrycznych jest o tyle trafne, że nerwy w isto
cie prowadzą prądy elektryczne. Wreszcie pewne części 
(komórki nerwowe) mózgu i rdzenia kręgowego, służą do 
ujmowania wrażeń, przenoszenia ich do wiadomości i wy
twarzania woli.

Główne węzły nerwów są oznaczone na figurach do
łączonych na końcu książki.

a - C ierp ien ia  nerw ów  (nevrose) np. konw ulsyjne, są to gwał
towne kurcze mimowolne, i różne zaburzenia w czynno
ściach muskułów różnych organów, trwające, albo bez, 
albo naprzemian ze zwolnieniem przez dłuższy lub krót
szy czas.

Oprócz tych zaburzeń właściwych, które objawiają się 
tak zwanemi konwulsyami, łączą się często z objawami 
tój samej natury, jak drżeniem, gwałtownem wstrząśnie- 
niem w ogóle słabem i nietamującem dowolnych ruchów; 
kurcz, wyprężenie bolesne, nagłe i przemijające, skur-



256

czenie się muskułów, następujące niedostrzeżenie spra
wiające skrócenie stałe muskułu zginającego.

Z aburzen ia  nerw owe (nevrose) w  czynnościach o d ży
w ienia i  w  czynnościach organów rodza jow ych  obejmują 
wszystkie choroby odznaczające się głównie, przez zabu
rzenie, przeistoczenie, exaltacyę, lub stępienie albo usta
nie czynności życia organicznego które się odbywa w na
rzędziach trawienia, oddychania, krążenia krwi i rodzaj- 
nych, bez uszkodzenia, czyli obrażenia tych narządów.

Z aburzen ia  czynności u m ysłow ych  (nevroses des fon- 
ctions intellectuelles).

Jak wszystkie inne funkcye, tak i funkcya pojmowa
nia może być rozmaicie zaburzona, a ponieważ część sy
stemu nerwowego głównego wykonywa czynności intelle- 
ktualne, przeto zamieszania w tych czynnościach należą 
do chorób nerwowych.

Leczenie: SI. co 1/4, A L  co 1/4, kąp. C5, nać. okł. 
z C5, na miejsca cierpiące; kąp., nać., okl. z S5, lub S. 
nać. lub okł, z F'2, albo z C5, na podżebra, kąp. z Ele. 
B. Ele. R. X  Ele. Ż. na occip. symp. i wzdłuż po obu 
stronach kolumny pacierzowej.

NB. We w szystk ich  nerw owych ch orobach , dozy  p o -  
w inn y być tem  m niejsze, im  system  nerw ow y je s t w ięcej 
c ie rp ią cy , z I I , z I I I ,  a  naw et jeszcze słabsze, 

b. Choroby nerw ów.
b1. Z apalen ie nerw ów  powstaje wskutek zranienia, ukłucia, 

zgniecenia, rozdarcia nerwów; także wskutek zaziębienia 
lub zapalenia sąsiednich narzędzi.

Symptomy objawiają się stałemi bólami w miejcu za
palonego nerwu, ale udzielają się też rozgałęzieniu tegoż, 
pogorszają się przez naciśnięcie i są mniej więcej stałe. 
Przyskórnia zapalony nerw pokrywająca, ma uczucie 
ostrego pokłuwania jakby szpilkami, albo uczucie stręt- 
wienia, i przechodzi w dalszym przebiegu zapalenia 
w nieczułość (anaesthesia) mimo że bóle wewnątrz ciągle 
trwają, mięśnie ten nerw otaczające dotknięte są drga-
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niem albo skurczeniem. Jeżeli nerw pod przyskórnią le
żący znajduje się w stanie zapalenia, wtedy namacać go 
można pod przyskórnią jako bardzo bolesny sznureczek, 
przyskórnią pokrywająca ten nerw okazuje się przekrwio
ną i obrzmiałą, gorączka jest bardzo umiarkowana. J e 
żeli zapalenie powstało wskutek zaziębienia, bóle wzma
gają się do wysokiego stopnia, osobliwie w nocy i po
gorszą się przez naciśnięcie i ciepło — zmniejszają się 
przez spokój i zimno. Po zapaleniu pozostają bardzo 
często wysięki czyli wypociny w pochewce nerwowej 
i stanowią tak zwane chroniczne zapalenie nerwu.

b 2 .  O słabienie N erw ów . Jest właściwie usposobienie do cho
rób nerwowych, i stanowi konstytucyą nerwową, która 
odznacza się wątłą budową ciała, bladością twarzy, nie- 
dokrewnością, zmienną ciepłotą przyskórni, małym i pręd
kim pulsem, żywym i bystrym umysłem, bujną fantazyą, 
zmiennem usposobieniem charakteru, lękliwością, drażli- 
wością, niestałością, osobliwe u żeńskiej płci, przez co 
wytwarza się hysteryczność i inne nerwowe dolegliwości, 
jako to : kurcze, omdlenia i t. p.

Przyczyny osłabienia nerwów mogą być odziedziczone 
albo przysposobione, osobliwie przez rozdrażnienie umy
słu czytaniem romansów, życie salonowe, przeważne wy
kształcenie sfery umysłowej z pominięciem fizycznej, próż
niactwo, naruszenie umysłu, wycieńczające choroby, nad
użycie narkotycznych i heroicznych lekarstw, osobliwie 
przeczyszczających, i ciągłego czuwania w nocy. Lecze
nie jak pod a.

c. N erw ów  nieczułosć (Anesthesie).
Nieczulica stanowi albo tylko uszczuplenie, albo zu

pełny brak czucia na powierzchni ciała, o której prze
konać się można, jeżeli niepostrzeżenie bez wiedzy cho
rego szpilką pewne miejsca ukłuwamy do dość znacznej 
głębokości, a chory przy tem żadnego bólu nie uczuwa, 
dla lepszej pewności można choremu oczy zawiązać, aby 
ze strachu fałszywego zdanie nie objawił. Przy zupełnej

17
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nieczułości przyskórni, uskarżają się chorzy na strętwie- 
nie w chorej części i mają uczucie jakby pomiędzy przy- 
skórnią a mięśniami jeszcze jakieś inne ciało się znajdo
wało. Częściej napotykamy brak czucia albo bólu obok 
istniejącego jeszcze czucia przez dotykanie; inną rażą 
nie ma zupełnie czucia dotykania, natomiast czucie bólu 
istnieje, i tak nie rozróżniają tacy chorzy co jest gładkie 
i szorstkie, co tępe i ostre, co twarde i miękkie; inną 
rażą czucie dotykania i bólu zupełnie nie istnieje, ale 
natomiast rozróżniają temperaturę i są wrażliwi na ciepło 
i zimno. Jeżeli i to uczucie jest ubezwładnione, w takim 
razie nie rozróżniają nawet mokre od suchego. Najczę
ściej pojawia się nieczulica na powierzchni ciała przy 
hysteryi i udziela się mięśniom naprzód w kończynach 
górnych, następnie w dolnych, a naostatek w całym tu
łowiu. Jeżeli uieczulica przenosi się na błonę śluzową, 
wtedy chorzy tracą węch, smak i słuch, wzrok jest osła
biony, także trawienie z równoczesnem zatrzymaniem 
stolca. Jeżeli nieczulica przenosi się na pochwę macicz
ną, wtedy powstaje brak czucia rozkoszy płciowej przy 
spółkowaniu, są niepłodne, dołącza się także nieczułość 
pęcherza i staje się powodem do zatrzymania moczu. 
Gdy się zaczyna nieczulica ustępuje paraliż.

Leczenie: A, Ele. N. na sacr., S. 
b. R o zd ra żn ien ie  - p rzed ra źn ien ie  N erw ów  (Hyperaesthesis). 

Jest właściwe usposobienie układu nerwowego pod na
zwą tkliwości (receptivitas) albo pobudliwości (incitabi- 
litas) odznacza się wrażliwością wszystkich nerwów do 
czucia przeznaczonych, szczególnie żołądkowych.

Symptomy. Tacy chorzy nie znoszą najmniejszego 
szelestu, mają mniej więcej wstręt do ludzi, straszą się 
przy nagłem przemówieniu, albo dotknięciu, nie znoszą 
nawet najmniejszego ściśnienia, mają słuch nader draż
liwy, smak i powonienie bardzo wrażliwe, a przy bada
niu cierpiących części uczuwają nadzwyczajne bóle, tak 
że się dotknąć nie dają, ciasnych sukien nie znoszą, na-
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wet nakrycie pościeli razi ich. Przy tej chorobliwej po
budliwości ma bardzo często udział um ysł, tacy chorzy 
zalewają się łzami przy bólach, albo jeżeli się do nich 
pocieszająco - uspokajająco mówi, narzekają jakoby byli 
najnieszczęśliwsi, a później po uśmierzeniu bólów śmieją 
się podczas rozmowy. Nieraz bywa i serce w sferę draż- 
liwości włączone, że p odczas bólów dołącza się bicie 
serca, puls przyspieszony, a po uśmierzeniu bólów 
wszystko wraca do normalnego stanu; takiż stan zacho
dzi pod względem ciepłoty, podczas bólu znajdujemy ich 
w stanie gorączkowym, po uśmierzeniu powraca natu
ralna ciepłota ciała. Tacy chorzy wyglądają blado, mają 
delikatną przyskórnią i wiotkie mięsnie, na zewnętrzne 
wpływy są bardzo wrażliwi, siły ich nie wytrwałe, 
usposobienie umysłowe zmienne, charakter niestały, 
są wielomówne i lubią najwięcej rozprawiać o swo
ich cielesnych dolegliwościach, przeto lubią rozmowy 
z lekarzami, są łatwo sentymentalne, prędko zakochane 
i popadają w tym względzie w ostateczności, są nawet 
mimo wysokiego wykształaenia bardzo łatwowierne i znaj
dują ukontentowanie w tem, aby drugich w błąd wpro
wadzać. Taka ogólna przeczulica może sama przez się 
lata trwać, nie wywołuje żadnych zboczeń w organizmie. 
Niektórzy chorzy odszczególniają się jedynie przez zmysł 
czucia, rozróżniają przy zamkniętych oczach: rzeczy, osoby, 
kolory, niektórzy chorzy miewają nader delikatny wach 
i rozróżniają tym sposobem przedmioty i osoby, poznają 
ludzi w oddaleniu po chodzie. Zmysł smaku okazuje nad
zwyczajne własności, nie mogą znieść pewnych potraw, 
osobliwie korzennych. Nerwy zmysłowe są nader wrażli
we, chorzy nie mogą znieść własnego mówienia, zapachu 
kwiatów w pokoju, jasnego światła dziennego, a nie
którzy nie znoszą nawet czerwonego koloru.

Do wielkiej draźliwości dołącza się bardzo często dzi
waczna wrażliwość (idiosincrasia) w skutek której ze
wnętrzne wrażenia, które u zdrowych wywołują nieprzy-

*17
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jemne uczucia, sprawiają takim chorym zadowolenie 
i odwrotnie. Oprócz tych objawów pojawiają się nerw o
bóle jako to ; nerwoból twarzy, migrena, kurcze żołądka, 
gwałtowne bóle głowy, w kolumnie pacierzowej pogar
szające się przez dotknięcie, takie bóle w członkach, 
które nie należy uważać za zapalne.

Oprócz wymienionych chorobowych podrażnień w ner
wach przyskórni, spostrzegamy u takich chorych prze
wrotne uczucia w wewnętrznych narzędziach. Chore oso
by miewają różnorodne dziwaczne uczucia i uskarżają 
się na gwałtowne bicie serca, i tętnienie w całym ciele, 
co przy ścisłem fizykalnem badaniu nie sprawdza się, 
tak samo uskarżają się na gwałtowną duszność co nie 
można także sprawdzić: uskarżają się także na różne do
legliwości w żołądku, brzuchu, rzadzej w rodnych czę
ściach, chociaż pojawiają się nieraz kurcze maciczne, bę
dące w związku z bólami z nerwów mlecza pacierzowego 
pochodzącemi. Pojawia się także wykręcenie tułowiu 
w tył albo naprzód, albo kurcze drgawkowe w twarzy, 
w rękach, z pianą na ustach, z zaciśnięciem wielkiego 
palca w pięść, ale bez utraty przytomności, i tem się 
różnią także kurcze od padaczki. Często powstają kurcze 
w mięśniach twarzy, gardzieli i połyku, przez co wy
twarzają się kurcze: śmiejące, płaczące, poziewające, albo 
kurczowy kaszel, naśladujący szczekanie, wycie, ryczenie 
podobne jak u hysterycznych, pojawiają się także zbo
czenia w dziedzinie naczyń krwionośnych, tak zauwa
żamy u niektórych ciągle zimne ręce i nogi z zaczer
wienioną twarzą, czerwoność i bladość na przemian, wy
dzielanie obfitej śliny, częste oddawanie uryny białej 
albo czystej jak woda w wielkiej ilości.

Spostrzegać się także dają umysłowe zboczenia, za
uważyć można, albo pustą wesołość, albo głęboki smu
tek, który bardzo często usunąć można przez zręcznie 
wznieconą rozmowę, przez co zamiast urojonych cier
pień pojawia się wesołość i śmiech. Zazwyczaj tacy cho-
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rzy są żałośliwi, rozczuleni, tkliwi, smutni, rozpaczają
o swoim losie, mimo otaczających ich dostatków, nie 
przyjmują perswazyi ani pociechy przez co otaczające 
osoby obojętnieją i lekceważą ich cierpienia, tacy znów 
chorzy mają różne wybiegi i starają się w otaczających 
współczucie rozbudzić.

Przeczulica jest właściwie wyższy stopień hysteryi.
Leczenie. S III., co 1/4 lub A III., co 1/4 stósownie 

do konstytucyi. Lekkie zastosowanie Ele. B. na plex. symp. 
occip. (zobacz Wzruszenie nerwów Nr. 278). Dla osób 
krwistych dodać jeszcze okł. z A2 na serce, 

c. R ozdrażn ien ie  nerw ów  spow odow ane n adużyciem  chiny, 
(wchodzi właściwie w kategoryą zatruć, przeciwko którym 
S. jest głównym ogólnym środkiem).

Leczenie: S I, co 1/4, kąp. C5, Ele. B. X  Ele- Z. na 
symp. i occip. kąp. z Ele. B.

127bisNewralgie p. Bóle.
Nerwy są albo centralne albo periferyczne (miejsco

we). Pierwsze wychodzą z mózgu, drugie z mlecza pa
cierzowego i rozkorzeniają się w całym organizmie na 
kształt gęstej sieci. Nerwy jako składowe części orga
nizmu podlegają rozmaitym zboczeniom, przeto w ner
wach powstają różne pojawy, które zazwyczaj zowiemy 
w stanie czynnym bólami albo kurczami, w stanie bier
nym porażeniem albo sparaliżowaniem. Nerwobóle poja
wiają sie w nerwach do czucia przeznaczonych, występują 
zwolna lub raptownie, trwają niejaki tylko czas na pe- 
wnem miejscu, bez zmiany swej właściwej istoty, ustają
i ponawiają się po dłuższym lub krótszym czasie znowu 
w tej samej formie.

Przyczyny. Mechaniczne uszkodzenia pochewki ner
wowej (nevrilema). Przez gniecenie, nacisk jakiejś narośli, 
jakiegoś obrzmienia narzędzi sąsiednich okostnej albo ży
laków. Także zaziębienie, przemoknięcie, częste zmiany 
powietrza, zimno; albo blizny zagojonych ran gdy nerw 
w bliźnie jest przygnieciony. Także metaliczne wyziewy
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w fabrykach ołowiu, rtęci, miedzi, arszeniku, jak równie 
i narkotyczne zioła.

Nerwobóle pojawiają się często tylko na pewnem 
ograniczonem miejscu, i miewają dłuższe lub krótsze od
stępy, chorzy uczuwają osobliwsze dolegliwości, często 
powtarzają się nerwobóle w pewnych godzinach, wzma
gają się do najwyższego stopnia, po tem ustają rapto
wnie albo zwolna. Po każdym napadzie pozostawiają ro
dzaj nieczułości. Napady nerwobólów powstają najczęściej 
samodzielnie bez danej przyczyny, lecz także i wskutek 
wyżej wymienionych przyczyn. Często uśmierzają się 
przez silne przygniatanie, magnetyczne pociągania, a naj
lepiej przez spokój i mierne ogrzewanie.

Przy długo trwałych nerwowych bólach, wytwarza 
się zanik czyli uwiąd w cierpiących częściach i daje po
wód do powstania róży, pokrzywki, półpaśca, bomblicy, 
albo obfitego wydzielania łez, śliny, śluzu nosowego, potu 
lub uryny. Długotrwałe nerwobóle przyczyniają się także 
do melancholii i obrzydzenia życia, przytępienia pamięci, 
tak że skupianie myśli staje się trudne. Im dłużej trwają 
tem trudniejsze są do wyleczenia, peryodycznie pojawia
jące się reumatyczne bóle mogą być łatwiej leczone, po
wstające zaś wskutek narośli, żylaków lub obrzmienia 
okostnej, gdy są połączone z nieczułością cierpiących 
części są trudniejsze, lecz leczą się z odniesieniem się 
do przyczyny, z której powstała i działając na takową 
ulecza się, a nigdy nie jest przyczyną śmierci.

a . N ew ra lg je  p r z y p a d k owe wyleczone natychmiastowo okł. 
z Ele. B. albo przystawianiem Ele. R. X  Ele. Z. albo 
Ele. N. jeżeli osoba angioityczna.

b. J e że li są  u p a r te  nać. okł. kąp. z C5, S I. co 1/4, albo 
kąp. nać. okł. z S. lub z A2, albo z S5.

c. N ew ra lg ie , reum atyczne, p o d a g ryczn e  jak pod a  i pod b.
d .  N ew ra lg ia  kongestyjna  A I. co 1/4, A'2 II. co 1/4, nać. 

okł. kąp. z A2, kąp. z Ele. N. albo z Ele. B.
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e. N ew ra lg ia  w eneryczna , Ven. II. co 1/ 4, kąp. z Ven. (100 
ziarnek), kąp. nać. okł. z C5, z S, z S5, Ele. B. w okła
dach na miejsca cierpiące, Ele. E. X  Ele- Z. na miejsca 
okł. nać. z F 2, lub C5, na podżebra.

f .  N ew ra lg ia  ogólna jak pod e nadto kąp. nać. okł. z A2.
g. N ew ra lg ia  w  g łow ie . (Migrena).

Peryodyćznie pojawiające się bóle głowy najczęściej 
z jednej strony, albo tylko na pewnem miejscu czaszki, 
ustają doszedłszy do kulminacyjnego punktu raptownie 
lub zwolna, i ponawiają się po dłuższym lub krótszym 
czasie na tem samem miejscu nawet w tej samej porze 
dnia. Podlegają tej słabości najczęściej kobiety, męż
czyźni i dzieci rzadko.

Niewiasty hysteryczne, bezkrwiste, słabowite, bardzo 
drażliwego usposobienia, mężatki bezdzietne i młode 
wdowy, stanowią największy kontygens tej choroby, 
mężczyźni zaś z niewieściali, albo ciągle nauką szcze
gólnie w nocy zatrudnieni, przy piciu mocnej herbaty lub 
kawy podlegają także migrenie, dzieci zaś w skutek zby
tecznego natężenia umysłu, przyczyniają się do tej cho
roby zbyteczne rozdrażnienie zmysłów n. p. muzyka, 
mocne perfumy, użycie potraw i napojów do których cier
piąca osoba ma szczególny wstręt, także wzruszenie umy
słu; przeciągi powietrza, przemoknięcie, raptowne ochło
dzenie się, a bardzo często właściwej przyczyny dociec 
nie można.

Symptomy. U hysterycznych bardzo wrażliwych ko
biet, pojawia się migrena przed albo podczas regular
ności, często pokładają się takie osoby zupełnie zdrowe 
do spoczynku, a przebudzają się rano z migrenowym 
bólem głowy, niektóre mają przed napadem niespokojne 
sny, rano czują się osłabionemi i roztrojonemi, uczuwa- 
wają przebiegający dreszcz po grzbiecie, które to sym
ptomy uważać należy jako zwiastuny migreny która po
czyna się bólem głowy na szczycie w czole albo w po
tylicy, która wzmaga się albo prędko i gwałtownie albo
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zwolna aż do niezniesienia; kulminacyjny punkt tego 
cierpienia połączony jest z nudnościami, dławieniem i wo- 
mitami gorzkiego, zielonego albo śluzowego płynu, po 
czerń pacyentka czuje się znużoną, jest bardzo drażliwa 
na światło i szelest, przeto przysłużą tu spokój, cisza, 
w ciemnym pokoju. Po womitach następuje zazwyczaj 
ulga w tych bólach. Podczas napadu migreny, ogłowie 
jest bardzo drażliwe, osobliwie przy dotknięciu włosów, 
miejsce bolące jest to raz ciepłe, to znowu chłodne, 
chora uczuwa ból gniotący w jednej lub obydwóch gał
kach ocznych, które we łzach pływają; naczynia krwio
nośne mocno pulsujące, pojawia się też częste parcie na 
urynę, która w wielkiej ilości odchodzi do czystej wody 
podobna. Taki napad migrenowy trwa 6 do 12 do 24 
godzin, czasem i dłużej. Z początku pojawiają się mi
grenowe napady peryodycznie raz lub dwa razy do roku, 
później co kilka miesięcy , później co 2 lub 3 tygodnie, 
czasem prędzej czasem później. Migreny pojawiające się 
przed albo podczas regularności ustają w czasie lat kli- 
makterycznych, migrena pojawiająca się w ciężarności ustaje 
po porodzie. Jeżeli powstaje w skutek niedokrewności albo 
bladaczki, ustaje po uformowaniu się przez polepszenie 
krwi.

Leczenie: Ele. B. na occip. na mały nerw podjęzy- 
kowy na symp. (na kark z obydwóch stron atlasu). 
Można narnaczać całą głowę Ele. B. nać. z C5. na całą 
głowę nać. S. tamże nać A2., Ele. R. na mały podjęzy- 
kowy, Ele. R. X  E le -  Z. na occip. symp. na skronią. 
Namaczanie czyli kąpiel całej głowy z Ele. R. lub Ele. 
N. — lub kropli 6 do 8 na samo ciemie. Ele. N. lub B- 

h . N ew ra lg ia  w  g łow ie  po łączona  z reum atyzm em  w  ram ien iu  
jak pod e.

I. N ew ra lg ia  zębowa jak pod e. nadto płókanie z S. z A2, 
z C. z C5, z S5.

128. Niemoc płciowa. Ogólne osłabienie u mężczyzn jest 
przypadłością wrodzoną albo nabytą, przeto może być
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albo bezwzględną czyli ciągle istniejącą, albo względną, 
czyli niejaki czas trwającą. Mężczyzna przeznaczony do 
zapłodnienia kobiety, może już od urodzenia być upo
śledzony w częściach płciowych, a zatem impotent. 
Względna niemoc męzka jest zwykle następstwem on anii 
i ztąd pochodzących bardzo częstych polucyj, przed
wczesnego nadużycia rozkoszy płciowej. Bezwzględna 
niemoc męzka, może też być następstwem przysporzo
nego kalectwa, n. p. uwiądu, także i innych wypadków 
okaleczenia miejscowego. Bywa przyczyną osłabienie 
wskutek ciężkich chorób mózgu i mlecza pacierzowego, 
nadużycia heroicznych lekarstw, i t. d.

Leczenie: Ele. R. X  Ele. Z. na dołek, symp. occip. 
i sacrum S I., kąp. z Ele. B. lub z Ele. R. (3 łyżki do 
kąpieli) albo kąp. z Ele. N. 20 z C5, albo 10 z C4. 

128bisNiepłodność.
Przyczyny u kobiet mogą być organiczne, zboczenia 

rodnych części, jako to : obrzmienie czyli stwardnienie 
jajników lub macicy, zarośnięcie ujścia lub szyjki ma
cicznej. Wydarza się także, chociaż rzadko, zanik ma
cicy (atrophia uteri) uwzględnić należy przeculicę ma
cicy, zbyt flegmatyczny temperament kobiety, połączony 
ze wstrętem do spółkowania, przy zbytecznej nader długo 
trwającej regularności. Mąż może być także przyczyną 
niepłodności, wskutek nieprawidłowego rozwoju lub ukształ
towania części płciowych. Przyczyną także bywają po
przednio przebyte ciężkie choroby mianowicie kiłowe 
z nadużyciem merkuryuszu, a najważniejszą przyczyną 
bywa wyuzdane życie z następną niemocą męzka.

Niepłodność u kobiet spowodowana prawie najczę
ściej chorobą macicy, objawiająca się przez białe upła- 
wy, ustaje po wykurowaniu macicy przez CII. albo CIII. 
patrz leczenia chorób macicy.

129. Niemota (Mutisme). Utrata mowy porównaj przeszkoda 
w mówieniu Nr. 270. Wymowa.
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Leczenie: S I. co 1/4 C I. co 1/4 C51. co 1/4 A2 1. 
co 1/4 C41. co 7 „  kąp. C5, nać. C5. na całą głowę, 
kąp. S, nać. S. na całą głowę. Ele. B. na całą głowę, 
Ele. R. X  Ele. Ż. na occip. symp. plex. i nerwy podje- 
zykowe. Nać. lub okł. z F2. lub z C5, na podżebra.

Utrata mowy, z powodu uderzenia, spadnięcia lub 
z innego wypadku, prawie zawsze ustąpiła pod elek
trycznością, której wybór od konstytucyi chorego zależy.

Zupełna niemota która następowała stopniowo przez 
zatkanie muskułów u kobiety 45. letniej zaczęła się 
przez utrudnienie wymowy, potem wymawiała tylko od
osobnione wyrazy, wreszcie nie mówiła nic więcej jak 
ta k  i n ie , od 18. miesięcy nie mogła wymówić żadnego 
brzmienia wyraźnego. Nadto reumatyzm w ramieniu. Po 
przystawieniu Ele. R. na podjęz. na kark przez 30 se
kund, mogła wymawiać ta k  i nie w następnej minucie; 
a po miesiącu kuracyi odzyskała swobodną mowę przez 
S. dozy zwykłe i Ele. R.

130. Niestrawność i jej następstwa.
Na sucho 4 z S. usuwają zawsze niestrawność za

czynającą się; lecz gdy nie wzięto ziarnek na sucho 
w początku, to brać S I. co 5 minut. Ele. R. X  Ele. Z. 
na dołek i plex. kąp. z C5. albo z S. albo 20 S. na 
sucho co 1/2 godziny po ziarnku.

T ru dne tra w ien ie  (dyspepsie) oznaka stała konstytu
cyi limfatycznój, albowiem angioitycy mają gorący żołą
dek, łatwo trawiący, patrz Nr. 24 bis, b ra k  a p e ty tu . 
Jeżeli choroba jest uparta lub chroniczna, trzeba uży
wać S I. i rano i wieczór przystawiać Ele. R. na dołek 
i symp. w razie oporu używać C I. i kąp. C5.

131. Nieutrzymanie moczu porównaj M ocz, Pęcherz, S I, 20 
z C5 na sucho, A21. kąp. z C5. z S, z A2, Ele. R. X  Ele. 
Z. na sacr. na symp. okł. C5 na łono, nać. S. na łono, 
lub z A2, Ele. B. na łono w okładach.
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a. S pow odow ane spara liżow an iem  gru czo łu  p rzyp rą tn eg o , jak 
Nr. 131, i działać energicznie na kość łonową.

b. N ieu trzym an ie  moczu u  dzieci. Verm. I. Ele. B. na sacr. 
na łono, nać. z A2 na łono, Ele. R. X  Ele. Ż. na sa
crum.

c. S p a ra liżo w an ie pęch erza , jak pod Nr. 131, oraz spryco- 
wania z Ele. B. lub Ele. N. i nacier. z C5 na łono, mię- 
dzy-krocze pachwiny.

132. Nogi. Zbyteczne pocenie się nóg, S I. A I., kąp. z C6, 
z S., z A2, kąp. z Ele. B., nać. lub okłady z F2 na 
podżebra, Ele. R. X  Ele Z. na symp. plex. occip. i na 
nerwy nogi.

a. K on tu zya  w nodze od ośmiu lat, wyleczona samą tylko 
Ele. R., jak Nr. 132.

b. Bóle w  kostce , spowodowane wywichnięciem, jak pod 
Nr. 132.

c. O puchnięcie nogi u kobiety 39 lat m., S I. co 1/4,  A2I. 
co 1/4 Ele. B., kąp. z C5, S., z A2, Ele. R. X  Ele.Ż. 
na nerwy nogi, szczególnie na podeszwy.

d . S iln e p ieczenie w  nogach, kobieta 53 lat m., wyleczona 
przez S. X  A. i Ele. B.

133. Nos.
a . N osa  k a ta r . (Enchifrement) (Coryza), stanowi zapalenie 

błony śluzowej w jamie nosowej, i rozszerza się na błony 
śluzowe, jamy policzkowej, czołowej, trąbki Eustachiego, 
później na błonę gardzieli, krtani, oskrzeli, płuca, na
wet na błony śluzowe żołądka i łącznicy ocznej. Zapa
lenie kataralne może być ostre lub chroniczne; przy 
ostrym katarze bywają błony śluzowe całkiem suche, 
nozdrze zatkane, czyli tak zwana sapka, osobliwie u nie
mowląt; albo katar jest ciekący, płyn ostry, raniący tak 
nozdrze jak górną część ust.

Przyczyny są: zwykle zaziębienie, raptowna zmiana 
powietrza — z ciepła na zimno lub odwrotnie.

Symptomy zapalenia błony nosa s ą : częste kichanie 
wskutek ciągłego łechtania, gniecenie w osadzie kości
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nosowych, łzawienie i zaczerwienienie oczów, koniec 
nosa i krawędzie nozdrzy zaczerwienione, obrzmiałe, tak- 
samo i górna ust połowa, odchodzący płyn żrący, two
rzy niekiedy owrzodzenie nosa, jakoteż ust. Nozdrze są 
wskutek obrzmienia zatkane, oddechanie odbywa się tylko 
otwartemi ustami, z tą suchość w gardzieli. Jeżeli ka
tar rozszerzył się na błony gardzieli i krtani, wtedy do
łącza się chrypka przy zaatakowaniu trąbki Eustachiego, 
tępy słuch. Jeżeli katar rozszerza się na błony jamy po
liczkowej , wtedy pojawiają się bóle szarpiące w policz
kach i zębach. Jeżeli katar zdąża do jamy czołowej, 
wtedy daje się czuć gniecenie nad osadą kości nosowej. 
Jeżeli katar pojawia się u niemowląt z częstem kicha
niem i odpływaniem ostrej cieczy z nozdrzy, wtedy spa
nie jest utrudnione, jeżeli zaś odpływ jest skrzepły, 
wtedy tak zwana sapka utrudnia ssanie, a przy dłuż- 
szem trwaniu niemowlęta są narażone na uduszenie na
wet czasem.

Leczenie. Przeciwko katarowi w nosie jak przeciw 
wszystkim katarom pochodzącym z zaziębienia można 
się w samym początku obronić p. S., bądź to biorąc po 
łyżeczce co 5 minut, albo też biorąc po 3 do 5 ziarnek 
S. na sucho.

Jeżeli nie ustępuje S I., nać. C5. na głowę, albo kąp. 
z C5, Ele. R. X  Ele* Ż., okłady na osadę nosa i przy
stawianie na occip. symp. jeżeli gardło na podjęzykowe 
małe i duże. Ele. B. w połączeniu z kilkoma ziarnkami 
Scrof. albo C5. — Jeżeli kaszel, S. X  P., jeżeli chrypka, 
płókanie z Ele. B. albo z Ele. R., albo Ele. N. — Mo
czenie nóg z 10 ziarnek S., lub 2 łyżeczki Ele. R., po
równaj Płuca Nr. 161 pod g ) h) i).

K a ta r  chron iczny, czyli chroniczne zapalenie jam nosa 
ma dwie różne formy.

1) W ła śc iw y  k a ta r  chroniczny (coryza chrónique), 
i 2) Z apalen ie ją tr zą c e  się  czyli rozran ione  (ozene).
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W pierwszym, płynienie z nosa szluzu biało-żółta- 
wego, więcej lub mniej gęstego, odoru odrębnego — 
czasem cuchnącego, czasem słabo-czerwonawego, tworze
nie się skorupek i zdarcia skóry czyli błony, nos wy
ścielające, zatkanie w nosie, a czasem i łzawienie, ogra
niczone najczęściej do jednej strony. Wydarza się zwy
kle w ciągu kataru chronicznego ostrość, która sprowadza 
symptomy kataru ostrego. Błona śluzowa jest koloru 
ciemno-czerwonego, albo raczej blada i biaława, lekko 
zgrubiała i rozmiękła, bardzo rzadko i tylko wyjątkowo 
są na niej małe ranki, których nie trzeba mieszać z ra
nami różnego rodzaju ozeny.

Leczenie kataru chronicznego, który jest zwykle bar
dzo uparty, wymaga miejscowych środków, zdolnych 
zmienić stan błony śluzowej, będącej w stanie zapale
nia. Oprócz środków wyżej wymienionych, przy katarze 
ostrym wciągać w nos proszek z S. i Ele. B. lub Ele. 
E. X  Ele- 2. przystawiać na początek nosa. 

b. Cuchnienie z nosa (Ozene).
Pod tern nazwiskiem Ozena, rozumie się wszystkie 

owrzodzenia wewnątrz, czyli w jamach nosa.
Ozena jako symptom skrofułów, syfilisu albo nosa

cizny (morve) nie będzie nas tu zajmować. Lecz jest 
odmiana ozeny zupełnie zwyczajna, spowodowana chro- 
nicznem zapaleniem rozjątrzonem czyli rozranionem, 
błony śluzowej, i cechująca się przez zwykłe zapchanie, 
z uczuciem ciężkości w osadzie nosa, z sączeniem ro- 
piastem, lecz nie zawsze; odoru odrębnego, z którego to 
powodu dano nazwisko ozeny, a który to odór jest tylko 
exageracyą odoru naturalnego pod wpływem zapalenia, 
wycieńczenia, rozmiękczenia, owrzodzenia błony śluzo
wej, pruchnienia i przedziurawienia przedziału nosowego.

Leczenia. SI. co 1/4, C I. co 1/4, A2I. co 1/4, C5I. 
co 1/4, i wciągać w nos roztwór z tych lekarstw po pięć 
ziarn do pół szklanki wody, ale nie forsownie i często, 
i wtedy gdy sucho w nosie, nać. z C5 na początek nosa
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(między brwiami) Ele. R. X Ele. Ż. na occip. pod i nad- 
oczodoły, początek nosa symp. kąp. z C5, z Ele. B. 
z S., albo A2, albo z S5. Wyleczenie pewne.

c. R opien ie w  nosie. Przez zaziębienie lub mechaniczne 
uszkodzenie powstaje zapalenie, wskutek czego miękkie 
części obrzmiewają, temperatura ich znacznie się powię
ksza, której towarzyszy dreszcz, z następną gorączką, 
w połączeniu z katarem suchym albo wilgotnym. Lecz 
gdy przy takiem zapaleniu, wewnętrzne części nosa nie 
zostają bez udziału, więc w takim razie tworzą się we
wnątrz wrzody, które pękają, wydzielają materyę, two
rzą strupy.

Leczenie jak pod b).
Jeżeli owrzodzenie w jamie nosowej staje się chroni

czne, wrzody wydzielają ropę cuchnącą, patrz pod l ) .  
Ozena.

d. N o sa  opuchnięcie i  zaczerw ien ienie . Pojawia się najczę
ściej przy katarze. Bywa czasem szklące, w połączeniu 
z suchością wewnątrz jamy nosowej, czasem zaczerwie
nione, do róży podobne, czasem krawędzie nozdrzy są 
opuchnięte i zranione. Leczenie jak pod b).

e. Ow rzodzenie w  nosie jak pod b), lecz dać pierwszeństwo 
C., C5, A2.

f .  G rzyb  ra k o w y  (Champignon cancereux) w  osadzie nosa , 
lub gdzieindziej. Pojawia się w początku jako twarde 
opuchnięcie, z którego tworzy się później ranka niszcząca 
organiczne części, tak wszerz jak wzdłuż. Przyczyny: 
zakażenie liszajowate lub skrofuliczne, na tle kiłowem.

Leczenie jak pod e), nadto Ele. B. na osadę nosa, 
czyli początek nosa.

Uwaga. Wielkiej doniosłości przy wyżej wymienio
nych cierpieniach w jamach nosa, utrzymanie czystości 
przez wstrzykiwanie letniej wody, roztwór z C5, S. lub 
A2, rozpuszcza się naprzód ziarnka w zimnej wodzie, — 
potem dolewa ciepłą lub ogrzewa, — 5 —8 ziarnek do 
pół szklanki wody. Jeżeli owrzodzenie jest w jamie po-



271

liczkowej lub czołowej, wstrzykiwanie robić może tylko 
zręczny operator. 

g. N osa  krw aw ien ie  (Epistaxis).
Pojawia się albo w pojedynczych kroplach, albo w ma

łym prądzie, z przednich lub tylnych otworów nosa, 
z jednej albo z obydwóch nozdrzy. Upływ w małej ilo
ści nie jest szkodliwy, w dużej ilości zaś, staje się przy
czyną niedokrewności i wielkiego osłabienia. Upływ krwi 
jest albo jasno-czerwony i staje się wnet skrzepły, albo 
krew jest czarna, gęsta, klejowata, lub też blado-czer- 
wona, płynna i t rochę się tylko ścina. Przeto ważną jest 
rzeczą w praktyce rozróżniać tak zwane miejscowe krwa
wienie, powstające wskutek uderzenia, upadnięcia na nos, 
zgniecenia, albo wskutek gwałtownego kichania, polipów 
i wrzodów w jamie nosowej. Drugi rodzaj jest krwawie
nie włosowatych naczyń, znajdujących się w błonie ślu
zowej.

Przyczyny. Krwawienie jasno - czerwonej krwi po
wstaje wskutek krzyku, śpiewu, zbytecznego natężenia 
przy kokluszu, także przekrwienie, bicie krwi do mózgu 
i twarzy, natężone bieganie, wspinanie się na wysokie góry, 
nadużycie alkoholicznych napojów. U dziewcząt pojawia się 
krwawienie z nosa w czasie rozwoju przed uformowa
niem się. Pojawia się także epidemicznie, osobliwie z wio
sny albo w lecie podczas upałów. Krwawienie z nosa 
czarnej krwi, prędko ścinającej się, pojawia się w skutek 
nieprawidłowego obiegu krwi, szczególnie przy organi
cznych cierpieniach serca, przy odymię płuc, i przy 
chronicznej chorobie Brigt’a, w którym to razie krew 
ciemno-czerwona nie ścina się zupełnie. Krwawienie z nosa 
powstaje też w skutek rozrzedzenia krwi, szczególnie przy 
niedokrewności, bladaczce, gnilcu czyli szkorbucie, w ty
fusie i żółtej febrze, laka krew jest blado-czerwnona, 
i wcale się nie ścina, albo bardzo mało. Bywa jeszcze 
krwawienie z nosa w skutek zatrzymania regularności lub 
zatrzymania hemoroidów.
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Symptomy. U krwistych osób powstaje krwawienie 
wskutek uderzeń krwi do mózgu w połączeniu z bólem 
głowy, z gnieceniem w czole nad osadem nosowym, 
z tętnieniem w skroniach, zaczerwienieniem oczów i twa
rzy, dołącza się do tego zawrót, szum w uszach, ćmie
nie w oczach, lodowatość rąk i nóg, puls drobny, nao- 
statek omdlenie, czasem konwulsye, jako groźne zwia
stuny. Przy gwałtownem krwawieniu z nosa, upływa 
krew nietylko z nosa ale i z ust, dostaje się do krtani, 
wywołuje łechtanie i kaszel, albo chory połyka po czę
ści upływającą krew, i wydziela takową przez womity. 
Przy krwawieniu u małych dzieci i u tyfusowych, oso
bliwie gdy bez przytomności lezą, także u skrofulicznych, 
należy do gardzieli zaglądać, czy nie znajduje się tam 
nagromadzona krew, która przyczynić się może do udu
szenia. Krwawienie z nosa jest u niektórych osób fami
lijne lub też odziedziczone. Pojawia się u osób skłon
nych do gruźlicy, (tuberkułów).

Leczenie. A I. co 1/4, A2II. co V4, C5I. co 1/4, wcią
ganie do nosa tych środków; Ele. N. na początek nosa, 
na occip. symp., czoło; albo kąp. nać. okł. z A2 okłady 
w okolicy serca z A2. Dozy stosunkowo wielkie powię
kszają cierpienie — więc zawsze dozy zmniejszone albo 
słabe; jeżeli krwawienie uparte, można dodać okł. z A. 
(10, 15 do 20 ziarnek do szklanki), na czoło, nos, kark, 
okł. z Ele. A. na arteryę szyjną (carotides).

Ponieważ bardzo często osobliwie u dzieci, krwa
wienie z nosa pochodzi z osłabienia żołądka, jest więc 
bardzo stósownem po zatrzymaniu krwawienia, dawać 
przez pewien czas dla poprawienia żołądka S. 

h. P o lip y  w nosie.
W skutek częstych katarów i zapaleń w jamie noso

wej, wytwarzają się nowotwory, mające swą siedzibę 
w błonie śluzowej nosa, albo jamy policzka lub czoło
wej; zatykają nozdrze i niedozwalają przy większej obję
tości wdychać i wydychać tylko ustami.
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Polipy powstają na błonie śluzowej jako narośle szy- 
pułkowate, i zowią się uklejami śluzowemi, wystają na 
zewnątrz nozdrzy, i są łatwe do usunięcia zapomocą 
operacyi. Jeżeli zaś korzeń polipa jest rozłożysty i jest 
istoty ścisłej, wtedy nazywa się mięsnym i jest trudnym 
do wykorzenienia. Polipy przybierają często wielkie roz
miary, przez co nos, osobliwie miękkie jego części nad
miernie się rozszerzają i nie dozwalają do korzenia przy
stąpić, przeto i operacyą czynią niemożebną. Jeżeli po
lipy są przy wstępie do jamy nosowej, wtedy nie są po
łączone z wielkiemi dolegliwościami, jeżeli zaś znajdują 
się w głębi jamy nosowej, albo w jamie policzkowej lub 
czołowej, wywołują tam nieznośne bóle, utrudniają mowę 
i oddechanie, a gdy przy znacznej objętości przez tylne 
otwory jamy nosowej do gardzieli się spuszczają, wtedy 
oddech i połykanie staje się utrudnione. Wydzieliny po
lipów są zazwyczaj śluzowo-ropiaste, cuchnące, także 
krwawe. W skutek ich rozrostu, cierpi także jama oczna 
kanał łzowy bywa zwężony lub zatkany, przez co oko po 
stronie, cierpiącej ciągle łzawi. Polipy wielkiej objętości 
naciskają na przewód Eustachi’ego — przez co powstaje 
tępy słuch, (kanał idący od nosa do ucha).

Allopatya usiłuje wszastkie polipy zapomocą opera
cyi usunąć, co bardzo rzadko dobrym skutkiem jest 
uwieńczone, albowiem nie zawsze można ich korzenie 
usunąć, dlatego częste odrastają po operacyi, a przy 
zbyt wielkiej ich objętości, operacya staje się niemoże
bną; Elektrohomeopatya wyleczą bez operacyi, miano
wicie jeżeli chory zaraz w początkach bierze się do sta
rannego leczenia, wtedy po pewnym czasie odpadają, 
i nie pojawiają się więcej.

P o lip  ch rząstkow a ty  wyglądający jak surowe mięso, 
albo polip włókniak jest w leczeniu najupartszy, wymaga 
starannego i długiego leczenia. W Allopatyi opiera się 
wszelkim zabiegom, gdyż do jego korzeni osobliwie przy

18
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większej objętości, trudno się dostać, operacya niemo- 
żebna, a chory wystawiony tymczasem na utratę życia.

Leczenie jak pod e.

i. Cuchnienie z  nosa skrofu liczne od d z ie c iń s tw a , jak pod b ., 
oraz C4, wciąganie do nosa i nacieranie zewnątrz temże. 

k. P o lip  suchy w  nosie z  gangreną , jak pod i .

W y l e c z e n i a .

Cuchnienie z nosa skrofu liczne. Młoda kobieta cierpiała 
od dzieciństwa, kurowana przez S., musiała od czasu 
do czasu przestawać zażywać z powodu boleści, których 
doznawała w nosie. Wkrótce pokazały się wraz z odpły
wami z nosa kawałki kości sitowej ,  których liczba po
mału się zmniejszała, aż do wyleczenia zupełnego. Je
dnocześnie towarzysząca cierpieniu newralgja zniknęła. 
P o lip  w  nosie z  gangreną . Mężczyzna 47-letni przez C., 
i wciąganie roztworu z ziarnek C., na początek nosa 
Ele. E.
P o lip  su ch y w  nosie, tamujący oddychanie do tego sto
pnia, że od 20 lat chory nie mógł jak tylko oddychać 
ustami, gdy spał. Wyleczony tak, iż mógł sypiać z zam- 
kniętemi ustami, przez C. używane wewnątrz i zewnątrz.

134. Nostalgja. T ęsknota  za  kra jem , p. Melancholja, obłą
kanie.

Tęsknota za krajem należy poniekąd do umysłowych 
zboczeń, albowiem zwykle popadają niektórzy w obczy
źnie w stan melancholicznego pomieszania, bez wszelkich 
wad organicznych. — Są wypadki, w których tęsknota 
za krajem obok zboczenia umysłu, wywołuje cierpienia 
naczyń oddechowych, nawet suchoty.

135. Nudności podczas c ię ty .

C I. co 1/4, s  I., co 1/4, C«I. co 1/4, kąp- C5, 10 z C. 
nuovo na sucho; po jednem co pół godziny.

136. Nymfomania. Szał lubieżny, wścieklizna macicy (fureur 
uterine). Jest choroba nerwowa, właściwa tylko kobie
tom, objawiająca się chorobliwóm rozdrażnieniem orga-
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nów płciowych i szczególną chęcią do spółkowania czę
stokroć posuniętą do szaleństwa.

CII. co 5—8 minut, C5I. co 5—8 min., co 1/2 go
dziny na sucho ziarnko C5 lub C4, kąp. C5, naó. na łono 
(pubis) i sacr., okł. z C5 na łono i sacr., Ele. B. na 
symp., plex., kark i sacr., kąp. S5.

O .

137. Oczadzenie (Asphyxie) gazem węglowym.
W dozach mocnych 10—15 ziarnek na sucho; po

wtarzanych jeżeli trzeba od kwadransa do kwadransa aż 
do powrotu życia i Ele. R. na kark. Albo leczenie: S I. 
co 1/4, albo co 1/2 godziny ziarnko na sucho, S. lub A., 
albo na raz 20 z. S. na sucho. Ele. R. X  Ele. Z. na 
symp., plex., occip., kąp. C5, nać. z C5 na dołek i na 
całą głowę.

W  sku tek  to n ię c ia , uduszenie. S I .  co 1/4, Ele. R. 
X Ele. Z. na occip., plex., symp., na skronią, na do
łek, kąp. C5, naó. z C5 na dołek, lub okłady tamże, co 
1/2 godziny ziarnko C5 lub A2 na sucho.

138. Oczy.
U w ag i ogólne.
1. Wystrzegać się wszelkich gryzących (caustiques) 

środków.
2. Przedewszystkiem radzić sobie elektrycznościami 

(R. N. B .), które przystawione na occip., symp., nad 
oczodoły i pod oczodoły są wielką pomocą, gdyż wi
dzimy zaraz powrót łzawienia, zmniejszenie czerwoności, 
palenia i opuchnięcia.

3. Gdy na jakąbadź chorobę jedno oko jest cierpiące, 
a drugie nie, należy zarówno leczyć obydwa, z powodu 
iż są ściśle solidarne i rzeczywiście tworzą tylko jeden 
i ten sam organ.

4. Wybierać lekarstwa stósownie do konstytucyi (lim- 
fatycznej, angioitycznej i mięszanej) chorego.

18*
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5. Kąpać oko przy pomocy stósownego kieliszka, 
który przystaje do oka i który napełnia się wodą zapra
wioną lekarstwem.

Doza 2 do 3 ziarnek do kieliszka. Trzeba się starać 
otwierać oko co pewien czas, tak aby płyn dochodził do 
gałki ocznej.

Osłabienie wzroku.

a . O słabienie w zroku  w łaściw e.
Powstaje najczęściej z natężenia oczów, przy szyciu, 

haftowaniu, rysunkach, czytaniu, przy rażącem lub nie- 
dostatecznem świetle, osobliwie w łóżku, albo podczas 
zmroku, lub przy księżycu; przyczyną słabego wzroku 
mogą być ciężkie choroby, ciągły płacz i t. p.

Nie trzeba pochopnie uciekać się do okularów, gdyż 
nerwy wzrokowe znużone nie odzyskują pierwotnej siły, 
ale owszem ją tracą.

Leczenie: Ele. R. na occip. nad i pod oczodoły. S I., 
A I. co 1/4, co 1/2 godz. z C5 na sucho, okł. z Ele. B. 
na całą głowę; nać., okł. z C5 na całą głowę, kąp. z C5, 
nać. S. nad i pod oczodołami, nać. A- tamże, Ele. R. 
X  Ele. Ż. na occip., symp., nad i pod oczodołami, na 
czoło, na początek nosa (między brwiami), kąp. z S., 
z A2, kąp. z Ele. B.

b .  Ś lep o ta  dzienna i w ieczorna.
Jest właściwie szczególne osłabienie wzroku. Są osoby, 

które w dzień przedmiotów nawet najwyraźniejszych roz
różnić nie mogą, w nocy zaś przy bardzo miernem oświe
tleniu bardzo dobrze widzą, czytać i pisać mogą. Inne 
znów osoby już przy zachodzie słońca i w nocy wcale 
nic nie widzą, gdy znów podczas dnia dobrze wszystko 
widzą, ta przypadłość zowie się kurzą ślepotą (hema- 
ralopia).

Leczenie jak pod a .
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Czasem jedno przystawienie Ele. E. na symp., occip., 
nad i podoczodoły, na czoło, lub Ele. E. X  Ele. Z na 
też same miejsca, lub okłady na całą głowę z Ele. B. 
lub nad. z C5, z S., z A2 na całą głowę.

c. D a lek o w id ztw o . Wydarza się najczęściej u starców, że 
w oddaleniu wszystko dobrze widzą, w bliskości zaś nie 
mogą przedmiotów rozróżniać. Jak pod a. i b.

d . K ró tk i w zrok  (myopia). Wydarza się najczęściej u mło
dych osób w skutek natężenia wzroku przy rażącem 
świetle. Jak pod a. i b.

e. D w u w id ztw o , czyli podwójne widzenie. Jak pod a. i b.

Z a p a l e n i e  o c z ó w  (Ophtalmie).

Oko składa się z powiek, gałki ocznej, nerwów i mię
śni; zapalenie może powstać nietylko w powiekach albo 
gałkach, ale wszystkich częściach równocześnie.

Z apa len ie  p o w iek .
Symptomy: Powieki obrzmiewają, wewnętrzna strona 

zaczerwieniona, łzy obficie przybywają i pieką, dołącza 
się światło-wstręt i nocne powiek zaropienie i zasychanie.

Z apalen ie p a łk i  ocznej.
Zewnętrzne otoczenie gałki składa się z trzech błon: 

1) T w a rd ó w k i czyli białka, otaczającej całą gałkę. 2) R o 
g ó w k i stanowiącej przednią część gałki cokolwiek wy
pukłą w kształcie szkiełka od zegarka, przeźroczystej 
i 3) Ł ą czn ic y  cieniutkiej błonki pokrywającej rogówkę.

Z apalen ie  tw a rd ó w k i czyli białka, które w tym razie 
praedstawia się czerwone jak krew, wrzodzikami wielko
ści prosa aż do wielkości siemienia (ophtalmie granu- 
leuse), które materyą są napełnione, pękają i ropieją.

Z apalen ie  łą czn icy , która mocno jest obrzmiała, sino 
czerwonej barwy, naczyniami krwistemi, siatkowato po
przeplatana, z wystającemi zrazikami na kształt suro
wego mięsa. Czasem jest tylko czerwona i nieco obrzmiała,
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czasem formuje pręgi na kształt woreczków, czasem na
czynia są krwią przepełnione bez obrzmienia łącznicy.

Z apa len ie  rogów ki, która samoistnie lub w połączeniu 
z zapaleniem łącznicy i twardówki się pojawia, w któ
rym to razie wzrok jest zamglony. Na krawędzi lub tóż 
w środku przeźroczystej rogówki powstają wrzodziki, 
które następnie pękają, ropieją i wedle swój objętości 
przy zagojeniu blizny tworzą, które następnie wzrok 
uszczuplają, tworzą także częściowe lub całkowite za
ćmienie wzroku, jeżeli wrzodziki przeźroczystą rogówkę 
przedziurawiają, wtedy tworzą się przepukliny w niej 
i bywają przyczyną ślepoty.

Z apalen ie całego oka objawia się symptomami wyż 
wymienionemi, w połączeniu z gorączką mniej więcej 
silną wedle stopnia zapalenia.

f .  Z apalen ie  oczów być może ostre  z powyższemi sympto
mami, leczenie jak pod a.

g . Z apalen ie oczów chroniczne, katara lne . Takież same sym
ptomy bez bólu, z odpływem ropy mniej lub więcej ob- 
fitem, leczenie jak pod a.

h- Z apalen ie oczów skrofu liczne  (jakby syfilityczne).
Symptomy: Powieki nabrzmiałe i czerwone, z odpły

wem gęstej ropy, z zasklepianiem się brzegów, plamki 
sinawe, mniej lub więcej przeźroczyste na niektórych 
punktach oka, lub całe oko pokrywające, wypadania rzę- 
sów, jątrzenie małych gruczołków umieszczonych na ze
wnętrznych brzegach powiek. Częstokroć wywrócenie po
wieki wewnętrznej jej strony na wierzch.

Ciągłe stwardnienie gruczołów podszczękowych, cera 
żółta, ziemiasta, z powierzchownością wynędzniałą, albo 
twarz nabrzękła z cerą rozognioną i t. p.

Leczenie jak pod a., tylko dawać pierwszeństwo Scrofo- 
losom, szczególniej przez kąpiele z S. Różne zapalenia 
były wyleczone za pomocą S2.

k . Z apalenie oczów naczyńkow e (vaseulaire) albo raczej na
w ałow e , czyli kongestyine, z napływem krwi. Leczenie
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jak pod a . , tylko że trzeba dawać pierwszeństwo A .  
w okł. i kąpieli oczów, nadewszystko jeżeli oczy są krwią 
nabiegłe i kiedy konstytucya jest krwista.

l. Z apa len ie  oczów syfilityczne, towarzyszące innym objawom 
syfilitycznej natury.

Ven. II. co 1/4, kąp ., okł., nać. z Ven., nać., okł. 
z F2 lub C5 na podżebra i jak pod a.

m . Z apalen ie oczów rop ie jące  u  now orodków  urodzonych 
z matki cierpiącej białe upławy lub trypra syfilitycznego. 
Daje się mamce dozy zwykłe, a dziecku 3 albo 4 ły
żeczki dziennie z IIIej szklanki Ven .; potem S ., a cza
sem w razie uporności przez pewien czas C X  S.

n. Z apa len ie  oczów w  n astępstw ie  uderzen ia  kon tuzyjne (ecchy- 
mose).

Zewnątrz i wewnątrz A. Przystawianie Ele. N. na pod 
i nad oczodoły. Czasom w potrzebie okł. z Ele. N. na 
oczy.

Uwaga. W zapaleniach (ophtalmies) upartych sku
tkowało S2, a jeszcze lepiej zamiast scrofolosów dać 
pierwszeństwo Cancerosom, a nadewszystko C., C4 i C5 
(mianowicie w wypadkach syfilitycznych). Częstokroć także 
skutkowało dodawanie do leczenia jak pod a., okł., nać. 
z F., z F 2, albo C5 na podżebra (hypocondres).

J a s n a  ś l e p o t a  (Amaurosis). K a t a r a k t a  
c z a r n a .

o. Zaciemnienie stopniowe lub nagłe wzroku, w skutek spa
raliżowania siatki, albo nerwu wzrokowego, oko na po
zór jest zdrowe, tylko źrenice są nadzwyczaj rozszerzone, 
tak że tęczę zaledwo dośledzić można. Wpatrując się 
w takie oko, nie można w głębi żadnego zboczenia do
patrzeć, a mimo to źrenice są na światło nieczułe, ani 
się ściągają, ani się rozszerzają. Przyczyną tej choroby 
bywają artrytyczne cierpienia, spędzone wypryski, lub 
świerzb za pomocą maści, raptowne zatamowanie peryo-
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dów miesięcznyzh, gwałtowny wpływ słońca, osobliwie 
podczas snu na wolnem powietrzu, także narośle w mó
zgu przyczyniają się do sparaliżowania nerwu wzroko
wego.

Leczenie: Przystawianie Ele. E. na occip., symp. pod 
i nad oczodołami, na skronie; Ele. E. X  Ele. Z. na tóż 
punkta, albo okłady na całą głowę z Ele. B., albo naó. 
z C5, z S., z A2 na całą głowę, albo jak pod a.

Jeżeli przyczyna choroby krwista, czyli kongestyjna, 
wtedy A. i Ele. N. na powyższe punkta.

Katarakta.

p .  K a ta ra k ta  czyli utrata wzroku stopniowa, wskutek for
mowania się coraz więcej nieprzeźroczystych błon na kuli 
oka.

Wewnątrz i zewnątrz S. (kąpiele oka), czasem S. X  
A ., patrz leczenie pod a. i nastawać kąpielami z C5, 
z S . , z A2, nać. z C5, z S ., z A2 na całą głowę, nać. 
lub okł. z F 2, lub C5 na podżebra.

Czasem w razie oporu dawać C. X  S. i okł. z A. 
Jeżeli jest widoczna przyczyna weneryczna lub podej
rzenie, dawać C. X  Ven. We wszystkich wypadkach przy
stawiać stosowną Ele. na occip., pod i nad oczodoły,

NB. Jeżeli błona zaczyna odpadać, co przypada po 
30 do 40 dniach leczenia, trzeba ochraniać oko od świa
tła, i trzeba przedsięwziąć wszystkie ostrożności, prze
pisane dla zachowania się jak po operacyi chirurgicznej. 
Nie zachowując takowych, naraża się na kompletne spa
raliżowanie oka i zupełną utratę wzroku, już wcale nie- 
możebną do wyleczenia.

J agódka.

q. J a g ó d k a  (staphylome).
Wydarza się w skutek zapalenia rogówki przeźroczy-
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stej, i jest albo cząstkowa, to jest zajmuje tylko pewną 
część rogówki i sprawia j ej nieprzeźroczystość, albo całą 
rogówkę; ma formę stożkowatą, albo gałeczkowatą, po
dobną do pestki z winogrona, niebiesko-biaława, szaro- 
niebieska, albo różowo żyłkowana, powierzchnia gładka 
albo pomarszczona. Przy częściowej wzrok jest uszczu
plony, ale chory może przedmioty poniekąd rozróżniać 
przy całkowitej wzrok jest niemożebny.

Jagódka podobnie jak katarakta jest produktem skro
fulicznym, jeżeli nie zawsze, to przynajmniej prawie za
wsze, początek jej syfilityczny.

Leczenie jak katarakty pod p .  i okł., nać. z F 2 na 
podżebra. Jeżeli guzek jest wydatny, wyskakujący, okłady 
z S. będą bardzo skuteczne, równie jak kąpiele oka. 
Bardzo skuteczne jest przykładanie na noc na zamknięte 
oczy okł. z S., z C5, z A2, z S 2, z C., z A.

Po dłuższem lub krótszem leczeniu, stósownie do 
stanu zakażenia krwi chorego, rogówka się oczyszcza 
i powraca do przeźroczystości.

J agódka  syfilityczn a . Jagódka pod pewnym względem 
jest więcej wprost syfilityczna, jak katarakta, tak że je
żeli tylko bylejakiemi symptomami objawi się stan syfi
lityczny chorego, będzie bardzo dobrze, jeżeli się zacznie 
leczenie przez Ven. wewnątrz i zewnątrz, to jest Ven. I. 
co 1/4, okłady z Ven. na zamknięte oko. Następnie wśród 
leczenia wskazanego pod q. proporcyonalnie do skutków 
jakie Ven. sprawiło, dać mu w leczeniu obok innych le
karstw stosowne miejsce, trzymając się zasady: że ta k  
długo  u żyw a ć  lekarstw a , d o p ó k i ro b i dobry  sku tek , a  j e 
szcze i  p o  wyleczeniu czas pew ien  używ ać.

Różne choroby oczów,

r . P lam y na rogówce i zaćm ien ia  ro g ó w k i p rzeźroczyste j. 
Powstają w skutek poprzedniego zapalenia i przyczyniają 
się do częściowego lub zupełnego zasłonienia wzroku.
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Czasem rogówka grubieje i wzrok zasłania (początek 
katarakty).

Leczenie jak pod q. często wystarcza S. albo A. a cza
sem S. X  A.

s. K rw io tok i  z oczów.
Leczenie: A II. co 1/4, A2 II. co 1/4, nad. A2 na całą 

głowę, kąp. z C5, nad. z C5 na całą głowę. Ele. N. na 
occip., symp. i na wszystkie nerwy głowy; nad. lub okł. 
z F 2 lub C5 na podżebra.
t. K ontuzya  (Ecchymose) kon tuzya s in a ,  prążki sine, 
żółte, czerwone, szaro-niebieskie, które powstają z roz
lania krwi w tkance komorkowej w skutek kontuzyi. Jak 
pod s.

u . Jęczm ień na pow iekach  (Orgelets).
Jest właściwie zapalenie gruczołków rzęsowych, które 

czasem przybierają większe rozmiary, połączone są z bó
lem, pęcznieją na kształt wrzodów, pękają, wydają ma- 
teryą i na ostatek goją się albo twardnieją i tworzą 
twarde guziki, osobliwie u skrofulicznych i zaziębiwszy 
oko w ciągu owrzodzenia.

Leczenie jak pod a.
w . C zyra k , w rzód  (Clox) pod-oczodo łow y  lub nad-oczodołow y, 

prawdopodobnie syfilityczuy, częste przyłożenie Ele. R. 
pomaga, wewnątrz S . , zewnątrz Ele. R. Leczenie jak 
pod a., nadto na zamknięte oczy, okłady z Ele. B.. lub 
z Ele. N.

x . R op ien ie  oczów (Chassie). P lyn ien ie  oczów zwykle syfili- 
tyczne. Wewnątrz i zewnątrz A. albo A. X  S.

y .  Z yz  (strabisme, yeux louches), zezowatość pochodzi także 
z osłabienia nerwu wzrokowego, najczęściej u dzieci 
szczególnie po konwulsyach, także u dorosłych w skutek 
wypocin w komórkach mózgowych, albo po apopleksyi 
krwistej, albo też w skutek narośli w masie mózgowej 
W nowszych czasach upatrywano przyczynę zezowania 
w kurczowem ściąganiu mięśnia bocznego gałki ocznej 
i usiłowano przez przecięcie tego muskułu tej wadzie
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zapobiedz, lecz taka operacya nie zawsze pożądanym sku
tkiem uwieńczona, ponieważ po zagojeniu przeciętego mu- 
skułu zyzowanie jeszcze silniej powraca, co potwierdza, 
że przyczyna nie tkwi w mięśni tylko w nerwie.

Wyleczony czasem za jednym przystawieniem Ele. E. 
lub leczenie jak pod a,

W razie uporu S. wewnątrz i regularnie rano i wie
czór Ele. E. na pod i nad-oczodoły, na skronie i kark; 
gdy samo S. nie skutkuje dawać S. X  C.

z. S w ia tło w s tr ę t (photophobia) (albinos).
Podczas dnia zupełne albo częściowe zaniewidzenie 

bez zapalenia, wydarza się z niewiadomych przyczyn, 
tak że osoby zdrowe najmniejszego światła znieść nie 
mogą. Wydarzają się także wręcz przeciwne wypadki, że 
osoby nie mogą się nasycić światłem, lubią nadzwyczajną 
jasność w pokojach, każą jak najwięcej świec zapalać. 
Jeden chory w średnim wieku podczas południa całemi 
godzinami wpatrywał się w słońce.

Leczenie. Czasem wystarcza jedno przystawienie Ele. 
E. na symp., occip. nad i pod oczodoły, na czoło, lub 
Ele. E. X  Ele Ż. na też miejsca, lub okłady na całą 
głowę z Ele. B., lub nać. z C3, z S., z A2 na całą głowę 
wreszcie leczenie jak pod a.

Z. F is tu ła  kan a łu  łzaw ego  powstaje w skutek ostrego, lub 
tśż chronicznego zapalenia mięska łzawego, przez co 
kanał prowadzący łzy do jamy nosowej bywa zatkany, 
a ropienie oraz łzawienie po wierzchu powiek się wy
dziela, jak pod a.

Z 2 W y p a d  oczów.
Ta choroba wydarza się rzadko, ale więcej u kobiet 

aniżeli mężczyzn i przedstawia się jako zagadkowa przy
padłość, której towarzyszą bicie serca, powiększenie gru
czołu przytarczykowego krtani i wysadzenie gałek ocznych 
na zewnątrz (exophthalmos). Anatomia patologiczna wy
kazuje na zwłokach rozrost serca, niedomykalność kla
pek, wyrodnienie mięśni sercowych, opuchnienie gruczołu
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krtaniowego, już to jako przekrwienie już jako wypociny 
wodniste lub klejowate w torebkach zawarte, naczynia 
zaś krwionośne na kształt żylaków rozdęte ; w głębi oczo
dołów albo nagromadzenie wodnistego płynu, albo tłu
szczu podobnego do wołowego łoju. Gruczołki łzawe do 
połowy zmniejszone, żyły osobliwie szyjne mocno roz
szerzone, mięśnie gałek ocznych przetłuszczone, rogówki 
przejrzyste mniej lub więcej zamglone lub przedziura
wione, czasem zaciek gałki ocznej, w całem zaś ciele 
bierne przekrwienie i wychudnienie.

Symptomy. Przypadłość ta pojawia się z niewiado
mych przyczyn, gwałtownym biciem serca, które przez 
ruch albo wzruszenie umysłu się wzmaga, cała klatka 
piersiowa gwałtownie jest wstrząśniona, iż tętno serca 
nietylko widzieć, ale nawet w pewnej odległości słyszeć 
można, to połączone jest z szybkiem tętnieniem w arte- 
ryach osobliwie szyjnych. Przy auskultacyi słychać w sercu 
odgłos dmuchania na podobieństwo miecha kowalskiego, 
tętno pokazuje 120 do 160 uderzeń w jednej minucie 
bez równoczesnego rozgorączkowania, chociaż niektórzy 
znajdują podwyższoną ciepłotę ciała. Przyłącza się po
większenie gruczołu tarczykowego, z widocznem tętnie
niem i syczącym szelestem osobliwie w żyłach szyjnych. 
Z powiększeniem gruczołu tarczykowego i gwałtownem 
biciem serca, występują gałki oczne, z początku bardzo 
miernie, później coraz silniej, tak że powieki nie mogą 
ich pokryć, przeto tacy chorzy śpią z otwartemi oczyma 
po części lub całkiem, przez co rogówka przeźroczysta 
wystawiona na wpływy powietrza traci przezroczystość 
mniej lub więcej. Jeżeli gałki oczne nie są zbyt na po
wierzchnię wysadzone, wtedy można takowe przez deli
katne naciśnienie powiekami przykryć, co atoli nie daje 
się łatwo uskutecznić. Punkcye widzenia jako i ruch oka 
są zwykle prawidłowe, w niektórych tylko wypadkach i to 
przy wyższym stopniu choroby ruch gałki jest utrudniony 
w połączeniu ze słabym wzrokiem i dwuwidztwem. W sku-
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tek dłuższego odkrycia gałek ocznych, powstają bardzo 
często przedrażnienie i zapalenie łącznicy, ze śluzotokiem 
i łzotokiem, albo też zapaleniem rogówki. W gwałto
wnych wypadkach, najczęściej u mężczyzn wydarza się 
cierpienie rogówki przeźroczystej i jest wielkiej donio
słości, albowiem traci ona wrażliwość, tworzą się w środ
kowej części nasięki, na powierzchni łuszczka, albo też 
przepuklina, czyli tak zwana jagódka. Obok tych sym
ptomów, pojawiają się zboczenia narzędzi trawienia, np. 
brak apetytu, womity, wychudnienie, opadnienie z sił, 
u kobiet peryody miesięczne albo bardzo skąpe, albo 
zatamowane. Tacy chorzy są bardzo drażliwi, trwożliwi, 
mowa jest prędka, porywcza, z podobnemi ruchami, na
wet umysł jest skłonny do zboczenia, w niektórych ra 
zach zauważano nawet epileptyczne napady, które po 
usunięciu rzeczonej choroby ustają. Ta choroba rozwija 
się powoli, przecież były wypadki w skutek gwałtownych 
wzruszeń, że nastąpiło gwałtowne bicie serca, nabrzę- 
knienie gruczołu tarczykowego i wysadzenie gałek ocznych. 
Przebieg tej choroby może trwać kilka miesięcy, nawet 
kilka lat. Wyzdrowienie jest trudne w leczeniu allopa- 
tycznem, na 7miu chorych umiera trzech.

Leczenie: Ven. II. co 1/4, okł. z Ven. i jak pod a., 
nadto nać. lub okł. z F2, z C5 na podżebra.

Tym sposobem wyleczono oko wyszłe z jamy z wielką 
jagódką.

Wyleczenia chorób oczów.

Z apalen ie chroniczne. M. 34 lat, chorujący od 12 lat 
z symptomami zagrażającemi drugiemu zdrowemu oku, 
wyleczony w 3 miesiące p. S.

Z apa len ie  p roste . K. 30 lat, częste napady nerwowe, 
nawały do głowy, utrata od dzieciństwa lewego oka 
w skutek plamy pokrywającej całą rogówkę, prawe oko
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zaatakowane z mocnem zapaleniem i lęka się światła, 
wyleczona p. S.

Z apalen ie reum atyczne. K. 50 lat, osłabienie wzroku, 
podejrzenie katarakty rozpoczynającej się , zresztą cier
piała ogólny reumatyzm najwięcej w oczach, wyleczona 
przez S.

Z apa len ie  z ia rn is te . Dziewczynka 6-letnia wyleczona 
w 1 miesiącu p. S.

Z apa len ie  chroniczne z stw ardn ien iem  poczynającym  
się  rogów k i w połowie nieprzeźroczystej. M. 18 lat wy
leczony p. S. i okł. z Ele. B.

Z apalen ie z k a ta r a k tą  na je d n y m  oku. K. 67 lat, 
wyleczona p. A. X  S. X  C. i na occip. Ele. R.

S yfilityczn e zapalenie. M. 38 - letni wyleczony p. Ven. 
okł. na oczy z Ele. B., a na occip. przystawienie Ele. R.

Wyleczenia jasnej ślepoty, czyli czarnej katarakty (Amaurose).

P oczynająca  s ię :  ciągłe skurczenie źrenicy lewego 
oka, wskutek działania gazu węglowego. M. 52 lat, po
lepszenie za pierwszem przystawieniem Ele. R ., a wyle
czony w miesiąc p. S. i Ele. R. na occip. pod i nad 
oczodoły.

R ozw in ię ta  p ra w ie  do ślepo ty . M. 21 lat, zaledwie 
mogący rozróżnić ramy wiszące na murze, po przysta
wieniu Ele. R. na occip. spostrzegł w ramie mapę geo
graficzną. Po powtórnem przystawieniu na occip. i symp. 
mógł czytać książkę.

Wyleczenia Katarakty.

P oczynające się od 10 lat. Kobieta 50 lat, wyleczona 
w 2 miesiące p. S.

J u ż  kom pletna na je d n e m , a  w  3/4 na dru g iem  oku. 
K. 50 lat, która zaledwie tyle widziała, że mogła cho
dzić, wyleczona w 4 miesiące p. S. X  A. i Ele. R.
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Z u pełn a  na  je d n em oku, niezupełna na drugiem oku, 
chora pozbawiona była możności kierowania sobą. W ciągu 
dwóch miesięcy odzyskała wzrok i mogła pracować na 
warsztacie tkackim. Nie zastosowała się jednak do zale
canych środków ostrożności, wychodziła na blask słońca 
podczas opadnięciu łusk, pomimo że sprawiało jej to do
tkliwe bóle, i w takich razach nic prawie nie widziała. 
Ciecz szklista, oczyszczona, zmąciła się znowu i spowo
dowała utratę wzroku tym razom bezpowrotnie. K. 20 
lat. Przy leczeniu używano S. X  A..

Wyleczenia Jagódki.

N a  obudw u  oczach od u rodzen ia . Dziewczynka 9-le- 
tnia, wyleczona przez S. i Ele. R.

N a  lewem oku. Dziecko 11-letnie, wyleczone p. S. 
i Ele. R.

Wyleczenia osłabienia wzroku.

M. 21 lat ju ż  nie m óqł czy ta ć  i widział zamglono, 
za pierwszem przystawieniem widział lepiej, a po 3im 
mógł czytać drobne pismo, p. Ele. R.

M . 3 0  la t ,  k tó ry  n ie m ógł czy tać  je d n y m  okiem , pi
smo drukowane tworzyło zamęt bezkształtny, po pierw
szem przystawieniu Ele. R. w 20 sekund mógł czytać.

M . 7 2  la t, w zrok  osłabiony, czytanie niepodobne bez 
pomocy bardzo silnych okularów, po pierwszem przy
stawieniu Ele. R. na pod i nad oczodoły po 20 sekund 
na każdy punkt, mógł czytać w dowolnej odległości.

M . 6 5  la t ,  tra cą cy  stopniow o w zrok  od 1 0  l a t , wy
leczony w 14 dni p. S.

Zaciem nienie w zroku . K. 21 lat wyleczona p. S. 
i Ele. R. X  Ele- Ż.

O słab ien ie  w zroku  w następstwie uderzenia w głowę, 
mężczyzna 64-letni, wyleczony p. S. i na occip. Ele. R.
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O słabienie oczu połączone z plamką po prawej stro
nie, od 6 miesięcy w skutek zaziębienia. K. 36-letnia 
wyleczona w miesiąc p. S.

Wyleczenia płynienia lub ropienia.

K obie ta  3 0 - le tn ia  wyleczona przez wewnątrz i ze
wnątrz A,

K obie ta  5 0 -le tn ia , wewnątrz i zewnątrz A. X  S.
P łyn ien ie  bardzo  silne. K . 67-letnia wewnątrz i ze

wnątrz A.

Wyleczenia różnych chorób oczów.

A lb in os  niepodobieństwo zniesienia dziennego światła, 
dziecko 5 lat wyleczone za jednem przystawieniem Ele. R.

O lśnienie (Berlue), chwilowe zaćmienie. Kob. 26 lat 
wyleczona Ele. R. na occip. i nad i pod oczodoły.

U tra ta  w zroku  w  nocy. M. 78 lat p. S. i Ele. R. 
X  Ele. Ż.

Zyz. Kob. 24 lat, p. S. i Ele, R. X  Ele. Ż.
K r ó tk i w zrok. M. 47 lat, lp. S. i Ele. R. na occip. 

nad i pod oczodoły i leczenie jak pod a.
Ś lepo ta . M. 52 lat, p. S. i Ele. R. X  Ele. Ż. na 

occip., na pod i nad oczodoły.
P alenie w  oczach. K. p. S. i okł. z Ele. B.
Oko w ysz łe  z  ja m y ,  pozbawione władzy wzroku. K. 

35-let. wyleczona samem przystawieniem Ele. R.
Oko w yszłe  z  ja m y , z wielką jagódką (przyczyna sy- 

filityczna), kob. 29 lat wyleczona p. Ven,
Z apadn ien ie , zaciem nienie bolesne oka, p. wewn. i zewn. 

S. i Ele. R. na occip.
R ogów ka p rze c ię ta  przez zerwaną nitkę srebrną, przez 

uderzenie biczem w oko. M. 37 lat wyleczony p. S. we
wnątrz i zewnątrz i okł. z Ele. R.
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O czy spalone azotanem  srebra  (kamieniem piekielnym), 
małe polepszenie p. S. i okł. Ele. R. X  Ele- B.

S trzyk a n ie  w  oku. M. 47 lat p. S. i Ele. R. na 
occip., nad i pod oczodoły.

139. Oddech cuchnący p. Usta.
140. Odmrożenie (engelure).

Zwykle znika za użyciem S I. lub 20 z. S. na sucho, 
albo nać., okł. z C5, kąp. z C5, lub kąp. S., nać. S., 
okł. S . , kąp. z Ele. R. albo z Ele. B ., nać. lub okł. 
z F 2 na podżebra.

141. Odra p. Gorączki.
142. Odziębienie (Congelation). Siny kolor twarzy wywołany 

zimnem. A I., A2 I, Ele N. na occip., symp. i kąp. z A2, 
albo nać. A2, albo okł. A2 na twarz, kąp. C5 i okł. lub 
nać. z F 2, na podżebra, 20 z. C5 na sucho, jedno co 
1/2 godziny.

a. O dziębienie lub zim no n ieusta jące.
S I., Ele. R. X  Ele. Ż., kąp. C5, z S., okł. lub nać. 

z F 2 na podżebra, kąp. A2, kąp. z Ele. B., kąp. z S5.
b. P rzem arzn ięcie człowieka, który wpadł do studni i prze

był tam całą noc, wyleczone jak pod a .
c. P rzem arzn ięcie nóg, połączone ze zwichnięciem, jak pod a.

143. Ogłupienie (hebetement).
Jeżeli z humorów S I . co 1/4, Ele. R. X  Ele. Ż. na 

occip., symp., plex., kąp. z Ele. B. , kąp. z C5, z S., 
nać. z C5 na całą głowę, nać. z S., z A2 na całą głowę.

a. J eże li w  sku tek  choroby w ą tro b y .
F 2 II. co 1/4, okł., nać. z F 2 na podżebra, lub tamże 

z C5 i jak pod Nr. 143.
b. J eże li w  sku tek  u p a d n ię c ia , jak pod Nr. 143, osobliwie 

używać kąpieli.
c. S pow odow ane przestrachem .

A II. co 1/4, A2 II. co 1/4, okł., nać. z A2 na całą 
głowę. kąp. z A2, kąp. z Ele. N.

Zdarzają się wypadki uzdrowienia kilku dotknięciami 
Ele. R. na occip., symp., plex.

19



144. Ognipiór (Croute de lait),
Ta przypadłość jest bardzo uporczywa, pojawia się 

u niemowląt ssących, najprzód na twarzy, rozszerza na 
głowie i na ręce, i jest w ścisłym związku z skrofuli- 
cznem zakażeniem. Powstają naprzód małe pojedynczo 
stojące pryszczyki, które pękają i żółtą klejowatą ciecz 
wydzielają, która obsycha i żółto-brunatne strupy for
muje. W skutek swędzenia dojmującego niemowlęta dra
pią się niemiłosiernie aż do krwi, przez co powstaje za
palenie powiek, nozdrzy, uszów, gruczołów podszczęko- 
wych i szyjnych.

Dawać mamce S I., 20 z. C5 na sucho, nać. z C6 na 
miejsca cierpiące.

145. Omdlenie p. Zemdlenie.
146. Onanizm (Masturbation). Samogwałt (onania).

Jest właściwie pogwałcenie praw przyrody i staje się 
powodem różnych i ciężkich chorób.

Przyczyny. Pojawia się w skutek przedwczesnego roz
budzenia popędu płciowego w latach młodocianych, naj
częściej między 15 a 24 rokiem, ale zdarzają się wy
padki już w dziecinnym wieku, bądź przez psotę, bądź 
to przez nawykłość, gdyż mamki, niańki dla uśpienia 
dziecka drażnią płciowe części, a dziecko w zachwycie 
w sen popada, powodem do takiego nawyknienia są : 
łaskotanie niemowląt przez całowanie brzucha, lub nad- 
łonowych części. Takie dzieci zwykły dotykać się z upo
dobaniem płciowych części, na co matki lub dozorczynie 
uważać powinny.

Przyczyną mogą być także robaki tak zwane aska- 
rydy owsiki, w kiszce stolcowej, które czasem wychodzą 
i pełzając dostają się między wargi płciowe dziewczętom 
i głębiej. Dorostki zaś drażnią płciowe części bądź przez 
psotę, bądź przez ciasne suknie ściskające płciowe części. 
Przyczyną bywa także długie siedzenie przy nauce, albo 
używanie kawy, herbaty, korzennych potraw, lub trun-
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ków, przez co wytwarza się rozdrażnienie płciowych 
części i rozbudzenie przedwczesne płciowej chuci.

Też samo przyczyny u dziewcząt, chłopcy drażnią 
pręcie aż do wydzielenia białego soku, dziewczęta zaś 
drażnią wnętrze warg płciowych, tak zwany łechtacz 
(clitoris) aż do zachwytu, który potem jest główną przy
czyną hysteryi. Rozdrażnienie nerwów podczas dnia wy
wołuje w nocy lubieżne sny i bywa powodem nocnych 
polucyj, takie dzieci, lub też dorostki bawią się rękami 
około części płciowych, przez co powstają u chłopców 
silne wyprężenia pręcia z następstwem wydzielania na
sienia, a u dziewcząt biały upływ.

Indywidua podlegające temu nałogowi, przedstawiają 
następujący obraz: układ nerwowy w ogólności jest bar
dzo rozdrażniony w połączeniu z popędliwością do gniewu, 
mają zły humor, są posępne, unikają towarzystwa, tracą 
świeżość twarzy, oko zamglone z sińcami pod oczyma, 
usta i dziąsła blednieją, chód bywa ociężały, drżenie rąk 
i nóg na kształt ziębienia; pamięć tępieje, onaniści stają 
się lękliwi, roztargnieni, ospali, tracą energią, chęć do 
pracy, uskarżają się na bicie serca i ból w kolumnie pa
cierzowej, trzymają się zazwyczaj pochyło, do tego do
łącza się suchy urywany kaszel, połączony z dusznością 
jako zwiastun cierpień płucnych. Bywają wypadki, że 
dorostki jedni drugich uczą onanii i zachęcają. Onania 
podkopuje siły tak fizyczne jak umysłowe dorostków 
i staje się powodem w latach młodocianych do częstych 
polucyj, czyli wydzielynia nasienia. Takie polucye poja
wiają raz lub dwa razy na tydzień, czasem co noc, a na
wet dwa razy jednej nocy, poczem taki nałogowiec czuje 
się zrana po przebudzeniu ociężałym, osłabionym, po
sępnym. Przy dłuższem trwaniu takich polucyj, wytwarza 
się osłabienie narzędzi tak dalece, że nawet podczas dnia 
przy lubieżnych myślach, albo przy rozmowie z kobie
tami, bez wyprężenia członka następują polucye. Jeżeli 
podczas lubieżnych snów nasienie nie odpłynie, wtedy

19*
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wydziela się przy stolcu albo urynowaniu pod nazwą 
nasienio-toku. Ta okoliczność zniewala ich do zasięga
nia rady lekarskiej, która może złe następstwa usunąć, 
ale nawet w najpóźniejszych latach pozostają niezatarte 
ślady, jeżeli nie nastąpi śmierć przedwczesna.

Leczenie. S II. co 1/4
Mimowolne polucye 20 ziarnek na sucho C5, Ele. 

R. X  Ele. Ż., na occip. symp. plex. okłady z Ele. B. na 
occip. kąp. z S5.

Jeżeli z robaków, S. X  Ver. lub Ver.
Zadawniona, przeszła w zwyczaj, nawet w chorobę, 

z opuchnieniem jąder, z bólem zwiększającym się i nie 
ustępującym aż po spuszczeniu się. Wewnątrz S4. i okł. 
z S5 na jądra; Ele. R. X  Ele. Ż. na sacr. plex.

147. Opadnięcie kiszki stolcowej. (Prolapsus ani v. Chute 
de 1’anus).

Wydarza się u małych dzieci, w skutek uporczywego 
zatwardzenia, albo silnego rozwolnienia. Matki lub mamki 
starają się wysuniętą część kiszki na właściwe miejsce 
wprowadzić, co początkowo łatwo się udaje. Obejmują 
skupionemi palcami opad i wciskają takowy zwolna do 
wewnątrz. Jeżeli zaś wysunięcie kiszki przez zdzierżga- 
cze otworu stolcowego zesznurowanem zostało, wtedy 
należy przykładać okłady. Dorosłym służy umywanie zi
mną wodą po każdym stolcu.

Leczenie. SI., C5I., Ele. R. X  Ele. Z. na sacr. na 
między-krocze; kąp. C5, nać. z C5 na miejsce, i kąp. 
z S., i okł. z S. i wstrzykiwania, albo enemy z Ele. B., 
albo A2.

Mężczyzna 60-letni, który spadł z czwartego piętra 
i już był uważany za umarłego, został wyleczony — le
czeniem jak wyżej, wyłączając enemy, a dodając Ele. R. 
i Ele. Z. na wszystkie nerwy i miejsca potłuczone. 
O padnięcie m acicy  leczy się także jak wyżej, lecz za
miast S., używać C I.
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148. Opadnięcie Macicy, opuszczenie się. (Descente de ma- 
trice), patrz Nr. 105, Macica pod lit. l. opis tej cho
roby.

Leczenie. C I., A2I., nać. z C5 na kość łonową (pu- 
bis) i sacr. Wstrzykiwania z C6. Ele. R. X  Ele. Z. na 
sacr. i łono. Wstrzykiwania z Ele. B., kąp. z S., z C5.

149. Oparzenie silne połączone z ranami (Brulures), poró
wnaj R an y.

Leczenie. Ele. R. X  Ele. Z., na occip. symp. plex. 
i nerwy odpowiadające miejscu oparzonemu, kąp. z C5, 
nad. z C5 na miejsce, kąp. z S. lub z A2, nad. z S., 
lub A2 na miejsce, kąp. z Ele. B.

150. Osłabienie ogólne.
Leczenie. ST., kąp. C6 Ele. R. +  Ele. Z. na symp. 

plex. occip. i na wszystkie nerwy twarzy i ciała. A I. 
O słabienie r e k i w skutek złamania 

„ ramienia
„ wzroku
* mózgu
„ kiszek
„ w skutek karmienia.

Zresztą wszystkie jakiekolwiek osłabienia leczą się 
jak pod Nr. 150, stosując przystawianie elektryczności 
na nerwy odpowiednie cierpiącym częściom ciała.

151. Ospa p. Gorączki.
152. Otrucia wszelkiego rodzaju, lub jego następstwa.

Leczenie na wszystkie SI., S. na sucho 20 ziarnek, 
S. wypędza każdą truciznę, Ele. R. X  Ele. Z. na occip. 
symp. plex., kąp. z S., A2, S5.

Przy otruciu kwasami jak wyżej ,  i ratować osobli
wie kąpielami.

Samo jedno Scrofoloso wystarcza przeciwko wszy
stkim truciznom, nie byłoby więc potrzeby rozszerzać 
się nad tym przedmiotem, lecz mniemamy, że pożyte- 
cznem jest, aby każdy mógł dotrzeć aż do przyczyny 
pewnych zatruć.



294

Uważaliśmy także za potrzebne, przedstawić czytel
nikowi listę najpowszechniejszych i najgwałtowniejszych 
trucizn; aby miał zarazem listę najcelniejszych i naj
więcej renomowanych lekarstw, używanych w Allopatyi.

Z tych trucizn niektóre już stanowczo z leczenia od
rzucono, jako bardzo męczące nawet w dozach nieskoń
czenie małych. Inne są już niejako zakwalifikowane do 
odrzucenia; byłoby bardzo do życzenia, aby wszystkie 
odrzucono; gdyż jeżeli mają własność zatrzymywać lub 
oddalać niektóre choroby; to mają to złe, że attakują 
organizm, i nikt nie śmie orzec, jak daleko posuwa się 
śmiertelny wpływ. A wreszcie postępowanie, które po
lega na tem , a b y  za d a w a ć  tru c izn ę , aby ta  zam ien iła  
się  w  lekarstw o , zdaje nam się iż powinno być taksamo 
potępione przez medycynę, jak zostało potępione przez 
moralność.

A. Otrucia powolne czyli Zatrucia.
(intoxication).

Pomiędzy temi zatruciami wymienimy najlepiej znane:
1. Z atru cie  o łow iem . Osłabienie Ogólne,— cera żó łto -  

b la d a  z utratą ogólną koloru tkanki, wychudnienie, ciało 
obwisłe, znużenie, w ustach smak słodki, oddech cuchnący, 
tasiem eczka n ieb ieskaw a , sina, idąc w około brzegu dzią
seł, czasem sięgająca zębów i wnętrze twarzy zajmu
jąca, z towarzyszeniem zwykłych przypadłości wszystkim 
otruciom; kolki, boleści, częściowy paraliż, bóle głowy 
z przypadłościami gorączkowego obłąkania, konwulsye na 
podobieństwo wielkiej choroby, albo letarg.

Przyczyny. Naczynia źle pobielane, wino fałszowane; 
rozprowadzenie wody ołowianemi rurami, malowidła z wę
glanem ołowiu, lekarstwa zawierające ołów.

2. Z atru cie  m erkuryuszem . Wysypka paląca pęche- 
rzykowata, (egzema) na wewnątrz udów, na worku ją
drowym, w pachwinach, na podbrzuszu, zapalenie jamy
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ustnej merkuryalne (gnilec), (stomatite mercurielle) ze 
smakiem metalicznym mocne bóle, spuchnięcie dziąseł, 
które się jątrzą, rozraniają, ruszanie się albo wypadanie 
zębów, oddech cuchnący, śliny bardzo obfite, zupełny 
brak snu, trzęsienie merkuryalne, z małem szarpaniem 
po sobie następującem, mianowicie ramion, często mowa 
utrudniona i wykrzywianie ust, niepodobieństwo zanieść 
co do ust, obłąkanie albo osłabienie umysłu, mdłości, 
komplekcya nędzna, merkuryalna nabrzękłość , bladość, 
przytępiałość umysłowa, dziąsła gębczaste, miękkie, krwa
wiące, tasiemeczka sina, (już nie niebieskawa) na brze
gach dziąseł, bicie serca, obrzmienie nóg, krwiotoki 
z różnych miejsc, brak apetytu, biegunka.

3. Z a tru c ie  przez S p o rysz  (ergotine), które się obja
wia przez pewien rodzaj upojenia, ból głowy, zawrót, 
pomieszanie zmysłów, wzburzenie, smutek, następnie 
mrowienie w stopach i dłoniach, opanowujące całe ciało, 
kurczenia i spazmy z krzykiem (spazm w rowku krtani), 
kolki, paraliż częściowy, katarakta czarna nagła (amau- 
rose), głuchota, utrata smaku i węchu. Apetyt nie traci 
się, czasem przesadzony, rzadko zamieszanie w trawie
niu, gangrena w wielkim palcu u nogi, czasem w no
gach i ramionach, które opadają z ciała i śmierć.

4. Z atru cie  p rze z  S ia rczek -w ęg la , (sulfure de carbone), 
używany między innemi do rozpuszczenia gummy. Obja
wia się rodzaj upojenia, zawrót, odurzenie, zamglenie 
wzroku, chwianie się, osłabienie, ból głowy, nudność, 
zimny pot, obłąd gorączkowy, brak snu, bóle w człon
kach, mrowienie, zamieszanie w poruszeniach, tępość 
wrażeń, kurcze, ściągania, czynności płciowe zmniejszone 
albo znikają w obu płciach, wstręt do pożywienia, wo- 
mity zielonawe, żółciowe, kolki bez biegunki i zatwar
dzenia, zapach siarczyku węgla w oddechu i urynie, wy
nędznienie, bladość, kolor skóry ziemisty, i t. p.

5. Przez O p iu m  w dozach nie trujących. Ociężałość, 
osłabienie, wybujałość czynności umysłowych z dosko-
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nałą jasnością myśli, spokojna wesołość, swędzenie 
w skrzydełkach nosa, w worku jądrowym i gdzieindziej; 
wielkie gorąco, po zbytniem rozdrażnieniu sen, bez wi
dzeń i hallucinacyj. Zwyczaj używania opium sprawia 
wychudnienie, bladość, postawę zgarbioną, cerę twarzy 
żółtawą, osłabienie, chód chwiejny, brak apetytu, uparte 
zatwardzenie, osłabienie umysłowe, potem kompletny idio
tyzm, niemoc płciową, przywidzenia, (hallucinations), 
obłąkanie.

6. P rzez J o d  (iodisme). Skutek czasem nagły, ostry, 
czasem powolny, chroniczny, bez względu na wielkość 
dozy, ale względnie do temperamentów i ich wrażliwości.

S k u tk i nagłe. Upojenie jodowe, zakatarzenie z kicha
niem, obfite odpływy z nosa, ból w czole, połykanie 
bolesne i trudne, śliny obfite, brak apetytu, czasem nu
dności i womity z gorączką, lub bez niej, stósownie do 
gwałtowności zatrucia; trwanie kilka godzin lub kilka 
dni. Czasem wysypka podobna do odry lub różycy, (ro- 
seole) zwykle sama niknie. Jednakże mówi Dr. Voilliez 
„zdarzyło się, iż w trzydzieści godzin nastąpiła śmierć 
po prostem pobieleniu muru tynkturą jodową, do czego 
dodać można, że nawet w razie nieszkodliwości nagłej, 
znajdują się wyraźne i stałe ślady szkodliwej potęgi tego 
środka w osłabieniu żołądka, którego czynności trawie
nia są najczęściej zniszczone, a w każdym razie zwi
chnięte.

J o d y z m chroniczny wywołany używaniem bardzo  m a 
łych  doz. Wychudnienie, psi głód, bicie serca, zdener
wowanie osobliwe pod względem moralnym i fizycznym, 
które łatwo wziąść za bladaczkę, skrofuły, usposobienie 
do raka, cukro-mocz ukryty, choroby serca rozpoczyna
jące się, hypokondrya z wynędznieniem i upadkiem sił.

Dla skrócenia po opisaniu zatruć wolno działających, 
wymienimy tu zatrucia gwałtowne czyli właściwe truci
zny, grupując je wedle ich ogólnych sku tków , dodając 
przy każdej wzmiankę o skutkach wyłącznych.
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B. Otrucia gwałtowne.

I. KL AS A.

Trucizny drażniące, gryzące.

K w a sy  skoncentrow ane: siarkowy, saletrzany, (azotowy) 
chlorowodowy (chlorhydrique).

Sole kw aśne , ałun, saletrzan kwaśny merkuryuszu (ni- 
trate acide de mercure) alkalje, potaż, soda i t. p.

K w a sy  g ry zą c e .
K w a sy  roślinne. Croton tilium, bryone, gumigutta, ogó

rek polny czyli colocquintum, koralina, rodzaj polipu i t. p.
K w a s  s ia r k o w y  tworzy w ustach p la m k i czarne.
K w a s  sa le trzan y  albo azotowy sprawia żółtość.
K w as ch loro -w odan ow y  sprawia czerwoność.
A lk a lie :  węglan-potażu (sous carbonat de potasse), 

soda, eau de javelle, amoniak; sprawiają womity, które 
nie robią piany, mydlinowe albo tłuste w dotknięciu, 
usta zwyczajnie zapalone, smak cierpki, palący.

Rośliny drażniące przez to się wyróżniają, że nie 
sprawiają skutków właściwych dwom poprzednim klasom.

II. KL AS A.

Trucizny osłabiające siły.

P r e p a r a ty  arszen ikow e, fosforow e z su blim atu  g r y 
zącego i  innych so li m erkurya ln ych , sole m ie d z i, em etyk , 
sa le tra , só l szc za w io w a , n a p a rs tn ik  (d ig ita lis ) .

S k u tk i ogólne. Smak cierpki, bolesne ściskanie w gar
dle, nudności, częste stolce, womity klejowate i fle- 
gmiste, ogólny upadek sił, mdłości, duszność, palące 
pragnienie, u ryn a  nie odchodzi, w ia tr y , zimno skóry, 
kurcze, konwulsye częściowe lub ogólne, z następnem 
sparaliżowaniem czucia i ruchu, utrata głosu, i sina
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cera, pot klejowaty, konwulsye mdłości i śmierć. W wy
padkach wyratowania od śmierci, rekonwalescencya prze
rywana recydywami, długa, i zdrowie często na zawsze 
stracone.

A rszen ik iem  otrucie służy tu za typ, sprawia wszy
stkie wymienione symptomy; jeżeli jest ostre, ukryte, 
nie sprawia womitów, ani stolca, bardziej ostre, silniej
sze, sprawia ciężkie zamieszania w trawieniu i czasem 
różne wysypki na skórze; przy formie przewlekłej, po
wolnej, sprawia ociężałość członków, zawroty, niemo
żność ustania na nogach, rozmaite krwiotoki, omdlenia, 
konwulsye, niekiedy paraliże połowy ciała.

F osfor. Otrucie szybkie albo powolne, (nigdy pioru
nujące), bez gorączki. Trzy peryody.

Z w yk łe  c zy li pow o ln e , bóle w gardle, spuchnięcie ję
zyka, gorąco w żołądku, żółtaczka, osłabienie, womity 
niekiedy fosforyzujące w ciemności, smak siarki i fosforu 
w ustach. Womity po jednym lub dwu dniach ustają, 
upadek sił z wędrującemi bólami przez dwa do czterech 
dni, potem nagła śmierć w chwili gdy się zdawało, że 
wyzdrowienie jest pewne.

F orm a nerw ow a. Otrętwienie wyraźniejsze w człon
kach, mrowienie, bolesne kurcze, zaburzenie w czuciu, 
mdłości, wielki upadek sił, brak głosu, skóra sucha, 
żółtawa z plamami kolorowemi, potem obłęd z majacze
niem, zacisk szczęk, drgania członków, letarg, śmierć 
między siódmym a dwunastym dniem.

F orm a k rw a w ią ca (powolna), czyli że krew jest naj- 
więcej zaatakowana, womity z krwią zmieszane, lub 
z krwi czystej, podobnież stolec i zachciewanie się na 
stolec, połączone z boleścią, bolesne nabrzmienie wą
troby, osłabienie, bicie serca, bladość, oko szczególnej 
powierzchowności, wynędznienie coraz większe, śmierć 
po kilku miesiącach nieunikniona.

Sól m ie d z i, nadewszystko z powodu źle pobielo
nych rądli. — Symptomy zapalne i zarazem krwawiące,
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smak miedzi, womity i stolce prędkie i powtarzające 
się, kolor tw a rzy  czer w ony, p u rp u ro w y  d z ią se ł.

Sole m erku rya ln e  (osobliwie sublimatowe gryzące); 
nabrzmienie ust, ślinotok, ruszanie się zębów, (patrz 
wyżej pod A )  Nr. 2).

E m etyk . Womity, potem obfite stolce, przygnębie
nie, omdlewania, osłabienie, zawrót, wzruszenie, odu
rzenie, czkaw ka  c ią g ła , zimno, puls, drobny obłęd z ma
jaczeniem konwulsye, czasem wysypka krostowata na 
ciele, śmierć w kilku godzinach lub kilku dniach.

S ó l sa le trzan a  (Saletran potażu), i sól szczawiowa 
żadnych wyłącznych i wyróżniających się objawów nie 
sprawia.

N a p a rs tn ik  (digitalis). Po zwykłej fazie womitów 
i przeczyszczeniem wielkie osłabienie, twarz blada, mo
cno gorąca głowa, zawrót, olśnienie, ciężkie zaburzenie 
w wzroku, huk w uszach, puls nierówny i przyspie
szony peryodycznie wracający, potem spadający do 50 
i 40 uderzeń na minutę, źren ica  rozszerzona, nieruchom a, 
oczy w ysadzon e. Chory widzi kolor niebieski w płomie
niu, czkawka, stolce mimowolne, konwulsye, śmierć.

N a p a rs tn ic a  (digitaline) sprawia teżsame objawy, 
lecz daleko gwałtowniej.

III. K L A S A .

Trucizny ogłupiające.

Wszystkie ołowiane preparaty należą do tej katego- 
ryi; pokrzyk (belladona) blekot (Hyosciamus) bieluń (Da
tura), psianka, tytoń, nikotyna, cykuta, tojad (Akonit) 
grzyby. Kurara (curara) chloroform, alkohol.

S k u tk i ogó ln e: Nadewszystko na system nerwowy, 
którego działalność niszczą: osłabienie mdłości, ból gło
wy, zawroty, boleści w nadbrzuszu, nudności, wymioty,
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rozdęcie. W kilka godzin potem majaczenie niespokojne, 
przywidzenia, letarg, p a r a liż  ogólny albo częśc iow y, rysy 
twarzy zmienione, źrenice rozszerzone, ciężki oddech, 
potem gwałtowna śmierć w konwulsyach albo letarg.

Co do o łow iu  patrz A Nr. 1 powyżej.
P o k rzyk  (belladona) i wszystkie inne psianki (solanum) 

są typami tego rodzaju zatrucia i tytoń (nadużycie pa
lenia) namoczony w winie, wygotowany w wodzie, mycie 
się tąż wodą i t. d.

N ik o ty n a  c z y s ta , poraża jak piorunem, jedna kropla 
do ust wzięta sprawia śmierć.

C yk u ta  którą łatwo wziąść za pietruszkę, jest tru
cizną powoli działającą.

T ojad  (Aconit) którego korzeń łatwo wziąść za chrzan.
E x tr a k t T o jadu  (Aconitine) więcej gwałtowna niż ni

kotyna 1/10 grana zabija dorosłego.
G rzyb y  ja d o w ite , zatrucia nie tak ciężkie, ogranicza

jące sie często tylko do zaburzeń nerwów, lecz mogą 
także śmierć spowodować.

K u ra ra  (Curare) mało jeszcze znane, używane przez 
dzikich do zatruwania strzał. Sprawia nagły upadek sił.

C h loroform . Odurzenie, brak związku w myśleniu, 
upojenie gwałtowne poprzedzające letarg z zupełnem 
znieczuleniem, oddychanie chrapiące, źrenice rozszerzone, 
zgrzytanie zębami, oddech czuć chloroformem, puls po
wolny, zimno, konwulsye na podobieństwo wielkiej cho
roby, potem po paru godzinach śmierć.

A lkoho l. Wzięty naraz w wielkich dozach sprowadza 
nagłą śmierć.
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IV. K L A S A .

Trucizny odurzające usypiające
(narkotyki).

O piu m  i rozmaite z niego preparaty, nawet samo sta
nowi tę klasę.

S k u tk i z doz tru jących . Uśpienie systemu nerwowego 
z ciężkością głowy, zawroty, wybujałość, uniesienia zmy
słów, powiększenie pulsu i gorąca, suchość w gardle 
i suchość skóry, nudności, womity, zatrzymanie uryny 
i zatwardzenie, swędzenie bardzo silne, często z wysyp
ką pokrzywkową lub świerzbiączką (prurigo) albo bombli- 
stą (eczema). Z początku twarda ospałość, bezwładność 
członków, twarz nabrzękła, wzrok nieruchomy, ze zw ęże
niem źren icy , fioletowe opuchnienie powiek, oddech chra
pliwy, i coraz trudniejszy aż do śmierci która następuje 
w 7 do 12 godzin. Czasem konwulsye przyspieszają 
skon.

Z n a k i w ła ściw e tem u za truciu . Plamy żółte albo bru
natne na rękach i ustach, zatrzymanie uryny, co się 
zdarza nawet przy dozach nie trujących.

V. K L A S A .

Trucizny drażniące nerwy.

W ronie oko (nux vomica). Strychnina, kwas pruski, 
(cyanhydrique) i kantarydy.

O bjaw y w spólne sku tków . Konwulsyjne bóle nerwów 
(nevroses convulsives) czasem z natychmiastową śmiercią, 
silne podniecenie mózgowe (olśnienie, zawrót, dzwonie
nie w uszach, obłąkanie z majaczeniem). Bolesne drga
nie w członkach, oddech przytłumiony, zacisk szczęk, 
skurczania nerwowe, trudno oddawanie uryny, zbytnie 
rozdrażnienie organów płciowych, coraz częstsze konwul-
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sye, duszenie czyli zatamowanie oddechu, nieuchronne, 
letarg, piana z ust, śmierć.

S k u tk i w y łą c zn e :
W ronie oko i S try c h n in a , konwulsyjne drganie mu- 

skułów, zęby zaciśnięte.
K w a s  p r u s k i . Zwykle śmierć nagła jak od pioruna 

(czasem powolna) Zatruty upada bez poruszania się 
i czucia, ciało się wypręża z drganiem konwulsyjnem ; 
oddech ustaje, z wyjątkiem kilku głębokich wdychań, 
twarz nabrzmiała, fioletowa albo blada, oczy wysadzone, 
puls niewyraźny, śmierć najpóźniej w 15 minut. Jeżeli 
zaś to trwa kilka godzin, przerażające konwulsye.

O liw a z gorzk ich  m ig d a łó w , laurow e k ro p le , fa łs zo 
w an a w ódka  z po lnych  w iśn i (Kirschwasser), kon fitu ry  
i k o n fe k ty , do których się kładzie migdały te i pestki 
z owoców, niek tóre m a te ry a ły  używane w sztukach pię
knych lub fotografii, mogą być przyczyną tych samych 
przypadłości.

K a n ta ry d y . Drgawki konwulsyjne, działanie bardzo 
drażniące na organa trawienia, wypróżnienia krwawe z po- 
włoczką złotawą i mieniącą się (jak kantarydy) uryna 
krwawa ze zwężeniem. Zachciewanie na stolec i uryno- 
wanie połączone z boleścią, gwałtowne palenie w pę
cherzu i kanale moczowym, szał miłosny i chuć płciowa 
przerażająca. Po wyleczeniu, jako następstwa, ból żo
łądka, i białko-mocz.

Leczenie : Jakiejbądź natury otrucie, albo następstwo 
z otrucia, jeżeli jest przypadkowe i gwałtowne w  w iel
k ich  dozach  8 do 10 ziarnek na sucho S. powtarzane co 
30 lub 15 minut, stósownie do gwałtowności zatrucia, 
aż do pierwszych oznak ulgi, potem coraz rzadzej i sto
pniowo zastępowane przez zwykłe dozy S I.

Jeżeli zatrucie było powolne, i miało czas zepsuć 
krew S. w dozach zwykłych, albo słabych stósownie do 
stanu chorego. Jeżeli zatrucie było jakim kwasem S. 
rozpuszcza się w letniem mleku i pić w wielkiej ilości,
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(naprzód ziarnka rozpuszczają się w łyżce zimnej wody 
którą się wlewa do szklanki słodkiego letniego mleka.

Jeżeli zatrucie grzybami, albo innemi potrawami za- 
trutemi, albo trującemi, które jeszcze nie zwomitowa- 
no, wywołać koniecznie womity nawet przed zadawa
niem środków, przez ciepłą wodę i staraó się koniecznie 
wywołać womity jakiemi bądź znanemi środkami. S. 
wypędza wszelką truciznę. Przeciwko wszelkim truci
znom, lub ich skutkom M. zaleca leczenie następujące: 
S I. i 20 z S. na sucho co pół godziny po ziarnku 
w ciągu dnia, kąp. z S., z A2., z S5., przeciwko kwa
som też same środki, a nadewszystko kąp. z C5.

Wyleczenia:
Z atru cie  dym em  z rozrzarzonych  w ęgli. Mężczyzna 38. 

letni wyleczony p. S. i Ele. E. X  Ele. Z. na symp. 
nerwy głowy i inne.

K w a sa m i męż. 41. wyleczony p. S. i Ele. R. na  6 
wielkich punktów głównych nerwów.

153. Otyłość chorobliwa.
Stanowi nadzwyczajne nagromadzenie tłuszczu pod 

skórą między mięśniami, także około serca, w siatce 
brzusznej i około innych narzędzi jamy brzusznej, około 
krezek czyli gruczołów brzusznych, około nerek, wą
troby; przez co ciało przybiera nadzwyczajną objętość 
i wagę, Skłonność do otyłości, bywa czasem dziedzicz
ną, wydarza się często już w dziecinnym wieku, rzadziój 
w młodocianym rozwoju, częściej zaś w latach dojrza
łości, a najczęściej w podeszłym wieku, częściej u ko
biet niż u mężczyzn, waga u takich otyłych bywa 4—6 
centnarów niekiedy.

Przyczyny: Obfite, tłuste, bardzo pożywne pokarmy 
przy równoczesnym braku ruchu na powietrzu świeżem, 
także obfite używanie alkoholicznych trunków, osobliwie 
piwa, długie spanie, umysłowa nieczynność, celibat, 
wstręt do pracy i flegmatyczny temperament. Przyczyną 
bywa kastracya, utrata nogi lub ręki, lata przejściowe
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u niewiast, bardzo często przebyte ciężkie choroby, zbyt 
powolne ruchy serca.

Na wstępie otyłości trawienie jest podwyższone, później 
zaś apetyt jest bardzo mierny, tworzą się kwasy żołąd
kowe i wiatry, z prędkiem nasyceniem i częstem odbi
janiem, stolec zatrzymany, albo też kaszkowaty, dwa lub 
trzy razy dziennie, mocz bywa często mętny na po
wierzchni z zielonkowatą powłoką, transpiracya ma odór 
jak u kozła, w fałdach powstają w skutek potnienia swę
dzące wypryski i odór obrzydliwie cuchnący, najczęściej 
między udami obok płciowych części, pod sutkami ko
biet, pod pachami, puls jest zwykle słaby, mały, u ko
biet regularność skąpa, połączona z niepłodnością, brak 
popędu płciowego. Otyłe osoby są leniwe, obojętne, 
skłonne do wygódek i spokoju, mają wstręt do natęża- 
jącej siły pracy, tak fizycznej jak umysłowej, nie mają 
wytrwałości, zmysły są mniej więcej przytępione.

Otyłe dzieci są podczas ząbkowania, wskutek bicia 
humorów do głowy bardzo niebezpieczne, dorośli pod
legają bardzo często apopleksyi i sparaliżowaniu serca, 
nawet w chorobach są wystawione na różne nadzwy
czajne dolegliwości.

Leczenie: S I. co 1/4 C 1. co 1/4, C41. co 1/4, kąp. 
C5., nacieranie C5 na dołek okłady z Ele. B. na dołek 
Ele. E. X  Ele. Z. na occip.; symp. plex. kąp. z S. kąp. 
z A2, nać. lub okł. F 2., lub nać. lub okł. z C5 na pod- 
żebra.

154. Palpitacye p. Serce.
155. Paraliż porównaj Apopleksya.

Pod tem nazwiskiem w obszernem znaczeniu słowa, 
rozumieją się dwa rodzaje porażenia, mianowicie nerwów 
czuciowych i nerwów ruchu, pierwsze polega na zmniej
szeniu albo zupełnem zniknięciu czucia, drugie na osła
bieniu albo zupełnej utracie zdolności do poruszania 
w obydwu razach działanie nerwów zmniejszone, albo zu
pełnie stracone.
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Tu będzie mowa tylko o paraliżach ruchomych w ści- 
słem znaczeniu tego słowa.

Przyczyny paraliżu bywają albo w sferze nerwów mó- 
zgo-rdzeniowych (mlecz mózgowy i pacierzowy) czyli 
p a r a liż e  centralne, albo w sferze peryferycznej rozgałę
zień nerwów, paraliże peryferyczne. Pod nazwiskiem pery- 
ferycznych rozgałęzień nerwu, należy rozumień nie tylko 
część jego idącą od mózgu do końcowych gałęzi, lecz 
i odosobnioną część nerwu idącą w mózgu lub pacierza. 
P eryferyczn e m iejscowe p a ra liż e , odróżniające się od cen
tralnych brakiem ruchów zwrotnych w sferze porażonych 
nerwów, nagłem zniknięciem w sparaliżowanych musku- 
łach zdolności kurczenia się pod wpływem strumienia 
elektrycznego, i brakiem charakterystycznych zjawisk to
warzyszących zakłóceniom w centralnych organach. Przy
czyny peryferycznych paraliżów s ą : przygniecenie, prze
cięcie pewnych nerwów, zakłócenie krążenia krwi w pe
wnej okolicy nerwów, albo nakoniec porażenie reuma
tyczne.

Przy centralnych paraliżach, jeżeli ich przyczyna jest 
w mózgu głowy, pojawiają się paraliże w połowie ciała, 
przeciwnej chorej części mózgu (krzyżowy paraliż) a je
żeli porażony mlecz pacierzowy, to paraliże okazują się 
w obu połowach ciała. Przyczyny centralnych paraliżów 
są: naruszenie błonki mózgowej głowy, lub rdzenia pa
cierzowego w skutek wylewów krwi, zapalne zmiany 
w mózgu, zanik mózgowej masy przez ciśnienie na mą 
puchlinowych wylewów.

W  p o czą tk u  p a ra liżu  lub w  zagrożen iu  ta k o wym  gdy 
jest gwałtowny lub przypadkowy n. p. wywołany przez 
pijaństwo te 8 do 10 ziarnek na sucho S. uwalniają 
prawie bezpośrednio od paraliżu. Także w takich ra
zach często podobnie skutkuje S I. z przystawianiem na 
kark i na plex. Ele. E. zwilżać głowę Ele. 13. Przy
stawiać Ele. R. X Ele. Ż. na occip., symp. i plex. nać.

20
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z C5. na głowę, okł. z C5. albo okł. lub nać. z S. na 
głowę.

Z tego można wnosić że wszystkie paraliże częścio
we lub kompletne, gwałtowne albo stopniowe (jeżeli 
tylko nie są w skutek uderzenia krwi do głowy i jeżeli 
chory nie jest krwisty) leczą się stale p. S. W razach 
kongestyjnych przez A.

Nawet paraliż ogólny ustępował nieraz od Ele. R. 
albo Ele. N., tak więc należy zawsze do leczenia we
wnętrznego dodawać elektryczności, aby ją tylko dobie
rać według konstytucyi chorego.

W razach wątpliwych można używać S. X  A. i nie 
używać jak tylko Ele. B. lub. Ele. N. Lubo z początku 
można próbować Ele. R. ale z ostrożnością. W razach 
wątpliwych używać naprzemian dwu środków — a na
stępnie tego się trzymać, który okazał polepszenie.

a . Z agrożenie ogólnym p a ra liżem  Ele. R. na 6 punktów, 
nadewszystko na dołek. Jeżeli uderzenia krwi do głowy 
A2 II. albo A II. co 1/4 lub rzadzej; okł. z A. lub A2, 
na serce i kap. z A2, i używać tego leczenia Ele. N. na 
wszystkie nerwy głowy osobliwie na skronią, occip. i symp. 
W każdym razie 4 — 5 ziarnek na sucho S. polepszają 
stan chorego, w razie zaś gdyby choroba nie ustępo
wała należy używać Cancerozów szczególnie C., C4., C5.

W razie pomyłki, jeżeliby Ele. R. drażniła chorego 
kilka ziarnek S. na sucho niszczy złe skutki jej. To co 
się wyżej mówiło odnosi się do wypadków gdy nie znamy 
natury, albo przyczyny paraliżu, lecz gdy się je zna, po
stępowanie w leczeniu następujące:

c. P a ra liż  n erw ow y bez oznak stan u  angioitycznego.
S I., CI., C5I., AL, S5I., maczanie głowy Ele. B., Ele. 

R. X  Ele. Z. na occip. symp. plex. i na wszystkie punktu 
nerwów głowy, kąp. z Ele. B., kąp. z C5. kąp. z S. 
kąp. z A2.

d . P a r a liż  k tó ry  n a s tą p ił  p o  a p o p le k sy i k rw iste j.
A I., A2 II. co 1/4, okł. z A. lub A2, na serce, nać.



307

lub okł. z C5, z F2. na podżebra, kąp. z Ele. N. (2—3 
łyżek stołowych do wanny C I., S 1., nad. z A2 na całą 
głowę.

e. P a r a liż  A n g io ityc zn y  (krwisty) i a pop leksya  patrz Apo- 
pleksya.

f .  S p a ra liżo w a n ie  nerw owe ję zy k a  (bez oznak kongestyj- 
nych czyli uderzeń do głowy).

S I. co 1/4, płók. z S. i płók. z Ele. B. lub z C3., i nad. 
okłady z C5. na podjęz. małe i duże. Ele. R. X  Ele. Z- 
na podję, małe i duże na occip. symp. i z obu stron 
atlasu, kąp. S., kąp. C5.

g. P a ra liż  k rw is ty  języka .
A II., A2 II. co 1/4, okł. A. na serce, płk. A., płk. 

z Ele. N. nad. z A2, na podjęzykowe, kąp. z A2.
h. P a ra liż  p o ło w y  c ia ła  (hemiplegie) czyli po jednej stronie.

S I ., A I. okł. albo nad. z C3. na podżebra, kąp. 
z C6., z S., z A2., Ele. B. na całe ciało, lekko maczać 
głowę Ele. N., okł. z A. na serce. 10 z A2 na sucho. 
Ele. R. X  Ele. Ź. na symp. occip. plex. nad oczodoły.

i.  P a ra liż  p o ło w y  tw a rzy .
Ele. R. i Ele. Z. na occip. symp. nad oczodoły, czoło, 

początek nosa, szczęki, albo okł. z Ele. B. i SI., C3 I.. 
S5I. nad. C5. na miejsca i całą głowę, kąp. z C5., kąp. z S. 
i A I. na przemian z innemi środkami wewnątrz. Jeżeli 
nie ustępuje, C I. X  A21.

j .  P a ra liż  pow iek .
S I ., A I , nad. C3., kąp. C5. nad. S., nad. A2., okł. 

z Ele. B.albo z Ele. N. Ele. R. X  Ele. Ż. nad oczo
doły i pod oczodoły, na początek nosa, na symp. plex.

k . P a ra liż  ra m ien ia  i  nogi jak pod h. i nad. z C3. na 
części dotknięte.

l. P a r a liż  g ru czo łu  p rzy p rą tn eg o  c zy li krokow ego  (la pro
statę) jak pod h. nadto nacier. z C5, na sacr. między- 
krocze, na kość łonową okł. z Ele. R., albo z Ele. B., 
albo z Ele. N. na też punkta.

m. P a ra liż  pęcherza , n ieu trzym an ie u ryn y  jak pod l.
*20
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n. P a r a liż  całego pęcherza  jak pod l.
o. P a r a liż  p o ło w iczn y  je d n e j r ę k i uleczony Ele. R.

p .  P a r a liż  ca łe j p o ło w y  c ia ła  w  n astęps tw ie  a p o p le k sy i z  ro z
dęciem  ż y ł  w  nogach i w rzo d a m i z nabrzm ienia  ż y ł  p o w s ta -  
łe m i (varices).

A I., A21. kąp. A2., nad. okł. A2., kąp. z C5., okł. 
z Ele. N. na wszystkie nerwy głowy i po obu stronach 
kolumny pacierzowej, nad. okł. z F 2., z C5., na pod- 
żebra, kąp. z S., kąp. z Ele. B. albo kąp. z Ele. N.

q. P a ra liż  lewego boku  jak pod c. nadto nad. z C6. na 
miejsce, z S., z A2, tamże.

r .  P a r a liż  części p łc iow ych .
SI., A I., nad. C5. na miejsce z S. z A2, tamże 

kąp. z C5., z S., z A2., Ele. R. X  Ele. Ż. na sacr. łono 
międzykrocze, kąp. z Ele. B. lub Ele. N.

s. P a ra liż  w  następstioie o s p y , jak wszystkie paraliże jak 
Nr. 155, nadto nad. okł. z C5. na nogi, nad. lub okł. 
z S., z A., Ele. B. w okł. na nogi i kąp. z Ele. B.

P a ra liż  trzech - le tn i wyleczony jednym przystawie
niem Ele. R.

P a ra liż  p o ło w iczny lewego r a m ie n ia , wyleczony je- 
dnem przystawieniem Ele. R.

Z agrożen ie ogólnym  p ara liżem  m. od 4 lat słaby, 
i napróźno leczony przez lekarzy, wyleczony po 4 -k ro - 
tnem przystawieniu Ele. R.

P a ra liż  tw a rzy . Kobieta 22 lat, za pierwszym przy
stawieniem Ele. R. twarz wyprostowała się , następnie 
wewnętrzne leczenie dla zniszczenia usposobiena.

P a r a liż  ogólny w  następstw ie a p o p le k sy i z rozdęciem 
żył i wrzodami żylakowemi m. 60 lat—wszystkie symp
tomy ustąpiły p. A. i leczenie jak pod p .

T a k iż  sam  w y p a d e k , lecz bez wrzodów, kobieta 70 
lat wyleczona p. A.

P a ra liż  części p łc io w y c h , m. 35 lat p. S. na sacr. 
Ele. R. i okł. z Ele. R. na miejsca dotknięte.



309

P a r a liż  nerw ow y od 3 la t, kob. 74-letnia wyleczona 
p. przystawienie jeden raz Ele. R.

156. Parchy (Scabia, Gale) porównaj Świerzb (prurigo) Nr. 222.
Pojawia się zupełnie podobnie z pozoru jak Świerzb 

(prurigo) tylko ze siedliskiem parchu są fałdy członków, 
a nie powierzchnia ich zewnętrzna, i że każdy wrzodek 
ma w swej podstawie rowek różowy w środku którego 
tkwi robaczek. Na powierzchni przyskórni przedstawia 
się wyprysk pęcherzykowaty napełniony płynem przeźro
czystym, pęcherzyki pękają i płyn ostry wydzielają, który 
w krystalicznej formie strupki formuje. Wyprysk ten od
znacza się silnem swędzeniem, które dokucza szczegól
niej w łóżku, w skutek poruszania się pasożyta zwanego 
świerzbowcem (acarus scabici) który się w tych pęche
rzykach znajduje. Wyprysk ten powstaje zwykle w sku
tek wdarcia się pod skórę takiego świerzbowca, tworzy 
owe pęcherzyki, posuwa się pod przyskórnią dalej, przez 
co powstają dłuższe lub krótsze nory, jnż to białawe, 
już to czarniawe i mają podobieństwo, jakoby przyskórnią 
s zp ilk ą  za d ra śn ię ta  by ła . Miejsce gdzie świerzbowiec prze
bywa okazuje się jako czarny punkcik szczególnie w pę
cherzyku napełnionym przeźroczystym płynem.

W kanałach świerzbowych znajdują się także czar
niawe punkciki pochodzące od jajeczek świerzbowca.

Najwięcej takich kanałów znajdujemy w częściach de
likatną skórą pokrytych, jak między palcami rąk, w za
gięciu stawu łokciowego, albo kolanowego, na udach od 
wewnątrz, pod pachami, na pośladkach, na mosznie, na 
brodawkach sutek. Pasożyty te mnożą się pod przyskór
nią i tworzą nowe liczne kanaliki i wywołują nieznośne 
swędzenie, przez drapanie dostają się na wierzch skóry 
i mogą łatwo inne osoby zarazić przez dotknięcie, uściś- 
nienie lub spanie w jednym łóżku, lub spanie w łóżku 
gdzie spał parchaty. Gdy pęcherzyk pęka, formuje bru
natny strupek, pod nazwą tłu s te j k ro s ty . Jeżeli takie pę
cherzyki przysychają i następnie się łuszczą, wtedy zowie
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się taki parch suchy; jeżeli trwa dłuższy czas parch, 
wtedy w skutek pomnożenia się świerzbowca powstaje 
nieznośne swędzenie na calem ciele, połączone z cią
giem drapaniem, przez co sen przerywany, trawienie 
uszczuplone i siły tak fizyczne jak umysłowe, nawet 
przy najsilniejszej konstytucyi bywają przygnębione, wy
twarza się w organizmie zakażenie świerzbowe, na któ- 
rem to przypuszczeniu Hahnemann wszystkie chroniczne 
choroby uzasadnił.

Wprawdzie nowsi patologowie nie zgadzają się z jego 
zapatrywaniem i są tego zdania, że zakażenie soków or
ganicznych ze świerzbu istnieć nie może, ponieważ 
świerzb powstają wskutek świerzbowca, o którym Hahne
mann w swoim czasie nic nie wiedział, gdyż takowy do
piero przed 50 laty badaniem mikroskopowym został od
kryty. Niewdając się w szczegółowy rozbiór teo ry i p so -  
rycznej Hahnemanna, dalej mogę tylko to z wieloletniej 
praktyki mojej (mówi Kaczkowski, allopata a następnie zna
komity homeopata) sumiennie wypowiedzieć, że zasmaro- 
wany maściami świerzb, wpędza do wnętrza organizmu 
jad świerzbowy, który prędzej lub później staje się przy
czyną różnorodnych chronicznych cierpień, które wszel
kim usiłowaniom leczniczym opór stawiają i wtedy do
piero skutecznie mogą być uleczene jeżeli lekarstwa 
przeciwświerzbowe (antipsorica) odpowiednio były użyte. 
Hahnemann nie znał ani stetoskopu ani mikroskopu, a 
przecież jakby wieszczym duchem natchniony, podał 
prawidła do uleczenia chorób, które teraźniejsza fizyo- 
logiczna szkoła ścisłem badaniem potwierdza.

Leczenie uzasadnia się na zniszczeniu świerzbowca 
i jego potomstwa. Hahnemann niedozwalał zastosowania 
zewnętrznych środków w celu spędzeniu świerzbu, lub 
innych chronicznych wyrzutów, owszem radził zadawać 
takie lekarstwa, które na soki organiczne oddziały wuja, 
zakażenia świerzbowe neutralizując, i tym sposobem 
lecza. Spędzony przez allopatow świerzb za pomocą
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maści siarczanej, i mydła dziegdziowego, zatruwa soki 
organiczne, które stają się przyczyną: astmy, bólu gło
wy, jasnej ślepoty, obrzmienia wątroby, hemoroidów 
i wielu chorób chronicznych.

Leczenie: S I I. co 1/4, C II. co 1/4, A2 II. co 1/4, kąp. 
z C5., kąp. z S., Ele. R. X  Ele- Ż. na occip. symp. 
plex., nad. lub okł. z F., z C5. na podżebra, kąp. z Ele. 
B., kąp. z A2. Często także S2. skutkowało.

Hr. Mattei mówi: „S. wypędza świerzb, podobnie 
„jak wszystkie inne wysypki i po 8 dniach przysychają, 
„lecz prowadzi się dalej leczenie. Po kilku dniach znów 
„się pokazuje, i znowu znika, to powtarza się dwa albo 
„trzy razy, po czem już się więcej nie pokazuje, co do- 
„wodzi, że krew jest wyleczona, (i także mówi że acarus  
„i jego powstawanie jest następstwem czyli skutkiem, a 
„nie przyczyną choroby)".

157a. Pęknięcie naczyńka krwionośnego w oku (Ecchympse) 
kontuzya, zajście krwią.
A I., A2I., okł. C5, Ele N. na occip., na pod oczodoły 
i nad oczodoły, na symp. nać. z A2, kąp. z Ele. B. okł. 
z Ele. B.

1576. Pijaństwo. 10 ziarnek S. na sucho przyprowadza do 
przytomności.

N a łó g  p ija ń s tw a , p o c ią g  do niego, i  n astęps tw a  le
czy się.

SIL  co 1/4, A2 II. co 1/4, nać. lub okł. z F 2 na pod
żebra, okł. z A. na serce; Ele. B. na symp. i plex. 
kąp. C6, nać z C5 na podżebra, Ele. R. X  Ele. Z. na 
occip. i symp. 20 z. C5 na sucho.

S. zwykle niszczy zupełnie to pragnienie chorobliwe 
pijaństwa, wytworzone przez nadużycie wina lub wódki, 
które mu bez tego środka trudno się oprzeć. Stosownie 
do konstytucyi używać A.

N a d u ży c ie  w ódek słodk ich  i w in a , m. 60 lat, kon
stytucyi krwistej, z oddechen krótkim, nie mogący cho
dzić, trzęsący się, mający opuchnięcie nóg i podbrzusza,
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z chorobą serca (albo skutkiem tejże) z wydzielinami 
krwi i exudatem w lewym płucu, i stwardnienie wątro
by, brał A. które z początku powiększyło cierpienie, 
(dozy mocne) potem puchlina znikła, oddech był swo
bodniejszy, sen powrócił, wydzieliny czyli exudat roz- 
szedł się, serce wróciło do normalnego stanu, wreszcie 
wyleczenie nastąpiło p. A.

58 Piersi czyli Sutki kobiece.
Piersi czyli sutki kobiece są to półkuliste wydat- 

ności na przedniej części klatki piersiowej , składające 
się z gruczołów mlecznych z przeznaczeniem do karmie
nia noworodka.

S tw ardn ien ie  i  zapalen ie p ie r s i  (M astite). Zapalenie 
sutek w stanie panieńskim wydarza się bardzo rzadko, 
wyjąwszy w skutek mechanicznego uszkodzenia, najczę
ściej wydarza się podczas karmienia, bądź to z zazię
bienia, bądź wskutek zranienia brodawki sutkowej, która 
przez ssanie dziecięcia rani się, czerwienieje, twardnieje 
i niewymownie boli. Jeżeli wcześnie tej przypadłości nie 
zapobiegamy, wtedy udziela się zapalenie brodawki gru
czołom sutkowym, które nabrzmiewają, prężą, niemiło
siernie bolą, powierzchnia sutek przechodzi także w za
palenie do róży podobne.

Przyczyny mechaniczne: zgniecenie, zaziębienie albo 
też stłumienie pokarmu, w skutek wzruszenia umysłu, 
gwałtownego gniewu, przez co gruczoły mleczne na
brzmiewają, twardnieją i wrzody tworzą. Wydarza się 
także zapalenie sutek jeżeli zdrowa matka z grymasu 
nie chce karrnió dziecka.

Leczenie: C II. co 1/4, C5 II. co 1/4, Ele. B. na plex. 
symp. kąp. C5. lub C., lub z S., Ele.R. na plex. i symp.

a . N erw oból su tek .
Wydarza się u dziewcząt, w czasie formowania się, 

uczuwają one bóle kłujące, ciągnące, pulsujące, rozpie
rające, także rojenie i swędzenie w rozwijających się 
sutkach, które przy najlżejszem dotknięciu bolą.
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Jeżeli dziewczęta są już uformowane, wtedy pojawiają 
się bolesne uczucia przed albo podczas regularności, cza
sem są sutki tak wrażliwe, że koszuli albo sukni znieść 
nie mogą, taka nadzwyczajna drażliwość ustaje zazwy
czaj po peryodzie; lecz bywają takie wypadki nawet u mę
żatek, albo też starych panien, najczęściej w czasie re
gularności. Dolegliwość ta w czasie rozwoju dziewcząt 
wymaga jedynie stosownej dyety i zaniechania sznurówek, 
ciasnych sukien, pasków.

Leczenie jak pod a . dla kobiet dojrzałych.
b W rzód w  p ie r s i ,  przerywa się go przez C II. co 1/4 X  

A2 II. co 1/4.
c. O pryszczenie p ie r s i . S I . ,  C51 ., nać. C5, kąp. C5, okł. 

C5, kąp., nać., okł. z S., lub S5, okł. z Ele. B. i Ele. R., 
S2I. co 1/4 i w okładach; okł. z C4, Ven. I. co 1/4.

d . Z apalen ie b rodaw k i  su tkow ej, jak pod c.
e. P opadanie, poro zp a d a n ie  p ie r s i , jak pod c., lecz przede- 

wszystkiem C II. co 1/4, C. w okł. i nać.
f .  P ostradan ie  p o k a rm u  spow odow ane gniew em . CII. CO 

1/4, C5 1. co 1/4, Ele. R. na symp. i plex., kąp. C5.
g . O d p ły w  p o k a rm u  nie w  czasie k arm ien ia  (galactorrhee). 

C II. co 1/4 i jak  c  i patrz Nr. 120. Napływ mleka.
h. P ie rs i w łó k n ia k  i  rak  (scirrbus et cancer).

Włókniak w sutce kobiecej pojawia się w skutek zaka
żenia soków organicznych; w głębi lub pod powierzchnią, 
pojawia się jako stwardnienie gruczołów mlecznych, wzra
sta zwolna i przy dłuższem trwaniu przybiera znaczne 
rozmiary, do której to przypadłości przyłączają się są
siednie gruczoły z podobnem cierpieniem. Powstaje także 
włókniak jako mięśniak rdzenisty z uderzenia, zgniecenia 
sutki, może też być dziedziczne usposobienie. U starszych 
kobiet, szczególniej w latach przejściowych, pojawia się 
ta przypadłość częściej, gdy pozostają osobliwie po nie- 
stósownem leczeniu zapalenia sutek i stwardnienia gru
czołów mlecznych, na które w początkach żadnej uwagi 
nie zwracają kobiety, zwłaszcza gdy są bezbolesne.
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Charakterystyczną cechą włókniaka jest, że przyskórnia 
pokrywająca zrasta się z obrzmiałem nąpuchnięciem, staje 
się guzowatą i przybiera kształt kulisty, mniejszej lub 
większej objętości.

Symptomy: Z początku wytwarza się nieznaczne stwar
dnienie, które długie lata, bez wszelkiej ujmy zdrowia 
istnieje, dopiero później przy zwiększaniu się szukają 
chore osoby pomocy najczęściej u tak zwanych natura- 
listów i znachorów, w tym czasie dają się czuć chwilowe 
pokłuwania, przy dalszym wzroście wzmagają się bóle 
kłujące, rozpierające i szarpiące, osobliwie pod wieczór 
i w nocy. Taki guz wzrasta w tym czasie do znacznej 
objętości bardzo prędko, jest ze skórą zrośnięty i nie 
daje się na wszystkie strony poruszać. Na powierzchni 
domacać się można guzowatych stwardniałych wypukło
ści, sino-czerwonych, dołącza się często dreszcz z na
stępną gorączką i bezsennością, cera twarzy do suchej 
ziemi podobna, z równoczesnem wychudnieniem. Przy 
dłuższem trwaniu obrzmiewają i twardnieją gruczoły pod- 
pachowe, czasem pojawia się stwardnienie w gruczołach 
brzusznych, czyli krezkach, a nawet w gruczołach pa
chwinowych. Po dłuższem lub krótszem trwaniu takiego 
stwardnienia przechodzi skir w zapalenie i owrzodzenie, 
powstają wrzódy, które pękają i krwawy płyn wydzielają, 
Taki ropień rozszerza się na całą sutkę i wydziela ob
fitą i bardzo cuchnącą ropę z równoczesnem spustosze
niem gruczołów i mięśni sutkowych, przez co także na
czynia krwionośne temu zniszczeniu podlegają, silnie 
krwawią i przez ubytek krwi siły żywotne podkopują. 
W narządach trawienia dostrzegamy znaczne zboczenia, 
odżywianie organizmu staje się niepodobnem, dołącza się 
do tego wyniszczające rozwolnienie przy równoczesnem 
wodnistem opuchnieniu nóg, przez co przy ciągłym roz
kładzie soków organicznych, życie długo ostać się nie 
może. Przebieg tej choroby bywa czasem bardzo przy
spieszony i trwa krótki czas, bywają atoli wypadki,
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w których rakowe spustoszenia zwolna postępuje i trwać 
może nawet kilka lat.

Leczenie patrz Rak.
159. Plamy na twarzy koloru fusów z wina czyli lagru,

z rozdęcia naczyń krwionośnych.
Leczenie: A I. co l/4, A21. co 1/4, okł., nad., kąp. 

A2, Ele. N. w okł. i kąpielach, nad. z A2 na okolice 
serca, kąp. C5, nad. C5 na miejsca.

160. Plamy wątrobiane na skórze.
F II. co 1/4, nad. , okł. z F 2 lub z C5 na podżebra. 

Kąp. C5, nad. S. na podżebra, Ele. B. na podżebra, 
Ele. R. w kąpieli.

P lam y oliw kow e _ j  patrz Syfilis.
P la m y koloru  m iedzi 
P la m y  na rogówce patrz Oczy.

161. Płuca.
K a sze l n erw ow y  S II. co 1/4, C31. co 1/4, A2 II. co 1/4. 

a . K a sze l g ru źlicow y  (tuberculosis). Pozostałość jakiejś cho
roby, albo gorączki wysypkowej, z początku kaszel su
chy potem z odpluciem jasnem, białem, długo zostają- 
cem pienistem, z bólami w bokach klatki piersiowej 
i w grzbiecie, chudość pomimo dobrego apetytu, gorączka 
wieczór albo w nocy, pocenie się głowy, piersi i w zgię
ciach rąk.

Tuberkuły, gruźlica, są to ziarnka okrągłe, biało- 
żółtawe albo sinawe, które się tworzą w płucach, z po
czątku małe, potem rozrastają się i miękną, nakoniec 
zmieniają się we wrzody, które toczą płuca i robią w nich 
próżnie, jamy, tak zwane kawerny (cavernes). Kaszel 
suchotników wyrzuca te ziarnka, następnie wrzody, i tym 
sposobem można śledzid postęp choroby.

NB. Wszyscy chorzy na gruźlicę płuc, mają obwódkę 
czerwono-ceglastą na wolnym brzegu dziąsła wewnętrz
nego pod dwoma środkowemu zębami tnącemi.

Leczenie: P I I. co 1/4, P2 II. co 1/4, C II. co 1/4, 
C5 II. co 1/4, S2 II. co 1/4, nad. z C3 na piersi, okł.
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z C5 na piersi, nad. z S., okł. z S. na piersi, kąp. C5, 
kąp. S ., kąp. z Ele. B ., Ele. R. X  Ele. Ż. na occip., 
symp., plex., nacier. z C4 na piersi. 

b. K rw aw ien ie p łu c  (hemorrhagie des poumons). Jest tro
jakiego rodzaju: 1) krwawienie oskrzeli pod formą krwio- 
plucia. 2) Przekrwienie miąższu płuc bez uszkodzenia 
tkaniny płucowej, czyli tak zwany zawał krwawy (infa- 
retus haemorragicus). 3) N agrom adzen ie n aczyn iow ej k rw i  
w płucach z rozdarciem  tkaniny płucowej, czyli apop le-  
k sya  płuc.

Przyczyny krwioplucia są: przekrwienie i nieprawi
dłowe ukształcenie włoskowatych naczyń, które łatwo 
pękają i krew wydzielają; bywa też konstytucya skro
fuliczna, rachityczna, zbyt prędkie wyrastanie przy nie
dostatecznie rozwiniętej klatce piersiowej i wiotkich mię
śniach, przez co następuje większy napływ krwi do na
czyń krwionośnych, które przy gwałtownem fizycznem 
natężeniu, głośnem mówieniu, albo silnem kaszlu, roz
darcie albo pękanie włoskowatych naczyń krwionośnych 
plucie krwią wywołuje.

Powstaje także w skutek organicznych wad serca, 
albo przez gwałtowne wstrząśnienie, zgniecenie lub zra
nienie klatki piersiowej.

Symptomy: Krwiotoki płuc w skutek mechanicznego 
uszkodzenia, albo zbytecznego natężania płuc, nie są 
z wielkim niebezpieczeństwem połączone, gdy przeciwnie 
krwioplucie w skutek nieprawidłowego ukształcenia wło
skowatych naczyń, sprawia duszność w piersiach z pewną 
trwogą i gorącością, poczem niespodzianie przy za- 
kaszlnięciu krew ustami się pojawia, z uczuciem jakoby 
gorący płyn z pod mostka ku krtani płynął, chorzy mają 
w ustach słodki smak, przy pojawieniu się krwi ble
dnieją z przestrachu, a czasem mdleją. Plucie krwią jest 
zwykle jakby żyłki krwi pomieszane z flegmą.

K rw io to k  p ł u c , wydzielanie czystej krwi jasno-czer- 
wonej lub czarnej, płynnej lub w kawałkach, w mno-
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giej ilości za najmniejszem pokaszlnięciem lub odkrzą- 
knięciem, w takim razie chory powinien spokojnie leżeć 
z podwyższoną głową, biorąc do wewnątrz A. małe bar
dzo dozy i małe kawałeczki lodu od czasu do czasu 
połykać i okłady zimne z A2 na około klatki piersiowej 
i na szyję. Często krwiotok powstaje w skutek zatamo
wanych hemoroidów lub miesięcznych peryodów. Obok 
spokoju, chory powinien wszelkie potrawy i napoje przyj
mować na zimno, podczas rekonwalescencyi pobyt na 
świeżem powietrzu i ruch umiarkowany, kompresy na noc.

A p o p lek sya  p łu c  powstaje przez wylanie krwi z na
czyń krwionośnych do tkaniny czyli miąszu płuc, krew 
jest albo płynna, albo skrzepła i wydziela się ustami na 
zewnątrz w formie momitów, powstaje tak zwany krwio
tok płuc, czasem opłucna jest przedarta, wtedy znajduje 
się między płucami i żebrami w klatce piersiowej w ta
kiej ilości nagromadzenie krwi, że czynność płuc jest 
zatamowana.

Przyczyny s ą : przekrwienie naczyń krwionośnych,
które wypękają i krew do miąszu wlewają; usposobienie 
bywa często odziedziczone, bywa także raptowne zata
mowanie regularności lub hemoroidów, zbyteczne natę
żenie narządów oddechowych przy śpiewie, ciągłe głośne 
natężające mówienie, zbyteczny taniec, forsowna jazda 
konna, organiczne wady serca, które stają się przyczyną 
uszkodzenia narzędzi krwionośnych, bywa także uderze
nie, zgniecenie, zranienie klatki piersiowej.

Symptomy objawiają się gwałtownym krwiotokiem 
z płuc z raptowną śmiercią, taki chory blednieje, traci 
przytomność, nogi i ręce lodowacieją, puls maleje, chory 
robi instynktowo kilka poruszeń i umiera, przez udusze
nie, w skutek przepełnienia oskrzeli naczyniową krwią. 
Przy fizykalnem badaniu dosłyszeć można grube rżężenie 
w płucach na pewnem miejscu, najczęściej w średnim 
zrazie płucowym, co atoli nie łatwo dośledzić można,
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ponieważ zwykle śmierć nagle następuje, zatem o wła- 
ściwćm leczeniu i mowy być nie może.

Leczenie jak pod a., lecz powyższe lekarstwa używać 
na przemian z A II. co 1/4, albo z A2 II. co 1/4 i okł. 
nać. z A2 na piersi i serce, kąp. z A2. Im silniejsze 
krwawienie, tem dozy A. mniejsze dawać, a bardzo często, 
co pięć minut.

c. K a sze l zw ycza jn y  lub chron iczny w  sku tek  zaziębienia.
P  I . co 1/4, p 2 i i . co 1/4, C II. co 1/4,A II. co 1/4, płó-

kanie gardła Ele. B.
d. K aszel spow odow any robakam i.

Verm. II. co 1/4, Cerm. 2 II. co 1/4 i jak c.
e. K aszel z sym p tom am i konw ulsy jn em i czy li g o rą czk i t r a 

w ią ce j (hectique), w następstwie zapaleń płuc lub opłu
cnej, często powtarzanych, u osób limfatycznych, skro
fulicznych, lub rachitycznych w dozach bardzo małych C. 
np. C II. lub C III. i jak pod c. Ele. R. i Ele. Ż. na 
symp.

f . Z a tkan ie  chroniczne p łu c  (Engorgement).
P I. co 1/4, albo C51. co 1/4, P 2 II. co 1/4.

g . K a ta r  o stry  i  chron iczny.

Symptomy. Brak apetytu, ból głowy, dreszcze, osła
bienie i ból w członkach, zatkanie w nosie, kichanie, 
ciśnienie i ból w mostku piersiowym, kaszel kokluszowy 
osobliwie wieczór, twarz czerwona, czy łzawiące podczas 
ataku. Czasem womity żółciowe, flegmiste wywołane ka
szlem kokluszowym , odplucia klejowate , ciągnące s ię , 
pieniące się, wodniste, słone, czasem krwawe, gorączka, 
pragnienie, język obłożony. Przy końcu kataru odplucia 
gęstsze, żółtawe albo zielonawe.

Leczenie. P I I. co 1/4, P 31. co 1/4, A li. co 1/4.
K a ta r  naczyń w łoskow atych  oskrzeli. (Bronchite capi- 

laire). Odróżnia się od poprzedniego, większą dusznością 
oddechem świszczącym, ból gwałtowniejszy, odplucia żółte, 
gęste, ciągnące się, twarz blada, zmieniona, wargi i twarz
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fioletowe, sapanie zdaje się zagrażać wstępem do udu
szenia.

Leczenie takież samo jak poprzednie.
h. K a ta r  oskrze li chroniczny z a stm a  por. Astma.

Odróżnia się od poprzednich brakiem bólu w mostku, 
proste zadyszanie podczas chodzenia, albo lekkie zmę
czenie, wyplucia podobne do białka, albo żółte, albo zie- 
lonawe, ropiaste, nieprzeźroczyste, kaszel częsty, albo 
rzadki, zmiennie.

Leczenie. P I I. co 1/4, P 2 II. co 1/4, P3II. co 1/4, 
S II. co 1/4, S5 II co 1/4. Same lub naprzemian.

Zdarza się czasem, iż w dwóch poprzednich formach 
kataru oskrzeli, kaszel wyrzuca fałszywe błony w kształ
cie rureczek (bronchite pseudo-membraneuse) leczenie 
mimo to nie zmienia się.

Głównym środkiem przeciwko wszystkim katarom 
oskrzeli (Bronchitis) jest P. Dodaje się w razie gorączki 
z początku leczenia nać. P. X  F 2 na podżebra. W wy
padku, gdy w odpluwaniu pokazuje się krew, lub pro
stego zadyszania, w  ogóle w  dozach  sła b ych  P X  A. 
i okł. z Ele. R., albo z Ele. N. na piersi. Jak się zwal
czyło Bronchityzm i gdy zaczyna ustępować, daje się dla 
wzmocnienia chorego P. X  S. a zakończa się samem S.

NB. Jeżeli P. powiększa kaszel, zmniejszać niezwło
cznie dozy, ażeby niepotrzebnie nie zwiększać dolegli
wości choremu.

i. C h ryp k a  jak pod h ., nadto płókanie gardła wodą z Ele. 
B., albo z Ele. R., albo z Ele. N.

j .  Z apa len ie  o skrze li ro p ia s te  (Bronchite purulente). Odró
żniające się obfitem odpluwaniem bezbarwnej flegmy, 
ciągnącej się, spienionej.

Leczenie jak pod h.
NB. W gruźlicy, szczególnie w poczatkach jest bar

dzo skutecznem i potrzebnem C.
k. G ry p a  odm ian a  B ron ch itysu  ostrego. Gorączka, ból gło

wy, znużenie w członkach, wyraźne osłabienie, ból w  pier-



320

siach i w czole, krwawienie z nosa, dzwonienie w uszach, 
niespokojny sen, lub bezsenność, kichanie z płynieniem 
wodnistem z nosa, oczy czerwone i łzawe, ból w gardle 
z łechtaniem, kaszel przykry i bolesny, odpluwań z po
czątku nie m a, potem klejowate, brak apetytu, często 
biegunka, albo womity, czasem majaczenie gorączkowe 
drgania ściągaczy, skomplikowana grypa z zapaleniem 
płuc u osób słabowitych, dzieci i starców.

Leczenie. W początku dla przerwania gorączki F., 
potem główny środek przeciw bronchityzmowi P ., a na 
zakończenie leczenia S.

Często płókanie z Ele. B. niszczy natychmiast zaro
dek choroby, lecz gdy choroba już się rozwinęła, leczyć 
wewnętrznie jak pod c . , dodając płókanie gardła z Ele. 
R. X  Ele. N.. albo Ele. B. X  Ele. N.

I. P u ch lin a  w odna w  'p iersiach  (hydrotorax).
Symptomy: Prawie żadnego bólu, trudności w odde- 

chaniu nadzwyczajne, wielka duszność, puls słaby a czę
sty, twarz fioletowa, opuchnienie nóg i stóp, anormalny 
szmer w sercu, bulkotanie płynu poruszające tułowem. 
Porównaj Wodna puchlina.

Nie bywa samoistną chorobą, i dla tego trudno przed
stawić osobny, dokładniejszy jej obraz, skoro się łączy 
z chorobami płuc i serca.

Chorzy oddychają swobodniej, gdy siedzą aniżeli gdy 
leżą horyzontalnie. Przy obfitych wysiękach, następnie 
gwałtowna duszność, zwiększająca się przy każdej zmia
nie położenia. Gdy puchlina w piersiach łączy się z ogólną 
puchliną, rozpoznać ją łatwiej dla tego, że przy niej nie 
bywa na początku duszności. Przy bacznem zbadaniu 
chorego okazuje się rozszerzenie piersi, a przy auskul- 
tacyi czyli ostukiwaniu, przemieszczenie serca, wątroby, 
śledziony. Drżenie klatki piersiowej ustaje na całej prze
strzeni napełnionej płynem, a przy obsłuchiwaniu, od
dech słaby i niewyraźny, albo wcale go nie słychać,
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tylko w bliskości kolumny pacierzowej daje się słyszeć 
oddech oskrzelowy.

Leczenia: S II. co 1/4, C II. co V4, Ele. R. X  Ele. 
Z. na kark, plex., symp. A I.

W ogólności w dozach bardzo małych S. Lecz jeżeli 
się dołącza zła cyrkulacya krwi, albo niedokładne czyn
ności serca, albo gdy kompleksya angioityczna w dozach 
bardzo małych A. albo S. X  A.

Jeżeli wodna puchlina pochodzi z cierpień oskrzeli, 
w dozach bardzo małych P. albo S. X  P- Jeżeli po
chodzi z rozprężenia i dezorganizacyi w płucach C. albo 
S. X  C. albo S. X  C. X  R. 

m . Z apa len ie  p łu c  (pneumonie) czyli zapalenie tkanki płu
cnej, przychodzi czasem w następstwie kataru oskrzeli, 
powoli lub nagle. Powstaje zazwyczaj tylko w jednym 
zrazie lewego lub prawego płuca, rozszerza się na dolny 
lub z dolnego na wyższy zraz górny; u starych ludzi 
lub bardzo wątłej konstytucyi, powstaje zapalenie naj
przód w szczytach czyli wierzchołkach płuc i rozszerza 
się ztamtąd na średni i dolny zraz, rzadko cała masa 
prawego lub lewego płuca przechodzi w zapalenie, a je
szcze rzadziej lewa i prawa strona równocześnie.

Zapalenie płuc ma pewne okresy. W pierwszym okre
sie jest p rze k rw ie n ie , gdzie miąższ czyli massa płucna 
i jej komórki są krwią przepełnione. W drugim okresie 
tworzy się tak zwane zw ą trobien ie  (Hepatisation du pou- 
mon) gdzie komórki płucowe skrzepłym łupnikiem są 
przepełnione, przez co istota ich staje się zaciśniętą i nie 
przepuszcza powietrza do takowych. W trzecim okresie 
tworzą się z nagromadzonego włóknika ropienia.

Przyczyny: Ostre zapalenie pojawia się tak u mło
dych, jak i u starców, rzadziej u niemowląt, u mężczyzn 
częściej niż u kobiet. Do tej choroby miewają wielką 
skłonność młode, silne i zażywne osoby, ale także i wą
tłe, szczególnie po ciężkich chorobach, także i te, które 
już raz miały zapalenie płuc. Wiosną i późnej jesieni,

21
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rzadko pojawia się zapalenie płuc, zato podczas zimy 
ostrej bywa nawet epidemicznem, równocześnie z cier
pieniami artretycznemi, reumatycznemi i t. d. Wydarza 
się najczęściej tak podczas srogiej zimy, jak wielkich 
upałów, podczas zimnych wschodnio-północnych wiatrów, 
przy raptownej zmianie temperatury, albo przy zbyte- 
cznem natężeniu narządów oddechowych.

Symptomy: Pierwszym pojawem zapalenia płuc jest 
brak apetytu, zawsze dreszcz trwający pół, czasem całą 
godzinę, a nawet i kilka z następną silną gorączką, sil- 
nem pragnieniem, bólem głowy, zaczerwienieniem twarzy 
i ogólnem znużeniem. U dzieci często zamiast dreszczu 
pojawiają się konwulsye. Oddech jest krótki, przyspie
szony o 20 do 50 razy w minucie z niemożnością głę
bokiego odetchnięcia. Zaraz na wstępie pojawia się ból 
rwący w jednym boku piersi, na wysokości sutek i przy 
ich osadzie powiększający się przy głębokiem wdychaniu 
i kaszlu; u osób wiekowych i nader wątłych nie ma ża
dnego bólu. Do tych symptomów dołącza się duszność 
i krótki oraz bolesny kaszel, po krótkim czasie przeista
cza się suchy kaszel na wilgotny, odplucia są z początku 
klejowate, tak że chory trudno je odpluwa, przeźroczyste, 
później rdzawe albo żyłkami krwi zabarwione, albo jakby 
szafranem zafarbowane, czasem zielonawe lub brunatne. 
Gorączka jest silna i nieustanna, temperatura ciała pie
kąca, język suchy, pragnienie nie do ugaszenia, bezsen
ność z majaczeniem, twarz sinawo-czerwona, puls przy
spieszony, pełny i twardy, później słaby i naprężony, 
uderza 120—140 razy na minutę, u dzieci 160—180 razy. 
Uryna skąpa, rzadko oddawana, gęsta, czerwonawa, przy 
wysokim stopniu zapalenia nawet z białkiem pomieszana, 
nadzwyczajne osłabienie i potrzeba leżenia na krzyżu. 
Wydarza się także żółtość białka w oku, oraz i całego 
ciała, w skutek przekrwienia wątroby i przejścia żółci 
do obiegu krwi.
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Fizykalnie badając okazuje się, że po stronie zapa
lenia płuc oddechanie jest utrudnione, a zatem i ruch 
mięśni międzyżebrowych, opukiwanie klatki piersiowój 
wydaje bębnisty odgłos, przy zwątrobieniu zaś odgłos 
jest przytłumiony, przy osłuchiwaniu daje się czuć lek
kie rzężenie albo trzeszczący szelest, na kształt tarcia 
dwóch szorstkich powierzchni; jeżeli część płuc w zapa
leniu będąca, jest w blizkości żeber, wtedy nie można 
dosłyszeć rzężenia, tylko odgłos oskrzelowy, albo głos 
mowy w płucach. Jeżeli zapalenie płuc szczęśliwie po
skromione zostanie, wtedy ustają najprzód rzężenia w sku
tek wydzielenia włóknikowych wypocin, odgłos przy pu
kaniu staje się coraz czystszy i przekształca się w bę
bnisty, oddech bywa wolniejszy i głębszy, gorączka 
zmniejsza się i stan prawidłowy zwolna powraca.

Lecz nie zawsze sztuka lekarska jest w stanie zapa
lenie płuc szczęśliwie poskromić, wytwarza się bardzo 
często zw ą tro b ien ie , obrzęknięcie, n asiąkn ien ie , rozedm a, 
a czasem formuje się bolak ociekow y, który przepęka 
i materya przy kaszlu z flegmą odchodzi, potem miejsce 
jego coraz bardziej się ściąga i na ostatku się goi. Je
żeli taki bolak jest większej objętościci długo ropieje, 
wtedy przyczynia się do wycieńczenia sił żywotnych i spro
wadza śmierć. Bardzo często przechodzi zapalenie płuc 
w zbrzęknienie gruźlicowe, szczególnie gdy zapalenie było 
w szczytach, czyli wierzchołkach płuc, w takim razie 
pojawia się po wyleczeniu zapalenia, kaszel rano i wie
czór w połączeniu z dusznością, przez co tworzą się jamy 
czyli kawerny w płucach. Bywają też wypadki, że zapa
lenie płuc przechodzi w  gangrenę, która odznacza się 
raptownem spadnięciem z sił i wydzielaniem obfitego 
czarno-popielatego śluzu z trupim odorem tegoż. Nao- 
statek czasem przechodzi zapalenie płuc w  w łókn iow ieć , 
czyli w włókniste stwardnienie massy płucnej (scirrhosis), 
jeżeli tkanka płucna jest siedzibą wysięków.

21*
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Zresztą nie wszystkie te objawy towarzyszą zapale
niu płuc, niektóre albo wcale albo słabo się objawiają, 
tak że tylko zapomocą osłuchania piersi egzaminując, 
można dojść do dokładnego rozpoznania stanu choroby.

Leczenie jak jpod g  i pod h rozpoczyna się przer
waniem gorączki za pomocą F . albo F 2, przystawia sie 
Ele. E. albo stósownie do kompleksyi Ele. N. na symp. 
kark. plex. Zastósowanie takowych lekarstw zwykle usuwa 
gorączkę i zastraszające symptomata. Do wewnątrz daje 
się S. jako środek przeciwko wszystkim zapaleniom, do 
którego dodaje się P., aby działaó na oskrzele S. X  P ., 
albo S. X . Jeżeli oddechanie jest utrudnione albo od- 
plucia krwawe. W każdym razie na zakończenie daje się S.

Jeżeli jest ciężkie zapalenie płuc i opłucnej ,  należy 
zmniejszań dozy.

n. Z apa len ie  op łucnej połączone z gorączką (pleura). Opłu
cna przedstawia się jako błona ścięgnista, która wy
ściela całą klatkę piersiową i otacza obie połowy płuc 
na podobieństwo worka elastycznego. W stanie prawi
dłowym jest ona gładka, i w skutek wilgotnej pary ślizka, 
w stanie chorobliwym jest zaczerwienioną, albo znaj
dują się różowe punkciki lub prążki, w skutek prze
krwienia włoskowatych naczyń.

Symptomy teżsame jak przy zapaleniu płuc, z wyją
tkiem, że odplucia są zawsze białe i więcej śliniaste- 
Zresztą rozróżnić tę chorobę od poprzednio opisanej, 
jest dosyć trudno, gdyż taksamo jak w tamtym razie s ą : 
silna gorączka naprzemian z dreszczem, kłucie dojmu
jące przy mówieniu, oddechaniu, kichaniu albo kaszlu, 
oddech krótki urywany i przyspieszony, przytem wielka 
duszność, chory może tylko w znak leżeć. — W wię- 

,kszój jednak części wypadków, oznakami są: rozsze
rzenie klatki piersiowej ,  ustanie jej drżenia, przesu
nięcie serca, wątroby i śledziony, szczególny rodzaj 
przytłumienia odgłosu przy opukiwaniu, po większej czę
ści nie ma szmeru oddechowego, albo słaby oddech
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oskrzelowy; — przy zapaleniu zaś płuc, pierś nie jest 
rozszerzona, drżenie jest mocniejsze, sąsiednie organa 
nie przesunięte, stępienie odgłosu jest inne, i zawsze 
prawie słychać silny oskrzelowy oddech; prócz tego za
palenie opłucnej rzadko poczyna się mocnym dreszczem; 
w zapaleniu zaś płuc prawie zawsze; przebieg zapale
nia opłucnej mniej jest typowy, niż zapalenia płuc; — 
odplucia przy zapaleniu płuc zawsze kataralne. Zapale
nie oskrzeli (Bronchitis), dołącza się bardzo często do 
gruźlicy i zapalenia płuc, która to komplikacya powię
ksza niebezpieczeństwo. Tworzą się bardzo łatwo wypo
ciny między żebrami a płucami (exudaty), przez co płuca 
wyparte są ku przeciwnej stronie i bywają tak ściśnięte, 
że miąższ i komórki płucowe tracą zupełnie swą ela
styczność. Przy wielkiem nagromadzeniu wypocin, bywa 
klatka piersiowa po stronie chorej więcej rozszerzona, 
a mięśnie między-żebrowe nie okazują żadnego ruchu.

Przy fizykalnem badaniu okazuje się przytłumiony 
odgłos przy opukiwaniu, przy obsłuchiwaniu dosłyszeć 
można szelest, jakby dwie szorstkie powierzchnie tarły 
się o siebie, która to rzecz daje się także odczuć, przy
łożywszy dłoń do cierpiącego miejsca. Przy wdychaniu 
daje się słyszeć rzęrzenie, które już potem przy wodni- 
stem nasiąknieniu słyszeć się nie daje.

Wypociny opłucnej pleurą zwanej są albo wodniste, 
i tworzą tak zwaną wodną puchlinę klatki piersiowej 
(hydrothorax), albo są ropiaste i tworzą otok w klatce 
piersiowej. Wodniste wypociny mogą być przez wysys- 
sające narzędzia usunięte, ropiaste zaś przedzierają się 
czasem przez przeponę do jamy brzusznej i wywołują 
tam gwałtowne zapalenie otrzewnej albo też i kiszek. 
Wydarza się też bardzo często przy miernych wypoci
nach przyklejenie, a raczej zrośnięcie pleury czyli błony 
opłucnej z błoną żebrową, przez co powstaje dychawica.

Leczenie. F I I. co 1/4. S II. co 1/4, P I I. co 1/4, AII. 
co 1/4, Ele. B. na occ. pl. symp. nać. z C5 na piersi kąp. z C5.
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o. K łu c ie  w  boku , albo kłucie w opłucnej, (pleurodynie). 
Chociaż pochodzenia raczej reumatycznego, wszelako 
leczy się taksamo, — czasem samem S. i Elektryczno- 
ściami, mianowicie Ele. R., która często sama wystar
cza, aby ból usunąć.

p .  P o w ta rza ją ce  s ię  zapa len ia  p łu c  i  op łu cn ej. Takież same 
leczenie jak pod n, tylko że w razie oporu, bierze się C. na 
miejsce S. w miejsce P. albo samo S. przez pewien czas.

q . Z apalen ie  p łu c  w  n astępstw ie o d ry .
Leczenie S II. co 1/4 najczęściej wystarcza, albo C II. 

co 1/4, albo 20 z. C5 na sucho.
r .  S ucho ty  (Phthisie). Płuc tuberkuły. Gruźlica. Gruźlica jest 

dwojaka, o stra  czyli zap a ln a  i przewlekła czyli chroniczna.
O stra  g ru źlica  objawia się bardzo szybko, gdy liczne 

ziarnka prosowate czyli gruczołki w płucach zapalną 
cechę przybierają, szczególnie po odrze, szkarlatynie, 
tyfusie lub też zapaleniu płuc.

Symptomy s ą : Częste dreszcze z następną gorączką 
i osłabieniem, wkrótce dołącza się Kaszel i duszność, 
a w nocy obfite poty, język suchy, pragnienie mocne 
i pociąg silny do kwasów. Tacy chorzy chudną wido
cznie i uskarżają się na wielkie osłabienie, puls przy
spieszony a nikły, wytwarza się wkrótce rozdęcie płuc 
(oedeme), następnie sparaliżowanie oskrzeli, w końcu 
śmierć w skutek sparaliżowania płuc lub wycieńczenia 
sił. Przy fizykalnem badaniu nie można dostrzedz na- 
sięknienia w tkance płucnej ,  jedynie okazuje się mniej 
więcój silny katar oskrzeli. W niektórych wypadkach 
zwolna się rozwijających, zauważamy obrzmienie śle
dziony. Przebieg tej choroby jest czasem tak gwałto
wny, że się kończy w przeciągu 14 do 20 dni, czasem 
zaś trwa kilka tygodni, nawet kilka miesięcy. Pojawiają 
się dreszcze codzienne prawie zawsze o jednej godzinie, 
na podobieństwo zimnicy. Kaszel jest dokuczliwy w po
łączeniu z dusznością, także łatwo możnaby tę chorobę 
uważać jako katar oskrzeli. Niekiedy występują na jaw
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symptomy nerwowe, przez co łatwo możnaby ją uwa
żać za chorobę tyfusową, i łatwo się pomylić.

G ruźlica  chroniczna p łu c  czyli S ucho ty  przedstawia 
się właściwie jako ziarnkowate guziki, albo zbite z sobą 
nasiąknienia na błonie śluzowej narządów oddechowych, 
pojawia się zwykle u dorosłych, u dzieci rzadko. Sie
dzibą ich są szczyty płuc, w które owe guziołki poje
dynczo albo groniasto obok siebie w miąższu płuc mie
szczą się, i dopóki nie przechodzą w stan zapalenia, 
zowią się gruzłami czyli tuberkułami. Nasiąknięcia zaś 
zbite, bywają wielkości grochu, laskowego orzecha i wię
ksze, i mogą długie lata w płucach istnieć, bez zna
cznego uszczerbku zdrowia. Czasem formują takie na- 
sięki zaskorupianie albo stwardnienie, wewnątrz zawie
rają massę do kredy podobną i stanowią tak zwane 
suche tu berku ły . Tacy chorzy mogą długie lata przy 
stósownem dyetetyczo-hygienicznem zachowaniu się dość 
swobodnie żyć. Jeżeli zaś takie gruźlicowe nasieki w sku
tek ponownego zapalenia przechodzą w rozmiękczenie 
i owrzodzenie, wtedy tworzą się w miąższu płuc ropnie 
czyli gruźlicowe jamy (kawerny).

Przyczyny gruźlicy są albo odziedziczone, albo przy
sposobione czyli nabyte okolicznościami, i wskutek in
dywidualnej konstytucyi. Odziedziczone usposobienie prze
chodzi w pokolenia, osobliwie jeżeli rodzice przechodzili 
syfilistyczne słabości lub nadużywali rozkoszy płciowych, 
pijaństwu podlegali. Powodem także być może niestóso- 
wne karmienie niemowląt, szczególnie mącznemi potra
wami, albo znów nazbyt pożywnemi i w zbytecznej ilo
ści szczególniej nadto mięsiwa. Takie przekarmianie dzieci 
tworzy delikatność przyskórni, bladość twarzy, wiotkość 
mięśni, wątłość całej budowy, rozrost i twardość brzu
cha. Takie dzieci zowiemy zwykle skrofulicznemi, i te 
są zwykle skłonne do wyprysków na skórze do katarów, 
do owrzodzenia jamy ustnej, żołądka i naczyń brzucha, 
również do zapalenia i owrzodzenia gruczołów. Skąpe
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i złe pożywienie u ludzi ubogich wytwarza także prze
wlekłą gruźlicę w skutek niedostatecznego odżywiania. 
Dalszą przyczyną gruźlicy bywa wątła konstytucya, bądź 
to z urodzenia, bądź skutkiem fizycznego natężenia lub 
zbyt szybkiego wyrastania, mieszkanie wilgotne i ciemne, 
ciągłe zmartwienia, zgryzoty, zbyteczne i przedwczesne 
natężenie umysłu, onanja, wyuzdane życie młodzieży, 
także i nieszczęśliwa miłość. Gruźlicy podlegają szcze
gólnie osoby ulegające częstym i zaniedbanym katarom. 
Gruźlica pojawia się zazwyczaj od 7 do 63 roku, ale 
najniebezpieczniejsza między 14 a 28 rokiem życia.

Symptomy. Chroniczna gruźlica wywięzuje się zwolna 
najczęściej w indywiduach skrofulicznych. Jako zwiastuny 
można uważać częste krwawienie z nosa, wysmukły wzrost 
z cienką szyją, klatka piersiowa wazka podługowata, która 
w dole rozszerza się, łopatki wystające, krwią plucie pod
czas mówienia, męczącego chodzenia lub biegania, zgrza
nia się w tańcu, lub z natężenia fizycznego albo umy
słowego. Jeszcze zwiastunem jest często pojawiający się 
katar w nosie, gardzieli i tchawicy w połączeniu z chrypką, 
suchym kaszlem i lekkim dreszczem, lekką gorączką, 
krótkim oddechem, nocnym potem osobliwie nad ranem, 
i wychudnieniem, częstemi rumieńcami w postaci wypie
ków na twarzy.

Kompleksya lymfatyczna.
Ale gruźlica pojawia się czasem silną gorączką, upor

czywym suchym kaszlem, z kłuciem w jednym lub dru
gim boku, i między łopatkami, brakiem apetytu i bez
sennością. — W innym razie poczyna się gruźlica krwio- 
pluciem, gdy już przedtem istniało suche pokaszliwanie, 
łatwe zmęczenie, bladość twarzy i pewne gorączkowanie, 
szczególnie wieczorem. — W ogólności chroniczna gru
źlica rozpoczyna się kaszlem uporczywym, plwociny są 
z początku pienisto-śluzowate, później gęste i żółtawe 
lub zielonkowate, naostatek ropiaste, cuchnące. Niepo
rządki w trawieniu, język obłożony, niesmak, brak ape-
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tytu, żołądek napełniony gazami. — W ogóle u ludzi 
w dojrzałym wieku i starych, tworzenie się gruźlicy ro
zwija się powolniej, zaś u młodych rozwój gwałtowniej
szy i plucie krwią częściej go poprzedza. Taki stan po
gorszą się najwięcej w jesieni i na wiosnę, polepsza się 
podczas lata na świeżem powietrzu, używając dobrego 
mleka, żętycy czyli serwatki, przy nieutrudzającym ruchu.

Przy dalszym rozwoju tej choroby wzmaga się wy- 
chudnienie, tchawica poczyna cierpieć, dołączają się do 
tego suchoty gardlane, ciągłe rozwolnienie, puls bywa 
przyspieszony, nocne poty osobliwie nad ranem, kaszel 
dokuczliwy osobliwie w nocy, przyskórnia szorstka a su
cha, łuszcząca się na kształt otrąb.

G ru źlica  ga lo p u ją ca , która objawia się gwałtowną 
gorączką z poprzedzającym ją dreszczem, wypieczonemi 
policzkami, a czasem tylko po jednej stronie z wielkiem 
znużeniem i niemożnością zaśnięcia przed północą, pó- 
zniej przychodzi sen niespokojny z obfitym potem oso
bliwie nad ranem, do tego częste krwią plucie z silnym 
kaszlem, czasem kłucie w klatce piersiowej, jak przy 
zapaleniu opłucnej, także duszność z obfitem wydziela
niem flegmy, albo chrypka w skutek gruźlicowego za
każenia krtani i tchawicy, ostatecznie uporczywa dyarja, 
bezsenność w skutek ciągle dokuczającego kaszlu i obfi
tych potów, przez co wychudnienie się wzmaga, siły ni
kną, a śmierć następnie przez uduszenie.

Fizykalne badanie ułatwia obok wyżej wymienionych 
symptomów rozpoznanie tej choroby, albowiem wydarza 
się często że na początku tejże osoby dobrej tuszy z kró
tką szyją, prawidłowem ukształceniem klatki piersiowej 
nie każą się domyślać zarodków gruźlicy, dopiero przy 
dalszym rozwoju pojawiają się wyżej podane symptomy. 
Opukiwanie i osłuchanie na wstępie tej choroby, nie po
daje pewnej podstawy do rozpoznania, dopiero w dal
szym rozwoju, odgłos przy opukiwaniu jest głuchy, 
szczególnie pod obojczykami, albo też i nad temi, wdy-
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chanie powietrza nie daje się w płucach dośledzić cza
sem bywa odgłos metaliczny w tych miejscach, gdzie 
się znajduje jama gruźlicowa otoczona gładkiemi brze
gami w pobliżu żeber, przy podsłuchiwaniu zaś słyszymy 
szorstkie wydechanie, a nieokreślone wdechanie w sku
tek zwężenia i zatkania oskrzeli. Najwięcej podejrzenia 
wzbudza rzężenie w szczytach płuc, które po silnym ka
szlu na niejaki czas znika; przy zatkaniu miąższu płu- 
cowego słyszeć się daje odgłos oskrzelowy, to jest sły
chać mowę w płucach; jeżeli zaś jamy gruźlicowe ze 
zbitemi brzegami wewnątrz miąższu płuc się znajdują, 
wtedy daje się czuć jamowy szelest, czyli tak zwany 
odgłos dzbanowy i metaliczny dźwięk.

Ogólne u w agi co do leczenia. Tu miąższ płuc zgruźli- 
czałych potrzebuje C. Pęcherzyki powietrzne (les bron- 
ches), które nurzają w tym miąższu rozrzedzonym na 
papkę, jak drzewo wywrócone, i będąc również chore, 
wymagają P .; a system krwionośny, który taksamo jak 
pęcherzyki nurza się w tej papce, wymaga w ogólności A. 
Konieczność tego A. staje się widoczna od chwili, gdy 
się krew pokazuje w odpluciach, albo poprostu lekka 
gorączka, osobliwie nocna, albo zadyszanie albo trudne 
oddechanie. T rzeba  dobrze p a m ię ta ć  że tego rodza ju  go
rączka  nie zaw sze u stępu je p rze d  F ebrifu g a m i,  a  zaw sze  

p r z e d  A .  Leczenie więc będzie C. X  P- albo C. X  A. X  P-
Co do dóz, to z pierwszćj szklanki są bardzo rzadko 

stósowne, najpowszechniej z drugiej szklanki najwłaści
wsze, lecz nie brak przykładów uleczenia dozami z trze
ciej szklanki. Albo też zadając jedno lekarstwo np. z II., 
a drugie z III. naprzemian, np. C II. X  A III. X  P II .

Za wskazówkę może służyć co następuje: jeżeli od- 
plucia ropiaste się zwiększają, trzeba zmniejszać C., je
żeli gorączka nocna, zadyszania zwiększają się, zmniej
szać A.; jeżeli kaszel się powiększa, zmniejszać P.

Niekiedy daje się co 1/4 godz. coraz inne z tych dwóch 
lub trzech lekarstw po łyżeczce.
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Ziarnko S. na język rano, a jeżeli chory znosi do
brze, to i na wieczór obudzą apetyt i siły utrzymuje 
i oddaje wielkie usługi regulując i zapewniając wszy
stkie czynności trawienia. Odplucia zielonawe albo zapa
lenie płuc, w niczem nie zmienia leczenia.

L eczen ie to  zw ycięża  zaw sze chorobę tę we w szystk ich  
w ypadkach  naw et do  w ysokiego sto p n ia  posuniętych .

N a S ucho ty k tó re  ju ż  d o sz ły  do zielonych odp lu ć  
z  zapaleniem  p łu c , hr. M a tte l p rzep isu je  n astępu jące le

czenie jeszcze. P II . co 1/4, C II. co 1/4, C5I. co 1/4, nać. 
z C5 na piersi, kap. z C5, Ele. B. na occip. symp. plex. 
s2II. co 1/4, SI. co 1/4.

N a  S u ch o ty  g ru ź licowe (tuberculeuse) takież leczenie 
jak wyżej poprzednio, nadto F II. co 1/4 i nać. lub okł. 
z F2 na podżebra. (W razie jeżeliby gorączka nie ustę
powała w miejsce F. dać A., jak to wyżej nadmieniono 
w ogólnych uwagach).

N a  S ucho ty G ard lan e i  tch aw icy czy li kan a łu  odde
chowego. (Phthisie laryngee et tracheale. Leczenie jak 
wyżej, to je s t : P II. co 1/4, C II. co 1/4 C5 co 1/4, nać. 
z C5 na piersi, kąp. z C5, Ele. B. na occip. symp. 
plex. S2II. co 1/4, S I . co 1/4 nadto P2III. co 1/4,
i p 3 i i i . co 1/4.

W tych suchotach już bardzo rozwiniętych, poty, 
biegunka i inne symptomy groźne, znakomicie się zmniej
szają przez używanie Pettoraliów.
R ozedm a p łu c  (enflure molle, oedeme, emphyseme).

Stanowi chorobowe rozdęcie komórek płucnych z utratą 
ich elastyczności. Jeżeli więcej komórek rozdętych łączy 
się w większy pęcherz, wtedy powstaje rozedma pęche- 
rzykowata, najczęściej w górnym i średnim zrazie płuc, 
przez to płuca przybierają większą objętość, wypychają 
serce z prawidłowego łożyska, a przeponę tak przygnia
tają, że się takowa prawidłowo ani rozszerzać, ani ścią
gać nie może, przez co także krew nie może mieć pra
widłowego obiegu. Rozedma płuc powstaje początkowo
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na małej przestrzeni, rozszerza się coraz więcej bądź to 
w jednej, bądź obydwóch połowach płuc. Wydarza się 
rozedma między miąższem płuc i opłucną, przez co opłu
cna na kształt pęcherza od miąższu płuc odstaje.

Symptomy. Przedewszystkiem objawia się utrudniony 
oddech, chorzy usiłują wszelką siłą złapać powietrza, 
natężają tedy mięśnie szyjne, które przez to grubieją, 
klatka piersiowa nie może się prawidłowo rozszerzać, 
a przepona zniżać, ponieważ komórki płuc rozdęte, wię- 
cej powietrza przyjąć nie mogą. Odżywianie krwi staje 
się niemożebne, duszność wzmaga się do najwyższego 
stopnia, tak, że biedny chory uleżeć nie może, i w ka
żdej chwili grozi mu uduszenie. Cera twarzy do suchej 
ziemi podobna, oczy zamglone, czucie przytępione, puls 
nikły i nieregularny, ręce i nogi lodowate, chory przed
stawia obraz ostrego zatrucia kwasem węglanym. U ta
kich chorych twarz bywa obrzmiała i sina; a ponieważ 
odpływ krwi z mózgu nie odbywa się prawidłowo, uskar
żają się na zawrót i ból głowy, dołącza się do tego 
obrzmienie wątroby, przepełnienie naczyń krwionośnych 
w brzuchu, brak apetytu, zatrzymanie stolca, wychudnie- 
nie, uryna skąpa, ciemno-zabarwiona z czerwonym osadem.

Fizykalne badanie wykazuje znaczne powiększenie 
objętości płuc, opukiwanie wydaje tępy odgłos w oko
licy serca i w szczytach płuc, przy podsłuchiwaniu za- 
ledwo dosłyszeć można pęcherzykowate oddychanie i tylko 
w tchawicy słychać charczenie w skutek zakatarzenia 
oskrzeli.

Leczenie. C II. co 1/4, 20 z. C5 na sucho, C2 II. co 
1/4, kąp. z C5: kąp. z A2.

t. Z w ątrob ien ie  p łu c  chroniczne, jest to stwardnienie tka
nek płucnych (Hepatisation), C II. co 1/4, C5II. co 1/4, 
nać. lub okł. F2 na podżebra, F II. co 1/4, Ele. B. na 
plex., symp. nać. z C5, na podżebra.

NB. Wyleczenia niezliczone suchot, dokonano za po
mocą Elektrohomeopatyi, używając C., P., P 2, kąp. C5.
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Wyleczenia chorób płucnych.
K a ta r  oskrzelow y. Kobieta 60-letnia cierpiąca od da

wna, uznany za niewyleczalny. Kaszel został usunięty po 
kilku dozach P.

K a sze l n erw ow y  i reumatyczny, w następstwie zazię
bienia. Gorączka została usunięta przez F., a kaszel 
usunięty kilkoma okł. z Ele. B. na dołek.

K aszel z ło ś liw y  w następstwie ropienia płuc (odplucia 
ropiaste) przez P. wyleczony.

K aszel k a ta ra ln y  w następstwie ospy, p. P.
Z apa len ie  p łu c . Dziecko 12-letnie w następstwie bar

dzo gwałtownej odry, próbowane P. było bezskuteczne, 
S. w dozach zwykłych pogorszało, ale S II. skutek prędki 
zrobiło, nazajutrz znikła ociężałość, sapanie oskrzelowe, 
duszność, gorączka, a wkrótce i kaszel; — wyleczone 
przez S. w dozach bardzo słabych.

Z apa len ie  p łu c  skom plikow an e z  nabrzm ieniem  g ru -  
źlicowem  w brzuchu  i jednocześnie z  w rzo d a m i g ru ż lic o -  
w em i w  p łucach . Nabrzmienie i zapalenie zostało usu
nięte. Kiszki od dawna chore, zostały wzmocnione — 
podobnież żołądek i płuca przez C.

B ardzo  ciężk ie zapa len ie  p łu c . Dziecko 8-miesięczne, 
u którego paraliż płuc był nieuchronny, za drugą łyże
czką P. nastąpiło widoczne przejście od śmierci do ży
cia, polepszenie od nazajutrz, a wkrótce wyzdrowienie 
przez P.

Zapalenie obydw u  p o łó w  p łu c . U kobiety 50-letniej 
w następstwie zaziębienia się i krost (eczema) zkompli- 
kowane z zapaleniem wątroby, wyleczona p. S. i P.

Z apa len ie  obydw u p o łó w  p łu c . Mężczyzna 47 lat m. 
kompleksyi słabej, cierpiący na żołądek i głowę przez 
nieustanne zgryzoty. Płuca zajęte z obu stron, lewe po
lepsza się zrazu, lecz prawe tembardziej się pogorszą, 
z oznakami z wątrobienia czerwonego. Potem następuje 
zapalenie wątroby i przepony. Nadto bóle reumatyczne
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wędrujące, lecz powracające przedewszystkiem na mu- 
skuły piersiowe. Leczenie było długie i trudne, lecz le
karstwa elektro-homeopatyczne wyleczyły.

Z apalenie obydw u po łów  p łu c . Dziecko 8-letnie w na
stępstwie odry, kompleksya skrofuliczna, wyrzuty świerz- 
bowe. Eekonwalescencya nastapiła po 6. dniach leczenia 
p. P. i S.

P oczą tek  suchot p łu cn ych . Wyleczeń bez liczby otrzy
manych p. P. n. p.

K o b ie ta  22 lat bardzo słaba i chuda, blada, zady
szana przy najmniejszym ruchu, ciągła gorączka, zatrzy
manie peryodów miesięcznych. Opukiwanie pokazało 
ja m ę  g ru ź lic o w ą  pod łopatką. Wyleczona po kilku mie
siącach, bulkotanie i inne symptomy ustąpiły.

K o b ie ta  19 lat, wątła i bardzo wysoka, dozorując 
chorej siostry na galopujące suchoty, została rażoną bó
lem w prawym boku; ciągłe utrudnienie w oddychaniu, 
osobliwie przy najmniejszym ruchu, odplucia zielonawe, 
gęste, z prążkami krwi, ciągła gorączka, wstręt do wszel
kiego jedzenia, zatrzymanie peryodów, nocne poty, osła
bienie i obszerne bulkotanie w klatce piersiowej — cier
pienie bardzo niebezpieczne, wydechanie wyraźniejsze 
jak wdechanie — przecież wyleczona.

K a ta r  z odpluciem ropiastym wyleczony p. P. i Ele. 
E. na symp.

K a ta r  u mężczyzny 63-letniego wyleczony p. P.X A.
G ruźlica  i  f i s tu ły  w  p ie rs ia ch  z fistułami w kiszce 

odchodowej m. 37-letni zewnątrz i wewnątrz C.
K a sze l p s i  w y ją c y . Kobieta wyleczona p. A. X  P.
W ylew  k r w i  do  k la tk i  p ie r s io w e j , kobieta 54-letnia 

wyleczona przez S.
G nicie  ro p ia s te  p i e r s i , kobieta 35-letnia wyleczona

p. C. x P.
C horoba  p ie r s io w a , kaszel i odplucia krwawe, kom

pleksya skrofuliczna, kobieta 40 lat wyleczona w 2 mie
siące S. X  A.



335

Choroby piersiowe.
K o b ie ta  1 7 - le tn ia , kaszel nieustający od 4 miesięcy 

z odpluciami podejrzanemi, ogólnem wychudnieniem, 
utrudnieniem oddechania, osobliwie idąc po schodach, 
wyleczona w 35 dni p. P.

M . 2 3 -le tn i. Po ciężkiem zapaleniu dostał kaszlu su
chego niepodobnego do wyleczenia. Ten kaszel z ciągłym 
odpluwaniem zmusiły go opuścić swoje zatrudnienie słu
żącego w hotelu, aby zostać szewcem, co jeszcze pogor
szyło jego stan choroby, w 3  1/2 miesięcy p. P. został 
już tak dobrze wyleczony, że mógł objąć dawniejsze 
miejsce w hotelu.

K . 1 2  la t po gorączce wysypkowej (tyfusie), dostała 
gwałtownego kaszlu, który prawie co rano wyrzucał 
z nićj co zjadła, zupełnie wyleczona po 45 dniach p. P.

M . 5 6  la t. Katar oskrzeli chroniczny, zadawniony 
z astmą i obfitem odpluwaniem, wyleczony zupełnie w 3 
miesiące p. S. i Ele. R.

K a ta r  oskrzeli. M. 46 lat, S. zadawane nie skutko
wało, lecz wyleczony w jednym miesiącu p. A.

162. Podagra (Goutte) por. Artrytyzm Nr. 11.
Podagra bywa u ludzi używających mocnych win 

i pokarmów, z korzennemi zaprawami i prowadzących 
życie nieczynne. Objawy tej choroby są: powszechne 
osłabienie, nie dobre moralne usposobienie, ból głowy 
i brak apetytu. Podagra nagle napada chorego w nocy, 
charakterystycznym objawem jest ból w stawach wiel 
kiego palca u nogi, który zewnątrz okazuje się napuch- 
łym, skóra jego poczerwieniała, a niekiedy tylko ciasto- 
wata w macaniu, ból pogorszą się nocą a w dzień znacz
nie ucicha. Chorobie tej najczęściej towarzy zepsute tra
wienie a w skutek tego wychudnienie, duszność i bicie 
serca.

Leczenie: S I I., S2II., S5 II., A2 II., kąp. C5. nać. 
lub okł. C5., kąp. nać. okł. z S. lub z S5. nać okł. z F 2. 
lub C5. na podżebra, okł. z Ele. B., Ele. R.XEle. Z.XEle-
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N. na occip. symp. plex. i na wszystkie nerwy bolesne. 
Lecz nade wszystko działać kąpielami, C5. albo z Ele. B. 
2 łyżki stołowe do wanny, albo 20 z C. lub C5. na 
sucho.

W ogóle leczyć p. S. i Ele. B.
Lecz jeżeli na stawach są narośle (ankyloses) dawne 

i mniej więcej stawy pozbawione ruchu przez dawne 
wypotnienia, używać C. albo C2. W podagrze uporczy
wej bywa często przyczyna pochodzenia syfilistycznego, 
w takim razie M. zaleca szczególniej kąpiele C5. 

a . P odagra  chroniczna jak pod Nr. 162 tylko używać le
karstw w I. dylucyi. Przebieg chronicznej podagry bywa 
dłuższy niż ostrej.

Wy l e c z e n i a .

R ęka  skrócona w  sku tek p o d a g r y  (hiragry) jak pod 
Nr. 162.

P odagra  spow odow ana  zbytecznem chodzeniem  jak pod 
Nr. 162.

P odagra  chroniczna od 1 5  la t;  ulga po 3 przysta- 
wieniach Ele. B. i wyleczony p. S. m. 83-letni.

N ie  ta k  s ta r a  wyleczona w kilku dniach p. S.
T rw a ją ca  od  5  la t, m. 55-letni wyleczony p. S.
B a rd zo  s ta ra  wyleczona w 9 miesięcy p. S.
Chroniczna od  1 5  l a t , usunięta w 3 posiedzeniach 

usunięta samą Ele. B.
W  rękach  (hiragra), m. 53-letni p. S. i Ele. B. Bar

dzo często ból podagryczny nóg zniknął za jednem lub 
dwoma przystawieniami Ele. B. na miejsce opuchnięte 
i zaognione i na przyległe nerwy.

P odagra  u p a r ta  leczona napróżno p. sześć miesięcy 
p. S. i Ele. B. i Ele. B., znikła w 3 dniach, przez jedno 
ziarnko Ven. rozpuszczone w trzech szklankach wody, 
z której to dylucyi zażywano po łyżeczce, co dzień po
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jednej szklance, i okł. z S. (10 z. do szklanki) na miej
sca bolące.

P ew ien  ro sy jsk i h rab ia  bardzo lymfatyczny, podagra 
bardzo niebezpieczna i silna, wyleczony p. S. i kąp. S5.

Także bardzo często podagra była wyleczona p. A.
163. Podniebienie, Polip na podniebieniu.

C I. co 1/4, płókanie z C., C51. co 1/4 i płók z C5. 
i z A2., płók. z Ele. B., z C4. i Ele. B., kąp. z C5. 

a . Z apa len ie  m iękkiego podniebienia  (angina palatina) jest 
właściwie zapaleniem błony śluzowej w jamie ustnej, 
które aż do podniebienia się rozprzestrzenia, stanowi 
część kataru nosowego, utrudnia połykanie i mówienie, 
nie ma właściwie wielkiej doniosłości jeżeli chory nie 
wystawia się na szkodliwe wpływy. Płókanie z powyższych 
środków jest najczęściej wystarczające.

164. Pokrzywka (Fievre Urticaire) porównaj Gorączka.
Stanowi wyprysk guzkowaty, z podwyższeniem przy- 

skórni, powstaje szybko w połączeniu ze swędzeniem, 
trwa dzień lub dwa, z gorączką lub bez takowej, zwykle 
wieczorem z silnem swędzeniem, jak przy sparzeniu się 
pokrzywą.

Pokrzywka z gorączką zaczyna się dreszczem, przy- 
tem osłabienie, zmęczenie, kurcze, duszność, lekki nie- 
spokój, nudności, womity i odchody obfite, jeżeli po
wstała z pożycia potrawy niestrawnej. Rzadko bywają 
ważniejsze wstępne objawy, chociażby i z innych niż 
niestrawność zjawiła się przyczyn. Zdarzały się jednak 
w tym peryodzie, omdlenia, ataki duszenia, uparty ka
szel z bardzo trudnem oddechaniem; co niektórzy przy
pisują temu, iż na błonie śluzowej oskrzeli, tworzy się 
podobna pokrzywka jak ta co na skórze. Od drugiego 
dnia pojawiają się na twarzy, na członkach, na całym 
ciele jakby wzdęcia do bąbli podobne zaokrąglone, zwy
kle bledsze jak reszta skóry, wyjąwszy na częściach 
ciała wystawionych na powietrze, czemu towarzyszy pa
lenie i swądzenie tych miejsc, które bywają często bar-

22
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dzo obszerne, twarde, pogarbione, od nieuniknionego 
drapania czerwienieją. Wysypka ta jest zwykle prze
chodnia, lecz powtarza się z wielką łatwością. Dosta- 
tecznem jest tylko podrażnić skórę na miejscu, gdzie 
jej nawet nie było, a zjawi się. Po dwóch dniach zwy
kle, bąble spłaszczają s ię , a najczęściej w parę godzin 
nikną jedne, a powstają inne, i tak trwa to czasem ty
godni kilka.

Po zniknięciu ich, czasem napadają bóle stawów po
dobne takim jakie zdarzają się w szkarlatynie.

Pokrzywka przybiera formę przemienną połączoną z fe
brą peryodyczną. W innych wypadkach wysypka nagle 
znika, lecz pokazuje się w krótkich odstępach i tak 
trwać może przez długi czas i wtedy jest niejako chro
niczną. Pokrzywka czasem towarzyszy w ciągu chorób 
gorączkowych, a mianowicie w ostrym reumatyzmie.

Przyczyny: Pokrzywka jest wytworem przyczyn wspól
nych wszystkich wyrzutom skórnym, a wyłączniej od in
nych przez spożycie pewnych pokarmów, a szczególnie 
n. p. ślimaków morskich, raków, ostryg, pewnych ga
tunków ryb, przepiórek, poziomek, wieprzowiny, co zu
pełnie zależy od indywidualności osób, również po użyciu 
niektórych lekarstw, jak balsam copaive, Oleum tere- 
binthae, Cina, Rhus, Valeriana. Niemniej po gwał
townych wzruszeniach umysłu, jak n. p. przestrach, 
gniew, często pojawia się podczas regularności, ciężar- 
ności, także przy hemoroidach. Niektóre osoby dostają 
wyprysk pokrzywkowy, wskutek ostrego powietrza na 
wiosnę i w jesieni. U osób bardzo drażliwych mecha
niczna irrytacya skóry może spowodować lokalną po- 
pokrzywkę, jak równie i pogryzienie przez owady, n. p. 
pluskwy, komary, mrówki, gąsienice.

Leczenie: Jeżeli właściwa przyczyna nie wiadoma, a 
wysypka mała, zostawić to naturze. W wypadkach cięż
kich S I. Jeżeli połączona z gorączką P I. potem S I. 
albo F I. X  S I. Jeżeli jest uparta i nieustępuje jest
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oznaką że jest przyczyna syfilistyczna lub zaraźliwa, 
wtedy przez kilka dni Ven. I. potem F I . zakończyć SI.

165. Polip. Opis choroby patrz Nr. 133 Nos, pod h., patrz 
stosownie do organu, który polipem zaatakowany: Nos, 
Gardło, Macica, Pęcherz, Podniebienie, Kość łonowa czyli 
Łono (Pubis).

Szczególnie forsować C5. do wewnątrz i nać. w wdy- 
chaniach, w strzykiwaniach i nawet irrygacyi na zewnątrz.

166. Polucye nocne por. Nasieniotok Nr. 125 (Pollutions 
nocturnes.

S I I  co 1/4, A2 I , co 1/4, C5I., kąp. z C5, nać z C5 
na sacr. kąp. z S ., nać. z S. na sacr. Ele. B. na sacr. 
na łono, na między-krocze; Ele. E. i Ele. Z. na occip. 
symp. płex. sacr. F2. w nać. lub okł. na podżebra, patrz 
Mocz, utrata nasienia pod lit. f. i Onanizm 146. Na
sieniotok.

Oprócz wyżej wymienionego leczenia oraz wskaza
nych tam gdzie się odsyła czytelnika, przysłużają lekkie 
nacierania krzyżów, między-krocza, łona, gąbką umacza
ną w roztworze C5. lub S . i okłady na około brzucha 
na noc, siedząca kąpiel z powyższych lekarstw chłodna, 
pobyt na świeżem powietrzu, gimnastyka, sypianie na 
twardej pościeli, lekkie nakrycie.

167. Pomięszanie zmysłów (Folie) porównaj Katalepsia Nr. 76. 
Wielka choroba Nr. 251 czyli Epilepsja. Hysterya Nr. 65. 
Hypokondrya Nr. 64.

Zwykle leczy S. w dozach najmniejszych. Hr. M. 
słusznie utrzymuje, że zastósowanie jego środków prze
ciwko pomieszaniu zmysłów jest jednym z najszacow
niejszych ich działań i skutków zasługującem na uwagę 
lekarzy.

„Jeżeli pomięszanie zmysłów“ mówi on „nie pocho
d z i  z wady organicznej, to koniecznie pochodzić musi 
„z zakażenia krwi. Jakież więc dobrodziejstwo, mieć 
„możność oddać społeczeństwu, familii, i im samym,

22*
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„tylu nieszczęśliwych; których wykluczono z powodu ich 
„choroby".

Trzeba to dodad, że w wyleczeniach tej choroby naj
większą część otrzymano wyleczeń p. S. u mężczyzn, a 
przez C. u kobiet, ponieważ u kobiet organa płciowe 
grają ważną rolę w wielkiej liczbie osób, a C. jest spe- 
cyalnem lekarstwem tego organu.

W szystk ie  u m ysłow e zboczenia leczy S II. i kąp. C5. 
jeżeli nie pochodzą z wad organicznych to S. dla męż
czyzn a C. dla kobiet (w dozach b. małych lub naj-. 
mniejszych) jest stanowczem lekarstwem, a także A. 
albe Verm.

a . P om ieszan ie zm ysłów  z szaleństwem  (folie furieuse).
S. III. A2 III. co 1/4, kąp. C5. Ele. B. na occip. symp.
Wyleczone p. S. X  -A. (najmniejsze dozy).
M. 34 lat wyleczony p. S. i Ele. E.

b. Pom ieszanie 3 -le tn ie  p rzep la tan e  szaleństwem  jak pod a . 
i Ele. B. na occip. i plex. i ciemię głowy.

Kobieta 21-letnia cierpiąca od 3 lat wyleczona przez 
S. (dozy najmn.) i Ele. K.

c. Pom ieszanie połączone z u tra tą  m ow y  jak pod a., nadto 
nad. z C5. na wielkie i małe nerwy podjęzykowe, i okł. 
z Ele B. tamże.

K. 50-let. bez skutku leczona w szpitalu obłąkanych, 
wyleczona p. S. (d. najmn.) i Ele. K.

d . Pom ieszanie u  kobie ty 2 9 -le tn ie j wyleczone najmniejszemi 
dozami (III. dillucya) C. i Ele. K. X  Ele- Z. na occip. 
symp. nad. na kark z C5.

e. P om ieszan ie spow odow ane po łog iem  C III. co 1/4, Ele. 
E. X  Ele. Z. na symp. occip. kąp. C5. nad. C5. na sacr. 
lub Ele. B. tamże i na ciemię głowy.

f .  M elancholia  24-letniej kobiety wyleczona jak pod e.
g . M elancholia  57-letniej kobiety wyleczona S II. co 1/4, 

Ele. E. X  Ele. Ż. na dołek i occip. nad. C5. i Ele B. 
na kark i ciemię głowy.

h. M elancholia  45-let. męż. jak pod g.
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i .  M elancholia i  p o m ie sza n ie  u męż. 27 lat, jak pod a.
l. H ypokon drya . S II. co 1/4, F II. co 1/4, nad. lub okł. 

z F2. na podżebra i kąp. C5. Ele. R. X  Ele. Ż. na plex. 
occip.; okł. z Ele. B. na podżebra.

m. H y p o k o n d rya  23-letniego mężczyzny przez S. i
, u kob. 42-letn. p. C. (doz. najm.) Ele. R.
„ u kob. 54-letn. p. C. (d. najm.) i Ele. B.

n. N ym fo m a n ia  C III. co 1/4, kąp. C5. nad. C°. na sacr. 
Ele. B. na sacr.

o. N a p a d y  sza leń stw a ( fu r y i )  u  m ężczyzny 3 5  letniego S II 
kąp. C5. Ele. B. na occip. i symp.

p .  Id yo tyzm  z g łu ch o tą  jak pod l.
Idyotyzm, głupowatość jest albo nabyta przez zły 

kierunek wychowania, albo od urodzenia polega na zu- 
pełnem braku, albo też na zatrzymaniu rozwinięcia władz 
umysłowych i wrażeń. Widocznem jest, że się różni od 
pomieszania zmysłów, lub szaleństwa jest raczej ułom
nością niż chorobą — wtedy jeżeli nie nastąpiła w sku
tek choroby lub wstrząśnień umysłu gwałtownych.

M. 30-letni wyleczony p. S. (d. naj.) i Ele. R.
r. G łu p o w a to ść u kobiety C I. kąp. C5. na sacr. Ele. B. 

w okładach, Ele. R, X  Ele. Z. na occip. symp. plex. 
i wszystkie nerwy głowy.

s. M onom anja. (Monomanie), jest to wyłącznie zajęcie się 
jedną myślą, jednym przedmiotem, chorobliwa manja 
do czegoś, n. p. religijna, zabójstwa, podpalania, kra
dzieży, pijaństwa, kochania. Może być ostra i chro
niczna.

Leczenie jak pod l. z nadmienieniem aby dla kobiet 
używać C. zamiast. S.

Kobieta lat 52 wyleczona przez C. (dozy najmniejsze) 
i Ele. R.

Kobieta lat 40 wyleczona przez C. (dozy najmniejsze) 
i Ele. R.

t .  Różne m onom anie wyleczone w różnych latach u męż
czyzn p. S. a u kobiet p. C.
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u . Pom ieszanie u mężczyzny 50 lat jak pod l.
w . H yp o k o n d rya  wskutek robaków wyleczona p. Verm.
x . Ogólne osłabienie c ia ła  i  u m ysłu  jak pod l.
z. H yp o k o n d rya  kob. 54-letniej wyleczona p. F. i okł. z F2. 

na podżebra.
168, Pot zbyteczny i cuchnący w nogach i pod pachami.

S I. co 1/4, C I. co C31. co 1/4, C4 I. co 1/4, 
A2I. co 1/4, kap. C3., kap/S., kąp. S5., kap. z Ele. B. 
albo z Ele. R., Ele. E. X  Ele. Z. na occip. symp. a 
wreszcie patrz Nr. 132 Nogi.

a. Obfite p o ty  z  bólem g łow y.
S I., Ele. R. na occip. i plex. X  Ele. Z. kąp. z C5., 

z S., z A2., nać. z F 2 na podżebra, 20 z. C5. na sucho. 
b .  Pot za trzym an y czy li b rak  po tu .

Toż samo leczenie przywraca pot. W głębi skóry 
leżą gruczołki potne (wydzielające pot) w postaci małych 
kłębków spuszczających się do podskórnej warstwy. Szcze
gólnie wielkie i liczne gruczoły potne są w pachwinach 
i na stopach.

169. Pot angielski (Suette miliaire). Pot z wysypką podobną 
do prosa, czyli gorączka z wysypką.

Porównaj G o rą czk i Nr. 52 lit. ». s. S zk a r la ty n a , 
R ych lica .

Pot angielski, zwany także zarazą angielską, jest cho
robą panującą, czyli epidemiczną i zaraźliwą, odznacza
jącą się ciągłemi potami i wysypką pęchyrzykowatą wiel
kości ziarnka prosa.

Choroba ta rzadko występuje bez wstępu. Objawia 
się ból głowy nad - oczodołami, znużenie, bóle w sta
wach, osobliwie w kolanowych i przy dłoniach. Puls 
bywa czasem naturalny, objawy gorączki nie bywają 
nigdy bardzo wyraźne; w ciężkich przypadłościach, za
wrót, nudności, wymioty, dołączają się do poprzednich 
symptomów.

Gorąco palące stałe, albo przebiegające po wszyst
kich członkach, bolesne ściskanie w nadbrzuszu, poprze-
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dzają mniej więcej pokazanie się potów. Takowe poka
zują się bez dreszczów w postaci ciepłej pary, i wkrótce 
ciało pokrywa się obfitemi kroplami. Poty te są prawie 
nieustające, lecz chwilami zdwajają się i stanowią pra
wdziwe paroksyzmy potów, odór ich kwaśny i cuchnący. 
Usta lepiące się , język obłożony biało, zatwardzenie 
uparte, uryna normalna. Potom zwykle towarzyszą kurcze, 
duszność, niespokój. Trzeciego lub czwartego dnia po 
lekkiem swędzeniu pokazuje się wysypka pęcherzykowata, 
perełkowata, przeźroczysta. Naprzód się zjawia na bo
kach szyi, karku, około uszów, na tułowiu i na członkach, 
które szczególniej okrywa w zgięciach. Wysypowanie to, 
które zresztą nie jest nieustanne, pojawia się po sobie 
następowo z ponowieniem widocznem wszystkich sym
ptomów, a przedewszystkiem z objawami gorączki. Wy
sypka może się nagle rozwinąć na całej powierzchni ciała 
albo być ograniczoną do pewnych części, jest rozrzucona, 
albo zlewająca się.

Bicie serca, bicie i ściskanie w nadbrzuszu, które 
się rozszerza do szyi, ramion i oznacza zwykle atak du
szności bardzo bolesnej, niespokoju, bezsenności, czasem 
bezprzytomności, objawiają się w tym peryodzie choroby. 
Afty (pęcherzyki) i fałszywa błonnica okazują się czasem 
na dziąsłach. Rzadko także zdarzają się stężenia, a na
wet paraliż niektórych muszkułów i krwiotoki różnych 
błon śluzowych.

Jeżeli choroba ta jest łagodna, to wysypowanie trwa 
sześć do ośmiu d n i; pęcherzyki zamykające ciecz przy- 
sychają i zaczyna się łuszczenie. Język obłazi, jeżeli wy
sypka na błonach śluzowych jamy ustnej.

Przypadłości się zmniejszają stopniowo i nikną zu
pełnie ósmego lub dziesiątego dnia.

Jeżeli zaś ta choroba jest ciężka, to czasem kończy 
się śmiercią pierwszego lub drugiego dnia wśród roz
maitych przypadłości nerwowych, bezprzytomności, le
targu, konwulsyj. Innym razem śmierć zdaje się nastę-
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pować ze ściskań w nadbrzuszu, ściskań serca, z po- 
przedniemi mdłościami. Zwykle śmierć następuje trze
ciego albo czwartego dnia poprzedzona bólami w pod
brzuszu i zatrzymaniem uryny. Może się opóźnić w wy
padkach komplikacyi, gdy przyłącza się zapalenie kiszek 
i żołądka więcej lub mniej silne, zapalenie płuc, zabu
rzenia około pęcherza, które sprowadzają śmierć, ale 
na końcu pierwszego lub drugiego tygodnia.

Przyczyny. Najczęściej epidemiczne panowanie bywa 
w Europie północnej i środkowej, pokazuje się bardzo 
często we Francyi w różnych miejscach, mianowicie w Pi- 
kardyi i Normandyi, pozostaje przypadkową (sporadique), 
lub przywiązaną do pewnej miejscowości (endemique) 
i w niektórych miejscowościach, gdzie się srożyła epide
micznie. Napada zresztą osoby w każdym wieku i nie 
jest wolna od recydywy.

P o ty  obfite i  c iąg łe  są głównym charakterem tej cho
roby, jest zresztą łatwo do odróżnienia od innych wysy
pek pęcherzykowatych, świerzbowych, rozsiadujących się 
w grupach odgraniczonych.

Leczenie. W chorobie łagodnej samo S. wyleczą w 4 
do 5 dni. Lecz w ciężkiej, albo skomplikowanej wymaga 
prędkiego i starannego leczenia. Zacząć p. A., na drugi 
dzień dawać F., a trzeciego S., lub S. X  F. przez parę 
dni, a potem S. Nawet podczas i po rekonwalescencyi 
przez jakiś czas dłuższy używać.
Poród, połóg. Poród nie należy właściwie do rzędu cho
rób, jest to prawidłowy stan przyrody, atoli wydarzają 
się różne przypadłości, przed, podczas i po porodzie, 
w których pomoc lekarska staje się niezbędną.

a • B óle porodow e, jeżeli są prawidłowe nie wymagają żadnej 
pomocy lekarskiej, przychodzą one w pewnych odstępach 
czasu przez ściąganie się macicy dla wydania na zewnątrz 
dojrzałego płodu. U kobiet bardzo drażliwych bywają te 
bóle bardzo silne i nieustające, tak zwane fałszywe, które 
się do rozszerzania zejścia macicznego nie przyczyniają.
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Czasem ustają bóle połogowe raptownie, niekiedy bywają 
bardzo gwałtowne, bolesne i przytem uderzenia krwi do 
głowy, położnica jest niespokojną i trapi się obawą śmierci.

Czasem bóle bywają leniwe, rzadko się pojawiające, 
albo wielka drażliwość pochwy macicznej. Wydarzają się 
czasem omdlenia, w czasie których dawanie w usta po 
kilka ziarnek S. otrzeźwia, a zażywanie C I. co parę mi
nut po łyżeczce ułatwia i przyspiesza poród, czego niezli
czone są dowody osiągnięte doświadczeniem. Kilka ką
pieli , a nawet choćby jedna wzięta w ostatnich czasach 
przed rozwiązaniem z Canc5 (po ziarn 50 do jednej) zabez
piecza od trudnego odejścia łożyska, czyli tak zwanego 
m iejsca  po wydaniu na świat dziecka.

b. Z a trzym an ie  ło ży sk a  wydarza się często po porodzie, czyli 
że nie odchodzi miejsce czas dłuższy niż należy, bądź to 
dla braku naturalnych bólów porodowych, bądź w skutek 
silnego przyczepienia do macicy. Czasem bywa nawet 
przyrośnięte. Jeżeli nie ma krwiotoków lub nadzwyczaj
nych dolegliwości, nie potrzeba się zbytecznie troszczyć 
powolnem odłączaniem się łożyska, zatem nie trzeba się 
spieszyć z wydobywaniem siłą leniwo odchodzącego, oso
bliwie gdy chora wielce znużona w razie ciężkiego po
rodu , gdyż natura sama lepiej to uskutecznia. Tylko 
w razie, gdyby odchodzenie łożyska pomimo użycia wska
zanych lekarstw, było częściowe i z tej przyczyny silny 
krwotok się pojawił, to wtedy należałoby dopiero ucie
kać się niezwłocznie do pomocy chirurgicznej.

c. R ozdarc ie  m ięzzykrocza. Wydarza się przy porodzie, bądź 
to w skutek zbyt ważkiego sromu, czyli części płciowych 
ku zewnątrz istniejących, bądź to w skutek wielkiej główki 
dziecięcia, albo w skutek niedbałości akuszerki, co jeżeli 
się stanie, trzeba przedewszystkiem przekonać się o roz
miarach tego przedarcia. Lekkie nieznaczne rozdarcie 
leczy się przykładaniem szmatek maczanych w roztworze 
z C ., a w razie wielkiego tam bólu okłady naprzemian 
z Ele. B. , lub jeżeli rozdarcie mocno krwawi z Ele. N.
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Jeżeli zaś przedarcie międzykrocza sięga aż do odbytnicy 
to jest głębi kiszki stolcowej, wtedy położnica powinna 
leżeć na wznak z kolanami związanemi chustką, a na 
przedarcie przykładać kompresy naprzemian z C. i A. 
albo A2, oraz którą z wyżej wymienionych Elek. tak 
długo, dopóki się nie zagoi. W końcu przykładać można 
S. Jeżeli przykładanie poprzednio wśpomnionych okładów 
na przemian z Elektrycznościami, które trwać może tak 
długo dopóki brudy połogowe odpływać nie przestają, 
miałoby być niewystarczającem do pomyślnego zagojenia, 
wtedy dopiero pomoc chirurgiczna zastosowaną być może 
dla uniknięcia wyniknąć mogących ztąd dolegliwości.

d. W rzód na w argach  w styd liw ych . Wydarza się bardzo często 
po porodzie, który, nie chce pęknąć. W takim razie ob
stawiać go naokoło Ele. B., przystawianiem otworem do 
ciała flaszeczką, lub małym kompresem z waty namo
czonej kilkunastu jej kroplami obłożyć naokoło stwar
dnienia. Oprócz tego kłaść na niego samego kompressy 
letnie, nigdy zimne z roztworu z C.

e. O p a d  m acicznej p o ch w y , jeżeli po ciężkim porodzie po
jawia się , w takim razie przysługuje spokojne kilko-ty- 
godniowe leżenie na wznak jak najwięcej, przytem nać. 
lub okł. z C na dół brzucha, a na pachwiny oraz mię- 
dzykrocze przystawianie raz lub dwa dziennie Ele. B. 
lub Ele. N.
Z atrzym an ie c zy li t r u dne oddaw an ie u ryn y  lub j e j  u p ły w  
m im ow olny  leczyć można tak samo jak pod e . ;  dodając 
zażywanie do wewnątrz A6 II.

g  G u zy hem oroidalne także niekiedy powstają i silnie do
kuczają, wtedy okł. lub nać. na nie z A. lub A2, w ra
zie uporczywości parę kropli Ele. N. na wacie włożywszy 
o tyle, aby się trzymać mogły w ujściu kiszki stolcowej 
usuwają i cierpienie i guzy rozpędzają.

h. B r u d y  po łogow e zatam ow ane przy objawie gorączki do 
czego czasem dołączą się bóle w brzuchu. F II. na prze
mian z C I., nać. brzucha C I. lub C3. Czasem w razie



347

zatamowania odpływu brudów pojawia się majaczenie 
albo:

i.  P om ieszanie zm ysłów , w takim razie leczenie jak pod 
Nr. 167 litera e., patrz Pomieszanie zmysłów.

k . P okarm ow a gorączka  patrz Gorączki Nr. 52, lit. g . Po
jawia się drugiego najczęściej trzeciego dnia po połogu, 
gdy jest w miernem stopniu, nie wymaga żadnych le
karstw. Jeżeli położnica przez niespokojne zachowanie 
się, albo umysłowe wzruszenie, przekroczenie dyety dała 
sobie powód do zwiększenia gorączki przez wzburzenie 
krwi, należy zachować ściślejszą dyetę i użyć środków 
jak pod lit. g ., Nr. 52, (patrz Gorączki), zważając, aby 
pokarm zbytecznie nie przybywał, może też nowonaro
dzone dziecię do piersi przystawiać , aby go ubywało. 
Jeżeli zaś rozdrażnienie gorączkowe jest zbyt wielkie, 
zdrowiej dla noworodka bywa, gdy go się innym sposo
bem położnica pozbędzie. Jeżeli matka wcześnie, to jest po 
24 godz. a najdalej drugiego dnia dziecięcia do piersi nie 
przystawia, albo jeżeli dziecię tak wątłe, że dobrze ssać 
nie może, matka zaś zaniedbała pokarm zestrzykiwać, 
w takim razie przepełniają się sutki przybywającym cią
gle pokarmem naprężają się i bolą, i mogą łatwo przejśd 
w zapalenie i owrzodzenie, co pozbawia dziecię macie
rzystego pokarmu, a matkę naraża na wielkie cierpienia. 
Taki stan nastąpić może w skutek unoszenia się gnie
wem, w skutek przestrachu, zgryzoty, zmartwienia, lub 
gwałtownego wzruszenia choćby radosnego, a najczęściej 
zaziębienia. W takich razach należy sutki ciepłą miękką 
watą obłożyć lekko chustką do góry podwięzywać i da
wać lekarstwa, (patrz Nr. 158 Piersi czyli sutki kobiece).

Do usunięcia zbyt nagromadzonego pokarmu używa 
się bańka gutaperkowa elastyczna, lub zestrzykiwanie 
zręczne; gdyby jednak tego zaniechano i zapalenie po
wstało i uformował się wrzód lub się na niego zaniosło, 
wtedy leczyć jak pod lit. b. (patrz Nr. 158. Piersi czyli 
sutki kobiece i ciąg dalszy o nich).
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Przecinanie takiego wrzodu nigdy nie jest do zale
cania, bo natura sama najlepiej to uskuteczni przy po
mocy wskazanych lekarstw, poczem prędzej i pomyślniej 
takie owrzodzenie się goi, gdy przeciwnie wszelkie inne 
plastry, środki lekarzy allopatów, kataplazmy i t. d. nie 
prowadzą do pożądanego celu, przewłóczą uleczenie, a naj
częściej szkodzą.

Po stosownie przeprowadzonych powyżej wskazanych 
leczeń, według okoliczności objawiających się, oraz przy 
wypadkach owrzodzeń piersi nie ma niebezpieczeństwa 
gromadzenia się stwardnień mlecznych gruczołów i in
nych , które często tworzą później zarodki skira, raka 
i innych pomniejszych chorób.

l. Pokarmu wady. Wydarza się często, że po narodzeniu 
się dziecięcia okazuje się brak pokarmu w sutkach, ale 
zdarza się i odwrotnie, to jest nadmiar jego, tak że su- 
tki są przepełnione i pokarm mimowolnie odchodzi, w ta
kim razie karmiąca dziecię wstrzymać się powinna od 
płynnych pokarmów, dopóki się nie ureguluje wydzielanie 
mleka z piersi. Często pokarm bywa zbyt gęsty, żółty, 
lub żółtawy, niekiedy wodnisto niebieski lub zbyt tłusty, 
tak że dziecię trawić go nie może i womitów dostaje. 
Wtedy należy dawać matce, lub karmiącej mamce S I. 
X  z C 1. lub z C5.

ł - P okarm u  zn ikn ięcie rap tow ne. Wydarza się to przy pra
widłowym pokarmie i dostatecznej jego ilości, że nagle 
znika, natomiast powstają w skutek przerzucenia się jego 
w inne części ciała, dla zdrowia i życia położnic groźne 
symptomy, wytworzyć się może zapalenie mózgu, płuc 
lub kiszek; przyczyną bywa błąd ważny w dyecie, gwał
towne wzruszenie umysłu, przestrach, gniew, lub przed
wczesne wstanie z łóżka, zaziębienie, do czego dołącza 
się uderzenie humorów na mózg i zamęt w umyśle.

Leczenie jak pod f . , patrz Nr. 158. Piersi czyli su
tki kobiece i Nr. 167 lit. e. Pomieszanie zmysłów w ra
zie zamętu umysłu.
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m . P ołogow a gorączka  (Fievre puerperale) patrz Nr. 52. Go
rączki pod lit. f . Wydarza się w skutek zbyt nagłego 
i bardzo trudnego porodu, także po trudnem wyjęciu 
przyrosłego łożyska, albo gdy go wcale wydobyć nie 
można, lub w razie zaziębienia położnicy jeżeli dała powód 
do zapalenia macicy (metrite puerperale) patrz Nr. 105.

Macica pod lit. a. opis dalszy przyczyn, symptomów 
i leczenia.

Czasem pojawia się upływ połogowy mocno cuchnący, 
wtedy należy się obawiać gangreny. Patrz jak wyżej w ciągu 
dalszym art. 105. Macica, lit. a. i art. Nr. 43. Gangrena 
macicy.

n ., Połogowa p ro só w k a  (suette miliaire puerperale).
Wydarza się u położnic jedynie z niewłaściwego za

chowania się, osobliwie jeżeli przesądne akuszerki zbyt 
ciepło przykrywają położnicę, rozmaite napary z ziółek 
do picia obficie podają, aby kropliste wywołać poty, co 
najsurowiej zabrania się, ponieważ przez zbyteczne po
cenie się pojawia się bądź to na niektórych tylko czę
ściach, bądź na całem ciele biała lub czerwona prosówka 
z dreszczem i następnie dojmującą gorączka. Potów nie 
należy jednak raptownie przytłumiać; temperatura izby, 
lub pokoju powinna być 15 stopni, a zbyt ciepłe nakry
cie stopniowo usuwać. Potrawy podawać miernie ciepłe, 
przez co gorączka ustaje, wysypka przysycha, a cała przy
padłość bez złych następstw wkrótce ustępuje. Wewnę
trznie zażywać S I . , a gdyby to nie wystarczało samo, 
patrz Nr. 169. Pot angielski i w końcu artykułu lecze
nie jego.

o - Z akrzepn ica  (phlegmasia alba dolens). Wydarza się u po
łożnic w skutek nacisku brzemiennej macicy na żyły 
udowe, albo w skutek zapalenia żył macicznych po po
rodzie. Objawia się znacznem opuchnięciem całego uda 
przy mocnej gorączce naprzemian z dreszczami. Przy fizy- 
kalnem badaniu namacać można żyłę udową grubości 
palca. Nabrzękłość biała, równa, ciepła w dotknięciu,
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zajmuje nogi, przychodzi powoli często bez febry, lecz 
może sprowadzić ciężkie następstwa, ropienie bez końca 
fistuły, nawet i gangrenę.

Leczenie A., lub A2 w dozach zastosowanych według 
tego, jakie najlepiej posłużą i Ele. R. na miejsce. 

p .  P ołożn ic um ysłow e zboczenia. Wydarzają się wprawdzie 
rzadko, ale są bardzo niebezpieczne. Do mniej lub wię
cej ważnych należy melancholiczne usposobienie (patrz 
Nr. 106. Melancholia, a w końcu środki wskazane prze
ciw niej do wyboru).

Zbyteczne rozdrażnienie umysłu połączone z gwałto- 
wnemi gestami, przywidywaniem strasznych mamideł 
i chęcią do uciekania, religijne urojenia przesadne, nie
kiedy i lubieżne obłąkania (nymphomania) lubieżne ga
daniny, śpiewy z bezwstydnością i potem cuchnącym odo
rem kozła, patrz leczenie pod Nr. 136 Nymphomania, 
ale dozy najmniejsze brać.

170. Poronienie czyli Poród przedwczesny (Abortus).
Poronienie jest to przedwczesne wyłonienie płodu 

z macicy, bądź to w skutek mechanicznego nadwerężenia 
jej, bądź w skutek gwałtownych wrażeń umysłowych, 
bądź w skutek chorobliwego usposobienia onej. Jeżeli po
ronienie wydarza się w pierwszych miesiącach ciężarno- 
ści, wtedy nazwa ta jest według okoliczności tej wła
ściwą. Jeżeli się wydarza w czasie od 5 do 8 miesiąca 
ciąży, zowie się przedwczesnym porodem. W jednym i dru
gim przypadku pomoc lecznicza jest potrzebną, a zwła
szcza roztropne zapobieganie, gdy są oznaki zapowia
dające taką katastrofę, więc niezwłocznie zastosować je 
należy, gdyż bardzo często powiedzie się zapobiedz poro
nieniu i płód zatrzymać przy zastosowaniu dyetyczno- 
hygienicznego zachowania się i odpowiednich lekarstw. 
Niezbędnym warunkiem przedewszystkiem innem jest 
jaknajspokojniejsze leżenie w łóżku ciężarnej kobiety, pod 
miernem nakryciem, unikać wszelkich wzruszeń uczucio
wych i kłaść kompresy chłodne prawie zimne naokoło
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podbrzusza, krzyż obejmujące z roztworu z A. lub A2, 
lub A3 i zażywać które z tych trzech z drugiej dylucyi 
i tak się zachować tak długo, jak ostrożność i roztro
pność wymaga, lepiej dłużej nawet nad realną potrzebę, 
niż zawczesnem opuszczeniem łóżka narazić się na po
wrót niebezpieczeństwa poronienia. Czasem objawiają się 
konwulsye. W takim razie oprócz A. zażywać naprze- 
mian C2 II.

Jeżeli mimo wszelkich starań i zabiegów poronienie 
lub przedwczesny poród wstrzymać się nie da, należy po 
wydaniu na świat płodu pielęgnować chorą tak samo 
jak położnicę i nie dozwolić tak długo z łóżka wstawać, 
dopóki wszelkie dolegliwości chorobowe nie ustąpią, al
bowiem wyradza się z tego skłonność do następnego po
ronienia, które zwykle w tym samym czasie ciężarności 
jak poprzednie było, ma skłonność pojawiać się. Nad
mienić wypada jeszcze o różnych następstwach poronie
nia lub przedwczesnego porodu, jako to, wielkie osłabie
nie i drażliwość ogólna, wypadanie włosów, obwisłość 
brzucha, sztywność i bóle krzyża przeszkadzające do
wolnym ruchom, schylaniu i t. d. Zawczesne opuszczenie 
łóżka, zawczesne jazdy, utrudzenia fizyczne i umysłowe 
powodują zboczenia w położeniu macicy, co późniejszemu 
zajściu w ciąży przeszkadza, a przy zaniedbaniu uleczenia 
tegoż organu, ułatwiając przez toż uleczenie powrót do 
jej stanu normalnego, wytwarzają się niezliczone cho
robliwe następstwa.

170 Porodu zatrzymanie.
Wszystkie przypadłości macicy, choroby lub obraże

nia jej wypadkowe i skutki tegoż, czyli wszystko to, co 
robi zaburzenie czynności organów płciowych kobiecych, 
wymagają przeważnie leczenia Anticaucerosami. Między 
innemi należą do tego : tru d n y  p o łó g , następstw a  p o ło g u , 
za trzym yw an ie  się p o ło g u , za trzym yw a n ia  się p o k a r mu, 
w rzody su tek  i inne w szelkie chorobne p r zy p a d ło śc i  części 
rodnych.
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Leczenie: C II., kąp. C5, Ele. B. X  Ele- Ż. na sa
crum, symp. jedno ziarnko C5 co godzina na sucho, lub 
C I. okłady albo wstrzykiwania z C. lub C5, lub jedno 
i drugie, Ele. E. X  Ele- Z. na sacrum i uda od strony 
wewnętrznej, lub miejsca głównych cierpień. Kąp. C5, 
albo okł. na brzuch kąp. S ., lub S6, lub A2, albo A3.

171. Powieki patrz Oczy Nr. 138.
Z apalen ie  p o w iek  (Blepharite).
Leczenie: S I I. co 1/4, C II. co 1/4 A2 II. lub A3 1. 

co 1/4, okłady z tych lekarstw na miejsce, okł. z Ele. B., 
Ele. E. X  Ele. Ż. na occip., symp., nad i pod oczo
doły, czoło, początek nosa, kąp. z C5, lub nad. z C‘\  
albo okł. z C5 na miejsce.

a . S p a ra liżo w a n ie  p o w ie k , jak pod 170, nadto Ele. E. na 
miejsce.

b. Z apalenie p o w iek , jak pod Nr. 170, nalegając kąpielami 
z C5, z S. i z A2.

c. K onw ulsye p o w ie k , d rg a w k i i  zaw ró t g ło w y . A II. co 1/4, 
A2 II. co 1/4, C II. co 1/4, okłady z tychże na nadoczo- 
doły, Ele. B. na occip., symp. i pod-oczodoły.

172. Powonienie.
U tra ta  pow on ien ia .
Ele. E. X  Ele. Ż. na początek nosa. nad. lub okł. 

z C5 tamże, nad. lub okł. z S ., z A2 tamże, kąp. C5, 
wciąganie roztworu S., S I. co 1/4.

Utrata powonienia w skutek operacyi guza na czole, 
w kilka minut zostało przywrócone przez przystawienie 
Ele. E. na początek nosa, na occip. i leczenie jak wyżej.

173. Pruchnienie kości.
Pruchnienie kości, jest to rana kości z usposobieniem 

do zniszczenia.
Przyczyny zapalenia miękkich części albo okostnej 

błony pokrywającej bolące miejsca, otwarte pruchnienie 
cechuje się ranami na miękkich częściach mającemi wy
schłe wpadłe brzegi ciemno-sinego koloru, i wydzielające 
obficie rzadką i cuchnącą materyą, niekiedy z przymie-
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szką ropy. Przy sondowaniu rany te mają kręte rozga
łęzienia, a nakoniec sonda opiera się o kość mającą chro
powatą powierzchnią. Z otworów ran sterczą niekiedy 
drzazgi martwej kości, ciemno-brunatnego koloru, albo 
kość zepsuta wydziela się z materyą w postaci ziarnek; 
w wielu razach gorączka bywa niszczącego charakteru.

Leczenie jak Raka i Skira. CI . ,  albo C4I ,  C5I., 
A I., A2 II., kąp. z C5, albo okł. lub nać. z C5 na miej
sce, i kąp., nać., okł. z A2, kąp. S., z S5, Ele. R. X  

Ele. Z. na odpowiednie cierpiącemu miejscu nerwy. Je
żeli jest rana Ele. Ziel. albo Ele. B. około rany i na 
nerwy odpowiednie, albo nać. i okł. z F 2 lub C5 na pod- 
żebra, także kąp. z Ele. B., z Ele. Ziel., z Ele. R. albo 
z Ele. N.

a . P ruchnienie zębów jak wyżej Nr. 172 i nadto płókanie 
z lekarstw wskazanych do wewnątrz, i nać. z C5 na ze
wnątrz szczęk.

b. P ruchnien ie kości w  nosie, jak Nr. 172 i nadto wciągi 
nie C. i C6 i nać. z C5 na miejsce.

P ruchnienie kości goleniow ej, w następstwie stłuszcze- 
nia mocnego z ranami ropiącemi (napróżno leczone przez- 
8 lat).

Leczenie p. C. i Ele. R. w okładach, wydaliło po 
4—5 miesięcy leczenia odłamek kości 9 centimetrów dłu
gości. Rana potem się ściągnęła, ropienie zmniejszyło 
się z wydzielaniem jeszcze małych odłamków kości spru- 
chniałych, następnie rana powoli zamknęła się i zagoiła.

P ruchnien ie zębów i usposobienie do pruchnienia wy
leczone wewnątrz i płókaniem S., a także z C.

Kąpiele w chorobach pruchnienia szczególnie dobrze 
działają.

Leczono także ze skutkiem dobrym p. Verm. uparte 
pruchnienia kości.

Zdarzyło się doświadczyć według pewnego doniesie
nia, że: nazywają pruchnieniem wrzody na kościach. 
Te wrzody w wypadkach 95 na 100 są wytworem mi-

23
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kroskopijnych robaczków, które toczą tkankę kostną, 
dla tego leczenia przez Verm. wewnątrz i zewnątrz, 
a potem zakończyć p. S.

174. Pryapizm.
Pryapizm jest rodzaj choroby nerwów w częściach 

płciowych męzkich, która zależy na silnem i bolesnem 
wyprężeniu członka (penis) z uczuciem palącej gorącości 
bez żadnej skłonności do spółkowania według jednych, 
według znów innych palenie lubieżne nadzwyczajne z cią
głą erekcyą członka (patrz Satyriasis).

Leczenie: S. w kąpielach, jeżeli to w skutek krwi A., 
jeżeli z powodu syfilitycznego, jak się to przytrafia przy 
tryprze trzeba używać Vener.

175 Przepalenie głowy (Coup de soleil).
Ele. R. X  Ele- Ż. na occip. pod i nad oczodoły, 

czoło, nać. C5 na całą głowę, kąp. z C5, kąp. z Ele. B.
P rzepa len ie  połączone z nieznośnym  bólem g ło wy  usuwa 

się natychmiast po przystawieniu na kark Ele. R. lub 
Ele. N.

Kobieta 17-letnia uleczona przez okł. z Ele. B. nad 
oczodoły.

P rzepa len ie  sk ó ry  na częściach  c ia ła  lub g ło w y  czyli 
oparzenie.

Ele. R. na kark, occip., symp. po obu stronach atlasu 
na wszystkie nerwy głowy, albo okł. z C5 na czoło i skro
nią, S I. co 1/4, 20 z. C5 na sucho, kąp. C5, kąp. S. 
P rzypa len ie  w  sku tek  d z ia ła n ia  gorąca  na skórę czyli 
oparzelina, stósownie do temperatury, bywa 1 stopnia, 
gdy się pokaże tylko czerwoność z małem opuchnieniem 
na tem samem miejscu, gdzie działało ciepło wyższe 30 
stopni R. Niekiedy nawet słoneczne promienie sprawiają 
przepalenie stopnia pierwszego.

D r u g i  stop ień . Na skórze tworzy się pęcherz pełny 
przeźroczystego płynu. T rzeci, gdy się tworzy strup na 
miejscu oparzenia. C zw a rty  wtedy, gdy są porażone mu
skały, a nawet i kości.
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C I ,  A21. i okł. z tychże lekarstw, kąp., nad., okł. 
z S., Ss, A2 okł. z Ele. B., Ele. N. na nerwy odpo
wiednie ranie, Ele. R. X  Ele. Z. i wielki okład na 
oparzeliznę z A2, C. C2, C5, o osobliwie z S. i S2 pomaga 
do zagojenia r an , a dla uśmierzenia bólu nadewszystko 
Ele. B.

Wielka oparzelizna uda u dziecka, które opuścili le
karze po sześciu miesiącach bezskutecznej kuracyi, opa
rzone miejsce pokryło się ranami, noga straciła ruch; 
wyleczone w 3 miesiącach wewn. i zewn. C.

176. Psi kaszel.
Kaszel z odgłosem podobnym do wycia. A III. co 1/4, 

kąp. z C5, i nad. A2 na okolice serca, Ele. N. na symp., 
plex., albo P., albo C III. jeżeli odchodzi obfitość limfy, 
albo C5 III., kąp. Ele. B.

177. Pszczoły ukęszenie p. Ukąszenia, Nr. 240.
177bi Pubis (Łono) patrz Łono, Macica, Nr. 105.

P o lip  na Łonie, patrz Łono, Nr. 103.
178. Połyk (Oesophage) p. Gardło, Angina, Nr. 44. 

a . P o łyku  zapalen ia  (Oesophagite).
Jest albo kataralno-zapalne, albo anginowe, albo di- 

fterityczne, albo wrzodzikowate, ma swoją siedzibę w bło
nie śluzowej połyku i jest połączone zwykle z cierpie
niem gardzieli.

Przyczyny: Ostre zapalenie kataralne połyku powstaje 
przez zaziębienie, zimne, wilgotne powietrze, zbyt gorące 
potrawy, lub napoje, przez połknięcie płynów żrących, 
up. kwasu siarczanego, saletrzanego, przez mechaniczne 
uszkodzenie przy połknięciu kości, ości, szpilki i t. d. 
Anginowe zapalenie połyku powstaje przy anginie gar
dzieli lub krtani, przy tyfusie, cholerze, dysenteryi, szkar
latynie, odrze, albo ospie.

Symptomy. Najprzód pojawia się trudne połykanie 
z uczuciem kurczowego zesznurowania w połyku, z za
trzymaniem potraw na wstępie połyku, przez co powstaje 
ból przy połykaniu w dolnej części połyku , szczególnie

23*
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w pośród mostka piersiowego i między łopatkami. Chory 
uskarża się na początku tej choroby na suchość gar
dzieli i połyku, na dojmujące gniecenie, jakoby obce ciało 
tam tkwiło, np. kłębek poruszający się do góry i na dół, 
dołącza się do tego kurcz połyku z uczuciem zesznuro
wania, w dalszym przebiegu tworzą się wrzodziki, chory 
uczuwa na pewnem miejscu ból wzmagający się przy ze- 
wnętrznem naciśnieniu, powstaje dławienie, czasem wo- 
mity z wydzieleniem śluzu pomieszanego z krwią. Wpa
trując się przy otwarciu ust w głąb gardzieli, spostrze
gamy obrzmienie i zaczerwienienie tylnej części jamy 
ustnej oraz i połyku. Przy anginowym zapaleniu, dole
gliwości przy połykaniu są tak gwałtowne, że potrawy 
i napoje nosem się wracają. Przy difterycznem zapaleniu 
womity są pomieszane z błoniastemi wypocinami. Przy 
wrzodzikowatem zapaleniu połyku, połykanie jest bardzo 
bolesne, równocześnie zauważamy wrzodziki w ustach 
i gardzieli. Przy zapaleniu połyku w skutek połknięcia 
ostrych ciał, powstaje zapalenie błony śluzowej i tkanki 
mięsistej, która łatwo przechodzi w gangrenę.

Bardzo często przechodzi zapalenie połyku w przerost 
błony śluzowej, tworzy chroniczne zapalenie i daje po
wód do zwężenia, czyli struktury połyku.

Leczenie: S I I. X  P II. X  C5 II. płókanie z Ele. B., 
z C5, z S ., kąp. z C5, z S., z A2, Ele. K. X  Ele. Ż. 
na occip., symp., nać. z C5 na duże i małe podjęzykowe 
A2 II.

b. P o ły k u  zwężenie (Sthenosis eosophagi).
Powstaje w skutek zgrubienia błony śluzowój i mię

sistej, po ostrem zapaleniu albo w skutek nowotworu 
w sąsiednich narzędziach, które to zwężenie ogranicza 
się i zajmuje, albo pewne okolone miejsce, albo dłuższą 
powierzchnią połyku, albo znajduje się w kilku miejscach 
najczęściej pojawiają się striktury w dolnej trzeciej czę
ści połyku, w którym to razie pacyent uczuwa nagro-
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madzenie potraw i napojów w tem miejscu i womituje 
takowe po niejakim czasie.

Symptomy: Najpierw pojawia się trudne połykanie, 
nieco większy kęs trudno przełknąć, dla tego chory wodą 
popija, czasem malutkie tylko kęsy mogą się dostać do 
żołądka za pomocą popijania, a przy wzmagającem się 
zwężeniu nawet popijanie nic nie pomaga i tylko płynne 
potrawy może chory przełykać. Jeżeli zwężenie znajduje 
się na wstępie przełyku, wtedy wracają się pokarmy za
raz po jedzeniu, jeżeli we środku połyku, w takim razie 
oddaje chory spożyte pokarmy, dopiero po niejakim cza
sie oznacza się zwykle podług uczucia miejsce zwężenia, 
najczęściej poniżej dołka szyjnego, uczuwa po każdem 
jedzeniu dusznośd i gniecenie, które ustaje po womitach. 
Im więcej zwężenie połyku się wzmaga, tem mniej usku
tecznia się odżywianie, chory czuje dojmujący głód, ale 
nie może go zaspokoić, wychudnienie i bezkrewność 
wzmaga się codziennie, a śmierć następuje w skutek wy
cieńczenia sił żywotnych.

Zwężenie połyku jest albo kurczowe, albo organiczne, 
o organicznem przekonać się można za pomocą sondy, 
którą przez jamę ustną i połyk, aż do samego ścieśnie
nia wprowadzić można, i jeżeli takowe nie jest zbytecznie 
ciasne, można sondę aż do żołądka prowadzić, i w ten 
sposób płynnemi pokarmami niejaki czas przy życiu 
utrzymać, lecz radykalna kuracya bardzo trudna zwęże
nia organicznego, inne zwężenia są wyleczalne.

Leczenie. S., C., C5, A2, nać okł. C3, z S. nać. z A2 
na gardło i dołek gardłowy, kąp. z C5, z S., kąp. albo 
okł. z Ele. B., Ele. R. X  Ele. Ż. na kark, na dołek 
gardłowy, nadewszystko forsować nać. i okł. z C5 i A2. 

b . P o łyk u  kurcz. Powstaje często w skutek wzruszenia umy
słu, bardzo ostrych alkoholicznych napojów, przez bar
dzo gorące lub zimne napoje; także przez większe kęsy 
pokarmów niż należy; albo jest towarzyszącym sympto
mem cierpień mózgowych, rdzenia pacierzowego, lub płuc.
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Wydarza się u hysterycznych, hypokondrycznych i epi
leptycznych osób. Przy wodostręcie kurcz połyku jest 
charakterystycznym symptomem wścieklizny.

Symptomy. Chory uskarża się na uczucie w pewnym 
miejscu połyku jakoby obce ciało do góry i na dół się 
posuwało. Uczuwa także gniecenie pod mostkiem i mię
dzy łopatkami, lecz to nie trwa długo, poczem potrawy 
i napoje bez przeszkody do żołądka się dostają. Do roz
poznania służy także elastyczna sonda, która w czasie 
wolnym od paroksyzmu bez oporu do żołądka się do
staje.

Leczenie. Bardzo często można go usunąć natych
miast zażyciem 10 ziarnek S. na raz na sucho. Ele. R., 
Ele. Z. na dołek szyi i żołądka, na plex. i wielki symp. 
nać. z C5, w dołku szyi i żołądka S. lub C. do we
wnątrz.

178a. Przepony zapalenie (diafragmitis). Przepona przedstawia 
silną włóknistą błonę, która przedziela jamę brzuszną 
od jamy płucnej; w jamie płucnej jest wyścielona opłu
cną, w jamie brzusznej otrzewną.

Przyczyny wywołujące zapalenie, są te same jak przy 
zapaleniu płuc, opłucnej i otrzewnej.

Symptomy towarzyszące zapaleniu przepony są: silna 
gorączka, kłujące, szarpiące i sznurujące bóle w pasie, 
jakoby ściskanie obręczą żelazną, te bóle powiększają się 
przez mówienie, kaszel albo ruch. Oddech jest krótki, 
trwożliwy, przyspieszony, nigdy głęboki, dołącza się do 
tego bolesna czkawka, womity żółciowe w połączeniu 
z trudnem połykaniem, wodowstrętem, majaczeniem, 
kurczowym śmiechem.

Leczenie. Przedewszystkiem przez F II. co 1/4 usu
nąć gorączkę, potem S I I. co 1/4, A l l . co 1/4, Ele. B. 
na occip. plex. symp. nać. O  na piersi i w około, kąp. 
z C5. — patrz zapalenie płuc i opłucnej. Nr. 161 Płuca, 
lit. m  i n.
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1786. Piasek w moczu, patrz Nerki. Nr. 126 lit. d . — Mocz, 
Nr. 113 Pęcherz.

179. Pęcherz (Vessie) por. Nerki, Mocz. 
a . Pęcherza moczowego zapalen ie  (cystite).

Powstaje w skutek zaziębienia lub przemoczenia nóg. 
także z przeziębienia podbrzusza albo grzbietu, wskutek 
mechanicznego uszkodzenia, zgniecenia w okolicy pęche
rza; także w skutek zranienia, bądź to przy operacyi 
kamienia, bądź przy wprowadzeniu kateteru, także przez 
użycie drażniących lekarstw, jako to : balsamu kopaiwy, 
albo kantaridów; albo w skutek kamieni znajdujących 
się w pęcherzu, wreszcie przez obrzmienie i stwardnie
nie gruczołu przyprętnego. Nieraz wydarza się zapalenie 
przez nadużycie młodego piwa, albo też bardzo kwa
śnego wina. Pośrednio wydarza się w skutek zapalenia 
nerek i moczo-wodów.

Symptomy są rozmaite, stósownie do części, które 
zapaleniem są dotknięte, i tak: może być w stanie za
palnym, tylko błona śluzowa wyścielająca wnętrze pęche
rza, albo tylko zapalenie błony otrzewnej pokrywającej 
powierzchnią pęcherza, albo też wszystkich błon skła
dających pęcherz. Przy ostrem zapaleniu pęcherza, są 
dojmujące bóle w podbrzuszu i między-kroczu, które się 
pogorszają przy naciśnięciu i rozciągają wdłuż moczowo- 
dów aż do nerek, albo bóle pojawiają się wewnątrz pę
cherza, więcej ku ujściu aż do cewki moczowej i są po
łączone z cięgłem bolesnóm parciem do urynowania, 
z równoczesnem kurczowem ściśnieniem zdziergacza pę
cherza. Uryna odchodzi tylko kroplisto po długiem bo- 
lesnem napinaniu z uczuciem jakoby gorący i piekący 
płyn przez cewkę moczową przechodził. Im większe jest 
napieranie, tem mniej odchodzi uryny, mocno zabarwio
nej, czasem z krwią pomieszanej, przy dłuższem trwa
niu zapalenia mocz staje się mętny i formuje śluzowaty 
osad, dołącza się do tego silna gorączka, nudności i wo- 
mity. Przebieg tego rodzaju zapalenia trwa kilka dni,
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przy użyciu stósownych lekarstw, jeżeli zaś w pierwszych 
chwilach zapalenie było zaniedbane, wtedy zapalenie 
błony śluzowej przenosi się na błonę mięśniową i daje 
powód do owrzodzenia, sparaliżowania lub chronicznego 
kataru, oraz do zgrubienia, także do zwężenia ujścia 
pęcherza moczowego.

Leczenie. S I I. co 1/4, A2II. co 1/4, kąp. C5, nad. lub 
okł. z F2 na podżebra, kąp. S. kąp. A2, Ele. B. w okł. 
na łono, między-krocze, sacr. Ele. K. X  Ele. Z. na 
symp. plex. occip. na nerki i sacr., nad. C5, nad. S. 
nad. A2 na łono. W czasie zapalenia dyeta ścisła, kleik, 
mleko, rosół cienki z kury, świeża woda do picia z cu
krem, albo malinowym sokiem. 

b. P ęcherza k a ta r  chroniczny. Powstaje zazwyczaj po usu
nięciu zapalenia ostrego, albo też w skutek ciągłego 
drażnienia przez kamienie w pęcherzu, także z ciągłego 
zatrzymania moczu w skutek obrzmienia gruczołu przy- 
prętnego, albo zwężenia cewki moczowej ,  albo narośli 
w sąsiednich częściach, lub też osłabienia wypieracza 
uryny, szczególniej w starości.

Symptomy. Ciągłe parcie do urynowania, przyczem 
mocz gęsty, mętny, do serwatki podobny, po diuższem 
staniu, osad albo śluzowaty, albo galaretowaty i cią
gnący się, albo gęsty żółtawy do ropy podobny.

Leczenie jak pod a.
Pęcherza k rw aw e moczenie. (Hematurie). Pochodzi albo 
z nerek i moczowodów, albo z pęcherza, albo z cewki 
moczowej, przyczem mocz mniej więcej krwią jest za
barwiony.

Przyczyny s ą : mechaniczne uszkodzenie nerek, mo
czowodów, pęcherza, albo cewki moczowdj, albo też gwał
towny napływ krwi do tych narządów, albo zapalenie 
nerek lub pęcherza np. w tyfusie, przy ostrych wysyp
kach, przy chorobie Brigt’a, albo po nadużyciu kanta- 
ridów, balsamu kopaiwy, albo terpentynowego olejku. 
Wydarza się krwawe mokrzenie przy rozkładzie krwi,
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szczególnie przy dżumie i gnilcu, czyli skorbucie, przy 
zranieniu nerek przez kamyki ostre, czasem w skutek 
wrzodzików w pęcherzu moczowym, albo rozdęcia i pę
knięcia żył w pęcherzu, także przez niezręczne wprowa
dzanie kateteru, lub innych obcych ciał lub instru
mentów.

Leczenie. A II. co 1/4, A2II. co 1/4, S I I. co 1/4, kąp. 
z A2, nać. okł. z A2 na sacr. okł. z A. na okolice serca; 
nać. okł. z F 2 na podżebra, kąp. z Ele. N. albo z Ele. B. 
Ele. R. X  Ele. Z. na occip. symp. plex. i na sacr.

d . Pęcherza moczowego rzerzączka  (stranguria).
Moczenie z bólem piekącym, rżnącym. Czasem na po

czątku tej choroby pojawia się gorączka przy wielkich 
bólach, mocz ciemny, mocno zabarwiony kroplami od
chodzi. Przyczyny: zatrzymane hemoroidy lub regular
ność, nadużycie młodego piwa lub alkoholicznych trun
ków. Czasem towarzyszy trudnemu moczeniu zapalenie 
nerek albo pęcherza, czasem pojawia się krew. Ciągłe 
parcie do urynowania, pieczenie w pęcherzu i cewce mo- 
czowej.

Leczenie jak pod a.
e. P ęcherza  ku rcz (cystospasmus).

Ma swoją siedzibę albo w wypieraczu uryny, albo 
w zdziergaczu pęcherza, albo w obu mięśniach razem 
z bolesnem skurczeniem. Pojawia się u osób bardzo dra
żliwych, hysterycznych, hypokondrycznych, po zaziębie
niu, gwałtownem wzruszeniu umysłu, po nadużyciu roz
koszy płciowój, po młodem piwie. Wydarza się też 
u dzieci, osobliwie, przy cierpieniach robakowych, towa
rzyszy często chorobom mózgowym, mlecza pacierzowego 
i kamieniom w pęcherzu moczowym.

Symptomy przy kurczu wypieracza uryny są częste 
i bolesne parcia do urynowania, tak, że chory nie może 
uryny powstrzymać, i takowa odchodzi cienkim prądem 
albo kroplisto mimowolnie; lub zdziergacz ujścia pęche
rza kurczowo ściągnięty nie przepuszcza wcale uryny,
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wtedy powstaje bolesne zatrzymanie moczu w połącze
niu z bólami zesznurowującemi w szyjce pęcherza, w mię- 
dzy-kroczu, które rozszerzają się wzdłuż cewki moczo
wej, aż do główki prącia także do jąder. Chory uczuwa 
przy tem wielką trwogę, zimny pot występuje na czole 
i trzęsienie członków, dołączają się do tego czasem om
dlenia, womity i konwulsye. Ten nerwoból pęcherza 
pojawia się w odstępach 10, 15, do 30 minut.

Leczenie jak pod a ., nadto wstrzykiwanie z Ele. B. — 
Z początku można spróbować 8 do 10 ziarnek S. naraz 
na sucho, często uśmierza bóle. 

f .  P a ra liż  pęcherza .
Wydarza się tak w wypieraczu, jako też w zdzierga- 

czu, i jest albo kompletne sparaliżowanie, albo tylko 
porażenie czyli osłabienie pęcherza, przyczem uryna zu
pełnie odlaną być nie może.

Przyczyny sparaliżowania są: gwałtowne kurczowe 
zatrzymanie uryny, albo ogólne osłabienie w skutek prze
wlekłych chorób, także onania, zwężenia cewki moczo- 
wej ,  zgrubienia błon pęcherza, następstwa z nadużycia 
napojów alkoholicznych, albo zaniku czyli uwiądu w sta
rości.

Symptomy. Uryna nie odchodzi prądem zwyczajnym 
tylko zapomocą napinania i ściskania podbrzusza, tak, 
że pęcherz samodzielnie nigdy zupełnie nie wypróżnia 
się, tylko następnie uryna odchodzi kroplami i bieliznę 
lub suknie zanieczyszcza. Jeżeli sparaliżowanie pęcherza 
nie jest kompletne, jak to bywa przy chorobach mózgo
wych, mlecza pacierzowego w tyfusie, albo przy apo- 
pleksyi, wtedy odchodzi uryna bezwiednie, lub też na
gromadza się w pęcherzu i tworzy rozdęcie pęcherza, 
które namacać można jako kuliste obrzmienie nad ło
nową kością, z czego powstają dojmujące bóle, osobli
wie w krzyżach, lędźwiach, z nudnościami lub womi- 
tami, i zatrzymaniem stolca.
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Leczenie jak pod e.
g. P rzeczu lica  pęcherza  (hyperaesthesia vesicae) objawia się 

zbyteczna drażliwością pęcherza moczowego i silnem kur- 
czowem ściąganiem.

Przyczyny: nadużycie rozkoszy płciowej, onania, chro
niczny tryper, u wiekowych osób, osobliwie w zimie przy 
zakatarzeniu narzędzi moczowych w skutek osłabienia 
nerwów, jak to się wydarza u hysterycznych i hypokon- 
drycznych, przyczyną też bywają owsiki w kiszce odcho- 
dowej, czyli askarydy robaki.

Symptomy. Silne parcie do urynowania z niemożno
ścią dłużej mocz powstrzymać, odchodzi pewna ilość mo
czu mimowolnie. Wydarza się też przeczulica u dzieci 
które nałogowo co chwila idą z uryną z bojaźni, aby 
się nie zawilgociły.

Leczenie jak pod a . i wstrzykiwania z Ele. B.
h. Pęcherza n ieczulica  nocne bezwiedne moczenie (anae- 

sthesia vesicae). Jest rzadko samoistną chorobą, raczej 
symptomem innych ciężkich chorób, szczególnie w tyfu
sie, w połogowej gorączce i ciężkich ostrych wysypkach, 
w którym to razie chorzy nie czują potrzeby urynowa
nia. Pochodzi także z nałogu przetrzymywania mocze
nia, szczególnie u kobiet w towarzystwie na koncertach, 
balach, i t. d. tak dalece, że tylko wieczorem i rano 
urynę oddają. Nieczulica pojawia się w formie nocnego 
oddawania jej bezwiednie w łóżku, tak że nietylko dzieci, 
ale i dorosłe osoby we śnie, szczególnie nad ranem 
w łóżku urynują i dopiero zwilgoceni budzą się. Tej 
przypadłości zapobiedz można przez budzenie takich 
osób podczas nocy, nie zrażając się tem że dzieci tak 
są ospałe, iż nie mogą się ocucić, i przy dłuższem sie
dzeniu na nocniku przecież nie urynują, a zaledwo się 
znowu do łóżka położą, bezwiednie to robią. Tak dzieci 
jak dorosłe osoby urynują nawet podczas dziennego snu 
w skutek nieczułości pęcherza. U dzieci powstaje ta przy
padłość z niedbałego pielęgnowania w pierwszych latach,
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przez co przechodzi w nałóg, który z dziecinnych lat 
przechodzi do młodocianego i dojrzałego wieku. Takie 
osoby nie powinny jeść, szczególnie przed wieczorem 
ostrych pokarmów, korzennych, ani pić dużo płynów, 
przed położeniem się oddać urynę, spad na twardem.

Leczenie jak pod a . i wstrzykiwanie z Ele. B. 
k. Pęcherza moczowego p ia se k  i  kam ienie (Gravelles et Cal- 

culs). W pęcherzu moczowym, wytwarza się ze skła
dników uryny piasek cieńszy lub grubszy, przez dołą
czenie śluzu lub krwi powstają kamyki mniejsze, większe, 
nawet znacznej objętości, są po części okrągłe, płaska- 
we, pojedyncze albo w większej ilości, objętość ich od 
wielkości grochu do kurzego jaja, a czasem nawet do 
pięści męzkiej. Ich skład, barwa i forma zależy od che
micznych składników; rdzeń tworzy jakieś obce ciało, 
np. skrzepły śluz, krew albo kamyk z nerek przez mo- 
czowody przeprowadzony do pęcherza.

Przyczyny. Kamienie w pęcherzu tworzą się w sku
tek fermentu kwaśnego lub alkalicznego. Z moczu na
gromadzonego w pęcherzu przy dłuższym zatrzymaniu 
jego, albo w skutek przerostu, gruczołu przyprątnego. 
Jako przyczynę do wytworzenia kamieni w pęcherzu, 
uważają niektórzy użycie kwaśnego wina, gdyż kamienie 
pęcherzowe pojawiają się najczęściej w Dolnej Austryi. 
Tworzeniu kamieni podlegają najczęściej mężczyźni szcze
gólnie w podeszłym wieku; w dziecinnym zaś osobliwie 
skrofuliczne i rahityczne istoty.

Symptomy są wedle objętości, liczby, położenia i po
wierzchni kamieni rozmaite; piasek urynowy odchodzi 
często bez wszelkich dolegliwości; niekiedy tylko dają 
się czuć bóle w szyjce pęcherza, lub w ujściu cewki 
moczowej. Zupełnie gładkie kamyki objętości grochu, 
a nawet bobu, wychodzą już nieco trudniej przez szyjkę 
pęcherza i przez cewkę moczową wraz z uryną; jeżeli 
są większej objętości, wtedy dokuczają przy chodzeniu, 
siedzeniu, a szczególniej podczas jazdy konnej lub po-
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wozem. Jeżeli kamienie są nieco większej objętości i kol
czaste, wtedy wywołują gwałtowne bóle w pęcherzu, 
które się szerzą aż do główki prącia, także do jąder i ud, 
czasem do kiszki odchodowej i macicy; takie kolczaste 
kamienie wywołują zwykle katar pęcherza, uryna odcho
dzi z bólem, jest zawsze mętna i tworzy po ustaniu 
śluzowaty lub ropiasty osad, niekiedy z krwią pomie
szany. O istnieniu kamieni można się przekonać jedynie 
przez sondowanie, sonda wprowadzona do pęcherza na
potyka tam kamień i wydaje odgłos podobny jak przy 
uderzeniu prętem metalicznym o kamień. Lecz nie za
wsze przez sondowanie można dociec istnienia kamienia, 
zwłaszcza jeżeli pęcherz kurczowo jest ściągnięty, albo 
mało uryny w nim się znajduje, albo jeżeli kamień w fał
dach pęcherza ugrzązł, albo jeżeli kamyki są małej obję
tości , potrzeba do tego wprawnej ręki biegłego opera
tora, który w położeniu horyzontalnem jak i stojąco to 
sondowanie kilka razy przedsiębrać musi. Bywają cza
sem kamienie tak wielkiej objętości, że można je odkryć 
nietylko przez sondowanie, ale też przez wprowadzenie 
palca do kiszki odchodowej przez namacanie.

Leczenie jak pod a. Pod wpływem tych lekarstw ka
mień jeżeli wapienny rozkłada się i wychodzi w postaci 
papki koloru popiołu po 20 lub 30 dniach leczenia. Je
żeli kamień jest innój natury, trzeba dłuższego czasu, 
lecz zawsze także wyjdzie w postaci papki różowawej.

I. P o lip  pęcherza .
Leczenie jak pod a., szczególniej forsować C i C5. 

m . W szystk ie  w reszcie choroby pęcherza  leczyć jak pod a.
179. Puchlina (hydropisie).

P uchlina w odn a. Jest to chorobliwe nagromadzenie pły
nów podobnych mniej więcej do surowicy krwi w tkan
kach i organach, albo w surowicznych jamach. Choroba 
ta zawsze jest następstwem innych chorób, sprowadza
jących zubożenie krwi, bywa ona lekka, podskórna i ciężka 
w różnych próżniach ciała; może objawić się nagle
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w skutek ostrych miejscowych i ogólnych zapaleń np. 
po szkarlatynie (podskórna puchlina) po zapaleniu jajni
ków, zapaleniu błon mózgowych (u dzieci ostra puchlina 
wodna mózgu), albo w skutek zwyrodnienia różnych we
wnętrznych organów, przez długo trwałą chorobę serca, 
wątroby, śledziony, nerek, jajników, brzusznych gruczo
łów, stawów i różnych błon surowicznych opłucnej, — 
osierdzia i otrzewnej.

Wodna puchlina pojawiająca się po odrze, szkarla
tynie, lub innych ostrych wysypkach, znika wkrótce po 
użyciu stósownych środków, bez wszelkich złych na
stępstw. Gdy przeciwnie zaskórna wodna puchlina, po
wstająca w skutek zapalenia opłucnej, płuc, wad organi
cznych serca, stwarduienia lub przetłuszczenia wątroby, 
także w skutek raka, w żołądku, wątrobie i macicy, 
w skutek chronicznego cierpienia nerek tak zwanej cho
roby Brigt’a, równie jak w skutek cierpień chronicznych 
mózgu, jest bardzo trudna do wyleczenia.

Podług ogólnego prawidła, wodną puchlinę wyjąwszy 
piersiową, należy leczyć specyalnem lekarstwem na ten 
organ, w którym się sformował przesiąk, i zawsze sła- 
bemi dozami, i często zażywać. 

a . W odna p u ch lin a  zaskórn a  (anasarque).
Puchlina podskórna stanowi nagromadzenie wodni

stego płynu w komórkach, tkanki skórnej, im więcej 
tam nagromadza się tego płynu, powierzchnia ciała na
brzmiewa i przedstawia niezwyczajną objętość, traci swą 
elastyczność, staje się ciastowatą, bladą, suchą i zimną, 
po naciśnięciu pozostaje dołek, który po dłuższym cza
sie się wyrównywa. Im dłużej ta choroba trwa, im wię- 
cej płynu nagromadza się w tkance komórkowej, tem 
więcej uszczuplają się funkcye organiczne całego ciała. 
Obrzmiewają szczególnie nogi, towarzyszy puchlinie osła
bienie, pragnienie, później biegunka i zmniejszenie uryny. 
Powstaje z przeziębienia, po febrach, po gorączkach wy
sypkowych, nadto ze stanu wątłego, słabowitego, z cier-
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pień serca, z przerodnienia nerek (choroby Brigt' a), a czę
sto trudno rozpoznań przyczynę.

Leczenie. F I I., S II. CII. albo A ll . co 1/4, szczególnie 
nastawad bardzo Ele. E. X  Ele. Ż. na 6 punktów, okł. 
z F. albo z F 2 lub C5 na podżebra i F II. co 1/4 do we
wnątrz ; Ele. B. na plex. symp. occip. okł. z A2 na ser
ce, lub nad. (2 ziarnka na łyżkę), kąp. z C5, kąp. z S5, 
kąp. z S.
Proste obrzm ienie (oedeme).

Opuchnięcie ograniczone do pewnego miejsca, za
miast być ogólne, jak pod a . (an asargu e). S. w dozach 
bardzo małych.

c. P uchlina w  p ie rs ia c h  (hydrothorax), patrz pod lit. l. 
Nr. 161, Płuca.

d . P uchlina  w odna brzu ch a  (hydropisie de 1’abdomen, ou 
Ascite), por. Nr. 28.
B rzuch, a ).
O stra . Stanowi nagromadzenie wodnistego płynu w ja
mie brzusznej, w skutek zapalenia otrzewnej i kiszek, 
albo w skutek organicznych zboczeń wątroby, śledziony, 
żołądka, nerek. Płyn zawarty w jamie jest żółtawy albo 
zielonkowaty, albo różowawy, mniej lub więcej przeźro
czysty, bezwonny albo cuchnący. Ilość tego płynu jest 
czasem nieznaczna, czasem dosięga 40 a nawet i wię
cej funtów.

Wodna puchlina w brzuchu, nigdy nie jest samoistną 
chorobą, lecz zawsze następstwem zapalenia naczyń w ja
mie brzusznej, lub organicznych zboczeń tychże, pocho
dzi także często ze zboczeń organicznych serca, lub na
rządów oddechowych.

Symptomy tej choroby, będącej jeszcze w pierwszych 
zarodkach, są niepewne, osobliwie jeżeli bardzo mała 
ilość nagromadzonego płynu.

Jeżeli więcej płynu w podbrzuszu się nagromadziło, 
wtedy przy fizykalnem badaniu, zauważymy falowanie, 
czyli przelewanie się płynu z jednej strony na drugą,



368

i gromadzi się znowu po ustaniu takowego w pośród 
jamy brzusznej. Badanie stojącego chorego okazuje nam 
rozdęcie podbrzusza sięgające mniej więcej do pępka, 
jeżeli nagromadzenie płynu jest dość znaczne, wtedy ob
jętość brzucha jest znaczna, pępek prawie zanikły, przy
łożywszy dłoń jednej ręki, po jednej stronie, a uderzając 
palcami rozdęty brzuch, z drugiej strony wtedy uczuwa 
przyłożona ręka falowanie płynu.

Symptomy przedmiotowe utwierdzają nas o istnieniu 
płynu, pacyenci uskarżają się przy wielkim nagroma
dzeniu na nudności, odbijanie, gniecenie w żołądku, bóle 
wątroby, zatrzymanie moczu i zatwardzenie stolca; ko
biety zaś na parcie ku częściom rodnym, czasem na 
opad pochwy macicznej. Jeżeli wodna puchlina w brzu
chu przybrała wielkie rozmiary, wtedy dołącza się do 
powyższych symptomów zaparcie tchu, bicie serca, na
pływ krwi do mózgu. Przebieg ostry tej choroby prze
chodzi łatwo w chroniczny, czyli przewlekły, i może trwać 
nawet przez lat kilka. Uleczenie tej choroby jeżeli po
chodzi w skutek zapalenia otrzewnej lub kiszek, kończy 
się pomyślnie, jeżeli zaś powstała w skutek chronicznych 
zboczeń narządów oddechowych lub w jamie brzusznej, 
wtedy jest trudne, a czasem bywa ta choroba śmiertelną.

Leczenie: S. w małych dozach, okł. i nać. z F 2 na 
podżebra, Ele. B. na plex., sym., occip. , kąp. S., S5.

Jeżeli są zaburzenia w funkcyach serca, cierpienia serca 
i krwi: w małych dozach A., lub A. X  S., okłady z A2 
na serce, lub A3, Ele. N ., lub Ele. B. na 6 punktów 
kąp. A2.

Jeżeli z cierpienia wątroby pochodzi, małe dozy F., 
albo F. X  S ., nać. z F 2 na podżebra lub okłady Ele. 
R. X  Ele. Z. na 6 punktów, kąp. C5.

Jeżeli puchlina pochodzi z cierpień gruczołów błony 
kiszkowej, małe dozy C. albo C. X  S ., nać. lub okł. 
z C5 na podżebra, kąp. C5.
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We wszystkich wypadkach dodawać stósowne kąpiele 
jest bardzo skuteczne.

Chroniczna. Powstaje w skutek organicznych wad na
rządów brzusznych i jest wielkiej doniosłości, ponieważ 
zboczenia organiczne nie tak łatwo dadzą się usunąć, 
zatem i ta puchlina.

Symptomy. Podbrzusze rozdyma się zwolna od dołu 
do góry, z uczuciem naprężenia i zimna w podbrzuszu, 
przyskórnia podbrzusza jest chłodna, ciastowata, żyły pod 
przyskórnią są nabrzmiałe. Z pomnożeniem płynu roz
dyma się podbrzusze, przez co kiszki i narządy brzuszne 
w swoich funkcyach są powstrzymane, mięśnie brzuszne 
rozszerzają się i tworzą pręgi czyli pasma, puchlina nie 
ogranicza się tylko na jamę brzuszną, lecz mięśnie brzu
szne, lędźwiowe i krzyżowe przybierają ciastowata formę, 
tak że przy naciśnięciu palcem powstaje w nich dołek, 
który po dłuższym czasie się wyrównywa. Przy wzmaga
jącej się puchlinie w jamie brzusznej powstaje wodniste 
obrzmienie w stopach i około kostek, które przez noc 
niknie, przy dalszem trwaniu choroby, wodniste obrzmie
nie posuwa się zwolna do łydek i łączy się z obrzmie
niem mięśni tułowu; w ostatnim okresie przyłącza się 
opuchnięcie wodniste mięśni klatki piersiowej, nawet 
twarzy i kończyn górnych. W skutek nagromadzenia 
płynu w jamie brzusznej, powstaje uporczywe zatwar
dzenie lub zatrzymanie stolca, skąpy czerwony mocz 
z ceglastym lub białym osadem.

Fizykalne badanie w leżącej pozycyi, okazuje falowa
nie płynu wodnistego w jamie brzusznej, który przy 
zmianie pozycyi przelewa się na jedne lub drugą stronę, 
ułożywszy pacyenta na wznak, daje się uczuwać przez 
uderzenie palcem o brzuch na przeciwnej stronie falowe 
poruszenia płynu. Zazwyczaj towarzyszy tej chorobie su
chość w ustach, kaszel ksztuszący, duszność, bicie serca, 
puls słaby, przyspieszony, wymijający, brak apetytu, 
silne pragnienie, wychudnienie i odpadnięcie z sił. Po-
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wstaje także w skutek raptownego stłumienia regular
ności , osobliwie u kobiet w latach klimakterycznych, 
oraz jeżeli choroby przyskórni zewnętrznemi środkami 
stłumione zostały i do wnętrza zstąpiły.

Leczenie jak wyżej, ostre j pod lit. d ., tylko dozy mogą 
być zwykłe i nastawać stosownemi kąpielami i Elektry
cznością.

f .  W odna pu ch lin a  g ło w y  (Hydrocephale) porów. Nr. 48. 
Głowa, lit. g.

Wodniste wypociny znajdują się już to w zewnętrz
nym worku błony pajęczynowatej, jako w odo-g łow ie  ze
w nętrzne  (hydrocephalus externus), już to w komórkach 
mózgu w odo-g łow ie  w ew nętrzne (hydrocephalus internus), 
już to w tkaninie i zagięciach błony miękkiej, pod na
zwą obrzęk liny  (oedema piaematris), na ostatek w isto
cie mózgu, jako obrzęknienie mózgu (oedema cerebri).

P rzy  ostrem nagrom adzeniu  w ody  (hydrocephalus acu- 
tus), ciecz jest mętna, pływają w niej strzępki podobne 
do nitek, komórki są rozmiękczone, substancya mózgu 
miejscami wodnisto-nabrząknięta, reszta mózgu przekrwio
na, albo bezkrewna. Tak przy przekrwieniu jak przy 
nabrzęknieniu wodnistem, okazuje się istota mózgu po
większona, a zakręty mózgowe spłaszczone, ilość płynu 
zaś wynosi tylko kilka łutów.

Przy chronicznem nagromadzeniu wody wewnątrz 
mózgu, płyn jest czysty, wewnętrzne ściany komórek 
gładkie, zbite, zgrubniałe, sama istota mózgu bezkrewna, 
rozmiękczona albo zbita, najczęściej zanikła, ilość płynu 
zawartego wynosi 4—12 łutów czasem kilka funtów. 
Obrzęknięcie wodniste miękkiej błony mózgowej znajduje 
się na wypukłości obu półkól mózgowych, tkanina mięk
kiej błony jest zgrubiała, luźna i łatwa do przedarcia, 
można ją łatwo od istoty mózgowej oddzielić.

Obrzmienie wodniste samego mózgu jest albo czę
ściowe, albo powszechne, istota mózgowa staje się miękka, 
bezkrwista, a we wysokim stopniu tej choroby na biało-



371

brudny gąszcz przeistoczona, który to stan zowiemy 
białem rozmiękczeniem mózgu.

Przyczyny wypocin wodnistych w mózgu lub w jego 
oponach, są zazwyczaj bicie krwi do mózgu, w skutek 
czego powstają wodniste wypociny, osobliwie przy ser
cowych i płucowych chorobach, przy zastojach wewnątrz 
czaszki w skutek narośli na szyi, także przy gwałtownych 
zapaleniach płuc, kiszek, w skutek tyfusu, szkarlatyny, 
naturalnej ospy, w skutek ostrych reumatyzmów i ostrych 
katarów kiszek, także po nadużyciu rozpalających napo
jów, w skutek choroby Brigt’a, krzywicy, raka, skor- 
butu, w którym to razie zakażenie krwi następuje przez 
utratę włókniku. Największe usposobienie do tej choroby 
mają dzieci, szczególnie w czasie ząbkowania. Także gdy 
dzieci wcześnie do natężających umysł nauk są zasadzone 
przy równocześnie wątłym i źle żywionym organizmie, 
albo dzieci skłonne do opuchnięcia gruczołów, skrzywie
nia kości i t. d.

Wydarza się także ta choroba u dzieci na pozór zu
pełnie zdrowych, najczęściej do 8go roku. U dorosłych 
wydarza się ostre wodo-głowie rzadziej, najczęściej wsku
tek innych chorobowych processów, albo też w starości, 
u pijaków nałogowych z obrzmiałą bladą twarzą, także 
umysłowo chorzy podlegają tej chorobie.

Symptomy. Są podobne do symptomów przy zapa
leniu mózgu, i tu pojawiają się womity i drgawki czę
ściowe lub ogólne, w dłuższych lub krótszych odstępach, 
przy takich drgawkowych kurczach pojawia się śpiączka, 
z początku krótko trwająca, później zaś ledwie obudzą 
się chory na usilne wołanie, ale znowu popada w śpią
czkę ; wzrok, słuch i mowa są utrudnione, źrenice roz
szerzone. Przy wzmagającej się chorobie, wzmaga się 
i senność z przygniatania mózgu przez nagromadzony 
płyn, dołączają się do tego porażenia pęcherza moczo
wego i odbytnicy, powstaje mimowolny odpływ uryny, 
i także wydzielenie stolca, zupełnie jak przy zapaleniu
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mózgu, albo gruźlicowych wypocinach. Rzadko towarzy
szy tej chorobie wyraźna gorączka na wstępie, nawet 
zdarza się często, że tacy chorzy bez wszelkich zwia
stunów, raptem jakby udarem czyli apopleksyą tknięci 
upadają rażeni tak zwaną apopleksyą wodnistą.

U dzieci pojawia się wodo-głowie w bardzo ostrej 
formie, gorączka silna trwa tylko krótki czas, wnet po
jawiają się konwulsye i śpiączka bez wszelkich zwiastu
nów, czasem w przebiegu innych gwałtownych zapaleń, 
albo w skutek pogorszenia chronicznego wodo-głowia. 
Najczęściej powstaje u nieh ta choroba zwolna i niepo
strzeżenie z gorączkowem podrażnieniem mózgu, dopiero 
gdy kurcze się dołączają i nagromadzenie płynu zwia
stują, wtedy dyagnoza jest niezawodna. Płyn w miernej 
ilości z początku, przy wczesnem użyciu odpowiednich 
środków może być zupełnie usunięty, rozumie się jeżeli 
nie ma zbytecznego zakażenia krwi, jak przy gruźlicy, 
szkorbucie i krzywicy. Jeżeli się nie udało nagroma
dzone wodniste wypociny zupełnie usunąć , wtedy po
wstaje chroniczne wodo-głowie.

Wodo-głowie u dzieci przy piersi, przedstawia się przez 
jednostajne powiększenie objętości głowy dziecka, w kilka 
miesięcy lub kilka lat po urodzeniu.

Daje się A II. X S II. co 1/4, lub zwykłe dozy mamee, 
a jeżeli dziecku starszemu już to dozy bardzo słabe, 
nadto Ele. N. na occip. nad mniejsze podjęzykowe nerwy, 
po obu stronach atlasu, na skronią nad. z A2, okł. A2 
na całą głowę i kark, kąp. A2, nad. lub okł. z F 2 na 
podżebra, nad. z A2 na okolice serca.

Dla starszych A2 II. co 1/4, C I. co l/4, jeżeli przy
czyną tuberkuły, Ele. N. na occiput nad małe podjęzy
kowe, po obu stronach atlasu, na skronie, ok ł., nad. 
z A2 na całą głowę i kark, kap. A2, nad., okł. z F'2 na 
podżebra, nacier. na okolice serca z A2.

Chroniczne w odo-g łow ie  (hydrocephalus chronicus).
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U dzieci jest po części przyrodzoną chorobą, po czę
ści nabytą, albo też pozostałością ostrego wodo-głowia. 
Dzieci z przyrodzonśm wodo-głowiem umierają albo za
raz, albo w krótkim czasie po narodzeniu.

Czaszka w przyrodzonem wodo-głowiu jest nader 
wielka, kości czołowe i boczne są bardzo wystające, cie
mię wielkie najczęściej falujące, skostnienie ciemienia 
odbywa się nieprawidłowo, przez to czaszka przybiera 
formę podługowatą, albo w poprzek więcej rozszerzoną, 
albo potyliczna kość więcej wystaje, albo po jednej stronie 
czaszka powiększona, a przez to skrzywiona. Niemowlęta 
z przyrodzonem wodo-głowiem mają wzrok zyzowaty, 
gałki oczne drgające, wyraz takowych oznacza tępotę 
umysłu, jęczą we śnie, sen niespokojny, albo jeżeli są 
na rękach matki, lub mamki, pokładają głowę na ich 
ramienia, nie mogąc takowśj długo o własnej sile utrzy
mać. Przy gniewie, przestrachu, albo podczas ząbko
wania pojawiają się konwulsye, lub tężecowe kurcze w po
łączeniu ze śpiączką, chodzić poczynają dopiero w trze
cim roku, tracą często równowagę i upadają, chód jest 
niezgrabny, mowa niewyraźna, mięśnie wiotkie, cera blada 
z żyłami krwią przepełnionemi osobliwie w skroniach 
i czole, są nader drażliwe, tak że przy najmniejszem 
wzruszeniu pojawiają się omdlenia, drgawki i kurcze, do 
tego dołącza się niestrawność, zatrzymanie stolca, u nie
których czasem żarłoczny głód.

Przysporzone czy li nabyte w odogłow ie powstaje podczas 
krzywicy, gruźlicy, przy chorobach sercowych, przy wiel
kiej bezkrwistości, albo jest pozostałością niezupełnie wy
leczonego ostrego wodo-głowia. Im więcej wody w gło
wie nagromadzone, tem więcej ruchawość i umysłowy 
rozwój są upośledzone.

Przebieg tej choroby jest przewlekły, przeto pojawy 
są zmienne; pojawia się gorączka, bóle głowy, womity, 
kurcze, lub konwulsye w skutek nacisku na mózg, albo 
powstają pogorszenia bez wyraźnych podrażnień mózgu,
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albo pozostaje w jednakowym stanie, z wyjątkiem, że 
cera jest bledsza, a wychudnienie widoczniejsze. Zupełne 
wyleczenie rzadko się wydarza, jedynie przez stosowne 
leczenie i odpowiednie pielęgnowanie można takie dzieci 
przez niejaki czas przy życiu utrzymać.

Leczenie takie samo jak wyżej ostrego. 
g . P uchlina w odna w orka  sercowego czy li o sie rdzia  (Hydro- 

pericardite).
Stanowi nagromadzenie znacznej ilości wodnistego płynu 

w worku otaczającym serce.
Przyczyny: Zwykle bywa brak barwnika we krwi, 

z równocztsnem wodnistem opuchnieniem innych narzą
dów, szczególnie przy wodnej puchlinie w skutek obrzmie
nia i stwardnienia śledziony, przy chorobie Brighfa, przy 
cierpieniach raka, przy niedokrwistości, albo też rozro
ście prawej komórki sercowej. Wytwarza się także wodna 
puchlina w skutek odymy, albo zwątrobienia płuc przy 
organicznem zboczeniu klapek sercowych, a najczęściej po 
zapaleniu mięśni sercowych.

Symptomy: Ból mniej lub więcej gwałtowny, czasem 
proste ściskanie po stronie serca, ataki bicia serca, albo 
uderzenia nagromadzone zmieszane i przerywane, wypu
kłość (obrzmienie), która się posuwa na jedne lub drugą 
stronę, według położenia ciała, często odgłos jakby tar
cia, puls przyspieszony (i przerywany w wypadkach da
leko posuniętej choroby) rzadko olśnienia, zawroty, dzwo
nienie w uszach, zrywanie się ze snu, rzadziej przestrach, 
majaczenie, konwulsye, opuchnięcie nóg. Pojawia się 
przytem wielka duszność niedozwalająca uleżeć w łóżku, 
chory może tylko albo na kanapie, albo w fotelu sie
dząco dnie i noce przepędzać z naprzód pochylonym tu- 
łowem. W skutek nagromadzonego płynu w osierdziu, 
płuca nie mogą się swobodnie rozszerzać, ztąd powstaje 
obrzmienie żył szyjnych, siność i nabrzmienie twarzy, 
później dołączają się wodniste opuchnienia w kończynach 
dolnych, w przyrodzeniu, w jamie brzusznej, naostatek
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w klatce piersiowej, przez co oddech staje się krótki, 
ciężki i bolesny; w skutek przekrwienia mózgu, chory 
traci czucie, podpada w śpiączkę i kończy życie przez 
uduszenie.

Leczenie: A. w dozach bardzo małych III. szklanki 
C III. małe dozy, a często, albo A2 III., nać. z A., z A2 
na serce, (2 ziarnka w łyżce oliwy) i kąp. C5, nać, C5, 
nać. z F, lub F 2 na podżebra, Ele. N. 

h. P uchlina w odna ja jn ik ó w  (Hydropisie de l’ovaire).
Jest następstwem poprzedniego zapalenia jajnika, albo 

skutkiem zbytecznego napływu soków, powstaje zazwy
czaj w lewym rzadziej w prawym jajniku.

Początek tej choroby jest powolny, niewidoczny, z po
czątku bez bólu i zawadzania miejscowego, z wypukłością 
podbrzusza po jednej stronie, następnie z bólami kłują- 
cemi i ciągnacemi, wypukłość ta daje się łatwo przez 
mięśnie brzuszne namacać. W dalszym rozwoju przy
biera to nabrzmienie jajnika kulistą formę i wtedy daje 
się łatwo w przeciwna stronę lub też do góry posuwać, 
nawet chora kładąc się na zdrową stronę, uczuwa prze
sunięcie tej kuli na przeciwną stronę. W tym okresie 
wzmagają się bóle, przez rozdęcie podbrzusza, chora uczuwa 
strętwienie uda po stronie cierpiącej; nudności, skłon
ność do womitów, a nawet womity, przy dłuższem trwa
niu twarz blednieje, chora z ciała opada, przyskórnia jest 
sucha, dołącza się do tego brak sił żywotnych. Później 
gniecenie w brzuchu i w nerkach, trudność oddawania 
moczu, albo bardzo częste oddawanie, zatwardzenie, po
tem opuchnięcie nóg, odech utrudniony, duszność czasem 
nadzwyczajna. Choroba ta może trwać 15 nawet 30 lat 
i jest powodem najrozmaitszych bólów.

Leczenie: Dozy najmniejsze CIII. co 1/4, Ele. R. X  
Ele. Ż. na symp., plex. i wzdłuż kolumny pacierzowej, 
często skutkuje S II., wstrzykiwania z C. i S., okł. z C5 
na jajnik, okł. z A2 na serce, kąp. z C5. z S5. 

k . P uchlina  w odna m acicy.



376

Pojawia się jako wynik innych głębiej tkwiących za
każeń, osobliwie u takich niewiast, które przez częste 
i ciężkie porody wiele krwi utraciły.

Symptomy: Zatamowanie regularności przy obrzmie
niu podbrzusza, w skutek rozdęcia macicy, tak że ona 
przedstawia pozornie stan ciężarności i już nieraz wy
darzyło się, że nawet biegli akuszerowie orzekali taką 
przypadłość, albowiem rozdęcie macicy nie ustala się 
tak prawidłowo przy tej przypadłości, jak przy ciężar
ności, tu wzmaga się rozdęcie macicy tak szybko w prze
ciągu kilku tygodni, że w krótkim czasie objętość pod
brzusza równa się ciężarności w 8 miesiącu.

Przy fizykalnem badaniu zewnętrznem , napotykamy 
podobnie jak przy wodnej puchlinie w brzuchu, falowanie 
płynu, przy wewnętrznem zaś, nacisnąwszy zewnętrzne 
podbrzusze ku dołowi, czujemy przez pochwę falowanie 
płynu znajdującego się wewnątrz macicy, dołączają się 
do tego nabrzmienia warg wstydliwych i nóg, które są 
ciągle chłodne z przyskórnią spierzchłą, uryna skąpa, 
ciemno-brunatna z osadem białych, tętno serca mdłe, 
puls słaby i drobny.

Leczenie jak wyżej pod h. 
m . P uchlina  w odna ją d e r  i  m oszny (hydrocele).

Obrzęknienie utworzone przez przesiąknienie płynu 
surowicznego do tkanki worka czyli moszny, albo przez 
wylanie się tego płynu w jednej z błonek otaczających 
jądra, albo w błonce otaczającej sznurki nasienne. Bywa 
często wywołaną zaziębieniem, albo porażeniem kontuzyą 
organów gruczołowych, które okrywa ta błona.

Nabrzmienie w mosznie jest wydęte i podłużne, wię
ksze u dołu niż u góry, w formie gruszki, bezbolesne, 
na wpół przeźroczyste. W skutek zewnętrznego zgnie
cenia, lub uszkodzenia, powstaje także zapalenie moszny 
i jądra, następnie wytwarza się wodnisty płyn. Siedziba 
tej choroby jest właściwie w błonce jądra. Jeżeli obję
tość moszny przybierze wielkie rozmiary, wypompowują
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płyn, lecz tę operację trzeba powtarzać co pewien czas 
i to tem krótszych odstępach, im częściej się robi, jest 
to środek tylko paliatywny w allopatyi.

Leczenie: S I., C I., C51., CJ I. i kąp. z C5, lub z S., 
lub z A2, okł. z C5 na mosznę, Ele. R. X  Ele- Ż na 
symp., occip., plex., Ele B. tamże i na między-krocze, 
pachwinę, i jak leczenie raka, to jest dodając wedle po
trzeby A I. i A21. lub naprzemian z jednym z poprze
dnich i okł. z A2 na mosznę.

U w agi. Wszystkie poprzednie leczenia (wyjąwszy pu
chliny wodnej osierdzia), powinny zakończać się dłuż- 
szem używaniem samego S.

Hr. M. streszcza leczenie wodnej puchliny w następu
jącej ogólnej regule: „W odne p u ch lin y  (w y ją w szy  w odną  
„puchlinę w  p ie rs ia c h )  p o w in n y  się p rzedew szystk iem  zw a l
c z a ć  p rze z  specyalne lekarstw o  d la  tego o rg a n u , w  k tó -  
„rym  n a s tą p iło  p rzesiąkn ien ie  surow icznego p ły n u  i  to  
w  dozach najm n iejszych " np. :

„ W  ja jn ik a c h  p rze z  C ancerozy.
„ W  brzuchu czy li podbrzu szu  p .  F ebrifu g i.
„W  osierd ziu  serca przez A n g io ity k i w y ją w szy , że 

„trzeba d o daw ać  ja k o  środek  pom ocn iczy ta k i, k tó ry  w sk a -  
„zuje kon sty tu cya  chorego, albo k tó ry  w skazu je p ie rw sza  
„p rzyczyn a  choroby, je ż e l i  ta  może być znaną, środek  ten 
„zada je  się n aprzem ian  z g łó w n ym .u

NB. Na przypadek duszności jeszcze zmniejszać dozy 
(4 dziennie łyżeczki z II., z III. szklanki).

Pompowania nigdy nie wyleczają puchliny, one tylko 
opóźniają, a czasem nawet przyspieszają katastrofę.

Kiedy nogi są bardzo rozsadzone i zagraża gangrena, 
używanie C. jest nieodzowne, mianowicie na zewnątrz. 
C. nie raz wstrzymało zagrożenie gangreną lub począ
tkującą gangrenę.

Wyleczeń wodnej puchliny jest bardzo wielka liczba. 
n. P uchlina  w odna ogólna.
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Leczenie w dozach najmniejszych, jak puchliny za- 
skórnej pod a.

Jeżeli utrudnione oddechanie pochodzi z wątroby 
to P.

Jeżeli pochodzi z oskrzeli płuc, to P.
Jeżeli pochodzi z jajników, to C.
Działanie S. może być pożyteczne dając je naprze- 

mian z jednym z powyższych środków.
180. Plamica (Morbus maculosus Werlhofii), (Purpura) (ecchy- 

mose spontanee) (maladie pourpree).
Przedstawia wydzielanie się krwi pod przyskórnią 

i tworzy równocześnie sine plamki na powierzchni przy- 
skórni, które przybierają w krótkim czasie wielkie roz
miary.

Przyczyny są : zewnętrzne uszkodzenie albo przekrwie
nia miejscowe naczyń krwionośnych, a najczęściej szcze
gółowe zakażenie krwi, jak to bywa przy tyfusie, odrze, 
szkarlatynie, ospie, gnilcu czyli szkorbucie, albo długo
trwałym reumatyzmie. Tworzą się sino-czerwone plamki 
na przyskórni, które bardzo prędko się rozszerzają, krew 
wydziela się przez pory, dołącza się później krwawienie 
ze wszystkich otworów, jak to często bywa przy szkor
bucie. Wydarza się ta przypadłość najczęściej w klasie 
biednych ludzi, którzy się żywią niezdrowemi pokar
mami, mieszkają nagromadzeni w zimnych, wilgotnych 
domach, albo w okolicach bagnistych, nad jeziorami, 
morzem, najczęściej podlegają tej chorobie dzieci i nie
wiasty, albo mający usposobienie syfilityczne i bywa 
także dziedziczną. Często powstaje bez wszelkich zwia
stunów raptownie, a czasem przeciwnie po kilku dniach 
osłabienia i cierpienia, naprzód pojawiają się plamy na 
rękach i nogach, później zaś na tułowiu. Pojawiają się 
plamy z punktami ciemno-czerwonemi, podobnemi do 
ukąszeń pchły, które tym się od nich różnią, nietylko 
że sa ciemniejsze, ale że nie nikną ani zmieniają koloru 
pod naciskiem palca. Są rozsiane nieregularnie, a rzadko
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w grupkach. Czasem plamy wielkie dochodzące wielkości 
talara, są rozrzucone między małemi. Towarzyszą tój 
przypadłości brak apetytu, ociężałość, niechęć do pracy, 
bóle głowy i ciężki oddech, bardzo często też krwawie
nie z nosa i otworu stolcowego, twarz, policzki, wargi, 
dziąsła i podniebienie są blade i plamkami sino-czerwo- 
nemi obsiane, które wkrótce czernieją. Dopóki krwawienie 
z nosa, dziąseł, otworu stolcowego się nie objawia, nie 
ma jeszcze żadnego niebezpieczeństwa, gdy zaś się po
jawią, wtedy wzmaga się osłabienie aż do omdlenia, 
poczem gdy się wcześnie nie zaradzi, następuje śmierć 
w skutek braku sił żywotnych i rozkładu krwi.

Leczenie: Scrof. i Antiangioitico Nr. 3 X  z I. lub 
II. szkl., Febrifugo Nr. I. na sucho dwa lub trzy razy 
dziennie po jednem ziarnku, zresztą dopełniać takieiui 
środkami, jakie odpowiednie są wyraźniej zaatakowanym 
organom. Niekiedy Antivenereo. Omywanie ciała roz
tworem z Antiangioitico nuovo, lub Nr. 3 ziarn 10 
na szklankę wody. W razie owrzodzenia dziąseł brać 
w usta po trosze Elektryczność pegli Angioitici czyli nie
bieskiej.

180a Przyprątnego gruczołu zapalenie (Prostatite).
Siedziba tej choroby jest między szyjką pęcherza, do 

którego się gruczoł przyczepia niżej woreczków nasien
nych i miedzy kiszką odchodową, ciało gruczołowate 
formy do kształtu małego serca, wielkości kasztana, po
łożone przed szyjką pęcherza, z ty łu , połączenia kości 
łonowej, otaczające pierwszą część kanału moczowego, 
którego kanały wydzielające śluz otwierają się do cewki 
moczowej, która przechodzi przez te kanały i wlewają do 
niej ciecz białawą, kleistą, przeznaczoną zrobić śliskiem 
wnętrze kanału moczowego i dla doprowadzenia soku na
siennego do organów rodzajnych kobiety. Gruczoł przy- 
prątny jest tem dla mężczyzny, czem jajniki dla kobiety.

W stanie prawidłowym nie sprawia on żadnych do
legliwości; atoli przez uporczywe zatrzymanie, obrzmienie



380

naczyń hemoroidalnych powstaje rozdrażnienie tego gru
czołu, a tem samem obfitsze wydzielanie soku. Przez 
onanię, nadużycie rozkoszy płciowej , albo źle leczony 
tryper, powstaje także zapalenie tego gruczołu, które 
w początkach może być łatwo uleczone, jeżeli zaś było 
zaniedbane, wtedy powstaje obrzmienie i stwardnienie 
z chronicznym upływem soku. Jeżeli mężczyzna przed 
25 rokiem onanizował się, gruczoł przyprątny, dostaje 
zapalenia, marnieje i usycha. Skoro nasienie żyjątkowe 
zostało wydzielone wprzód zanim wszystkie kanały zo
stały uformowane, gruczoł ten się kurczy i nie daje 
więcej znaku życia, i staje się niejako ciałem obcem, 
więcej szkodliwem niż pożytecznem; później jest powo
dem formacyi żyjątek, dla których on reprezentuje nie
jako gąbkę skalną i bywa przyczyną udręczeń powol
nych, a ciągłych; cały organizm wysycha i śmierć grozi 
jeżeli zawczasu leczenie nie powstrzyma postępu cho
roby.

Leczenie. Chodzi tu o odnowienie organizmu, co nie 
jest łatwem, zachowanie się stósowne, to jest powstrzy
manie się we wszystkiem, mianowicie spółkowania. Dyeta 
mleczne przez kilka lat,

Hr. Mattei Nr. 289 karta 121 odseła do Nr. 266 
lit. l . mówi tam. pod l. jak pod h. to jest:

S I. A l. nać. C5. na podżebra kąp. C5. z S. z A2, 
Ele. B. na całe ciało lub Ele. N. namoczenie lekkie 
głowy okł. z A. na okolice serca, co godzinę jedno 
ziar. A2, na sucho, tak dziennie 10 z. Ele. R. X  Ele- Z. 
na 6 punk. i nad oczodoły, nać. z C5. na sacr. między 
krocze, łono i dotyczące punkta lub z S. Ele. R. albo 
Ele. B. albo Ele. N. na dotyczące punkta. 

a . P a ra liż  g ru czo łu  p rzyp rą tn eg o .
Leczenie. S I. A l. nać. lub okł. z C6. na podżebra, 

kąp. z C5., z S., z A2. Ele. N. na całe ciało i z Ele. 
N. namaczywanie lekkie głowy; okł. z A. na okolice
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serca, 10 z A2., co godzinę na sucho po jednem, Ele. 
R. X  Ele. Z. na 6 punktów i nad-oczodoły, nać. C5. na 
sacr. między-krocze, łono, tamże nać. S., Ele. R., Ele. 
B. lub N. w okł. tamże.

N a d w erężen ie  (zw yrodn ien ie) gru czo łu  p rzyp rą tn eg o  
z katarem pęcherza połączone, u mężczyzny 71-letniego 
wyleczone p. S. wewnątrz i w okładach, oraz Ele. R. 
na sacr.

1806. Przetoka, Fistuła, patrz Fistuły Nr. 42.
W następstwie niestósownie leczonych wrzodów na 

różnych miejscach ciała, tworzy się bardzo często za
głębienie materyi, rodzaj woreczka wrzodową materyą 
napełnionego albo cewki, co nazywamy fistuła. Jeżeli 
takie zagłębienie nie ma osobnego otworu, wtedy nazywa 
się wrzodem cewkowatym czyli f is tu łą  ś lep ą . Jeżeli ma 
otwór nieprawidłowy, przez który ciecz rozpiasta na ze
wnątrz odchodzi, wtedy zowiemy taki wrzód cewkowaty 
fistuła kompletną. Oprócz wielu fistuł mamy ważniejsze: 
f is tu ła  w oreczka  łzaw ego , f is tu ła  k is z k i odchodow ej, f is tu ła  
m oszny, i t. p. na które allopatya nie ma lekarstwa do 
uleczenia, wyjąwszy chirurgiczną operacyą, która usiłuje 
przez rozcięcie ścian przetoki, wywołać zapalenie w prze
ciętych częściach i organiczną łączność owrzodzonych 
ścian przetoki uskutecznić, co niestety bardzo rzadko się 
wydarza, ponieważ przetoki są następstwem albo źle 
leczonych wrzodów, albo zakażenia skrofulicznego.

Fistuły powstałe wskutek źle leczonych wrzodów 
w zdrowym zresztą organizmie, dają się łatwiej uleczyć, 
ale mające swoją podstawę w zakażeniu soków, tych ku- 
racya jest trudna i długo trwająca i w tym wypadku 
przedewszystkiem trzeba się starać jakość soków pole
pszyć. Elektro-homeopatya leczy przetoki bez operacyi. 
Jeżeli przetoki polegają na zakażeniu soków organicz
nych, jak to bywa u skrofulicznych, artrytycznych, he- 
moroidalnych, liszajowych, wtedy walczyć przedewszyst
kiem przeciw tym zakażeniom: odpowiednie środki używać,
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szczególnie starać się, ażeby odpływ materyi swobodnie 
się odbywał, aby czystość wzorowa zachowaną była.

Leczenie różnych przetok — p. Nr. 42 Fistuły. 
a - P rzetoka cew ki moczowej.

Powstaje w skutek wrzodu wytwarzającego się przy 
gwałtownem zapaleniu cewki moczowej, najczęściej w oko
licy szyjki pęcherza moczowego, który po przepęknięciu 
formuje przetokę, przez którą uryna na zewnątrz odpły
wa i otaczające części rani.

Leczenie. Oprócz wskazanego pod Nr. 42. Przy nad
zwyczajnej czystości, bardzo pomocne kąpiele siedzące 
(Sitzbad) z C5., z S. lub A2., rano i wieczór — albo 
przynajmniej moczenie członka w roztworze z powyższych, 
jeżeli fistuła jest wewnątrz. Przy tem należy starannie 
baczyć, aby przy zagojeniu zwężania cewki uniknąć.

181. Rak. (Cancer).

N iektóre -wstępne -wskazówki 
naukowe.

§. 1. N a t u r a  raka-

Rak wyróżnia się od wszelkich innych nabrzm ień czyli 
guzów  — a między temi, od w rzodu  rakow atego  (can -  
croide) czyli ra n y  ż r ąc ej- to c zą c e j (do którego jest bardzo 
podobny i który jest tak samo jak rak, fatalny) przez 
mieszczenie w swojej tkance k o m ó rk i, która tylko jest 
rakowi właściwa, a której nie można odróżnić, tylko za 
pomocą mikroskopu. Tej komórce nadano nazwę kom órki 
rakow ej.

Wyróżnia się także tem : że gdy wszystkie guzy-na- 
brzmienia, nie wyłączając wrzodu rakowatego nie są czem 
innem, jak tylko zwyrodnieniem tkanek normalnych ciała 
ludzkiego: tkan ka  zaś rak o w a  jest wytworem nowym, 
zupełnie obcym ciału, który usadowił się na miejscu
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tkanek normalnych, zniszczywszy takowe, żywiąc się 
niemi.

Rak wyróżnia się wreszcie tem , że przy wszystkich 
guzach a nawet przy w rzodzie  rakow atym , wyniszczenie 
wątłość (cachexie) nie jest trwałem i jeżeli przychodzi, 
to bywa raczej następstwem zaburzeń lub wyniszczeń 
organów, gdy przeciwnie przy raku wyniszczenie jest 
objawem stałym i pochodzi z pochłaniania przez krew 
cieczy ra k o w ej i ogólnego zatrucia całego ustroju ciała, 
zatrucia, które jest cechą trzeciego i ostatniego peryodu 
choroby raka.

Można i to dodać, że gdy wszystkie inne guzy nawet 
w rzód  ra k o w a ty  (caneroide), allopatia sądzi, że może 
wyleczyć (to jest wstrzymać rozwój), rak zaś nigdy nie 
mógł być zatrzymany, nawet przez allopatyą. Wszystkie 
znane środki okazały się bezskuteczne, a operacye we
dług wszelkiego prawdobodobieństwa tylko przyspieszają 
zakażenie organizmu.

B óle rw ia ce  (lancinantes), które nie samym tylko 
guzom rakowym towarzyszą, są prawdopodobnie nastę
pstwem wzburzenia krwi. W niektórych wypadkach może 
ich wcale nie być, przy chorobie raka, i w ogólności 
nie bywa ich prawie w początku, w okresie fo rm o w a n ia  
się  ra k a . Zaczynają się te bóle w okresie jego rozrostu  
i coraz bardziej się zwiększają, aż do fatalnego kresu.

Bóle te bywają czasem nurtujące, rzadziej tępe 
i ściskające. Zmieniają się najrozmaiciej, a czasem 
towarzyszy im do niezniesienia swędzenie. Napady 
bólów, zazwyczaj w nocy mocniejszych niż w dzień 
bywają coraz częstsze, wreszcie stają się ciągłe; wy
jąwszy niektórych wypadków, zupełnie ustają na kilka 
tygodni przed śmiercią.

Dziedziczność raka nie często jest udowodnioną jak 
chyba w jednym wypadku na siedem.

Choroba raka stosunkowo w największej liczbie ob
jawia się między 40. a 60. Najliczniejsze bywają w pier-
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siach i macicy, i kobieta więcej jest podległą tej choro
bie niż mężczyzna.

§. 2. Rozmaite formy raka.

Mniemanie, że każdy rak zaczyna się przez okres 
tw a rd o śc i po którym następuje okres m iękn ien ia  styka
jący się z trzecim okresem ją tr zen ia  (rozranienia) jest 
w zupełnej sprzeczności z faktami dobrze obserwowanymi 
i dobrze uzasadnionemu Począwszy od raka g a la re to w a 
tego (rak miękki) aż do sk ira  (raka twardego) spotyka 
się wszystkie możebne odcienia, i kiedy się takowe upo
rządkuje (uklasyfikuje) odnośnie do ich największej liczby, 
to znajdziemy przeciwnie, że najczęstszą formą jest ra k  
m iękki, który nazywają móżdżgowatym, gdyż ma stęża
łość materyi mózgowej.

G łówne typy raka.

1. R a k  m ózdźgow aty  (encephalolde), rak miękki, (od 
razu miękki), przedstawiający ciało podobne do mlecza 
pacierzowego albo materyi mózgowej jest najliczniej
szym ze wszystkich.

2. R a k  g a la re to w y  (gelatineux ou colloide), miększy 
jak poprzedni, tutaj do tkanki rakowatej domięszuje się 
pewien rodzaj galarety przezroczystej, bez koloru albo 
żółtawej, czasem różowawe j , podobnej do karuku lub 
galarety.

3. R a k  k rw a w ią c y  (hematode). Tu tkanka naczyń 
krwionośnych rozgałęzia się w masie raka i nadaje mu 
skłonność krwistą, stąd częste krwawienie.

4. R a k  cza rn ia w y  (melanique). W tym materya bar
wiąca czarna, domięszuje się do tkanki rakowatej i daje 
mu barwę mieniącą się od sinej do czarnej.

5. R a k  sk iro w a ty  czyli S k ir .  R a k  tw a r d y , jest to
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twardy narost na ciele, którego stężałość poczynając od 
twardości chrząstki, dochodzi twardości kamienia.

R a k i  k rw a w ią ce  i te, które nazywają gru źlicow em i, 
(tuberculeux ou granuleux) albo krostow atem i, będąc 
tylko odmianami a nie formami raka, dla tego nie do
dano ich w powyższem wymienieniu.

Czy rak jest więcej lub mniej miękki, więcej lub mniej 
twardy, to w niczem nie zmienia jego istoty natury. Te 
wszystkie odcienia są jednym i tem samem zakażeniem, 
jedną i tą samą chorobą raka. One wszystkie mają cha
rakterystyczną komórkę rakową.

§, 3. Powtarzanie się rozmaitych form raka ze wzglę
du na organa tą chorobą dotknięte.

Organa wywierają na raka wpływ, który sprawia, że 
pewna jego forma wydarza się częściej w jednym orga
nie jak inna.

S zy jk a  m aciczna  bywa napadana przez wszystkie for
my, począwszy od móżdżgowych aż do skira (twardego 
raka), z widocznem dążeniem do komórkowatości (vas- 
cularisation) i do gąbczastych narostów albo krwawienia 
często w bardzo wielkich rozmiarach.

J a jn ik i. Forma zwykła móżdżgowata, guzy odosob
nione, albo połączone, łatwo krwawiące.

P ie r s i  c zy li su tk i. Forma najczęstsza: twardy albo 
pośredni, między skirem a móźdżgowatym; czasem for
ma krwawiąca; rzadzej forma czarniawa, zawsze obfita 
w tłuszcz.

P odnieb ien ie, móżdżgowaty, niekiedy bomblasty czyli 
torbielowaty.

J ęzy k  — tak samo.
P rzew ó d  p o k a rm o w y  (Oesophage) miękki albo na wpół 

miękki.
Ż ołądek . Na odźwierniku (pylore) zwykły skir wreszcie 

móżdżgowaty albo galaretowaty.
25
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K iszk i. Forma skirowata z towarzyszeniem ścieśnie
niem; albo forma móżdżgowata z narostami.

W ątroba . Forma móżdżgowata wytwarzając guzy, już 
to wsunięte z częstr m krwawieniem. Tu są rzadkie formy 
skirowate, czarniawe i krwawiące.

M iędzy-krocze . Najczęściej forma móżdżgowata z gu
zami częstokroć licznemi.

G ru czo ły  lim fatyczne. Forma najczęściej móżdżgowata. 
Forma czarniawa rzadko.

K ości. Rak na okostnej (powierzchowny) najzwyklej 
bywa skirowaty; lecz rak szpikowy (pochodzący z mlecza 
pacierzowego! najczęściej bywa klejowaty - klejstrowaty 
albo galaretowaty, krostowaty, czasem bardzo twardy, 
inną razą nadzwyczaj miękki. W ogóle towarzyszą mu 
wysięki krwiste, częste i rozległe.

Mózg. Forma mózgowata z częstem krwawieniem. Skir 
bywa rzadko.

Oko. Forma móżdżgowata często czarniawa, rzadko 
galaretowaty, prawie nigdy skirowaty, często krwawiący, 
a wymiary jego często bardzo obszerne.

N e rk i. Forma móżdżgowata, nabrzmienia bardzo ob
szerne z częstem krwawieniem. Forma skirowata rzadko.

Pęcherz. Forma móżdżgowata, z narostami grzybko- 
watemi, forma skirowata rzadko.

P łu ca . W płucach forma mużdżgowata w opłucnej 
(osierdziu) (plevre) forma skirowata, zresztą guzy mie
szane (mixtes).

G ru czo ł ś lin n y  (parotide) forma prawie zawsze móżdż
gowata.

G ru czo ł ta rc zo w y  (thyroide). Dwie formy, móżdżgo- 
waty albo skirowaty lecz ten ostatni bardzo twardy.

Według więc tego, co wyżej powiedzieliśmy, jest 
bezzasadnem dłużej uważać raka, w sutkach, jako typ raka 
zewnętrznego; a raka w żołądku, jako typ raka we
wnętrznego, i z tego wnosić jak to jeszcze dotychczas 
czynią, że każdy rak powinien zmięknąć, i skończyć
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przez jątrzenie, rozranienie. W dalszym ciągu ta pra
wda jeszcze widoczniej się okaże.

§. 4, Rozranienie, (rozjątrzenie).

Badania przekonywują, że połowa raków w sutkach 
nie dochodzi do rozranienia, i że siódmy z chorych umar
łych na raka w sutkach lub w żołądku, umarli bez roz
ranienia.

W raku skóry, (epiteliale) bardzo często nie bywa rozra
nienia, jak równie w rakach kości i oka, gdzie przychodzi 
późno i spowodowane bywa ogromnem rozwinięciem guza. 
Rozranienie bywa bardzo rzadkie w rakach jajników, jąder, 
wątroby, międzykrocza, zwojów nerwowych, (des centres 
nerveux), nerek i płuc, a rozmięknienie wydarza się za
ledwie w połowie wypadków.

Gdy rozranienie się rozwinie, pewien rodzaj gangreny 
sprawia odpadanie obumarłych szczątków, w miejsce 
których powstają nowe wytwory rakowate. W skirach 
rozranionych łatwo się tworzą obszerne rany, głębokie, 
miseczkowate; w formie móżdżgowatej, gdzie tkanka jest 
delikatniejsza, nie odpadają wcale szczątki, lecz przeciwnie 
obumarła tkanka wytwarza często obszerne narosty albo 
grzybki. Raki rozraniają się czasem pod wpływem ku- 
racyi allopatycznej, lecz mimo to niszcząca praca choroby 
raka nie zatrzymuje się w organizmie. Zauważano na
wet rozranienie poprzedzone zupełnem odpadnięciem 
guza rakowego, wypadłego w skutek zapalenia gangre
nowego. (Te wyjaśnienia zaczerpnięte są z uczonych stu- 
dyów Dra Lebert nad rakiem „T ra ite  p r a tiq u e  des m a-  
lad ies concereuses* 1851 r. popierają jego zdanie o zu
pełnej niemożebności wyleczenia raka znanemi dotąd 
środkami allopatycznemi.

W wielu wypadkach zakażenie rakowe całego orga
nizmu objawia się przez pokazanie się, albo wokoło pier
wiastkowego raka, albo gdzieindziej większej lub mniej-

25*
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szej ilości guzów rakowych drugorzędnych (secoudaires) 
rozmaitej wielkości. Lecz bywają także wypadki, że te 
objawy stałego usposobienia rakowego wcale się tym 
sposobem nie przedstawiają i chociaż żaden guz drugo
rzędny nie pokazuje się , a mimo to zakażenie rakowe 
dopełnia się i śmierć sprowadza, krew utraca zdolność 
utrzymywania życia, w skutek rozkładu krwi jest czę
stokroć pożądańsza, jak zniszczenia tą chorobą na orga
nach się dokonywające.

§. 5. Oznaki i symptomy, które każą się domyślać 
istnienia raka.

Nie możemy tu mówić o wstępie, o przysposobieniu 
do raka, ponieważ ta choroba poczyna się zawsze wśród 
dość dobrego albo normalnego, a często nawet najlepszego 
zdrowia. Zaczyna się zwykle, gdy na zewnątrz ma się 
sformować przez mały niebolesny guzek, rosnący bardzo 
powoli, i któremu pozwala się rosnąć bez zwrócenia 
uwagi. Tem bardziej ten początek uchodzi wszelkiej 
uwagi, gdy guzek formuje się wewnątrz.

Co do stałej skłonności lub przysposobienia krwi, 
która przygotowuje wytworzenie się raka, jest niepodo
bieństwem tych rozpoznać, aż do chwili, gdy zaburzenia 
funkcyj życia każą podejrzywać istnienie już dokonanego 
wytworu rakowego.

Te zaburzenia funkcyjne, albo są ogólne i wspólne 
wszystkim odmianom raka, albo właściwe i wyłącznie 
przywiązane do cierpiących organów.

Z aburzen ia  ogólne są : wychudnienie, upadek sił, bla
dość, kolor żółtawy, albo żółto-słomiany skóry, zatwar
dzenie stolca.

Zaburzenia w yłączne w ła śc iw e , dają się czuć w czyn
nościach organu zaatakowanego i w czynnościach orga
nów sąsiednich, albo od niego zależnych. Zaburzenia te są:

1. W  ra k u  m acicy  (jeszcze nie rozranionym czyli nie
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otwartym) krwiotoki maciczne oprócz regularności, bóle 
macicy, gniecenie około otworu odchodowego, nabrzmie
nie tegoż otworu z otwardnieniem, zsiniałością i niere- 
gularnością stolca. Uczucie ciężarne w dole przy cho
dzeniu i siedzeniu. Rwania i strzykanie w lędźwiach i pa
chwinach. Oprócz mniej lub więcej częstych krwiotoków, 
wypływy często różowe, rudawe, albo sinawe i krwawe, 
z zapachem ckliwym, nudzącym, później smrodliwym 
i przejmującym. Sutki (piersi) znacznej objętości i twarde, 
często nie bywa bólów, lecz niemoc niedoopisania, po- 
tem dojmujące bóle po całem ciele (rak rozraniony 
otwarty). Bóle doprowadzające do bicia serca i pulsowań. 
Wewnątrz owrzodzenie, różne narosty, potem zniszczenie 
szyjki macicznej z rozszerzeniem jej otworu.

Odpływy obfite odoru nadzwyczaj odrażającego, który 
staje się niedozniesienia, gdy kiszka odchodowa i pęcherz 
są zajęte chorobą. Drugorzędne guzy pokazują się często 
na jajnikach, na podbrzuszu, a nawet na sacrum, z osła
bieniem ciała rakowem (cachexie cancereuse), z zapale
niem błony kiszkowej (peritonite), albo z białem zapa
leniem żył (phlegmasia alba dolens).

W polipie macicy jest podobną bladość (anemie), lecz 
nie ma odoru smrodliwego w odchodzie. Niektóre zwy
czajne rany szyjki macicznej łatwo wziąć za rany rakowe, 
lecz w ranach zwyczajnych nie ma tej głębokości, wy
skoku brzegów rany, a nade wszystko smrodliwości tak 
przenikliwej.

Rany weneryczne najłatwiej wziąść za rakowe. Nie 
można ich rozróżnić jak tylko, gdy w chorym albo w jego 
przodkach znajdujemy inne oznaki stanu syfilitycznego, 
albo też gdy na jego ciele znajdujemy inne oznaki stanu 
rakowego.

2 . W  ra k u  ja jn ik a ,  który bardzo często jest nastę
pstwem raka w macicy; symptomy są takie same jak 
rozlicznych torbieli (kystes) i narośli tych organów, tak,
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że dyagnoza jest prawie niepodobną, lub może tylko być 
przybliżoną.

3. W  ra k u  su tek  (p ie rs i) . Zjawienie się gruczołu 
w jednej sutce (w drugiej nie pojawia się jak tylko przez 
późniejsze zarażenie). Odróżnia się tu trzy peryody: 
1) fo r m a c y a  osadu czyli guza rakowego, 2) w zrost jego, 
3) zakażen ie ogólne, z rozranieniem głębokiem i guzami 
wieloma na drugiej sutce, na skórze, na kościach, na 
wątrobie i t, p.

F orm a sk iro w a ta  (squirrhe), małe gruczoły, twarde 
jak orzechy, lub migdały, z początku ruchome. Skóra 
w normalnym stanie, bóle rzadkie, zdrowie dobre, wy
jąwszy w wypadkach niektórych gwałtownego postępu 
choroby. Gruczoł usadawia się przytwierdzając się w swój 
podstawie, wydyma się, rozszerza i przybiera formę okrą
głą. Może dojść do wielkości pięści, a nawet i większój. 
Stężałość jego chrząstkowata. Gruczoł ma tem powol
niejszy rozwój, im jest z początku twardszy. Może istnieć 
od czterech do dziesięciu lat, zanim opanuje organizm.

F orm a m óźdźgow ata  (encephaloide). Gruczoł miękki, 
okrągły, stający się wkrótce miseczkowaty i nieregularny 
na swej powierzchni, powiększający się daleko szybciej 
jak skir i więcej rozmiękczający się. W sześć miesięcy 
albo w roku, dochodzi niekiedy wielkości pięści, albo 
głowy dziecka. (Nie trzeba brać za jedno z pewnym ro
dzajem rozrostu (hypertrophie) gruczołu sutkowego).

M óżdżg o w a ty  w tej fazie bywa tak miękki i tak bli
sko powierzchni ciała, że macając, czuje się jakby ciecz 
wewnętrz, którą częstokroć usiłowano wydobyć przebi
jając, co jednak ułatwiło tylko rozjątrzenie, wytworzenie 
grzybków krwawiących i ogólne zakażenie. Po trzech lub 
sześciu miesiącach, a czasem roku, zaczynają się nagle 
bóle rwiące, w gruczole i w jego sąsiedztwie, bóle, które 
zjawiają się coraz częściej i coraz silniejsze, tak że spać 
nie pozwalają, nawet przed rozranieniem guza rakowego. 
Około tego peryodu ogólne zdrowie dotąd nienaruszone
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zmienia się, psuje, cera więdnieje, tusza i siły zmniej
szają się; wszystkie te symptomy nagle się zwiększają. 
Przypadłości które sprawują stwardnienie, pomarszczenie, 
skurczenie brodawki ssącej, są raczej dziełem skira, niż 
raka móżdżgowatego; lecz obydwie te formy zakończają 
się wspólnym podobieństwem w peryodzie jątrzenia. Skóra 
wokoło brodawki czerwienieje i staje się karmazynowa, 
prawie fioletowa; pokazuje się małe powierzchowne to
czenie (wygryzanie), które się zwiększa i formuje się 
rana. Rozranienie skira ma skłonność toczącą, której nie 
posiada móżdżgowaty. Lecz te dwa typy nie zawsze są 
wyraźne, gdyż bywają także i pośrednie odcienia w raku 
sutek.

4. W  ra k u  g a rd ła  zaburzenia wyłączne s ą : połyka
nie coraz trudniejsze, bóle tępe i wcześne, czyli że prę
dzej się tu zjawiają. Łatwo się tu pomylić i cierpienie 
syfilityczne które częściej gardło nawiedza, wziąść za 
raka.

5. W  ra k u  p rzew o d u  pokarm ow ego  (oesophage), za
burzenia wyłączne (specyalne) są: stopniowe ścieśnienie, 
z otwardnieniem dającem się uczuć w dotknięciu ściska
jąc za gardło; utrata głosu, bóle.

6. W  ra k u  k r ta n i (larynx), rzadko zdarzającym się. 
Zakatarzenie, utrata głosu, duszność z zagrożeniem udu
szenia, czasem wyrzucanie napoju przez nos i ustami. 
Trudne połykanie.

7. W  ra k u  żo łą d k a  bywają powszechnie silne bóle 
w żołądku, brak apetytu, trudne trawienie, womity po
czynające się w peryodzie środkowym, choroby i potem 
coraz częstsze, materyą kwaśną, kleistą, flegmistą, czar
niawą (podobną do fusów z kawy), rzadko krwawą lub 
żółciową. Guz przy pępku albo na równi z pępkiem jak 
jaje lub pięść wypukły, czasem ruchomy, podnoszący się 
w górę, gdy żołądek pusty, zniżający się gdy pełny. 
Wycieńczenie sił. Czasem nie bywa womitów i bywa 
brak guza. Jeżeli są womity czarne, bez guza, można
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to uważać jako proste zranienie żołądka, nadewszystko 
jeżeli chory nie skończył 30 lat, jeżeli wyniszczenie po
woli się objawia i z pewnem czasowem polepszeniem, 
a nadewszystko jeżeli niema drugorzędnych guzów na 
skórze.

Obszerniejszy opis, patrz Ż ołądek  lit. u.
8. W  ra k u  k iszek  (o którem nie można się upewnić, 

chyba że się da odczuć przez macanie, lecz który także 
może się ukryć przed wszelkim badaniem). Bywają krwio- 
toki kiszką odchodową, z początku uparte zatwardzenie, 
potem biegunka, a nawet mimowolny stolec, z mate- 
ryami wodnisto-ropiastemi, niezwykle cuchnącemi, z krwią 
i ropą, czasem zamknięcie się kiszek, albo kolki kisz
kowe, biegunka z czarną krwią.

8a. W  ra k u  o d b y tn icy  c zy li k iszk i odchodow ej. Po
jawia się najczęściej w esowatem zgięciu grubego jelita, 
na wstępie biodrowej kości, albo w samej odbytnicy. 
Siedzibą jego jest błona muskularna odbytnicy; pierwia- 
stkowo tworzy się stwardnienie włókniste, które z cza
sem przechodzi w owrzodzenie, które przedziurawia błonę 
śluzową, i wewnątrz takowej tworzy rozranienie rako
wate i zwężenie, powyżej którego odbytnica jest bardzo 
rozszerzona, kałem i wiatrami przepełniona; poniżej zaś 
jest próżna. W skutek rakowego spustoszenia może zwę
żenie się rozszerzyć, ścianę przedziurawić, przez co się 
tworzy przetoka czyli fistuła idąca w zdłuż odbytnicy do 
mięśni między-krocza; owrzodzenie rakowe może prze
dziurawić pęcherz moczowy u mężczyzn, u kobiet zaś 
pochwę maciczną, i przyczynia się do spustoszenia tych 
narządów.

Symptomy. W początkach pojawiają się tępe bóle na 
pewnem miejscu podbrzusza, z równoczesnem zatrzyma
niem stolca, później dołącza się odęcie brzucha, nudno
ści i womity. Rozpoznanie tej choroby w początkach 
jest bardzo trudne, albowiem zatwardzenie stolca, bóle 
w podbrzuszu i oliwkowata cera twarzy, z równoczesnem
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wychudnięciem i opadnięciem sił, towarzyszy także in
nym słabościom; dopiero przy znacznym rozroście włó- 
kniaka, można namacać przez mięśnie brzuchowe, bole
sne, guzowate i ruchome obrzmienie, które przy powyż
szych symptomach jako rakowe uważać należy. Jeżeli 
włókniak przekształcił się już na raka, wtedy powstają 
gwałtowne bóle, kłujące, piekące, wiercące; bóle oso
bliwie w nocy dokuczające, rozciągające się do krzyżów, 
grzbietu i ud. W najwyższym rozwoju szalone bóle z nieu
stanną bezsennością i opadnięciem sił, niweczą resztki 
zdrowia. Często się pojawia silne krwawienie z odby
tnicy, czasem owrzodzenie rakowe przenosi się do pę
cherza moczowego albo do pochwy macicznej.

9. W  ra k u  w ą tro b y , (który często towarzyszy rakowi 
żołądka). Powiększenie objętości wątroby z wypukłością 
prawej strony podżebrów, i na wątrobie, twarde nieró
wności, wygarbione, czasem bolesne. W prawem podże- 
brzu bóle tępe, albo rwiące, rozszerzające się do łopatki, 
albo nawet prawego ramienia, powiększające się za do
tknięciem. Żółtaczka albo wodna puchlina w podbrzu
szu, jednak nie zawsze. Niestrawność, zatwardzenie, po
tem biegunka, krwiotoki kiszką odchodową, krwawienie 
nosem, i t. p. — Potem zwiększanie się bólów podczas 
nocy, niespokój, ciężkość w oddechaniu, gorączka, poty, 
ból głowy i t. p.

10. W  ra k u  gru czo łu  żo łądkow ego  (pancreas). (Gru
czoł żołądkowy jest to ciało gruczołowate, umieszczone 
w podbrzuszu, z którego ciecz podobna do śliny, wlewa 
się do kiszek). Symptomy podobne jak w raku żołądka, 
którego zwykle bywa następstwem rak w kiszkach, bóle, 
plucie materyami ciągnącemi się, czasem odpływ śliny 
bardzo obfity, biegunka naprzemian z zatwardzeniem, 
guz powyżej pępka wywierający nacisk na kanały żół
ciowe, (zkąd żółtaczka) na odźwiernika żołądka, (zkąd 
symptomy raka żołądka) na wielką arteryą (aortę), (zkąd 
symptomy anewryzmu, czyli nabrzmienia arteryj).
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11. W  ra k u  błony brzusznej i  b łony k iszkow ej (peri- 
toine et mósentere), rzadko się wydarzającym. Wielka 
ilość guzów twardych, nierównych dających się uczuć 
pod macaniem podbrzusza z towarzyszeniem wyniszcze
nia, wychudnienia.

12. W  ra k u  mózgu i  m lecza pacierzow ego. Wskazówki 
są podobne do wszystkich innych guzów mózgu, i dla
tego są mało decydujące — niepewne. Takiemi są bóle 
głowy, zaburzenia zmysłów, władz umysłowych i ruchów, 
sparaliżowanie, konwulsye. Eak mlecza pacierzowego od
różnia się przez napady wielkiej choroby (epileptiformes) 
i przez paraliż nóg.

13. W  ra k u  nerek. Bóle reumatyczne albo nerwowe, 
tępe albo ostre w lędźwiach, uryna krwawa, guz w nerce, 
który powiększa swoją objętość. Ta krwawa uryna jest 
cechą raka, zwłaszcza jeżeli jej nie towarzyszą kolki ner
kowe, ani poprzednie wypływanie piasku z uryna — lecz 
przeciwnie gdy jej towarzyszy stan wyniszczenia.

14. W  ra k u  pęcherza  (spowodowanym zwykle u ko
biety przez rozszerzenie się raka macicy, a u mężczyzny 
raka kiszki odchodowej). Trudne i bolesne oddawanie 
uryny, a przytem częste wypuszczanie uryny jakby pod 
wpływem jakiej wewnętrznej zawady; pojawianie się ma
łej ilości krwi w urynie. Pomimo to, o obecności tego 
raka, tylko wtedy na pewno sądzić można, jeżeli się od
kryje raka w macicy lub kiszce odchodowej.

15. W  ra k u  p łu c  i op łu cn ej (rzadko się trafiającym). 
Bóle w piersiach mniej lub więcej wyraźne i uporczywe; 
odplucia czarne albo koloru galaretki pożyczkowej albo 
ich wcale niema. Oddechanie utrudnione, kaszel, plucie 
krwią. Odęcie dość zwykłe twarzy i karku, opuchnienie 
piersi i ramienia po stronie cierpiącej ; czasem trudność 
połykania. Stan osłabienia i wycieńczenia jak przy ka
żdym raku. Dostrzega się często w okolicy, np. około 
brodawek, albo pod pachą małe guzki stwardniałe, które 
wskazują obecność raka. Zdarza się widzieć na czole, na
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szyi, na lędźwiach guzy wielkości pięści, które towa
rzyszą rozwojowi raka wewnątrz, które się tam usado
wiły i stwardniały na krótki czas przed fatalnym ter
minem.

16. W  ra k u  w  ja jn ik u , (który przytrafia się zwykle 
po 50 latach i towarzyszy najczęściej narostowi torebko- 
watemu (enkystement) jajników). Guz w podbrzuszu albo 
raczej na jednej jego stronie, następnie opanowuje jego 
środek, powierzchnia jego nierówna, miękka, miseczko- 
wata, odgłos głuchy, sprawia wcześne cierpienia, bóle 
tępe i stałe w okolicy guza, z napadami bólów coraz 
silniejszych, w odstępach coraz bliższych, osłabienia cią
głe. Nie bywa rozjątrzenia, ani bólów po naciśnięciu 
albo uderzeniu. W czterech do sześciu miesięcy po zja
wieniu się guza następuje pogorszenie ogólne, wychu- 
dnienie, osłabienie, bladość, twarz cierpiąca. Powiększe
nie się podbrzusza, trawienie z pełnością w żołądku, 
i odęciem stolca nieregularne, potem biegunka, ściska
nia pęcherza, uryna utrudniona, albo mimowolna. Ma
cica nienaruszona, bez białych albo innych odpływów. 
Puchlina zaskórna w nogach i podbrzuszu z zarysowa
niem się żył na ścianie podbrzusza, bez gorączki (puls 
88), język czysty, aż dopiero ku końcowi biało obło
żony. Cierpienia coraz cięższe, komplikujące się przez 
rozszerzenie się podbrzusza. Postęp choroby szybki, 10 
do 12 a najwięcej 20 miesięcy.

17. W  ra k u  ją d r a , (który łatwo wziąść za inny guz 
lub nabrzmiałość).

Guz owalny, podługowaty, o powierzchni regularnej, 
elastycznej, nie zaokrąglającej się aż później, gdy przy
bierze wielkie rozmiary; obok tego często bywa torbiel 
(kystes), albo nagromadzenie płynu, ciężar znaczny, ro
zmiary mogą dosięgnąć wielkości, głowy dziecka nowo
narodzonego; kolor żółtawy, czasem różowo-siny, gdy 
się powiększa, okazuje bardziej skłonność do stwardnie
nia, niż rozmięknienia. Z początku zamulenie z ocięże-



396

niem i miejscowem stwardnieniem. Po sześciu do 12stu 
miesięcy zaczyna się strzykanie: czasem postęp choroby 
jest daleko szybszy. Skóra czerwienieje. Ciężar jądra 
podnoszonego ręką jest charakterystyczny. Ogólny i pra
wie stały fetor.

18. W  ra k u  podn ieb ien ia  (w kości lub w części mięk
kiej podniebienia), najczęściej guz rozlany, bez stałego 
ograniczenia, czasem guz torbielowaty i mogący dosię
gnąć wielkości jaja gołębiego, koloru różowo-fioletowego 
i w wypadku rzadkim, rozranienie, z narostami grzybko- 
watemi, miękkiemi, czerwonawemi, łatwo krwawiącemi. 
Z początku lekkie utrudnienie połykania nagle się po
większające, z ociężeniem i strzykaniem, zmieniony głos. 
Utrudnione oddecbanie z sapaniem. Stwardnienie w głębi 
jamy ustnej, trudność przyjmowania pokarmów i postra
danie sił z niejedzenia.

19. W  ra k u  gruczołów  p o d język o w ych .
Guz małej wielkości z początku i po jednej stronie, 

potem miękawy i grzybkowaty, potem znaczny. Czasem 
obszerne rozranienie, cuchnące, spód krwawiący i szaro- 
czarniawy, z gwałtownem wyniszczeniem i obrzmieniem 
gruczołów na karku.

20. W  ra k u  ty ln e j części ja m y  u stn e j (pharynx).
Prawie też same co wyżej symptomy.
21. W  ra k u  ję zy k a , który łatwo wziąć za syfilityczny 

rozrost języka. Małe guzki na wewnątrz języka, niedo
strzegalne, aż do chwili, gdy twardniejąc i zwiększając 
się, zaczynają utrudniać połykanie. W początku i prawie 
do końca bezbolesne. Zwykle bywają rozranione. Postęp 
choroby w ogóle szybki. Swędzenie w miejscu, gdzie się 
zaczyna formować guz. Odplucia klejowate zrana, potem 
suchy kaszel i odpluwanie. zmiana głosu, oddech bardzo 
cuchnący, jątrzenie, wyniszczenie, śmierć na końcu 12 do 
15 miesięcy.

22. W  ra k u  skóry .
Mały guzek mniej lub więcej sprężysty ze stopnio-
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wem twardnieniem otaczającej go tkanki skórnej, bez- 
kolorowy albo lekko różowy, czasem miękki, szary, ko
loru łupku, albo czarniawy, dążący do rozmnożenia się 
przez tworzenie się wokoło pierwszego małych mniej
szych guzków. Kolor czarny wskazuje skłonność rakową, 
nawet gdy guzek nie jest większy od główki śpilki. Bez- 
bolesny z początku. Później zwiększając s ię , ból staje 
się gniazdem strzykania, potem rana okrągła, z brzegami 
poszarpanemi twardemi, dno w ranie żółtawe, nierówne, 
pokryte ropą. Czasem zamiast rozranienia jest tylko roz
rost i rozmnożenie małych guzków w skórze. Czasem 
sąsiednie gruczoły twardnieją i mogą się stać rakowemi. 
W peryodzie cuchnienia następuje wycieńczenie sił i gro
mady guzków rakowych, rozmnażają się aż do przeni
knięcia do wewnątrz organów. Gniazda ich bywają na 
ustach, na nosie, na twarzy, w pochwie macicznej, na 
członku męzkim, na łonie i t. p.

23. W  ra k u  gruczołów  lym fa tyczn ych . (Daleko czę
ściej w gruczołach na powierzchni ciała, niż w gruczo
łach w podbrzuszu, w piersiach i prawie zawsze powsta
jący przez zarażenie od sąsiedniego raka) na twarzy, na 
karku, w pachwinach, pod pachą, guz czasem jedyny, 
czasem rozmnożony, o powierzchni nierównej, płateczko- 
watej, mniej więcej mużdżgowaty (pod pachą często bywa 
daleko miększy niż materya mózgowa) z początku mały, 
nieczuły, ruchomy, rozrastanie się jego z początku po
wolne, lecz postęp choroby w ogóle szybki, bóle coraz 
większe, a czasem może ich wcale nie być. Guz prze
staje być ruchomym, skóra do niego przystaje, zaczyna 
się czerwienić i rozraniać. Jak równie może i nie być 
rozranienia. Nigdy nie zauważano go u osób przed 30 
rokiem.

24. W  ra k u  gruczo łu  ślinnego (pod uchem) bywa 
rzadko, napada kość szczękową, osłabienie słuchu, ze
sztywnienie połowy twarzy; takież same symptomy i prze
bieg jak w poprzednim.
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25. W  ra k u  gru czo łu  tarczowego krtan iow ego  (glande 
thyroide).

(Na krtani, na tym gruczole, którego nadzwyczajny 
rozrost formuje wole). Guz twardy, ograniczony, wiel
kości jabłka, jeżeli jest skirowaty, a daleko większy i wi
szący aż do dola szyi, kiedy jest móżdżgowaty, z czego 
wielkie utrudnienie w połykaniu i prędko śmieró. Z po
czątku, gdy jest skirowaty, może być twardy jak kość. 
Gdy zaś jest móżdżgowaty, może być poczytany za proste 
nagromadzenie wody z powodu swej miękkości, a z po
wodu bicia pulsu czyli pulsacyi za zwykły narost wolę. 
Bóle tępe, a czasem strzykające, ból w krtani, trudne 
połykanie, kaszel, odplucia ropiaste, a niekiedy krwawe, 
głos zmieniony i przytłumiony, oddech ciężki z atakami 
duszenia. Śmierć zwykle z uduszenia. Nie zjawia się przed 
40 najczęściej zaś między 55 a 60 rokiem.

26. W  ra k u  kośc i (bez wyraźnej przyczyny (sponta- 
nee) nadewszystko w szczękach dolnej i górnój, na czaszce, 
w miednicy, w kręgach kolumny pacierzowej i raczej 
drugorzędnie: w żebrach, w mostku, w obojczyku, w no
gach, w kości udowej, piszczelach, czyli kościach gole- 
niowych i t. p. rzadziej w kościach ramionowych).

Podczas pierwszego peryodu tworzenia się raka, chory 
o tem nic nie wie, wyjąwszy kilku niewyraźnych bólów, 
nie ma symptomów. Jeżeli gromadka guzków rakowych 
jest na powierzchni kości, to staje się on namacalnym. 
Bóle przelotne, albo niewyraźne i ciągłe, dają się czuć. 
Guzek miękki, elastyczny, ze zwodniczem przelewaniem 
się. Następuje wycieńczenie sił, nie zawsze bywa rozra- 
nienie. Jeżeli się zjawia rozranienie, narosty rakowe, trę
dowate, ropienie z krwią, częste krwawienie, zakażenie 
ogólne, okrutne cierpienia, często złamanie dobrowolne 
kości wycieńczenie, śmierć.

27. W  ra k u  oka.
a )  Z ew nątrz oka , mały guzek wewnątrz powieki z ocię- 

żeniem, bólem w głębi oczodołu, poruszanie okiem staje
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się bolesnem, powieki grubieją, guzek wyskakuje naprzód 
oka i pcha go ku górze, zamącenie a potem utrata wzroku, 
czasem oko bywa wypchnięte z oczodołu, niekiedy guzek 
jest czarniawy, postępuje szybko, odnawia się po wy
cięciu go. Wielkość małego lub włoskiego orzecha, a na
wet jaja kurzego. Wydzieliny z niego ropiaste, rozrost, 
głębokie rozranienie z częstem krwawieniem, zniknienie 
oka zostawiające miejsce obszernemu grzybowi móżdżgo- 
watemu.

b) R a k  k u li ocznej. Zwykle zapalenie powiek (ble- 
pharite), łzawienie, czułość na światło, mała bezwładność 
źrenicy. Potem eksaminowane przy świetle świecy, widzi 
się w głębi oka, z tyłu soczewki, głęboką plamę o nie
regularnej powierzchni, zamgloną albo błyszczącą, z od
biciem opalowem albo kasztanowem, szarawej albo bły
szczącej, białości, albo żółtości bursztynu, albo żółto- 
zielonawego koloru. Niekiedy bywa czarniawa i niedo
strzegalna. Zwykle ma pozór ta plama blaszki miedzianej. 
Zwiększając się, rozmnaża się i zbliża do tęczówki, która 
nabrzmiewa i wypełnia wnętrze. Strata wzroku, kula traci 
swój kształt, rogówka przesącza ropę. Wtedy czasem oko 
zanika, zmieniając się w tłuszcz lub piasek, a rak do
staje się aż do mózgu przez nerw wzrokowy. Najczęściej 
ciało rakowe rozrasta się, oko wypada i obrzydliwy ol
brzymi grzyb czarniawy i błotnisty zajmuje miejsce ze
psutego i utraconego oka. Ten rak może napadać dzieci 
już od roku, a starców do 75 lat.

§. 6, Wrzód toczący żrący (Cancruide ou ulcere 
rongeant).

Ma swoje siedlisko w skórze i nie jest czem innem, 
jak psuciem się skóry. Znajdują w nim niekiedy komórki 
podobne do komórki rakowej, lecz rzeczywista obecność 
takiej komórki nigdy dotąd nie była udowodnioną.
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Pojawia się najczęściej na twarzy, na szyjce macicy, 
na wargach, na członku męzkim , w kiszkach, w kiszce 
odchodowej i t. p.

Ma niekiedy dążność rozrostu i do narostów, niekiedy 
znów skłonność żrącą czyli toczącą, ogarniającą, niszczącą. 
Postęp jego jest wogóle powolny, nie rozlewa się ani 
rozmnaża jak rak. Jest przedewszystkiem miejscowy i nie 
sprawia ogólnegó zakażenia organizmu. Nie składa się 
jak rak z odrębnej tkanki obcej ciału ludzkiemu, i nie 
jest czem innem jak zwyrodnieniem, psuciem się nor
malnych tkanek, które się rozrastają, wchodzą w stan 
zapalny i rozraniają. Pochodząc zawsze ze skóry, kan- 
k ro id  może dojść do muskułów, do gruczołów, a nawet 
i do kości, może nasiąkać częściami ziarnkowatemi lub 
tłuszczowatemi i przedstawiać wiele innych podobieństw 
z rakiem, lecz nie jest uważany jako rzeczywiście nie
bezpieczny, skoro allopatya doszła do sposobu zatrzy
mania jego rozwoju przez wycinanie go. Zapewniają na
wet, że w kilku rzadkich wypadkach sam się dobrowolnie 
zagoił kankroid.

§. 7. Wnioskowanie.

Cel powyższego wyjaśnienia jest naprzód te n , aby 
czytelnik chociaż trochę mógł się rozpatrzyć i zapoznać 
z rzeczywistym stanem nauki „o r a k u u zapobiegając 
przez to złudzeniom i błędom zawsze łatwym do popeł
nienia nawet najuczeńszym, następnie, aby mu pokazać, 
dla jakich przyczyn i to przyczyn ważnych i uzasadnio
nych, trudno będzie tej nauce dawnej uwierzyć w wyle
czenie raka, elektro-homeopatycznemi środkami. Zawsze 
będzie jej łatwo zaprzeczyć każdemu wyleczeniu raka, 
temi słowy: „to n ie b y ł  r a k ! a

Dopiero po pewnym przeciągu czasu, gdy się rozpo
wszechnią wyleczenia, i będzie ich dość znaczna liczba, 
aby stało się śmiesznem powyższe orzeczenie, że w wy-
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leczonych wypadkach nie był ani jeden rak, dopiero przed 
oczywistością, g d y  zn ikn ą  śm iertelne w y p a d k i , lub choćby 
w połowie swej liczby uleczanemi będą, dopiero nauka 
medycyny przyzna, iż została wyprzedzona tym wynalazkiem.

Co niestety opóźni to zwycięstwo, to naprzód to, że 
jeszcze przez długi czas będzie brakować odwagi leczyć 
się temi nowemi lekarstwami i dopiero po wyczerpaniu 
wszystkich starych sposobów, to jest dopiero wtenczas, 
gdy złe będzie już zadaleko posunięte, a fak t, że skoro 
przez Anticanceroso najwięcej ulecza raki w pierwszym 
i przynajmniej w drugim okresie rozwoju (czyli jeszcze 
zamknięte i nie rozranione), więc w wypadkach już wy
leczonych nie można sprawdzić obecności komórki rako
wej przez badanie ropy (bo tej nie m a), lub rozcięcie 
guza, (bo operacya nie była potrzebną).

Lecz możemy się obejść bez tego tryumfu, możemy 
czekać cierpliwie.

Z czasem zasłona uprzedzeń spadnie i nasza praca 
nie będzie daremna.

Leczenie raka według h r. M attei.

Posiadając środek skuteczny na wszystkie rodzaje ra
kowych guzów bez różnicy, hr. Mattei nie ma potrzeby 
ich rozróżniać, a wiec dzieli je tylko na dwie kategorye:

1. Raki, których przebieg jest tak gwałtowny, że nie 
pozostawiają czasu radykalnej kuracyi do poprawienia 
wielkiego zakażenia krwi i limfy, których są wytworem.

2. Raki, których przebieg mniej więcej powolny, po
zwala na oczyszczenie krwi i limfy.

Co do pierwszych Elektro-homeopatya może tylko 
zmniejszyć cierpienia. Drugie zaś leczy zupełnie.

Raki o powolnym przebiegu przedstawiają się pod 
trzema formami:

26



402

1. G u z zam kn ię ty  twardy albo miękki.
2. G u z ją tr z ą c y  s i ę , ra n ią c y  się.
3. G az ro zran ion y, albo ran a  ra k o w a  o tw a rta .
Pierwszy wyleczą się zawsze, drugi prawie zawsze,

a trzeci trudny do wyleczenia i to tem trudniejszy, gdy 
rana jest obszerniejsza i dawniejsza już.

Dodajmy, że wiele niespodziewanych wyleczeń osią
gnięto przy pomocy C4, a nadewszystko C5 i Canc 1.

Jakakolwiek byłaby przyczyna raka, to należy wprost 
i bezpośrednio leczyć samego raka, a nie przyczyny, jak 
to się czyni w leczeniu innych chorób.

L ekarstwa na raka.

1, Anticancerosy-

Leczenie powinno się zawsze rozpoczynać przez C I. 
(pierwsze) z powodu, że ono w większej części wypad
ków okazało się najskuteczniejszem.

Przytrafia się jednak, że bywa bezskuteczne, albo 
przez kilka tygodni, lub miesięcy robiąc widoczny skutek 
polepszający, ustaje skutkować i leczenie nie postępuje. 
Wtedy biorą się inne Cancerosa, a przed innemi C4, 
a osobliwie C5, także dla tego, że one okazały się najczę
ściej skutecznemi, albo naprzemian z C. do wewnątrz 
i zewnątrz, albo dodane na zewnątrz przy dalszem za
żywaniu C. do wewnątrz.

Ta konieczność szukania najstósowniejszego środka 
wypływa z wielkiej rozmaitości organizmów. Z powodu 
tej to rozmaitości jedno Anticanceroso jest skuteczniejsze 
od innego Anticanceroso; ponieważ jest stósowniejsze do 
organizmu chorego. A także wszystkie odmiany Antican- 
cerosów mniej więcej często okazały się skuteczne i wszy
stkie odmiany mogą być skuteczne (nawet C2, C3, lub 
lub C10), wtedy gdy się ta stósowność do organizmu 
natrafi.
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Zresztą to jeszcze można powiedzieć, że wyleczenie 
raka częściej następowało przez C., C4, C5, jak przez 
C2, C3 i C6. (Nr. 10 Canceroso jest najnowszy i naj
mniej dotąd jeszcze w leczeniu raka doświadczony).

2. Antiangioityki.

Rak będąc mniej więcej chorobą temperamentów krwi
stych (angioitycznych) zawsze mu towarzyszy rozprzęże
nie w układzie naczyń krwionośnych, które trzeba zwal
czać mniej lub więcej energicznem używaniem Angioity- 
ków. Zresztą każde ciężkie zakażenie limfy, pociąga za 
sobą odpowiednie zakażanie krwi, które wymaga uży
wania A. Używa się z początku do wewnątrz naprzemian 
z C. W wypadku krwiotoku używa się na różne sposoby 
zewnątrz; a jeżeli stan krwisty chorego jest wyraźny, 
używa się przedewszystkiem w okładach. Robić te okłady 
nieustannie, naprzemian z okładami z Anticanceroso.

3, Środki pomocnicze.

Jak się już wyżej powiedziało, że przedewszystkiem 
trzeba działać na raka, jako raka, jako chorobę obecną, 
co się osięga, używając przeciwko niemu jako główne 
lekarstwo, bez przerwy, Cancerosów  i A n gio ityków .

Kiedy rak okazawszy widoczne symptomy polepsze
nia, czyli wyzdrowienia, zatrzymuje się i stanowczy sta
wia opór, wszystkim poprzednio używanym środkom 
udało się nieraz poruszyć go z tej stagnacyi przez chwi
lowe użycie 20 do 30 ziarn C. naraz na język, czyli na 
sucho, dozę tę można powtórzyć, albo przez dodanie 
Verm ifugo  do leczenia, jest to środek, którego używać 
należy we wszystkich upartych chorobach, jako natural
nego antidotu przeciwko robakom, ponieważ we wszystkich 
chorobach obecność wszelkiego rodzaju robaków może 
paraliżować skutek lekarstw.

26*
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Użycie F. na początku gorączki trawiącej wystarczyło 
do j ej wstrzymania i dozwoliło leczenia wypadków już 
daleko posuniętych.

Rozwinięcie siły lekarstw.

Od chwili, jak się tylko okazała skuteczność lekar
stwa, trzeba go zastosowywać we wszystkich możebnych 
sposobach, stósownie do położenia, a mianowicie w na- 
cieraniach (maścią lub oliwą) przemywaniach, płukaniach, 
wstrzykiwaniach, enemach, okładach (kompresach), ana- 
dewszystko w kąpie lach .

Naturalnie, że się wybiera pomiędzy niemi te, które 
się najlepiej nadają do zastósowania ze względu na sie
dlisko choroby: np. w szyi, nosie, żołądku, macicy, ki
szce odchodowej i t. d.

NB. Leczenie zewnętrzne n ie  pow inno być rozpoczęte 
j a k  m niej w ięcej w  ośm  d n i p o  zaczęciu leczenia w ew nętrz
nego (przykładanie kompresów na guzy rakowe w sutkach, 
robione przy rozpoczęciu kuracy i, często wywoływały 
nieznośne bóle, które zniechęciły chorych).

Zastósowanie tych lekarstw do kąpieli, jest dobro
czynnym wynalazkiem, z powodu wielkiej siły działania 
tym sposobem na cały organizm.

Kąpiele zaprawione roztworem z ziarnek lekarstw 
(pisze M.) dały mi zadziwiające wypadki. Kobieta opu
szczona od doktorów miała zgangrenowane rany w ki- 
,szce odchodowej, przytem opadnięcie macicy, niemożność 
.utrzymania uryny i t. p. Po trzech dniach leczenia (co 
.dzień jednę kąpiel) wstała z łóżka. Po 15 dniach przy- 
, chodziła do mnie z odległości dwóch kilometrów. Dzi- 
,siaj jest zupełnie wyleczoną."

Dr. Regard z Genewy zaznacza wypadek raka roz- 
ranionego w sutce u kobiety już w wieku, przedstawia
jącego obszerne zagłębienie, w które możnaby wsadzić 
pięść. Dno tego zagłębienia było wysłane mięsem słoni-



405

nowatem, grubem, cuchnącem. C. było używane bez 
skutku. Zastąpiono go przez C5 wewnątrz i zewnątrz, 
mianowicie w kąp ie lach . W kilka tygodni cały ten spód 
rany odpadł w postaci jednego kawała i cała rana (z wy
jątkiem kącika brzegu, który został twardym), zagoiła 
się jakby zaczarowana. Cuchnienie prawie zniknęło, ogólny 
stan chorej uległ zupełnej odmianie.

Do tego przykładu dodamy jeszcze świeższy. Bie
dna kobieta 48 lat licząca, powracała z Montpellier, 
gdzie doktorzy odmówili jej operacyi raka w macicy, 
jako już za bardzo daleko posuniętego. Leczona na
przód przez C. wewnętrznie i zewnętrznie i w kąpie
lach ; w końcu trzeciego miesiąca miała się już o tyle 
lepiój, że mogła rozpocząć swe prace około gospodar
stwa. Teraz nastąpiła chwila stagnacyi. Używanie C5 
wewn. i zewn. naprzemian z A. i kąp. z C5 sprawiło to, 
że po pięciu miesiącach mogła pieszo chodzić po kilka 
kilometrów, gdy nagle napadły ją bóle, jakby porodowe. 
Ogromny kawał jakiegoś ciała zjawił się w pochwie ma
cicy, który zatamował urynę. Przywołany doktor wy
dobył guz z sypułką złożony z dwóch płatów, mający 
tu i owdzie na swej powierzchni plamy gangreny. Wy
jęcie tego guza sprawiło omdlenie i krwiotok, który 
prędko zatrzymano wstrzykiwaniami z A. i chora czuła 
się zaraz lepiej. Odtąd prowadzono dalej kuracyą i obe
cnie jest zupełnie wyleczona.

Dozy do wewnątrz.

Jak wszystkie ciężkie choroby, tak i rak wymaga ma
łych doz, i to tem mniejszych , im chory jest bardziej 
osłabiony, albo gdy choroba jest więcej niebezpieczna 
i im więcej opiera się leczeniu.

Nadto, ponieważ organizm kobiecy powszechnie jest 
słabszy od męzkiego, dla tej drugiej przyczyny trzeba
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większego spodziewać się skutku po dozach małych, gdy 
chodzi o leczenie kobiety.

Nakoniec mieszkańcy miast, będąc powszechnie mniej 
silni niż wiejscy, trzeba być przygotowanym na to, że 
pierwsi nie zniosą jak tylko słabsze dozy, gdy tymczasem 
drudzy dozy daleko silniejsze potrzebują.

Zdarzały się wypadki, że wiejskim kobietom znikały 
guzy rakowe w sutkach w niewielu tygodniach (po 3 
do 6) przez używanie C I.

Te różne okoliczności dołączone do ogromnej różno
rodności organizmów, nawet w wypadkach jednakowych, 
zmusza tak w raku jak i w innych chorobach do ko
nieczności próbowania, a tylko otrzymany skutek może 
być jedyną wskazówka.

Tyle tylko ogólnikowo można powiedzieć, że doza, 
która najczęściej polepszała stan choroby, bez sprawiania 
zarazem w czemkolwiekbądź pogorszenia, to jest doza 
p ie rw sze j, d ru g ie j, a czasem trzeciej szk la n k i tak dla C., 
jak dla A.

Rozumie się zresztą, że A. może nie być stósowne 
jak z II. szklanki, gdy tymczasem C. bardzo dobrze bę
dzie działać z I. i że toż samo może się wydarzać z in- 
nemi pomocniczemi lekarstwami.

Dozy zewnętrzne.

Lekarstwa używane zewnętrznie, działając we wszyst- 
kiem podobnie jak lekarstwa użyte wewnątrz, a więc na
leży osłabiać dozy zewnętrzne w odpowiedniej proporcyj 
osłabianym dozom wewnętrznym.

Doza dla: p rze m yw a ń , ok ładów  (kompress) p łó k a ń  
ust lub g a rd ła , w s trzyk iw a ń , w dych ań, enem jest: 10 do 
15 i do 20 ziarnek na szklankę wody.

Doza do nacierań  czyli smarowań jest 10, 15 lub 20 
ziarnek rozmoczonych w kilku kroplach wody wprzód,
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a potem rozmieszanych z łyżką sadła wieprzowego, albo 
z dwoma łyżkami oliwy.

Okłady z oliwy zaprawionej lekarstwem, częste z ko
rzyścią zastępują okłady z roztworu lekarstwa w wo
dzie, lecz wogóle lepiej jest używać na rany okładów 
z roztworu w wodzie, a smarowań i okładów z oliwy na 
guzy jeszcze zamknięte.

Kąpiele.

Zwykła doza do kąpieli jest 50 do 100 ziarnek na 
wannę wody (dla osób dorosłych) słodkiej. Jeżeli nie 
ma ran na ciele, raz zaprawiona kąpiel roztworem le
karstwa , może przetrwać kilka dni i być użytą na dwa 
razy.

Daje się kąpiele krótkie lub dłuższe (15—20—25—30 
minut) częściej lub rzadziej powtarzane, stósowane do 
skutku mniej lub więcej przyjaznego, albo osłabiającego 
2, 3, 4, 6 razy na tydzień.

Elektryczności.

Płyny elektryczne powinny być używane przy lecze
niu raka, a przedewszystkiem na przemian te elektry
czności, które są najstósowniejsze do organizmu i kon- 
stytucyi chorego.

Elektryczność B i a ł a , N ieb iesk a  i  Z ie lo n a , zawsze 
mogą być zastósowane w kompresach na rany jątrzące 
się i są prawie zawsze skuteczne, nadewszystko Zielona  
przeciwko bólom raka otwartego.

R óżow a  za bardzo drażni rany i nie powinna być 
używaną jak tylko z pewną ostrożnością i sposobem 
próby.

Ż ó łta  nie powinna być używana jak tylko na zdrową 
skórę wokoło rany, i nie używa się j ej jak tylko w  przy- 
stawianiach flaszeczką naprzemian z różową.
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Ż ó ł tą , jako stanowiącą przeciwieństwo z R ó żo w ą , 
można przystawiać naprzemian na nerwy zostające w sty
czności z miejscami dotkniętemi rakiem i na 6 punktów, 
kark, wielkie symp. i plex. sol. To naprzemian przy
stawianie daje dobre skutki, mianowicie podczas rekon- 
walescencyi.

Zielona  jest wyborna w kompresach na rany rakowe, 
nietylko aby natychmiast usunąć napady strzykania, lecz 
także jako działanie leczące.

Dozy, których  się trzeba wystrzegać.

Każda doza, która zamiast łagodzić i uśmierzać cier
pienia chorego, w jakimkolwiek stopniu drażni i zwiększa 
takowe, powinna być natychmiast zmniejszona.

Doza polepszająca znajdują się zawsze pomiędzy do
zami słabszemi od tej, która cierpienie zwiększa.

Gdyby miało być inaczej, musiałoby być lekarstwo 
fałszowane, gdyż działanie jego jest w zupełności pewne.

Jak często zewnętrznie zastósowywać 
lekarstwa.

N a cie ra n ia , w d ych a n ia , p łu k a n ia , w s tr zy k iw a n ia , ene
m y  robią się rano i wieczór, a nawet częściej, stósownie 
do potrzeby, lub dobrego skutku, jeżeli zaś lekarstwo 
przestaje wywierać dobry skutek, trzeba zmniejszyć liczbę 
zastósować .

Nacierania maścią lub oliwą robią się przy każdem 
przewijaniu rany, a takich robi się 4 albo 5 na 24 go
dzin.

Toż samo robi się z okładami (kompresami), które 
wtedy tylko działają, gdy są wilgotne.

Kąpiele można dawać od jednego razu na tydzień, 
do jednego razu co dzień, tu wszystko zawisło od sił 
chorego i od skutku, jaki sprawiają.
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Przemywanie wódką z Cancerosami.

W leczeniu niektórych raków już za daleko posunię
tych, zdołano przywrócić wyczerpane siły choremu, przy
wrócić apetyt i dać nowy popęd zwalniającemu swe dzia
łania leczeniu, przez przemywanie koniakiem, w którym 
roztworzono 25 ziarnek na litr koniaku. Rano i wieczór 
przeciąga się szybko umaczaną gąbką po jednej i dru
giej stronie kolumny pacierzowej, poczynając od karku 
aż do dołu, także pachwiny i pod pachą.

To przemywanie jest nadewszystko wtedy pożyteczne, 
gdy trudno używać kąpieli, jak np. przy wielkiem osła
bieniu, albo podczas wielkiego zimna. Te przemywania 
służą także do usunięcia osłabiającego skutku kąpieli.

Opatrywanie raka otwartego.

„Weźmy wypadek" mówi Dr. Regard, „najbardziej 
„skomplikowany, to jest taki, gdy rana jest krwawiąca.

„Rozpuszcza się 10 do 12 ziarnek A., w pół szklance 
„zimnej wody, którą potem ociepla się przez dodanie 
„troszkę letniej wody, lub wstawienie w gorącą; gąbką 
„umaczaną w tymże rozczynie zaczyna się zwilżać szarpie 
„poprzednio przyłożone, a przyczepione do rany tak długo, 
„aż się dadzą z łatwością odjąć. Po odjęciu szarpi prze- 
„mywa się gąbką powierzchnią gołej rany, aby odczepić 
„bryłki skrzepłej krwi i ropy, i cząstki rakowe, do któ- 
„rych oddzielania się zmusza leczenie wewnętrzne. Przy 
„przewijaniu czyli opatrywaniu rany, trzeba się starać, 
„aby roztwór z A. przeniknął do wszystkich kącików i za
krętów rany, dla tego wtyka się, jeżeli jest miejsce, 
„flejtuszki lub czopki z najdrobniejszych szarpi, napojone 
„roztworem do wszystkich szparek, z których sączy się 
„krew. Po czem przemywa się na nowo ranę roztworem 
„z C., starając się, aby on przeniknął do najmniejszych
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zakrętów. Po czem bierze się bardzo długich szarpi, 
spłaszcza je w formę podłużnych wstążeczek, macza się 
jedne w rozczynie z A ., drugie w rozczynie z C. i na- 
przemian układa jedne obok drugich na powierzchni rany, 
tak aby ją zupełnie zakryć. Nakoniec przykrywa się 
wszystko jednym głównym kompresem umoczonym w roz
tworze C. i wszystko to przymocowuje się bandażem 
tak obmyślonym, aby niedopuścić zesunięcia się szarpi 
i ugniatania rany. Jeżeli rana nie krwawi, przewijanie 
się upraszcza, gdyż staje się niepotrzebną cała manipu- 
lacya z roztworem z A., a robi się tylko z roztworem z C- 
W wypadku dojm ujących  bólów kładzie się flejtuszki albo 
lekkie kompresy i mniejsze jak poprzednie, namoczone 
w Ele. Ziel. na samą ranę, albo na punkta rany naj- 
bardziej bolesne (wystarcza, aby namoczony płatek cien
kiego płótna położyć na ranie) i to nakrywa się resztą 
przewijania. Takie kompresy z Ele. Ziel. uśmierzają bóle 
(często natychmiast) i mogą być odnawiane, gdy bóle 
wracają.

Podobne kompresy z Ele. N. bywały także z dobrym 
skutkiem używane dla wstrzymania krwawienia rany, 
a nawet często okazały się skuteczniejsze niż zwykłe 
kompresy z roztworu A.

Zasadnicze i treściwe leczenie każdego 
raka, mogące służyć za punkt wyjścia 

w leczeniu.

D o  w e w n ą tr z : A. X  C, z II. dla kobiet, z I. szklanki 
dla mężczyzn, nadto jedno ziarnko S. na sucho rano, 
albo rano i wieczór, aby utrzymać apetyt i czynność 
trawienia.

N a  zew n ą trz:  Kompresy z C5, jeżeli jest rana, a na
cierania z C5 jeżeli guz zamknięty i nadto kąp. z C5 
100 ziarn do wanny (NB. jeszcze raz przypominamy, że
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okładów nie zaczynać, jak po 8 dniach leczenia wewnętrz
nego, kąpiele dają się zawsze z C5).

Okłady czyli kompresy z Ele. Ziel. na ranę, jeżeli są 
bóle, a z Ele. N. (angioitycznej) jeżeli rana krwawi.

Przerwa w leczeniu.

Potęga lekarstw Mattejego nie podpada żadnej wąt
pliwości, a mianowicie potęga C. w leczeniu raka.

Już z tego można sobie zrobić choć słabe wyobra
żenie o tej strasznej chorobie, skoro dotąd medycyna 
nie znalazła środka dla wyleczenia z niej. Łatwo więc 
zrozumieć, że siła, która ma zwalczyć tak straszną cho
robę, powinna być utrzymana w cięgłem działaniu i bez 
żadnej przerwy; a doświadczenie stawiło smutne przy
kłady na poparcie tej konieczności nieprzerywania.

Leczenie przez C. powinno być zakończone zawsze 
leczeniem przez S., co czyni recydywy w zupełności nie- 
możebne, ale nie należy zawcześnie do tego przystępować.

S ym ptom y wyleczenia raka.

Aby rozpoznać dobre sk u tk i leczenia, nie trzeba tra
cić z oczów głównych poznak, czyli cech raka.

G uzy rakowe.

1. Twardość mniejsza lub większa, czasem kamienna.
2. Brak czucia przy dotykaniu.
3. Dążenie mniej lub więcej powolne do zwiększania 

się po poprzedniej, nawet lata trwającej stagnacyi; dą
żenie do ustalenia się jakby na podstawie, po poprze
dniej długiej ruchawości; dążenie, aby się przyczepić do 
przyskórni, gdy poprzednio przez długi czas skóra była 
ruchoma i naturalna; dążenie, aby tej skórze nadać
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kolor różowy przyćmiony (bez blasku) gdy przed tem 
długo skóra była przyrośnięta do guza, lecz bez koloru.

Guzy otwarte, rany.

1. Brzegi wzniesione, poszarpane, jakby ząbkowane.
2. Bóle strzykające.
3. Wewnątrz kolor czarny, albo słoninowaty.
4. Jątrzenie przeźroczyste jak woda.
5. Woń smrodliwa.
Jeżeli rak ma się ku zniknieniu, traci te wszystkie 

swoje cechy mniej więcej w odw ro tn ym  p o rzą d k u  jak 
następowały, gdy się formował.

G uz staje się mniej twardym, mniej przylegającym 
do skóry, mniejszeje, kolor blednieje, staje się ruchomy, 
nabiera pewnej czułości, rozlewa się, rozkłada i nakoniec 
zupełnie znika.

R a n a  traci swą smrodliwość, bóle się zmniejszają, 
potem zupełnie znikają. (Widziano te dwa polepszenia 
w leczeniu wielu raków, utrzymujące się do późna, tak 
dalece, że chorzy umierali z osłabienia, nie czując pra
wie żadnego cierpienia). Kolor przechodzi stopniowo od 
ciemno-czerwonego do czerwonego, potem do różowego. 
Strzępki ciała rakowego oddzielają się i odpadają przy 
każdem opatrywaniu rany i zarazem brzegi zniżają się, 
równają i miękną. Jątrzenie dąży do przemienienia się 
w ropę gęstą, żółtawą albo różową. Tu i owdzie tworzy 
się zdrowe ciało w głębi rany, która po mału przybiera 
charakter zwykłej rany dążącej do zagojenia się.

Gdy się widzi ten długi proces oczyszczania się i za
bliźniania ran , można być pewnym, że leczenie działa 
i trzeba się bardzo wystrzegać cokolwiek zmienić w po
stępowaniu, a nadewszystko aby: choćby ty lk o  na jeden  
dzień  n ie p r ze rw a ć  leczenia.

Bywają wypadki (rak w sutkach, na ustach, w ma-
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cicy) że guz odpada czasem na raz, jak jeden kawał, za
miast odpadać częściami.

Bywają także wypadki, że rak zdaje się być prawie 
już wyleczonym, gdy nagle odzyskuje całą swoją siłę 
Leczenie powinno wtedy szukać nowej siły w zmniejsze
niu doz. albo w zastósowaniu innych Cancerosów.

Są nakoniec wypadki, że rana się oczyszcza i zdaje 
się zapowiadać powodzenie leczenia, w tem przychodzi 
tak nieprzezwyciężony stan osłabienia, że chory umiera 
z raną, która się goiła. To trafia się w takich razach, 
gdy cała krew była nadzwyczajnie zakażona, nastąpiło 
wyczerpanie przed terminem wyleczenia. Według naszego 
doświadczenia wypadki tego rodzaju trafiają się dla tego, 
że chorzy dopiero bardzo późno zaczynają się leczyć 
środkami hr. Mattei — to jest dopiero wtenczas biorą 
się do tego leczenia, gdy już bezskutecznie wyczerpali 
wszystkie środki sztuki lekarskiej. Za to u ludzi wiej
skich widzieliśmy zadziwiająco cudowne wyleczenia dla 
tego, że oni nie znając niebezpieczeństwa choroby, nie 
leczyli się wcale, z obawy kosztów i bolesnych operacyj. 
W takich razach kuracye bywają świetne.

Postępowanie po wyleczeniu.

Gdy już cały guz się oddzielił bądź naraz, bądź 
częściami, i gdy nie została — jak tylko gładka rana 
zwyczajna, wtedy w miejsce kompresów z C. i t. p. 
używa się kompresów z S. ale nieprzestając dawać we
wnątrz C. po zupełnem zagojeniu rany, potrzeba zażywać 
wewnątrz C. najmniej jeszcze przez dwa miesiące a przy
najmniej miesiąc — po czem zakończyć kuracyą, zaży
wając także przynajmniej tak długo S., a potem dość 
długo brać po ziarnku S. na język dwa lub cztery razy 
dziennie.

Nie trzeba zapominać jak wielkiego i głęboko sięga
jącego zakażenia organizmu rak jest objawem. Trzeba to
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zrozumieć, że to zakażenie zaczyna się na długo przed 
dostrzeżeniem najmniejszych oznak. Bywa nawet dzie
dziczny i rodzi się z nim, a dopiero po 40 lub 50 la
tach objawia się. Nie ma więc nic dziwnego w tem, że 
trzeba jeszcze długo prowadzić kuracyą oczyszczającą 
organizm po wyleczeniu. Ciężkie i niebezpieczne raki, 
nawet przez długie leczenie trudno jest zwalczyć, 
i jeżeli chory jest w podeszłym wieku, mniemamy wraz 
z hr. Mattei, że leczenie trwać winno bez przerwy do 
końca życia, a przynajmniej brać po kilka dziennie ziar
nek S. i C. na sucho.

Zwodniczy i podstępny ch arakter 
rozpoczynającego się raka.

Przedewszystkiem trzeba dobrze poznać początek, 
zawsze zwodniczy raka.

Kobieta gdy spostrzeże, że ma w sutce mały guzek, 
ruchomy i bezwładny, nie zwraca na to żadnej uwagi. 
W kilka lat później spostrzega że guzek troszkę podrósł 
i przytwardniał; lecz skoro nie czuje żadnego bólu, 
wcale ją to nie zastanawia. Lecz nagle może po 4, 6, 
lub 10 latach, guzek doszedł wielkości orzecha, po tem 
wielkości ja ja , lecz zawsze jest bezbolesny, bez czucia. 
Zaniepokojona waha się co robić, odwleka, wreszcie 
radzi się doktora. Ten spodziewając się, że jeszcze jest 
czas aby go rozpędzić, przypisuje smarowanie jodowe. 
Lecz guz pomimo to rośnie ciągle. Wtedy dowiaduje 
się doktór że to jest rak, lecz wystrzega się tego chorej 
powiedzieć, bo cóż on poradzi przeciwko rakowi? Może 
go wyciąć, lecz na to trzeba czekać aż się więcej roz
winie, aż się zdeklaruje i będzie widocznym. Bóle strzy
kające się zaczynają, zaczyna się trwoga i żądanie je
dynego środka: w ycięcia . Operacya zrobiona, i rana po 
wielu cierpieniach i zachodach, gdy idzie wszystko bar
dzo pomyślnie — zamyka się. To uważa się za wyle-
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czenie. Upływa pewien czas, czasem lata w tem słodkiem 
złudzeniu, gdyż guz tworzy się na nowo i wybucha cier
pienie daleko sroższe niż poprzednio. Wtedy — czy to 
jest rana czy po prostu guz, które powtórnie operowano, 
lub nie operowano, już jest za późno do leczenia nawet 
Cancerosami Mattejego. Dla czego? Dla tego, że od sa
mego początku usposobienie rakowe rozwijało się bez- 
przeszkodnie i opanowało całą massę krwi. Operacye nic 
innego nie zrobiły, jak odcięły pierwszy wytwór tego 
zakażenia, a które to tylko sprawiły, że jeszcze wzmoc
niły to zakażenie.

Można tu powiedzieć, że rak wzmocnił się po ope- 
racyi, jak roślina, która się niepotrzebnych gałązek po
zbyła, i gdy wtedy chce się go zniszczyć przez Antican- 
cerose, on się już nie boi tego środka, którym nieza
wodnie byłby zwalczony w pierwszym początku.

Piszemy to, z gorącem pragnieniem obudzenia uwagi 
tych, których to dotyczy: aby niedowierzali żadnemu 
guzkowi, żadnemu nabrzmieniu, narostowi, nadewszystko 
gdy jest bezbolesny, niech używają natychmiast Cance- 
rosów . I toż samo powiemy o każdej podejrzanej ranie, 
gdyby nawet była bolesna, lecz której brzegi twardnieją, 
albo której wnętrze pokrywa się plamkami ciemnemi, 
szaremi albo czarniawemi.

Wskazaliśmy powyżej wszystkie miejsca ciała ludz
kiego, które zwykle wybiera rak za swoje siedlisko. A za
tem każda rana albo proste obrzmienie pojawiające się 
na jednym z tych miejsc, powinno być tembardziej po- 
dejrzywane i tem szybciej należy poddać się leczeniu 
wewnętrznemu, które należy starannie i bez żadnej 
przerwy prowadzić.

Jako przykład, przytaczamy tu przepis 
h r. M attei.

Leczono damę jeszcze młodą, bardzo delikatną i już 
osłabioną cierpieniami i upławami spowodowanemi przez
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raka w macicy. Choroba opierała się od dawna wszel
kiemu leczeniu, nawet przez C.

U żyw ano do w e w n ą tr z : Can. II. A. II Vermifugo II.
U żyw ano na zew n ą trz C. w wstrzykiwaniach 20 z. do 

szklanki wody A. w kompresach na serce, 5 z. na łyżkę 
oliwy, kąp. z C5. 100 z. dwa razy na tydzień Ele. N. 
w wstrzykiwaniach jedną łyżeczkę od kawy na szklankę 
wody -  i z tegoż kompresy do pochwy macicznej.

W yjaśnienie.

1. D odan o  Verm . ponieważ choroba miesiące opie
rała się środkom C. i A., które są naturalnemi środ
kami przeciwko rakowi.

2. D a w a n o  w szys tk ie  tr z y  z  I I  s zk la n k i, ponieważ 
miało się do czynienia z chorobę bardzo ciężką i upar
tą; ponieważ był to organizm kobiecy, ponieważ był to 
organizm osłabiony przez upływy i był bardzo wra
żliwy.

3. 2 0 . zia rn  C. na szklankę w ody  do wstrzykiwań 
dozy mocne, ponieważ wstrzykiwanie jest w istocie dzia
łaniem wewnetrznem, dozy największe z zamiarem zmiej- 
szania, gdy drażniły, lecz chora je znosiła.

4. 1 0 0  zia rn  C 5. do k ą p ie li dla tych samych po
wodów.

5. C 5 dołączone do  leczenia w ew n ą trz  przez C ., aby 
połączyć dobroczynne działanie obydwóch Cancerosów.

6. K om presy  z A .  na serce , ponieważ stan angioi- 
tyczny był wyraźny w tym szczególnym wypadku.

7. E le. N . raczej niż E le. B . ,  która była za słaba, 
niż E le. Z iel. gdyż nie było bólów, niż E le . R ., albo
wiem stan angioityczny był.

Powtarzamy tu jeszcze, co już powiedzieliśmy wyżej, 
że czy to w wypadku guzka, czy też rany, zaczynać  
zaw sze zastosow an ie wewnętrzne, nie w cześn ie j, ja k  w  8
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d n i p o  zaczęciu leczenia w ew nątrz, a  to p o d  k a r ą  zw ięk
szenia  się bólów.

Tak powinny być leczone raki na różnych częściach 
ciała, ze stósownemi do miejsca zastósowaniami zew- 
nętrznemi.

Ogólne przepisy leczenia raka.
H r. M attei podaje następujące jeszcze.

C., albo C4., albo C5., A., A2., i kąp. z C5., nać. 
z C5., okł. z C5. na miejsce dotknięte rakiem, kąp. nać. 
okł. z A2, kąp. S., kąp. S5, Ele. R. X  Ele. Ż. na ner
wy odpowiednie.

Jeżeli jest rana Ele. N. lub. Ele. B., nać. lub okł. 
z C5. lub z F 2. na podżebra i także kąp. z Ele. B. kąp. 
Ele. Ziel. kąp. z Ele. R. kąp. z Ele. N.

NB. Trzeba pamiętać, że A. nie powinno się uży
wać tylko w razach, gdy stan chorego jest angioityczny. 
Jeżeli jest bardzo widoczny ten stan, wtedy na przemian 
C. X  A., tak do wewnątrz, jak i na zewnątrz.

a. R a k  żo łą d k a , jak ogólne leczenie poprzednie, z nać. 
i  kompresami.

b. R a k  k iszek  jako ogólne, z ziarnkami zaprawianymi ene
mami , jeżeli wypadek ciężki i zastarzały — a zawsze 
kąpiele.

c - R a k  ję zy k a , jak ogólne, nadto płókania, czyli trzymanie 
w ustach C., z A., z Ele. C., z C5., z C4. i z S.

d . R a k  p o w iek , jak ogólne, nadto okł. z Ele. B. na miejsce 
i nać. z S. i przemywania.

e. R a k  w  nosie, jak ogólne, nadto często wciągania z C., 
z A., z Ele. B. i Ele. Ziel.. i nać. z C5., z S., z S5., 
z A2., na zewnętrzną powierzchnią nosa-, lub okłady 
i kąpiele.

f .  R a k  w sutce, jak ogólne, z kompresami z wody, a cza
sem z oliwy, nać., przemywanie, kąp.

g. R a k  w  m acicy, jak ogólne, nadto: wstrzykiwania z C.,
27
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z A2., Ele. B. albo Ele. Ziel. i nać. C5. na łono i sacr. 
Ele. E. X Ele. Ż. na sacr. 20 z C5. na sucho.
h. R a k  w  kiszce odchodow ej, jak ogólne, z enemami i okł. 
albo nać., a jeżeli kobieta to i wstrzykiwania, a w każ
dym razie kąpiele.

i. R a k  na ustach , jak ogólne. Zwykle oddziela się i odpada 
w jednym kawałku, podobnie jak rak w sutkach i ma
cicy, gdy lekarstwo dostatecznie przenikło organizm.

l. R a k  w  odźw iern iku  żo łą d k a  (pylore), czyli w ujściu żo
łądka do kiszek, — jak ogólne.

m. R a k  z stw ardn ien iem  gru czo łu  pachow ego, jak ogólne.
n. R a k , guz gębczasty (fongoide) w  sutce, kilka razy wy- 

rzynany, jak ogólne.
o. R a k  o w rzo d z ia ły  w  poch w ie m acicznej, jak ogólne.
p .  R a k  z w rzo d a m i f istu łow em i w  kiszce odchodow ej — jak 

ogólne.
W  sk irze  C. o d da ło  ważne u s łu g i, i  o trzym ano p r z y  

jego pom ocy św ietne w yleczen ia .
W  ra z ie  silnych  bólów  przystawiać na miejsca bo

lesne Ele. Ziel.; okłady z Ele. B. i Ele. N.
W  sk irze  żo łą d k a  A. i C., dozy małe a pić często, 

okł. z C. i A. na żołądek, także 3 lub 4 razy dziennie 
przystawianie Ele. E. X  Ele. Z. albo Ele. N. na dołek 
plex. i kąpiele. Zresztą leczenie takież same jak na raka, 
ogólne.

N iektóre przykłady wyleczenia.

A lb in a  M a so tti, c ie rp ią ca  na ra k a  w  m acicy ;  przez 
osiem lat, była leczona w różnych szpitalach Bolonii 
bezskutecznie. Wyleczyłem ją mówi M. w 14 miesięcy 
i jest temu lat dwanaście, cierpienie nie pojawiło się; 
ona jeszcze żyje.

Ktoby chciał mieć wiarogodne sprawozdanie z licz
nych uzdrowień i adresy tych osób, niech zarząda w skła
dzie głównym w Bolonii broszury:
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Un poco  d i  s to r ia  su i r im e d i M a tte i. (Kilka słów 
historyi o lekarstwach Matteiego).

U w aga. Im rana jest obszerniejsza, tem trudniejsze 
jest leczenie; a im dłuższy czas trwały próby poprze
dniego (allopatycznego) leczenia i gdy rana za daleko 
rozwinięta, wyleczenie staje się czasami niepodobnem, 
i środki elektro-homeopatyczne tylko mogą ulgę w cier
pieniu sprawić.

Lecz dla czego pozwalać zwiększać się złemu ?
Pojmuję, że rutyna allopatyczna potrzebuje zostawić 

czas na rozwinięcie się i rozrost raka, wprzód zanim 
zdoła go wyciąć: ona n ic nie ro b i (bo  też  n ie m a  ś r o d 
k ó w ) d la  o d p a rc ia  złego , p rze z  ca ły  c z a s , w  k tó rym  to 
złe d a ło b y  się z  pew n ością  zu pełn ie  wyleczyć.

S k ir  w  żo łą d k u  u K. 72-letniej, womitującej każde 
pożywienie, nawet kroplę wody połkniętą; guz twardy 
w nadbrzuszu, powyginany, bolesny. Wszystko to mniej 
więcej znikło, dostała dobrego apetytu i trawienia po 
dwóch miesiącach kuracyi p. C.

S k ir  w  odźw iern ik u  żo łą d k a  wyleczony w cztery mie
siące p. C.

R a k  tw orzący  się na ję zy k u  wyleczony p. C2.
R a n y  rakow a te  na do lnej p o w ie c e , które przez dwa 

lata opierały sie leczeniu, wyleczone zupełnie przez C. 
wewnątrz i zewnątrz, a ku końcowi przez C2.

R a k  w  nosie u M. 50 lat, uznany za niewyleczalny, 
wyleczony w dwa miesiące p. C.

O w rzodzen ie skoru pow ate n o s a , chwilami bolesne, 
które chciano wyciąć, wyleczono w kilku miesiącach 
wewnętrznie i zewnętrznie p C. a na zakończenie p. S.

S k ir  w  lew ej su tce, ze stwardnieniem gruczołów pa
chowych ; już postanowiono operować, wyleczony w 32 
dni p. C.

G u z gąbczasty  (fongoide) w  lew ej s u tc e ; już dwa razy 
operowany, wielkości pięści, trochę przypłaszczony, roz
drażnienie ropiące bardzo smrodliwe, częste krwiotoki,

27*
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z których niektóre sprowadziły aż omdlenie; rwanie i kłu
cie bardzo częste, tak w guzie jak i w stwardniałym 
gruczole pod pachą, wychudnienie, bezsenność, brak ape
tytu. Wszystkie te symptomy powoli znikały, guz od
dzielał się częściami leczeniem p. C.

R ak w  m acicy u kobiety lat 29, cierpiącej od 5 lat, 
uznanej za niewyleczalna, wyleczony w dwa miesiące 
p. C.

R ak  w  m acicy  u kobiety 51-letniej, cierpiącej od 9 
miesięcy nieznośne bóle i obfite krwiotoki, uznana za 
niewyleczalną ; zupełnie wyleczona w osiem miesięcy 
p. C.

P olip  m acicy u kobiety 47 la t, cierpiącej od trzech 
lat, uznanej za niewyleczalną — wyleczona p. C.

S k ir  m acicy  u kobiety 36 lat, cierpiącej od 10 lat, 
wyleczona w dwa lata p. C.

R ak  o w rzo d zia ły  w  poch w ie  m acicznej, z wielkiemi 
bólami, z krwawemi upływami obfitemi, z nieznośnym 
fetorem, bezsennością, wyleczona w kilka miesięcy 
p. C.

W rzody fis tu ło w e  w  kiszce odchodow e j u M. 35 lat, 
cera żółta, obrzydliwa skóra, wielkie wychudnienie 
i wielkie osłabienie, wyleczony w 58 dni p. C.

W rzo d y  rakow a te  na biodrach  wyleczone przed 10 
laty p. C. i jeszcze żyje.

S k ir  m acicy u kobiety 35 lat. wyleczony przez C. 
jeszcze żyjącej.

Guz ra k o wy  p o d  p a c h ą . Kobieta wyleczona w jednym 
roku p. C.

Jeszcze nowsze wyleczenia.

S k ir  w  p r a w e j sutce od 9 lat, wyleczona w czterech 
miesiącach p. C. kobieta mająca lat 28.
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S k ir  w  p r a w e j sutce. Kobieta 43 lat skazana na ope- 
racyą — wyleczona w 45 dni p. C.

G uz w  lew ym  ja jn ik u  i  w  m a c ic y , uznany za nie- 
wyleczalny — wyleczona kobieta 31-letnia w 5 miesią
cach p. C.

D w a  sk ir y  u kobiet 33 i 31, lat, cierpiące od roku, 
wyleczone w jednym roku p. C.

R a k  o tw a r ty  w  su tce, rozciągający się pod ramię, 
z pruchnieniem żeber, u kobiety 34-letniej, uznanej za 
niewyleczalną, prawe ramię spuchnięte, pozbawione 
ruchu, podobnież palce, muskuły karku skurczone i gło
wa obwisła na ramię. Leczenie zaczęło się 4 kwietnia, 
1869, skończone 6. czerwca 1870. Wyleczenie zupełne 
p. C.

S k ir  w  lew ej sutce. Kobieta 20 lat, po 3 miesiącach 
leczenia, skir się oddzielił, zmniejszył się i prawie roz
łożył. Lecz doradzono jej zaprzestać kuracyi i rak po
wrócił. Od 7 miesięcy znów prowadzi kuracyą i jest 
prawie uleczoną.

S k ir  w  lew ej sutce u kobiety 30-letniej, cierpiącej od 
8 miesięcy ; guz na trzy wielkie palce średnicy; w 40 
dniach już odpadł i znajduje się na drodze do wyzdro
wienia p. C.

R an a ra k o w a  na p ra w y m  kolan ie wyleczona w 30 
dniach p. C.

R a k  o w rzo d z ia ły  w  p r a w e j  p ie r s i , rozciągający się 
pod pachę, przez trzech doktorów uważany za niewyle- 
czalny, mianowicie z powodu pruchnienia żebra, które 
towarzyszyło głównej chorobie i przeszkadzało operacyi. 
Znaczne obrzmienie prawego ramienia, niemożność niem 
poruszania, skurczenie muskułów szyi takie, że głowa 
nieruchoma leżała na prawem ramieniu. Wyleczona w je
dnym roku p. C.

S k ir  w  żo łą d k u . Mężczyzna 30 letni, cierpiący od 
3 lat, opuszczony od lekarzy i wydalony ze szpitala jako 
niewyleczalny, womitujący wszystko, nawet wodę z wiel-
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kiemi boleściami, z krwią i fusami jakby kawowemi, 
chudy, siny, bez snu i apetytu, włóczący się wsparty 
na kiju jak widmo. Za 3. czy 4. łyżeczką bóle ustały, 
apetyt się pokazał, podobnież i sen, ustały womity, siły 
się odnawiały. Po miesiącu dla braku lekarstw przerwał 
kuracyą. Zaraz nazajutrz zjawiły się gwałtowne i bezpo
średnio wszystkie symptomy. Zaczął znów kuracyą, lecz 
polepszenie tą razą i skutek środków pokazał się dopiero 
po 3 miesiącach, następnie wyleczony za pomocą C. 
i Ele. R.

R a k  w  górn ej p o ło w ie  ust. Dziura okrągła, głęboka, 
dno czerwone i słoninowate, obwódka różowawa, warga 
stężała, nabrzmiała i twarda. Mężczyzna 71 lat, który 
dwa razy miał świerzb w młodości. Jego żona umarła 
z raka w języku bezskutecznie operowanego w Lyonie. 
Widząc te u sta , doktór oświadczył potrzebę spiesznej 
operacyi. Przestraszony chory uciekł się do środków 
Matteiego. Wyleczony w niespełna trzech miesiącach p. 
C. wewn. i zewn.

181bisRak weneryczny albo Szankier weneryczny, patrz Sy
filis.

182. Ramię.
Schnięcie ra m ien ia  ( a troph ie) z  reum atyzm em .
Ele. R., Ele. Z. na occip. symp. plex. na nerwy ra

mienia i kąp. z C5. nać. C6. na miejsce, albo kąp. S. 
i nać. S. na miejsce, albo kąp. z A2, i nać. A2, na 
miejsce, albo kąp. z Ele. B.

a . P a r a liż  ra m ien ia  jak Nr. 182.
b. U suniecie s ię  nerw u  jak Nr. 182.

Usunięcie się nerwu w łokciu od 6 miesięcy, wyle
czone za trzecim przystawieniem Ele. R.

c. B óle przeszkadzające ruchowi ramienia jak Nr. 182 usu
nięte natychmiast p. Ele. R.

d . S tr ę tw ienie ra m ien ia  jak Nr. 182 — usunięte przez C. 
wewnątrz.
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f .  B ezw ładność ram ien ia  i  r ę k i jak Nr. 182, czasem sama 
Ele. E. wystarcza.

Kobieta 80-letnia wyleczona p. S. i Ele. R. 
g . Połowiczne opuchnienie (semi ankylose) stawu łokciowe- 

wego i ręki, przeszkadzające ruchom, czyli zesztywnie
nie jak Nr. 182, oraz nad. C5., z S., z A. na miejscu:

Młodzieniec 15. letni wyleczony p. S. i Ele. R. X  
Ele. Ż.

h. Kongestja czy li uderzenie hum orów . Staw sparaliżo
wany przez opuchnięcie z nabieganiem krwi, rozciągające 
się na całe ramię. M. 40 letni w trzech szpitalach le
czony, bezskutecznie, wyleczony w 25 dni przez S. i z przy
stawianiem na nerw ramienny Ele. R. 

k. Stłuczen ie z  obtarciem  ram ien ia  albo p ię śc i, podóbn ież, 
nogi jak Nr. 182.

183. Rany, por. Skaleczenia Nr. 199.
R a n y  z gangreną. C., A2, okł. Z tychże, kąp. C5. 

nad. okł. z C5., kąp. okł. nad. z S., kąp., nad. okł. z A2. 
Ele. B., Ele. Ziel. w kompresach, Ele. N. w kompr. 
kąp. S5. nad. okł. z S5. Ele. R. X  Ele- Ż. na nerwy 
odpowiednie.

U w a g a , dla zmniejszenia bólów, używa się począt
kowo Ele. B. w okł. często i Ele. Ziel. a dla prędkiego 
zagojenia S. wewn. i zewn. albo kąp. z S5. Jeżeli za
graża gangrena., wewnątrz i zewnątrz C. Jeżeli krwiotok A. 
wewn. jeżeli jest silny; jeżeli nie wielki, zewnątrz. Dla 
zagojenia S.

a . R a n y  g ła d k ie , dla zagojenia n. p. po odpadnięciu raka, 
albo pochodzące z oparzenia albo rozmaitego skaleczenia, 
wewnątrz i w okładach S.

S. jest wybornym środkiem gojącym.
Jeżeli są wielkie bóle, to dodaje się pod wielki kom

pres z S. małe kompresy z Ele. B. albo Ele. Ziel.
Jeżeli jest krwawienie, zaczyna się przez kompresy 

z A., jeżeli jest uparte, daje się kompresy z Ele. N.,
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któremi hr. Mattei zdołał nawet zagoić arteryą krwa
wiącą.

R a n y  ze sp a le n ia , z oparzen ia , nawet bardzo ciężkie 
były wyleczone p. S. wewnątrz albo zewnątrz, albo Can- 
ceroso i okł. z Ele. Ziel.

b. R a n y  od bron i p a ln e j jak Nr. 183, nadto wielki okład 
z A., A2., C., C2. C5. a szczególniej S. S. i S'2. przy
spieszają zabliźnienie. Jeżeli są bóle wyłącznie Ele. B. 
Ele. R. X  Ele. Z. na nerwy odpowiednie ranie w po
bliżu jej w kierunku bólów.

c R a n y  od bron i p a ln e j w  biodrze i  kolanie. Chory opu
szczony po 6-miesięcznej bezskutecznej kuracyi, wyle
czony samym C. wew. i zewn.

d . R a n y  ży lakow e  (variqueuses) p. Żylaki szczególniej dzia
łać Ele. N.

f .  R a n y  niebezpieczne od bron i p a ln e j, wyleczone samem S. 
wew. i zewn.

g. R a n y  i n abrzm ien ia  p o  ca łym  ciele (nabrzmienia białe, 
zwane zimne). Wyleczone samem CII .  co 1/4 i silne mi 
okł. z C.

h. Ogrom na ra n a  skróf uliczna  wyleczona samem S. wewn. 
i zewn . i okł. Ele. B., okł. z Ele. N. z Ele. R.

k. R a n a  i  nabrzm ienie re k i wyleczone C X  S. wewn. i w okł. 
z tychże, oraz okłady z Ele. B., z Ele. N. z Ele. R.

Uwaga. Uszkodzenia zabezpieczone od przystępu po
wietrza (podskórne) bez rany otwartej, goją się po wię
kszej części bez ropienia, w ranach zaś skóry czyli 
otwartych i błon śluzowych, zwykle następuje ropienie; 
ta różnica bardzo często okazuje się przy porównaniu 
procesu gojenia się prostego, podskórnego złamania ko
ści, ze złamaniem połączonem z rozerwaniem skóry.

184. Regularność. Peryody miesięczne. Krwiotok macicy pe- 
ryodyczny.

Układ żeńskiego organizmu, odznacza się nietylko 
budową całego ciała, ale szczególnie tem , że w czasie 
dojrzałości, pojawia się u kobiety miesięczne czyszczę-



425

nie, czyli upływ krwi z rodnych części, regularnie co 
miesiąc. W środkowej Europie pojawia się peryod pra
widłowo między 14 a 17 rokiem życia. W południowych 
zaś krajach, wcześniej; na północy później, ustaje za
wsze między 45 a 52 rokiem życia. Miesięczne czyszcze
nia pojawiające się co miesiąc, mają różne zboczenia pod 
względem wieku, w którym peryod prawidłowo pojawiać 
się albo zupełnie ustać powinien. Należy także uwzglę
dniać odstępy od jednego peryodu do drugiego, także 
co do jego trwania ; ilości i jakości wydzielającej się krwi, 
na ostatek symptomy, które miesięczne czyszczenie po
przedzają, albo temuż towarzyszą.

Co 3 do 4 tygodni powtarza się u panien i u ko
biet odpływ krwi zmieszanej ze śluzem z organów płcio
wych. Krew ta pochodzi z błony śluzowej macicy, któ
rej cienkie naczynia w czasie peryodów przepełniają się 
krwią, i w wielu miejscach rozrywają s ię ; błona ślu
zowa staje się wtedy grubszą, pulchniejszą i ciemniej
szą z gruczołami widocznemi. Regularność prawie za
wsze poprzedza pewien roztrój, kurcze w biodrach, ból 
w krzyżu, obrzmienie z uczuciem ciepła w zewnętrznych 
częściach płciowych organów, nudności, ból w piersiach 
i brzuchu. Peryody te trwają od 4 do 5, czasem do 8 
dni. Ilość wydzielającej się krwi jest w przybliżeniu 
4 do 5 uncyj. Choroby bywają przyczyną nieporządków 
w regularności, i dlatego po większej części bardzo jest 
szkodliwie wywoływać ją zapomocą lekarstw drażniących 
allopatycznych.

Wszelka nieregularność wskazuje pierwsze początki 
stanu chorobliwego, i powinno być leczone zawczasu, 
(porównaj Białe upławy, które także wskazują zbliża
nie się większej choroby).

a. K rw io to k  n ieperyodyczn y  (Metrorrhagie). Jest to obfity 
krwiotok, zjawiający się między peryodami.

Leczenie. A II. co 1/4, okł. z A. na serce, lub okł. 
z A2, kąp. z Ele. N. C., A2 II. co 1/4, okł. z A2 na ser-
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ce, Ele. N. na sacr. Czasami najlepiej pomagają ziarnka 
A. na sucho, (na noc po jednem ziarnku, aby uniknąć 
recydywy). Zawsze dozy małe, albo bardzo małe (II lub 
III) pić po troszku a często, nawet bardzo często.

W potrzebie okłady z A. na podbrzusze.
W razie uporczywości A X  C. w dozach słabych, 

lub bardzo słabych.
Do powyższych środków można dodać kąp. z A2 lub 

z C5, okł. lub nać. z F 2 na podżebra lub z F. 
b. S iln y  k rw iotok w  czasie  regu larności (Menorrhagie). Le

czy się jak pod a.
NB. Angioitico w dozach zwyczajnych wywołuje re

gularność, w 2 szklance i mniejszych, zmniejszają, a cza
sem i zatrzymuje.

Regularność bardzo obfita, jest podobna do krwio- 
toku macicznego, różni się jedynie tem, że pojawia się 
tylko w czasie przeznaczonym do regularności, gdy tym
czasem krwiotok macicy w nieokreślonym czasie się po
jawia. Upływ krwi przy takiej regularności trwa obficie 
3 do 4 dni, albo nawet przedłuża się do 5 i 6 dni, 
ustaje na kilka dni i pojawia się na nowo w wielkiej 
obfitości.

Przyczyny nader obfitej regularności s ą : ciągłe dra
żnienie macicy, z wielkim napływem krwi do tejże, zby
teczny popęd płciowy, gwałtowne i częste spółkowanie, 
lubieżne umizgi bez zadosyćuczynienia, onanja, naduży
cie rozpalających trunków, wzruszenie umysłu, z powodu 
gniewu, złości, przestrachu, zbyteczne fizyczne natęże
nie. Bywają także przyczyną osłabienie i wiotkość ma
cicy w skutek częstych porodów, także obrzmienie lub 
stwardnienie macicy, albo w skutek rozkładu krwi, np. 
przy skorbucie, raku.

Symptomy zapowiadające: ociężałość w nogach, na
brzmienie żył w podudziach, ból w krzyżach, albo po
przedzają białe upławy. Krew odpływająca jest albo 
płynna, albo w skrzepłych kawałkach; najczęściej dru-
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giego, trzeciego lub czwartego dnia bardzo obfita, trwa 
ośm, nawet do 14 dni, ustaje na krótki czas i pona
wia się jak poprzednio. Silne zażywne kobiety, znoszą 
tę przypadłość bez uszczerbku zdrowia, lecz wątłe i sła
bowite już przy miernej utracie krwi, doznają wielkiego 
osłabienia i okazują poznaki niedokrewności, która zwiel- 
kiemi połączona jest dolegliwościami. Czasem towarzy
szą nudności z usposobieniem do womitów.

NB. Częste zw yczajne u żyw an ie S . w ysta rc za ło  w  b a r
dzo w ie lu  w yp a d k a ch  do uregu low an ia  n adzw ycza jn ie  obfi
te j regu larności; j a k  rów n ie u regu low an ia  za trzym anej, 
albo n ie p e ryo d yczn e j i  rza d k o  p o ja w ia ją ce j s ię , zw ła 
szcza u skrofu licznych  m łodych  pan ien , 

c. B r a k  regu larności (Amenorrhoea). Jest brak miesięcznej 
regularności przy dojściu do dojrzałości płciowej, albo 
ustanie regularności.

Przyczyną bywa albo nieprawidłowy ustrój macicy, 
albo mało-krwistość; u kobiet które straciły zdolność 
zajścia w ciążę i doszły do wieku klimakterycznego, od
bywanie peryodów zupełnie ustaje, nie sprowadzając 
żadnych chorobliwych symptomów. W czasie ciąży i kar
mienia piersiami, regularność ustaje. Niekiedy w skutek 
zaziębienia nóg także nagle ustaje, sprowadzając bole
sne uczucie w macicy, ogólne przytem niedomaganie, 
ból głowy i ogólny stan gorączkowy z rozstrojem ner
wów. Niepojawienie się peryodów u kobiet nie będących 
ani w ciąży ani w latach przejściowych, zawisło najczę
ściej od kompleksyi, usposobienia skrofulicznego, rachi
tycznego, albo gruźlicowego (suchotniczego), także od 
przypadłości chorób jajników; chronicznego obrzmienia, 
lub stwardnienia macicy, albo też od zaniku czyli uwiądu 
macicy. Lecz wydarza się także niepojawienie się pe
ryodów u osób pełnych życia, w skutek zarośnięcia ka
nału i ujścia macicznego. Bywają też wypadki że ujście 
części płciowych błoną dziewiczą zupełnie zarośnięte, 
albo też ujście i szyjka macicy są tak ścieśnione, że
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krew miesięcznego czyszczenia w żaden sposób wydostać 
się nie może. Dolegliwości tej przypadłości są najczę
ściej nerwowej natury, takie osoby uczuwają w czasie 
pojawić się mającej regularności, gniotące bóle w cie
mieniu, albo połowiczne bóle głowy, ociężałość, bezsen
ność, niestrawność, duszność, skłonność do posępności 
i ospałości podczas dnia, u niektórych dołącza się błę
dnica, wodniste opuchnięcie nóg, a najczęściej bicie 
serca. U krwistych i zażywnych pojawia się częste krwa
wienie z nosa, lub też z brodawek sutkowych, krwawy 
kaszel, a nawet krwawe womity, gwałtowne bicie serca, 
nerwo-bóle maciczne z gnieceniem w krzyżach, ciągnie
niem w udach, obrzmieniem żył w podudziach z białemi 
upławami. Przy zarośnięciu błony dziewiczej i kanału 
macicznego, powstaje bardzo często nagromadzenie krwi 
w jamie macicznej, z wszelkiemi pojawami ciężarności, 
ale przy ścisłem badaniu, jeżeli przystęp do ujścia ma
cicznego jest wolny, łatwo się przekonać można, że 
w jamie macicznej znajduje się tylko nagromadzona mie
sięczna krew.

Leczenie jak pod a. Czasem pomaga S X  C X  A. 
d. R egularność u tru dn ion a  (dysmenorrhee).

Na dobę, a niekiedy i więcej, przed każdem poja
wieniem się peryodów, kobieta czuje ból w krzyżu i w ogóle 
w dolnej części brzucha, który niekiedy dochodzi do 
wysokiego stopnia tak, że staje się nie do zniesienia. 
Właściwe to nerwowym kobietom. Zwykłe chorobliwe 
peryody w skutek zgięcia macicy lub silnego napływu 
krwi do niej sprowadzają tępe bóle w macicy i krzyżu. 
Utrudniona regularność jest trojakiego rodzaju : 1) n er
w ow a  czyli sp a zm a tyc zn a , 2) kongestyjna, 3) m echani
cznie u trudn iona.

1. R egularność tru d n a  w skutek nerwobólów macicy, 
wydarza się u dziewcząt, które z przyczyny chorowitego 
fizycznego rozwoju w późniejszych latach się formują; 
wydarza się taka regularność w czasie rekonwalescen-
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cyi po ciężkich chorobach; albo też jeżeli płynąca re
gularność raptownie zatamowaną była, albo przez rapto
wne zaziębienie, albo przez zimną kąpiel, albo przez 
przemoknięcie na zimnem powietrzu, bardzo często także 
w skutek prędkiego wstania po porodzie albo po poro
nieniu.

Symptomy. Na kilka dni przed regularnością, poja
wiają się silne bóle w krzyżach, nad łonową kością, 
rozciągają się w zdłuż nerwu udowego, dołącza się do 
tego często usposobienie melancholiczne, niestrawność, 
silny ból głowy, wstręt do światła.

2. R egularność kongestyjna  (dysmenorrhee congestive). 
Objawia się uczuciem ciężkości w miednicy, z gorączką 
i parciem ku zewnętrznym rodnym częściom, z parciem 
na urynę, w połączeniu z rozwolnieniem i ciśnieniem 
w kiszce odchodowej. Bóle pojawiają się dniem przed 
regularnością, podobne są do bólów porodowych, roz
szerzają się wzdłuż nerwów udowych, a upływ miesię
cznej krwi jest bardzo skąpy, dopiero drugiego lub trze
ciego dnia, wzmaga się czyszczenie, przezco i bóle się 
zmniejszają, czasem odchodzą kawałki skrzepłej krwi. 
W innym znów razie nie pojawia się regularność, nato
miast gwałtowniejsze bóle w podbrzuszu, z silnemi bó
lami głowy; dołączają się do tego nudności i womity. 
Rysy twarzy są zmienione, a kończyny górne i dolne 
zimne. Czasem odchodzą przy takiem miesięcznem czy
szczeniu błonki, strzępki albo pęcherzyki, które jako 
wydzieliny błony śluzowej, nie zaś jako poznaki poro
nienia uważać należy, co bardzo łatwo nieświadomym 
daje powód do posądzenia niewinne dziewczęta o cię- 
żarność.

3. R egularność z m echanicznych p obu dek  u trudn ion a;  
odznacza się trudnym odpływem krwi z macicy i w ma
łej ilości, w skutek zwężenia albo organicznego prze
kształcenia macicy, np. w skutek zboczenia położenia, 
zwężenia ujścia zewnętrznego lub wewnętrznego, albo
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w skutek nowotworów w jamie ub ścianach macicy. 
Miesięczne czyszczenie przy organicznych zboczeniach, 
odbywa się tylko kroplami i przy wielkich bólach, wszel
kie zabiegi lecznicze są bezskuteczne; jeżeli zwężenia 
ujścia i kanału macicznego są przyczyną, o czem prze
konać się można przez umiejętne chirurgiczne zbadanie, 
jedyny ratunek zawisł od chirurgicznej operacyi, wpro
wadzania zbitej gąbki, poczem lekarstwa elektro-homeo- 
patyczne pożądany skutek mieć mogą, a następnego ła
two powracającego zwężania uniknąć się da.

Tu także należą:
e. N ieregu larn e i  tru dne czyszczenia m iesięczne.

Leczenie S X  C X  A2, dozy zwykłe.
Zwykle używa się S., czasem C., rzadziej A., lub 

w upartych naprzemian wszystkie trzy środki.
j .  N ieregu larn e  i  tru dne czyszczenie z  nabrzm ieniem  nosa, 

jak pod a., nadto nać. lub okł. z A2 na nos; Ele. N. 
na początek nosa, albo nać. lub okł. z C5 na nos, kąp. 
z C5.

g . Trudne czyszczenia chroniczne, (dysmenorrhóe chronigue), 
S. X  C. X  A2 dozy zwyczajne, nadto Ele. N. na sacr. 
kąp. z A2; nać. z A2 na sacr. i serce.

h. Z a trzym an ie  rap tow n e czyszczen ia m iesięcznego (meno- 
stasia).

Powstaje najczęściej w skutek zaziębienia podbrzu
sza, albo przemoknięcia nóg, wzruszenia umysłu w sku
tek przestrachu, złości, raptownego użycia chłodników 
podczas tańca, w skutek przeciągów, albo przez natar
czywe spółkowanie przed i po regularności, przezco po
wstaje nerwoból macicy, albo też zapalenie, przy zata
mowaniu miesięcznego czyszczenia.

Leczenie jak pod d.
k . R ap tow n e za trzym a n ie  regu larności w  sku tek  zim nej k ą 

p ie l i  z bólem głowy, okł. z Ele. B. na occip. symp. nad- 
oczodoły, na skronią S., C5, kąp. C6.
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l. Z a trzym an ie czyszczeń z  chroniczną b łędn icą , jak pod a.
m . R egu larność przedw czesn a . Pojawia się u dziewcząt, które 

się jeszcze nie znajdują w latach dojrzałości, najczęściej 
w 10, 11 lub 12 roku, czasem nawet i wcześniej, oso
bliwie u takich, które nader szybko się rozwijają, po
pęd płciowy zawcześnie rozbudzony, albo które się ona- 
nizmują, książki romansowe czytają, albo w lubieżnych 
umizgach mają upodobanie.

Bywa także przyspieszenie peryodu czyli przedwcze
sne pokazanie się regularności u kobiet zupełnie dojrza
łych i prawidłowo uformowanych w skutek fizycznego 
natężenia sił, np. dźwigania, albo zbytecznego ciepła, 
albo po zbytecznem i energicznem spółkowaniu, albo 
w skutek onanii, albo zbytecznego rozdrażnienia płcio
wych chuci, albo wskutek osłabienia macicy, przez czę
ste porody — w skutek zmartwienia, gniewu, złości.

W tym ostatnim wypadku zażywanie S. zwykle spro
wadza stan normalny, czasem S X  C.

Lecz gdy przed dojrzałością, zawcześnie zjawi się 
peryod, mianowicie jeżeli rozbudzony został przyczynami 
wyżej wymienionemi, trzeba przedewszystkiem takowe 
usunąć , unikać ostrych pokarmów i napojów, i brać 
w małych bardzo dozach A. i lekkie kąpiele z A. Gdy 
pochodzi z naturalnego szybkiego rozwoju — jedynie, 
zachować należy stósowną hygienę i usunąć wszystko co 
drażni zmysły i pobudza popęd płciowy. Pożywienie po
żywne ale proste, ruch umiarkowany wraca równowagę.

n. P eryo d y  p rzed łu żon e . Wydarzają się u kobiet w latach 
klimakterycznych, jeżeli regularność dłużej jak do 50, 
lub 52 roku trwa. Są zazwyczaj kobiety czerstwe zaży
wne, u których popęd płciowy mimo podeszłego wieku, 
umożebnia nawet zapłodnienie, lecz wydarza się bardzo 
często, że peryod w tym wieku trwa dłużej ,  czasem 10 
do 14 dni, ustaje na tydzień lub dwa, i znowu pojawia 
się obficie na dłuższy czas, tak, że pauza między jedną 
a drugą regularnością bywa bardzo krótka.
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Może powstawać z fizycznego natężenia, w skutek 
zbytecznego ciepła, osobliwie w kuchni, z częstego nad
użycia rozkoszy płciowej, w skutek zbytecznego rozdra
żnienia popędu płciowego a bez zadowolenia, w skutek 
nałowego onanizowania się , w skutek wiotkości macicy. 
W skutek obfitego i długotrwałego czyszczenia powstaje 
czasem niedokrwistość, dołącza się osłabienie, przy za
stojach żylnej krwi, w skutek cierpień w płucach lub 
sercu. Angioitico X  Scrof. i C. — lub A2 II. X  S. okł. 
na podbrzusze z A2 lub nać. z S. i A. naprzemian, kąp. 
z A2 lub A3.

o. U stanie przedw czesne p eryo d ó w .
Leczenie : Ele. B. w okł. na occip., symp. nad-oczo- 

doły, na skronią S. C., kąp. C5.
p. W iek  kry tyczn y , la ta  k lim akteryczne. (Age critique) (me- 

nopause).
Między 50 a 52 rokiem ustaią same miesięczne czy-

szczenia, kobieta traci zdolność do rozpłodu. Przy czę
sto doznawanych w tych epokach rozlicznych dolegliwości, 
służy w ogóle zażywanie Antiscrofoloso II. Jeżeli te do
legliwości zaczynają tworzyć wyraźniejszą chorobę, patrz 
M acica. Regularność i choroby inne według tego, jakie 
przeważają cierpienia.

r .  N e r w obóle m acicy p r z y  regularności.
Bolesne uczucie w macicy, przed lub w czasie, albo 

po regularności, są różnego rodzaju, dopóki takowe nie 
występują z gwałtownością, zowiemy je bolesną czyli tru
dną regularnością, jeżeli zaś bóle pojawiają się w wy
sokim stopniu, na kształt kolek, wtedy zowią się takie 
bóle k o lką  p e r y o d o w ą ; jeżeli takie bóle pojawiają się 
w czasie wolnym od regularności, wtedy zowiemy je 
nerw obólam i m ac iczn em i, którym podlegają kobiety wra
żliwe, tak w stanie panieńskim jako i mężatki, wskutek 
psychicznych lub też zewnętrznych podrażnień.

Przyczyny s ą : Miłosne albo chuciowo-fantastyczne 
wyobrażenia, czytanie romantycznych książek, rozwiozła
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rozmowy, lubieżne sny, umizgi miłosne, onania, co daje 
powód do ciągłego rozdrażnienia macicy. Jeżeli w czasie 
wolnym od peryodów pojawiają się podobne bóle, wtedy 
mają swoją przyczynę w chronicznym katarze macicy, 
osobliwie po porodzie, gdy kobieta zawcześnie wstała, 
przeto nie zostawiła czasu, ażeby się macica prawidłowo 
ściągnęła. Może także być przyczyną chroniczne obrzmie
nie, zmiana miejsca, czyli zboczenie, zbyt długie kar
mienie, nadużycie rozkoszy małżeńskich, mianowicie u no- 
wozamężnych.

Symptomy. Przed i podczas regularności pojawiają 
się nerwowe bóle w stopniu łagodnym lub gwałtownym, 
w pierwszym wypadku są one gniotące, ściągające, dra
piące, albo piekące, osobliwie nad łonową kością, albo 
też w samej macicy, także w pochwie, albo przy wstępie 
do pochwy, czasem w odbytnicy lub też w pęcherzu mo
czowym, mają też wielkie podobieństwo do bólów poro
dowych. W drugim wypadku są bóle szarpiące, drapiące, 
poczynają od pępka, dążą do macicy i pochwy, pęcherza 
moczowego i przednich części u d , pojawiają się też 
w krzyżach i w całym podbrzuszu z piekącem uczuciem. 
Jeżeli te bóle rozwinęły się w wysokim stopniu u osób 
drażliwych, wtedy dołączają się nudności z napinaniem 
do womit; także żółciowe womity, twarz zmienia się do 
niepoznania, ręce i nogi lodowacieją, u zażywnych zaś 
osób powstaje bicie krwi do twarzy, puls silny, pełny 
i przyspieszony, pragnienie gwałtowne z domaganiem się 
kwasów. Jeżeli przy tych bólach są białe upławy, wtedy 
pogarszają się podczas bolesnej regularności. Przy chro- 
nicznem obrzmieniu, lub też stwardnieniu, albo przy 
zboczeniu położenia macicy, pojawiają się nie tyle bóle, 
jak nieprzyjemne uczucie osłabienia, parcie w krzyżach 
ku rodnym częściom idące aż do u d , ujście maciczne 
jest rozszerzone, obrzmiałe, z uczuciem jakby wszystko 
wypaść miało, przytem parcie bezskuteczne na stolec 
i na urynę z kroplistem oddawaniem, czasem są bóle tak

28
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nieznaczne, że cierpiące osoby nie zwracają na nie uwagi. 
Bóle zaś do kolek podobne są nader dojmujące, trwają 
godziny, a nawet cały dzień. Zwiastuny tych bólów są: 
w jednej albo drugiej skroni, albo na szczycie w cie
mieniu, albo w potylicy głowy powstają bóle, wzmagają 
się zwolna do najwyższego stopnia; potem dołączają się 
kurczowe ściągania w mięśniach, połyku i szyi, pod na
zwą kłębka m acicznego (globus hysterias) z dusznością 
w piersiach i nieregularnem biciem serca, nagromadzają 
się też gazy w żołądku i kiszkach, z równoczesnem osła
bieniem mięśni, osobliwie dolnych kończyn. Takie kur
cze płaczące, śmiejące, a w skutek powinowactwa z ner
wami mlecza pacierzowego także konwulsye. Niekiedy 
bywa i władza czucia w poczet tych cierpień wciągnięta, 
wtedy pojawiają się głośne i gadatliwe bredzenia, maja
czenia, nawet zachwyt (extasis) regularność sama przez 
się jest w takim razie albo zbytecznie obfita, albo bar
dzo uszczuplona, po której pojawiają się zwykle białe 
upławy.

W czasie wolnym od regularności, pojawiają się ner
wobóle macicy, wskutek chronicznego obrzmienia lub 
stwardnienia, zboczenia, albo usunięcia się macicy. Ta
kie bóle nie występują gwałtownie i są połączone z uczu
ciem, jakby się coś przez macicę wysunąć miało ; chore 
uczuwają znużenie, ciężkość w udach, ciągnienie w krzy
żach z parciem na stolec i urynę. Czasem pojawia się 
rozdrażnienie popędu płciowego, z równoczesnem zatwar
dzeniem. Czasem białe upławy gryzące z nagromadze
niem gazów w kiszkach i dusznością w piersiach. Cza
sem pojawia się parcie i gniecenie w rodnych częściach, 
z suchością pochwy macicznej, przy równoczesnem biciu 
krwi do głowy i uporczywem zatrzymaniem s tolca. Cza
sem białe upławy są śluzowate, nie gryzące, ale połą
czone z kłującemi bólami w macicy.

Leczenie patrz Macica
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Wyleczenia.

Z atrzym an ie  się regularności z obrzmieniem nosa, ko
bieta 43 lat wyleczona p. A.

U trudniona regu larność , K. 22 lat wyleczona p. A. 
i Ele. N. na sacr.

B la d a czk a , K. 16 lat, wyleczona p. A.
Z atrzym an ie  się regu larności od 4 lat, kob. 25 lat, 

wyleczona p. A. i Ele. N. na sacr. i symp.
N a g łe  za trzym an ie  s ię  regu larn ośc i (z powodu trzy

mania rąk w zimnej wodzie) z bólem głowy, kob. 40 
letnia, ból usunięty po 2 przystawieniach Ele. B. na
tychmiast i bardzo prędko wyleczone p. S.

Przedw czesne ustan ie regularności. K. 48 la t , której 
ustały czyszczenia przed 5 latam i, bóle dość ciężkie 
w żołądku. W 15 dni nastąpiło polepszenie, a następnie 
wyleczona p. S.

185. Reumatyzm por. Bóle, Nr. 23 (Gościec), por. Artretyzm 
Nr. 11.

Istota tej choroby jest bardzo podobna do artrizis, 
jedynie z tą różnićą, że gościec czyli reumatyzm powstaje 
zwykle z przyczyn zewnętrznych, jako to : z przeziębienia, 
przemoknięcia, lub zimno-wilgotnego powietrza, dn a  zaś, 
czyli artryzys pochodzi z zakażenia soków organicznych 
u ludzi zamożnych, którzy dobrze jedzą i piją, przy tem 
siedzą i zamożne życie prowadzą.

Przyczyny: Gościec powstaje z przyczyn kosmotelu- 
rycznych, najczęściej u ludzi żyjących w niedostatku, 
bardzo często ze skrofulicznem usposobieniem. Najprzód 
pojawia się gorączka naprzemian z dreszczem, przyspie
szonym pulsem, brakiem apetytu, silnem pragnieniem, 
szarpaniem, darciem i kłuciem, oraz z opuchnięciem 
części ciała tą chorobą dotkniętych.

Rozróżnianiamy gościec ostry, czyli zapalny i chro
niczny.

28*
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Gościec o s try  c z y li za p a ln y  ma po większej części 
swą siedzibę w stawach członków lub też mięśniach 
całego ciała. Najprzód nabrzmiewają więzadła i torebki 
stawowe, wewnątrz stawu robią się w skutek zapalenia 
wypociny, czyli wysięki wodniste, które ruch stawowy 
utrudniają i obrzmienie stawów czasem do niezwykłych 
rozmiarów sprowadzają. Wskutek takowego obrzmienia 
i dojmujących bólów, cierpi chory niewymownie nie może 
się poruszać, ma uczucie jakoby członki porażone były. 
Czasem równocześnie z bólami w okolicy stawów, w sta
wach albo mięśniach, w jednem lub kilku na raz niedo- 
zwalającemi ruchu tych części, zjawia się wstrząsający 
dreszcz, a potem gorąco; temperatura podnieść się może 
do 40°, puls od 80 do 100 na minutę, język obłożony, 
bóle w stawach, albo tępe, albo szarpiące, świdrująca. 
Zewnętrznie nie widać żadnych zmian , a niekiedy bywa 
czerwoność skóry i opuchłość stawów, w dzień bóle je
szcze znośne, ale wieczorem zwiększają się, a nocą do
chodzę do najwyższego stopnia.

Jeżeli reumatyzm ostry, ograniczony jest na niektóre 
tylko części ciała, wtedy bywa znośniejszy i łatwiej daje 
się uleczyć, lecz gdy jest równocześnie we wszystkich 
stawach i narządach otoczonych błoną wodnistą albo 
włóknistą, wtedy niebezpieczeństwo daleko groźniejsze 
tak ze względu samej choroby i ze względu jej następstw. 
Wypociny czyli wysięki wodniste, tworzące się wewnątrz 
torebek stawy otaczających, mogą bardzo łatwo chrząstki 
stawowych kości nadwyrężyć, i tym sposobem gnicie 
takowych spowodować, z następnem chronicznem ropie
niem , albo w najlepszym jeszcze razie może nastąpić 
zrost kości stawowych (ankylos), sztywność lub też ścią
gnięcie albo skrócenie członka (contracture). Gościec 
pojawia się nietylko w stawach członków, ale wszędzie, 
gdzie są błony surowiczne lub włókniste, zatem nie ma 
narządu, w którymby reumatyzm nie mógł się pojawić.



437

Może trwać najmniej 2 tygodnie, a może się przedłużyć 
i do 2 miesięcy.

R eu m atyzm , G ościec chroniczny.
Jeżeli w skutek zaniedbania lub złego leczenia tej 

choroby w czasie zapalenia, takowa przechodzi w stan 
chroniczny, albo powstaje niezależnie od ostrego odróżnia 
się brakiem gorączki i bólami pogorszającemi się od 
czasu do czasu. Przy chronicznym należy się także prze
konać, czy nie wikła się z syfilisem. Potrzeba dłuższego 
czasu, ażeby następstwa zapalenia, czyli reumatyzm chro
niczny można usunąć, co nie jest łatwem zadaniem, po
nieważ taki chory, już niby wyleczony, podlega przy 
najmniejszej danej okazyi ponownym reumatycznym do
legliwościom, przeto napotykamy osoby, które przy ka- 
żdój zmianie powietrza uczuwają bóle szarpiące, kłujące, 
łamiące, świdrujące, to w jednej, to w innej części ciała, 
tak zwany wędrujący reumatyzm. Bywają też wypadki, 
że reumatyzm chroniczny pojawia się na wiosnę i w pó
źnej jesieni w całym organizmie lub tylko w pojedyn
czych częściach, czasem zakorzenia się głęboko i trwa 
przez cało życie.

Po usunięciu ostrego reumatyzmu, pozostają obrzmie
nia w różnych częściach ciała, jako zarodki chronicznego 
reumatyzmu, tworzą się guzy, jak przy dnie czyli artri- 
zis. Czasem te guzy stają się nader bolesne i przechodzą 
w stan zapalenia.

Trwanie chronicznego jest nieograniczone, co do czasu. 
Jeżeli jest świeży, dopiero powstający, kończy się po
myślnie, najczęściej przez poty zwiastujące przesilenie. 
Jeżeli się nad tę granicę zwykłą przedłuża, może być 
przyczyną (mianowicie w późniejszym wieku) zesztywnie
nia, zrośnienia stawów (ankylose) paraliżu częściowego, 
schnięcia (atrophie).

Tak ostry jak chroniczny bywa zwykle przerywany 
i słabnący, ataki następują zwykle w skutek zimna i wil
goci.
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W  reu m atyzm ie  m ięśn iow ym  nie ma znacznego opu- 
chnienia, ani kolor skóry się nie zmienia. Może on być 
albo ogólnym i nieokreślonym, albo miejscowym. W tym 
ostatnim razie może byó karkowy (torticolis), piersiowy 
(pleurodynie), lędźwiowy (lumbago), stosownie do tego 
czy napada muskuły karku, piersi lub lędźwi.

R eum atyzm  staw ow y  ostry jest podobny do podagry 
(goutte) nazywali go też reumatyzmem podagrowym, albo 
podagrą reumatyczną; lecz on nie napada nigdy, jak 
tylko wielkie stawy, gdy tymczasem podagra usadawia 
się zwykle w małych stawach i prawie zawsze się roz
poczyna w stawie wielkiego palca u nogi. Reumatyzm 
jest ruchliwszy, przenosi się z miejsca na miejsce da
leko łatwiej niż podagra z jednego do drugiego stawu. 
Zdaje się mieć swoje siedlisko już to w błonie surowi- 
cznej stawów i wtedy stanowi reumatyzm surowiczny 
cieczy stawowej (synovial) już to w częciach włóknistych, 
wtedy nazywa się reumatyzm włóknisty (fibreux).

Reumatyzmowi surowicznemu towarzyszy opuchnięcie 
zewnętrznych części stawu, lecz bez zaczerwienienia, i to 
go jeszcze odróżnia od podagry.

Reumatyzm włóknisty mniej się ogranicza jak po
dagra: do części więzadłowych i włóknistych stawu; on 
więcej się rozszerza na części staw otaczające.

Reumatyzm w ogóle pochodzi z zakażenia krwi, gdy 
często widzimy, że ustępuje miejsca wysypce skórnej, 
a jak tylko wysypka zginie, zaraz znów powraca reuma
tyzm.
To zepsucie krwi może być chwilowo usunięte z nerwów 
przez działanie elektryczności naprzemian, a mianowicie 
Ele. R., lub R. X Ż .  Lecz jeżeli po pewnym czasie po
wraca, nie może być usunięty ze krwi, jak przez we
wnętrzne środki (zupełnie takie leczenie jak Bóle).

Na Reumatyzm chroniczny S. i na miejsca dotknięte 
nim elektryczności stósowne. Wybierać te punkta ner-
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wów, które są najwięcej zbliżone do miejsca cierpiącego 
(patrz tablice przy końcu książki).

W reumatyzmie stawowym Ele. Ziel. jest wybornym 
środkiem, kładziona w kompresach na stawy bolące, na 
połączenia kości, usuwa ból natychmiast niekiedy.

Liczba uleczeń nieskończona. Iluż to biednych przy
kutych do łoża jęczących dzień i noc bez wytchnienia, 
po 10 minutach mogli już chodzić po swej izbie.

Do tego wybornego środka Ele. Ziel. trzeba jednakże 
dodawać wewnętrne leczenie z S ., aby przyczynę cho
roby zniszczyć we krwi. Trzeba i to dodać, że przed 
wynalezieniem Ele. Ziel. można było wyleczyć reumatyzm 
lecz nie tak prędko i nie tak stanowczo, bądź to przez 
używanie S., bądź przez S. z pomocą Ele. R. i innych 
płynów elektrycznych , jak tego dowodzą na końcu tego 
artykułu przytoczone wyleczenia.

R eu m atyzm y w  ogólności leczą się przez przystawianie 
Ele. R. X  Ele- Ż. W razie uporności S ., nać., okł., 
kąp. z S ., albo z C5, albo kąp. z Ele. B., kąp. z A2.

a . Reum atyzm - chroniczny z zapa len iem  nerek, jak 185, nadto 
Ele. Ziel.

h. R eum atyzm  sta w o w y . Ele. Ziel. w okładach, albo przy
stawianiu, kąp. z S., z C®, z S5, z A2 i patrz Nerki. 
Czasem dopomagają inne elektryczności i nać. z C5, z S., 
z C4, z F2.

c. R eu m atyzm  ram ien ia . Ele. R. na nerwy ramienia.
d . R eu m atyzm  mózgu. S. co 1/4, nać. lub okł. z S ., albo. 

nać. lub okł. z C6, lub kąp. z C5.

Wyleczenia.

R eu m atyzm  chroniczny z zapa len iem  nerek  bardzo bo
lesny i bardzo uparty, wyleczony samą tylko Ele. R., 
leczenie jak Nr. 85.

R eum atyzm  od 5 0  dn i. M. 20-letni, pozbawiony ru
chu, po 4 dniach chodził, w 8 dniach wyleczony p. S.



440

R eu m atyzm  obudw u r ą k . M. 60-letni chory od roku, 
nie mogący poruszyć palcami, wyleczony w 6 tygodniach 
przez S.

R eu m atyzm  r ę k i od 10 lat z napadami strzykania 
nie do zniesienia. M. 62 lat wyleczony natychmiast przez 
kompresy w przeciągu pół godziny Ele. Ż.

R eu m atyzm  kolum ny p a c ierzo w ej po ciężkiej chorobie 
mlecza pacierzowego u kobiety 51 lat, który jej utru
dniał chodzenie; potem ospa rozlana z obłąkaniem go- 
rączkowem, upadkiem s i ł , język czarny i suchy, natę
żona gorączka z wielką niespokojnością etc. uleczona 
bez żadnych śladów na twarzy przez S. wewnątrz i ze
wnątrz z powolną rekonwalescencyą.

R eu m a tyzm  s ta w o w y  o stry . K. młoda od kilku dni 
przykuta do łóżka, zaatakowana w piętach i łokciach, 
uleczona przez 2 dozy S. wewn. i zewn.

— M ię d zy  ż eb ra m i z zatrzymaniem regularności, wy
leczona p. A. i Ele. N. na occip. i po obu stronach ko
lumny pacierzowej.

S ta n  re u m a tyc zn y  chroniczny od roku pogorszający się 
chwilami, z napadami jakby ostrego, podczas których 
bóle się nadzwyczaj wzmagały, następował kaszel, po 
którym wodniste womity. Kobieta 63 la t ; mniemając że 
ziarnka S. są za słabem lekarstwem, aby brać po jednem 
do szklanki wody, wypiła ich 5 naraz. Przez 12 godzin 
sądziła, iż się otruła, lecz gdy to kryzys raz przeszło, 
została radykalnie wyleczona. Byłaby się także wyleczyła 
i byłaby uniknęła chwilowego rozprężenia, (które zre
sztą było bez żadnego niebezpieczeństwa), gdyby była 
brała zwykłe dozy S.

P odobny w y p a d e k  u kobiety 46 lat m., chorej od 
trzech lat, cierpienie nerek, bóle w nogach i w głowie, 
dzwonienie w lewem uchu, tentnienie w czaszce, napady 
te szczególniej w nocy; bezsenność, brak apetytu— wy
leczona w jednym miesiącu p. S. a później p. S X  A.
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NB. U parte  reu m atyzm y g d y  są  p o d a g ro w a te , łatwo 
ustępują przez Ven. (w dozach słabych, po którem trzeba 
zażywać S. Nieraz także ustępowały przed Verm.

186. Ręka.
Skurczen ie  r ę k i z powodu przecięcia nerwu. S co 1/4, 

Ele. R. X  Ele- Ż. na nerwy rąk, kąp. C5, nać. C5 okł. 
C5 nać. S. na miejsce, Ele. B. w okł. na miejsce.

Dziecko 12-letnie wyleczone p. S., oraz okł. z Ele. B. 
X  Ele. N.

a .  Ręce n abrzm ia łe  i  zbolałe jak Nr. 186.
Kobieta 50 lat m. wyleczona używaniem S X  C.

b. B ezw ładn ość  pa lców  u r ę k i jak Nr. 186.
Mężczyzna 42 lat m. wyleczony p. S. i Ele. R.

c- P alec skurczony jak Nr. 186.
Kobieta 29 lat m. wyleczona przez S. i Ele. R.

187. Robaki.
Rodzaje robaków, które zamieszkują w ciele ludzkiem 

są niezliczone. Każdy organ ma swoje robaki. Znajdują 
się różne ich formy, i różnej są wielkości; zacząwszy 
od solitera, który jest największy, aż do żyjątek mikro- 
skopicznych, które znajdują się we wszystkich tkankach, 
płynach, nawet we krwi. Jakikolwiek stan chorobowy wy
starcza do ich rozmnożenia, i nawzajem one same stają 
się przyczynami chorób.

Te które zamieszkują w kiszkach (soliter, glisty, ow
siki, (tenia, lombrics, ascarides i t. p.) mogą wywołać 
ciężkie zaburzenia w przewodach kiszkowych i organach 
sąsiednich i skomunikowanych z niemi.

Zaburzenia te są: boleści we wnętrznościach, kolki, 
szczypanie, albo uczucie skurczania, pełzania, bądź 
w podbrzuszu, bądź w gardle; oddech nieprzyjemny albo 
kwaśny, ślinienie się, odęcie brzucha, pragnienie, albo 
głód nadzwyczajny, albo brak apetytu, nudności, albo 
womity, rzadko stolec krwawy, często swędzenie w stolcu.

W innych organach: suchy kaszel, puls nieregularny, 
bicie serca, mdłości, rozszerzenie źrenicy, zyzowatość
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jasna ślepota (bez żadnych znaków na zewnątrz oka, 
ślepota, głuchota, albo zbytnie obostrzenie słuchu ; prze- 
wrotność smaku, albo zapachu, żywe swędzenie w no- 
sie, krwawienie z nosa, świerzbienie i żywe mrówienie 
w skórze, obfite poty, bóle nieokreślone nadewszystko 
w stawach, niepokój, zgrzytanie zębami, ospałość, kon- 
wulsye.

Jest nadto wielka liczba ciężkich chorób, które zni
kały przez proste wypędzenie robaków. Do tej kategoryi 
należą różne rodzaje maniactwa, hysteryczność, paraliż 
głowy, zacisk szczęk, konwulsye, taniec św. Wita (cho- 
róe), czyli podskakiwanie, drgawki różnych części ciała, 
drżenie; rozmaite paraliże, wstręt do wody (nie ze wście
klizny) — gorączka mózgowa czyli zapalenie błony mózg 
otaczającej (meningite).

Robaki zamieszkują pewne okolice a nie inne. Nie
które ich gatunki więcej się (mnożą w pewnych stanach 
ludzi lub nawet krajów, jak w innych, co pozwala ła
twiej podejrzewać ich obecność, jeżeli napotykamy inne 
symptomy wskazujące robaki.

G lis ty  (lombries). Forma glisty wydłużona, okrą
gła, walcowata, po obu końcach ścieńczona, długości 
od 6—12 cali, grubości od 2 do 3 linii. Ciało jej jest 
przeźroczyste, że przez nie widać kanał kiszko wy i płciowe 
organa. Pokazują się nadewszystko u dzieci nawet niżej 
roku, kiedy są słabowite, limfatyczne, skrofuliczne, źle 
żywione. Dziecko mające robaki, wyróżnia się bladością, 
cerą ołowiana, oczy podsiniałe, albo z obwódką siną -  
czasem błyszczące i wytrzeszczone. Glisty wychodzą cza
sem z cienkich kiszek, ich zwykłego siedliska, aby się 
dostać do innych części ciała. Pchają się do żołądka, 
a czasem dochodzą aż do gardła, wychodzą z łatwością 
ustami, nosem, bywały wypadki nawet uchem. Sprawiają 
duszenie, dostawszy się do przewodów oddechowych. 
Widziano także glisty wychodzące przewodami uryno- 
wemi. Z powodu dostania się glist do przewodów żół-
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ciowych, dany powód do wrzodów robakowych na ścia
nach podbrzusza, kolce wątrobianej, a nawet bywały 
przyczyną śmierci. Przez dostanie się do błony kiszko
wej (otaczającej kiszki), spowodowały także zatwardzenie 
w kiszkach, krwiotok z zapaleniem kiszek i błony kisz
kowej.

Najwięcej takich wędrówek, zauważamy podczas cięż
kiej choroby z gwałtowną gorączką, i wtedy odchodzą 
często dobrowolnie, jak się to wydarza przy tyfusie, za
paleniu mózgu, kiszek i błony kiszkowej, czyli otrzewnej.

Mniemanie, jakoby robaki wyradzały się w śluzie 
kiszek, jest mylne; powstają one z jajeczek, które się 
dostają z pokarmami surowemi do przewodu pokarmo
wego, mączne potrawy mogą się tylko do pomnożenia 
takowych przyczynić.

Symptomy zwiastujące robaki w kiszkach, polegają 
głównie na tem, jeżeli takowe stolcem odchodzą to zaś, 
że cierpiący na robaki, blado wygląda, albo kilka razy 
na dzień kolory zmienia, nos trze, sińce miewa pod 
oczami, zyzem patrzy, albo czasami dostaje kurczów, 
źrenice miewa rozszerzone, nie zawsze można uważać za 
pewne poznaki robaków. Mylne jest także twierdzenie, 
jakoby glisty przyczepiały się do błony śluzowej, gdyż 
nie posiadają ssących narzędzi, jedynie mają tylko otwór 
do ssania; również mylnem jest, że glisty kiszki prze
dziurawiają.

Robaki tworzą się najczęściej u dzieci, jeżeli używają 
dużo kartofli, ciężkie mączne potrawy, surowy groch, 
robaczywe owoce i t. p. Robaki znajdują się tak u cho
rowitych jak zdrowych dzieci; u niektórych zachowują 
się one bardzo spokojnie, u niektórych zaś wywołują silne 
bóle w brzuchu, najczęściej z rana po przebudzeniu z na
gromadzeniem śliny w ustach, i bólem głowy osobliwie 
w czole, stolce są zazwyczaj kaszkowate albo galareto
wate, albo zielono-śluzowate. Te bóle ustają najczęściej 
po śniadaniu, osobliwie po mleku, albo po rumianku,



444

któremi to środkami posługują się matki i dozorczynie 
dzieci.

O w sik i małe glistki (Ascarides). Cieniutkie glistki, 
grubości nitki, blado-różowego koloru od 1/4 do 3/4 cala 
długie z czarną główką, mające siedlisko w kiszce od- 
chodowej ,  i około otworu stolcowego. Oprócz rojenia, 
swędzenia w stolcu, sprawiają czasem nieznośne bóle. 
U dziewcząt dostają się do części płciowych, i sprawiają 
obfite białe upławy i nieznośne swędzenie w pochwie, 
i dlatego bardzo często u młodzieży, a nawet u doro
słych, wywołują przyzwyczajenie zgubne onanizowania 
się. Obecność ich sprawuje obstrukcyą w kiszce odcho- 
dowej (zacisk zdziorzgacza) bardzo bolesną z towarzy
szeniem częstego odbijania się, kruczeniem w brzuchu, 
wiatry, zatrzymanie uryny, stolce dysenteryjne naprze- 
mian z twardym.

W ł osogłów ka  (trichocephale) od l  1/2 do 2 cali długa, 
cieniutka jak nitka, tylna część znacznie grubsza, prze
dnia podobna do włosu, zamieszkuje w kiszce grubej, 
mianowicie ślepej. Przypisują mało symptomów temu 
robakowi. Jego obecności przypisują pewne przypadłości 
mózgowe, a między innemi zapalenie błony mózgowej 
z następstwem śmiertelnem. Być może, że ona powoduje 
daleko więcej innych przypadłości, podobnie jak glista 
długa i soliter, lecz jej zachowanie się nie było jeszcze 
zbadane.

Wspomnieć wypada jeszcze gatunek motylicy Fasciola 
hepatica (la douve du foie), która zatyka przewody żół
ciowe, sprawując żółtaczkę bez gorączki, z ostremi bó
lami w wątrobie, bardzo częstemi womitami, wychudnie- 
niem, przypadłościami szkorbutycznemi, wreszcie śmierć.

S o lite r  (Taenia) Tasiemiec. Jest dwojakiego rodzaju.
T asiem iec sam otny i  tasiem iec szerok i. Pierwszy ma 

swoją siedzibę w kiszkach cienkich, od 10 do 20 lub 
30 stóp długi, ma kształt tasiemki, barwy białrj lub
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żółtawej, główka na kształt cybulki czworograniasta, na 
przedniej j ej części znajdują się cztery otwory do wsy
sania przeznaczone, między któremi znajduje się ryjek, 
otoczony podwójnym wieńcem haczyków. Od głowy idzie 
dalój szyja cieniutka l  1/2 cala długa, od tej ciągnie da
lej tułów 9 do 12 linii szeroki, złożony z cząstek kwa
dratowych pręgami odznaczonych, ściśle z sobą złączo
nych. Ostatnie cząstki odpadają i często odchodzą w kwa
dratowych płatkach. Tasiemiec ten pojawia się najczęściej 
u dorosłych, u dzieci bardzo rzadko. Zaobserwowano je
dnak u 14-letnich dzieci; wytwarza się najczęściej z wę- 
growatej wieprzowiny, przeto napotkać można najczęściej 
u rzeźników, kiełbaśników, kucharzy, kucharek, ober
żystów.

T asiem iec sze ro k i ma głowę podługowatą, zamiast 
ryjka, i wssysających otworów, ma dwie podługowate 
jamki, szyjka jest bardzo krótka, członki szersze niż 
dłuższe; płciowe części znajdują się w środku brzucha, 
ma swoją siedzibę w cienkich kiszkach, od czasu do 
czasu także odchodzą pojedyńcze części czyli członki jego 
ciała. Ten istnieje w Rossyi, Polsce i Prusach, aż po 
Wisłę. Pierwszy zaś we wszystkich innych krajach, jedy
nie w Szwajcaryi, pojawiają się obadwa rodzaje.

Najczęściej pojawia się tasiemiec w krajach, w któ
rych chodowla trzody jest bardzo rozpowszechniona, 
i wieprzowiny dużo używają na pokarm, która gdy wę- 
growata, a bywa najczęściej, daje powód do wytwarza
nia się tasiemca.

Symptomy. Cierpiący na solitera, uczuwa osobliwie 
przy próżnym żołądku, bóle mniej lub więcej gwałtowne 
w brzuchu, z nagromadzeniem śliny w ustach, w połą
czeniu z nudnościami i womitami, czasem bóle są tak 
wielkie, że chory we dwoje się kurczy, brzuch rękami 
ściska, albo brzuch jest odęty lub do środka wciągnięty, 
chory uczuwa czasem gwałtowny głód, który nie zaspo
kojony wywołuje omdlenie, czasem pojawia się biegun-



446

kowate rozwolnienie, czasem zatwardzenie. U bardzo dra
żliwych osób, osobliwie u kobiet i dzieci, pojawiają się 
kolki, kurcze, nawet konwulsye. Wszystkie symptomy 
uśmierzają się po użyciu mleka, jaj i mięsiwa, a pogor- 
szają się przez potrawy korzenne, bardzo kwaśne, mo
cno pieprzone, czasem przez użycie chrzanu, poziomek, 
porzyczek, przezco tasiemiec się burzy, i wyżej wy
mienione większe lub mniejsze dolegliwości sprawia, 
i wtedy prawdopodobnie kawałki swego ciała oddziela. 
Wreszcie symptomy takie same jak przy glistach opi
sano.

Aby radykalnie z tasiemca wyleczyć, trzeba go ko
niecznie z organizmu wyprowadzić i to w całości, jeżeli 
bowiem głowa nie odejdzie, odrasta on ponownie i spra
wia teżsame lub większe jeszcze dolegliwości. Vermifugo 
lub Verm. nuowo zatruwa go i odchodzi kawałkami, a w ta
kim razie gdy robak zatrutym został, leży często długo 
w kale kiszkowym, zaczem odejdzie, często w stanie zu
pełnego rozkładu czyli zgniły. W takim razie gdy żyć 
on przestał, to choćby głowy wyszłej odnaleść było tru
dno, już nie odrasta, tak jak to bywa. Nie trzeba wy
chodzącego tasiemca dotykać, a tembardziej ciągnąć, 
gdyż bardzo łatwo wystająca część urwać, a reszta z głową 
pozostanie, co daje powód do odrastania.

Po przeczytaniu opisu tych pasożytów i następstw 
jakie wywołują (nie mówiąc nawet o nieskończonej liczbie 
żyjątek, tylko mikroskopem dostrzegalnych) wcale się nie 
można dziwić temu, że hr. Mattei zaleca Verm . p r ze c i
w ko  w szys tk im  chorobom, naw et ra k o w i, w tenczas g d y  one 
s ta w ia ją  o p ó r  sw oim  w yłączn ym  i  n a tu ra ln ym  lekarstw om . 
Każda choroba wynikająca z ustroju ciała czyli z uspo
sobień organizmu, albo miejscowa, koniecznie sprzyja roz- 
radzaniu się robaków w ciele ludzkiem, podobnie jak 
w roślinie starej i osłabionej; łatwo więc pojąć, że ich 
obecność komplikuje choroby i kończy się tem, że wy
twarza nawet nowe.
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Leczenie. P rzeciw ko  g listom , o w sikom , w łosogłów ce, 
m o ty lic y , ta siem cow i i wszelkiemu rodzajowi robaków: 
Vermifugo I. lub II. wewnętrznie i w kąpielach, lub Ver- 
mifugo nuovo.

P rzec iw k o  zaburzeniom  sprawionym przez robaki, d y a -  
ryom , w om itom , konw ulsyom , w ie lk ie j chorobie i t. p. Verm. 
I. lub II. i nadto nad. lub okł. z F. F2, C5 na podżebra, 
a używano także z wielkiem powodzeniem, nacierań, 
okładów, wstrzykiwań, irrigacyj, kąpieli z Vermifugo, lub 
Vermifugo nuovo.

NB. Dozy słabe, mianowicie gdy są wypadki kon- 
wulsyj, wielkiej choroby.

Przeciwko so literow i. Daje się dekokt senesu jednego 
dnia, a na drugi dzień Verm., które używać przez kilka
naście dni, dopóki skutek nie nastąpi, ale nie powtarzać 
dekoktu z senesu. W ogóle soliter wychodzi po pewnej 
liczbie dni, terminu jednak nie podobna naprzód ozna- 
czyć , tak, że trzeba nieustannie dawać lekarstwo, aż 
nastąpi skutek, aż do wyleczenia, do zniknienia sym
ptomów.

Nie zawsze wychodzą robaki, co do solitera, także 
zdarzało się iż wyszedł naraz cały, albo kawałkami, 
albo nastąpiło wyleczenie bez żadnego śladu wyjścia. 
Ze stanu zdrowia wypływa wychodzenie robaków prędsze 
lub wolniejsze, a gdy soliter żyć przestał i zgnije, tru
dno dostrzedz wychodzenia jego bez szczególniejszych 
poszukiwań, a ustanie symptomów dolegliwych, znaczy 
uleczenie.

Wyleczenia.
D ziecko  1 2 -le tn ie  cierpiące na nieład w muszkułach, 

twarzy i członków, z oniemieniem i potrzebą wspinania 
się, — wyleczpne przez Verm.

S o liter który się oparł leczeniu przez Cousso, kobieta 
28-letnia, cierpiąca przez 7 lat konwulsye, wyleczona
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została przez Verm. w dozach najmniejszych, ze względu 
na konwulsye, dawanych.

R o b a k i i  biegunka. M. 47 lat m. przez Verm. wewn. 
i zewnętrznie.

D ziecko  8 -letn ie dręczone przez robaki od 15stu mie
sięcy, wychudzone jak skielet, lubiło jeść ziemię i wę
gle, — Verm. wyleczyło go w 20 dni, wypędziwszy 
z niego wielką ilość askaryd.

D ziew czyn k a  7-letnia, okazująca symptomy robaków, 
brała Verm. przez 11 dni, dostała gwałtownych kon- 
wulsyj, które nazwano wielką chorobą. Podczas tego wy
szedł z niej kłęb nieżywych glist, i odtąd była zupełnie 
wyleczona, z cierpienia które ją od roku dręczyło.

Młodzieniec, cierpiący rozmaite symptomy dziwne, 
był leczony na różne choroby, bezskutecznie. Był on 
murarzem, wychodząc po drabinie, przez nieostrożność 
spadł. Był ogłuszony i bardzo wychudzony, przyprowa
dzono go na posadę do Dra Pascucci, któremu oświad
czył, że nigdy nie cierpiał na robaki. Mimo to jednak 
Dr. P. leczył go Verm. Po 15 dniach zaczęły wychodzić 
z niego kawałki solitera, po 75 dniach wyszła wreście 
głowa. Od roku nie uczuł żadnego symptomu choroby, 
i ma się doskonale.

Chłopiec 5 i pół lat mający, którego matka cierpiała 
na chorobę serca, pochodzący z familii cierpiącej na tę 
chorobę, w drugim roku życia chorował na tyfus — i od
tąd dostał napadów wielkochorobowych z pienieniem się 
w ustach i potrzebą częstego urynowania. Napady je
dnak bywały bardzo krótkie. A. dawane w dozach bar
dzo słabych, okazało się bezskutecznem, ale przez Verm. 
został w krótkim czasie wyleczony.

188. Rachityzm, albo Angielska choroba, p. Krzywica, Nr. 95.
189. Ropienie powiek p. Powieki i Oczy.
189a Rogówka (plamy na oku), p. Oczy — Nr 138.
189b Rozmiękczenie mózgu, p. Mózg i Głowa — Nr 48.
190. Róża (Erysipele).
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Stanowi właściwie zapalenie przyskórni większej lub 
mniejszej obszerności, objawia się w postaci obrzmie
nia, z szkarłatnym zaczerwienieniem skóry o nierównych 
brzegach, porażona skóra jest ciastowata i gorąca. Jest 
dwojaka.

R ó ża  g ła d k a  i połyskująca i
R óża  pęch erzykow a ta , gdy tworzą się pęcherzyki, żół

tawym napełnione płynem, w połączeniu z silną gorączką, 
prężącemi i piekącemi bólami. Naprzód na skórze różą 
dotkniętej, powstają krosteczki, które się wkrótce prze
mieniają w pęcherzyki — i te przysychają i łuszczą się 
w postaci otręb.

Przyczyny jednej i drugiej są zaziębienia, zboczenia 
w dyecie, wzruszenia umysłu, albo powstają z zakażenia 
powietrza, podczas epidemicznie panujących chorób. Wy
darza się ta przypadłość w średnich latach, więcej u ko
biet niż u mężczyzn, najczęściej na wiosnę i w lecie, 
rzadziej w jesieni i zimie. Kto miał raz różę, odziedzi
cza skłonność do takowej. Róża przyłącza się także do 
innych chorób wedle powinowactwa tkanek i naczyń, jak 
to się wydarza przy ranach, wrzodach, wypryskach lisza- 
jowatych, lub też innych zewnętrznych zapaleniach. Po
jawia się najzwykłej na twarzy i nogach, na przyro
dzeniu, albo tylko na nosie, powiekach i uchu. Bardzo 
często znika róża raptownie i przenosi się na szlache
tniejsze narzędzia, jako to, mózg, płuca i stanowi groźne 
niebezpieczeństwo.

Symptomy: Róża tak gładka, jak pęcherzykowata, jest 
połączona zawsze z gorączką, zepsuciem żołądka, dole
gliwościami żółciowemi i zajęciem głowy.

Róża w twarzy przenosi się często na głowę, przez 
co przybiera głowa niezwykłe rozmiary i staje się tem 
niebezpieczniejszą, im silniejsze zapalenie, przez co łatwo 
wewnętrzne narządy czaszki w zapalenie przejść mogą. 
Pojawia się róża bardzo często u nowonarodzonych dzieci. 
Czasem przy nagłem schowaniu się róży towarzyszą sym-

29
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ptomy grożące zapaleniem mózgu, z równoczesnem ra- 
ptownem opadnięciem z sił. Pacyent różą dotknięty po
winien w łóżku przy odpowiedniej dyecie tak długo leżeć, 
dopóki róża nie przyschnie, a powierzchnia skóry łu
szczyć się nie poczyna, ponieważ nowa przyskórnia bar
dzo skłonna jest do zaziębienie.

R óża  w ęd ru ją ca  (repens). Powstaje zwykle na twa
rzy z jednej strony, przechodzi na drugą stronę, przy
gasa , tymczasem przyległe części przechodzą w różowe 
zapalenie, które gdy się uśmierza, dalsze części się za
palają i tak wędruje to różowe zapalenie od góry do 
dołu po wszystkich częściach ciała i jest bardzo niebez
pieczne, ponieważ dołącza się do niego zapalenie mózgu, 
płuc i kiszek z gwałtowną gorączką. Czasem pęcherzyki 
przechodzą w gangrenę.

R óża  peryodyczn a . Bywa też róża peryodycznie się 
pojawiająca, szczególnie na końcu nosa.

Przebieg róży bywa zwykle ostry, średnio trwa od 
10 do 12 dni. Gdy jest wędrująca, przedłuża się daleko 
więcej, gdyż można uważać to jako napady róży po so
bie następujące.

Jeżeli róża napada wnętrze macicy, podczas brzemien- 
ności, bywa wypadkiem śmiertelnym. Źle je s t, jeżeli 
róża przenosi się zewnątrz do wewnątrz, lecz jest dobrze, 
gdy przenosi się z wewnątrz na zewnątrz. Jeżeli róży 
towarzyszy gnicie albo ropienie, staje się bardzo nie
bezpieczną.

Leczenie: Jeżeli w samym początku, znika od przy
stawienia Ele. R. na occip., na kark po obu stronach 
atlasu (jeżeli jest na twarzy) i S II. albo 5 z. S. na 
sucho, S5I., nać. C5, kąp. C‘. 

o. Jeże li róża  p o w ra ca  nalegać Ele. R. na occip. i kark. 
jeżeli na twarzy, na nad i podoczodoły, na symp. i okł. 
z Ele. B., albo Ele. R. X  Ele. Ż. na twarz. 

b. R óża  k rw ią  nab ieg ła  w  praw em , ra m ien iu  z za w ro ta m i
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g ło w y . A II., A2 II. kąp. z C5 albo A2, okł. z Ele. B., 
albo Ele. N. na miejsce.

c. R ó ża  peryodyczn a  F I .  X  A I , kąp. C5, nad. lub okł. 
z F 2 na podżebra, okł. z Ele. B. na miejsce, kąp., nać. 
okł. z A2.

d- R óża  z obrzęknięciem  nóg jak pod c. i nadto nalegać nać. 
A2 i kąp. C5.

Czasem róża od razu znika od Ele. R. albo Ele. N. 
Zadaje się wewnątrz S. lub A. stósownie do natury cho
rego.

Nawet w róży gwałtownej na twarzy, przez przysta
wienie Ele. R. na occip., kark, po obu stronach atlasu, 
i wewn. S., czerwoność, obrzmienie, ból, gorączka i inne 
symptomy, bardzo prędko znikają.

Okłady z S. (20 z. do szklanki) na różę na twarzy 
dały także szybki skutek w kilku dniach.

Wyleczenia.

R óża  k r w ią  zab ieg ła  (zapalenie i opuchnienie) w pra
wem ramieniu u kobiety 86-letniej leczona naprzód przez 
homeopatyą, dostała silnej choroby oczów, następnie ro
gówka pokryła się szeroką plamką, zaciemniającą wzrok, 
zupełnie była wyleczona p. A.

R óża  u  kobiety  6 5 - letn iej kompleksyi słabej, cierpią- 
cej dawną rupturę. W skutek nadzwyczajnego zmęczenia 
nastąpiła róża z opuchnieniem na prawej nodze i małem 
obrzęknieniem w lewej, z plamami fioletowemi w oby
dwóch, dowodzącemi cierpień serca, bicie serca, duszność.

Wyleczona po długiej kuracyi p. S. X  A.
R óża  peryodyczn a . Chłopiec 12-letni wyleczony p. S. 

wewnątrz, a Ele. R. na occip., a na miejsce okł. z Ele. B.
R ó ża  u kobie ty la t 3 0  z obrzęknięciem nóg, wyleczona 

p. S. X  A.
190“ Rozwolnienie p. Diarya, Dysenterya. Nr. 39.
191. Ruptura czyli Przepuklina (Hernie).

29*
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Powstaje najczęściej w tych miejscach, gdzie się znaj
duje otwór dla przejścia naczyń krwionośnych, lub ner
wów. Przez osłabienie mięśni i ściegu, rozszerzają się te 
otwory i stają się przyczyną tworzenia się przepukliny 
czyli wystąpienia wnętrzności z prawidłowego położenia 
i wytworzenia nabrzmień zwykle niebolesnych, miękkich, 
elastycznych. Wedle miejscowości, w których się te otwory 
znajdują, mamy różne przepukliny.

1. P rzep u k lin a  pachw inow a  (hernie inguinale).
Niżej dołka, prawie w środku brzucha, znajduje się 

pępek; dolna granica brzucha, gdzie się łączy z mie
dnicą, nazywa się pachwinami. Pachwinowe i brzuszne 
ścianki mają cienkie miejsca i kanały, czyli otwory (pa
chwinowe i biodrowe), przez które często brzuszne wnętrz
ności, osobliwie kiszki i błona kiszki okrywająca, wycho
dzą z jamy brzusznej pod skórę brzucha i tworzą obrzę
kłości, wydęcia, większe lub mniejsze, zawsze skórą 
okryte. Wielkość bywa czasem znaczna, np. gęsiego jaja, 
lub głowy dziecięcia nowonarodzonego Czasem wsuwa 
się do moszny, utrudnia chód i funkcye trawienia.

Większość takich guzów niknie pod naciśnięciem, to 
jest, gdy się wepchnie napo wrót w brzuszną jamę wy- 
szłe kiszki, lecz przy kaszlu i natężeniu znowu napowrót 
wychodzą. Ruptura sprawia ból w niej samej i w brzu
chu, w kiszkach kruczenie i zaparcie. Jeżeli otwór brzu
chowej obrączki nie jest zbyt ciasny, a wysunięte kiszki 
dają się łatwo do jamy brzusznej napowrót wprowadzić, 
wtedy zowie się ru p tu r ą  wolną. Jeżeli zaś otwór obrączki 
jest ciasny, skurczony, tak że wysuniętych części na
powrót wprowadzić nie można, taka zowie się zaciśnięta 
(hernie engouee), taka może się stać niebezpieczną, gdy 
część wnętrzności zaciśnięta oddzieli się tym sposobem 
od reszty pozostałych w brzusznej jamie. Dla uniknienia 
tego, trzeba być bacznym i mieć dobry bandaż ruptu- 
rowy.
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2. P rzepuklina  u dow a  (hernie crurale).
Powstaje przez rozszerzenie otworu udowego, przezna

czonego do przejścia tętnicy udowej, nerwu udowego 
przedniego, także głównej żyły udowej. Przez ten otwór 
przedziera się zazwyczaj dolna część kiszki grubej, mia
nowicie dolnej części kątnicy. Ta ruptura bywa zwykle 
zaciśnięta.

3. P rzepu k lin a  p ęp k o w a  (hernie umbilicale).
Tworzy się przez rozszerzenie obrączki pępkowej,

albo też przez wiotkość ściegu mięśni brzuszno-prosto- 
padłych; albo bywa wolna, albo zaciśnięta.

4. P rzep u k lin a  p rze p o n y  (hernie diaphragmale).
Powstaje przez rozszerzenie otworu znajdującego się

w przeponie dla przejścia głównej tętnicy (aorta) z klatki 
piersiowej i żyły głównej wstępującej (vena cava ascen- 
dens) do klatki piersiowej, przez który to otwór wystę
puje dolna część płuca prawego, do jamy brzusznej.

5. P rzep u k lin a  brzuchow a  (hernie abdominale).
Powstaje w skutek rozszerzenia mięśni prostopadłych

brzucha, formujących jamę, w tej jamie znajdują się czę
ści kiszek lub błony zaciśnięte, na zewnątrz nie ma 
obrzmiałości, taką zowią utajoną.

6. P rzep u k lin a  żo łądkow a  (hernie ventricule).
Wydarza się bardzo rzadko i powstaje w skutek wy

dęcia mięśni brzusznych, tak , że żołądek tylko przy- 
skórnią jest przykryty.

Przyczyny. Wszystkie te przepukliny powstają u do
rosłych, w skutek gwałtownego skoku, dźwigania lub po
suwania wielkich ciężarów, zwłaszcza jeżeli się przy tem 
tułów zbytecznie w tył wytęża i mięśnie brzuszne przez 
to zbytecznie wytężają, w którym to razie ścięgna mięśni 
stają się wiotkie i prawidłowy otwór rozszerzają. Przy
czyną ruptury bywa też zbyteczne nadymanie się przy 
trudnem oddaniu twardego stolca; natężające granie na 
dętych instrumentach, nadużycie gimnastyki; bardzo 
często wydarza się ruptura przy raptownem wychudnięciu
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otyłych osób, równie jak u wiekowych w skutek wiotkości 
mięśni brzusznych.

U dzieci pojawiają się najczęściej ruptury pępkowe 
i pachwinowe, które powstają bądź to w skutek zbytecznego 
krzyku, bądź to wiotkości mięśni brzusznych. Zalecają 
dla dzieci także opaski, które chyba przy przepuklinie 
pępkowej zastosować można, gdyż dla pachwinowej są 
one nieprzydatne.

Jeżeli p rze p u k lin a  wolna nie jest zaniedbana, daje 
się łatwo na miejsce prawidłowe wprowadzić; w tym 
celu powinien pacyent na wznak się położyć, kolana zgiąć, 
operator ująwszy przepukliną między palce prawej ręki, 
usiłuje przez koncentryczne przyciśnięcie wysunięte czę
ści na miejsce prawidłowe wprowadzić. O skutecznie 
odbytej operacyi można się przekonać przez wprowadze
nie palca przez otwór aż do jamy, wtedy przykłada się 
odpowiedni pasek, ażeby kiszki nie mogły ponownie wy
stąpić. Pasek powinien być przez umiejętnego i zręcznego 
bandażystę sporządzony, ażeby nie wywierał zbytecznego 
naciśnięcia na części otaczające. Jeżeli ruptura nie jest 
zbyt wielkiej objętości, wtedy chory może na noc ban
daż zdejmować, rano zaś ponownie przykładać. Leżąc 
w łóżku, przekonywa się poprzednio czy cała przepuklina 
do wnętrza jest wprowadzona, poczem przykłada się pasek 
tak, aby pelota pokrywała dokładnie cały otwór obrączki, 
stojąco nie należy bandażu przykładać.

7. P rzep u k lin a  zacieśniona  tworzy się także wyżej 
opisanym sposobem, tylko że wysunięcie się większój 
ilości kiszek przez otwór, wywołuje kurcz, który nie do
zwala wyparte części napowrót do wnętrza wprowadzić, 
przeto następuje w pachwinie zapalenie otworu obrącz
kowego z wszelkiemi następstwami.

Symptomy zacieśnienia. Przy początku takiej przepu
kliny powstają nudności, womity żółciowe, niespokój, 
trwoga i gwałtowne bóle w miejscu przepukliny, gorączka 
silna, puls przyspieszony i uporczywe zatrzymanie stolca,
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womity coraz więcej się wzmagają, a na ostatek zamiast 
śluzu lub żółci zawierają kał. Na cierpiące miejsce przy
kładać okłady niżej przepisane, pacyent powinien leżeć 
w łóżku ze zgiętemi kolanami, należy mu dawać lewa
tywy z kleiku owsianego z dodaniem oliwy i cukru, je
żeli kurcze zfolgowały powinien przywołany lekarz pró
bować wprowadzić wysunięte części, co przy pewnój 
zręczności i cierpliwości łatwo się da uskutecznić. Jeżeli 
przy użyciu środków, przy pilnem przykładaniu kompres 
i usiłowaniu wprowadzenia ruptury do wnętrza nie jest 
możebne, a zatrzymanie stolca i womity kałowe ciągle 
trwają, wtedy nie trzeba tracić czasu i najdalej po 12 
do 24 godzinach do operacyi przystąpić, która wcześnie 
i przez doświadczonego operatora dokonana, bywa sku
teczną. Inaczej następuje gangrena. Wtedy leczyć jak 
wskazano przeciw gangrenie. Wydarza się , iż gangrena 
się odgranicza, zgangrenowane części odpadają, końce 
kiszek się zrastają i następuje wyzdrowienie. Osoby do
tknięte tą przypadłością po operacyi lub wyleczeniu, po
winny zaopatrzyć się w pasek szczelnie zatykający otwór 
lub szczelinę, przez którą wnętrzności wysuwać się zwy
kły, takowy zakładać jeszcze w łóżku i podczas dnia 
bez takowego nie chodzić; jedynie w nocy, jeżeli nie 
ma dojmującego kaszlu lub silnego rozwolnienia można 
się od takowego uwalniać. Nadmienić wypada, że takie 
osoby unikać powinny wzdymających potraw i trudnych 
do strawienia, żyć umiarkowanie.

8. P rzep u k lin a  ją d e r  (hemie testiculaire) (hernie scro- 
tale) czy li m oszny.

Ta przypadłość miewa miejsce właściwie w obrączce 
pachwinowej, która rozszerza się w skutek gwałtownego 
natężenia przy podniesieniu ciężarów, gwałtownym kaszlu, 
silnem kichaniu, raptownem wychudnieniu, ztąd powsta
jącego rozszerzenia i wiotkości mięśni brzucha, z tych 
przyczyn kiszki do moszny się zesuwaja i tworzą p r z e -
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pu k lin ę  m oszny. Przepuklina ta także może być wolna 
lub zaciśnięta.

Symptomy. Przepuklina wolna czyli przesuwająca się 
nie tworzy żadnego niebezpieczeństwa; można ją bardzo 
łatwo przy pomocy odpowiedniego paska, w prawidłowem 
miejscu utrzymać. Jeżeli zaś przy wystąpieniu kiszek 
przez obrączkę powstaje zaciśn ien ie, wtedy uczuwa chory 
pieczenie w tym otworze, dołącza się do tego silne za
palenie z gorączką, nudnościami, napinaniem do womit 
i wielką trwogą. Jeżeli ta przypadłość w początkach była 
zaniedbaną, wtedy wzmaga się zapalenie z równoczesnem 
uporczywem zatrzymaniem stolca, gwałtownemi womi- 
tami i niewymowną trwogą, powstaje tak zwane m iserere , 
a zacieśniona przepuklina przechodzi w gangrenę.

Chory powinien w łóżku ze zgiętemi kolanami leżeć 
na wznak, kłaść kompresy na miejsce i na podbrzusze 
niżej wyrażone, przez co zapalenie i kurcze i zesznuro
wanie się zmniejsza ta k , że w przeciągu kilku godzin 
zacieśniona przepuklina łatwo na swoje miejsce może 
być wprowadzona. Jeżeli zadawnione i zapalenie grozi 
przejściem w gangrenę, wtedy wewnątrz C. i okłady z te
goż. Jeżeli zaś ani womitów uśmierzyć, ani przepukliny 
wprowadzić nie można, trzeba się poddać operacyi. Po 
wyleczeniu nosić stósowny pasek.

Leczenie. Ele. R. albo Ele. B., albo Ele. N. w okł. 
na rupturę. S I. X  A2 1., kąp. C5, nać., okł. z C5, kąp. 
S., nać. lub okł. z S., 20 z. C5 na sucho.

Tak samo leczą się wszystkie ruptury wolne, lub za
cieśnione.

Kompresy można robić wokoło miejsca zacieśnionego, 
czyli na obrączkę ruptury. Kompresy dają się także pod 
poduszkę, odmieniają się 4 razy na dzień.

Pod wpływem takiego leczenia, przepuklina leczy się 
mniej więcej w 4 miesiącach; kiszki powoli wchodzą na 
swoje miejsca, a otwór się zabliźnia, zarasta. Nawet za-
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cieśnione ruptury leczą się i zabliźniają przy wytrwałem 
leczeniu i stósownem zachowaniu się.

Wyleczenia.

R u p tu ra  dość obszerna u M. 42-letniego istniejąca 
od roku, wyleczona w 5 miesięcy przez S. i Ele. R.

R u p tu ra  pach w in ow a  z  lew ej s tron y . M. 27 lat wy
leczony samem S.

R u p tu ra  w  pach w in ie  p ra w ej. M. 60 lat w 4 mie
siące uwolniony od wszelkich bandaży.

R u p tu ra  pach w inow a  u starca 60 lat, słabej komple- 
ksyi, cierpiący około 15 lat, z towarzyszeniem rozdęcia 
żył czyli żylaków "(varices) i niedomykalnością klapek 
sercowych, co nie pozwalało na użycie Ele. R. (można 
ją zastąpić przez Ele. N.) wyleczony przez samo S.

D ziew czyn k a  8 - le tn ia , ruptura od 5 lat, wyleczona 
p. S. i Ele. R. w okładach na około obrączki rupturowej.

191a Rwa kulszowa, patrz Scyatyka.
192. Rzerzączka (Strangurie) odlewanie uryny z bólem, patrz 

Mocz i Pęcherz.
192a Rupia (Rupia, escharotica syphilitique).

Są to bąble przypłaszczone o podstawie zaognionej, 
napełnione cieczą surowiczną, już to mętną, już ropo- 
watą, krwawą, przemieniające się w skorupki grube 
i twarde, utworzone z wielu pokładów leżących na sobie, 
są one zwykle twarde, zielonawe, chropate i możnaby 
je przyrównać do skorupek z ostryg, na powierzchni, 
których skóra jest mniej więcej głęboko rozraniona (ru
pia escharotica).

Ta wysypka pokazuje się zwykle jako komplikacya 
różnego rodzaju wyniszczeń (cachexies) właściwych dzie
ciom i starcom, przy współdziałaniu złych warunków 
hygienicznych. Rupia bywa bardzo często oznaką syfilisu. 
A zatem rupia syfilityczna wymaga przedewszystkiem le
czenia Ven. Lecz gdy to jest wypadek zastarzały, te r -
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t ia r ia , należy leczyć Scrofolosami. Rupia zajmuje zwykle 
nogi, lędźwie i uda.

Zewnętrzne leczenie ogranicza się na przykładaniu 
maści z S. na bąble przy przewijaniu, maść ta sprawia 
odpadanie skorupek, które mocno przylegają do ciała, 
na czystem utrzymywaniu wiele zależy, przemywając cie
pła wodą i przed przyłożeniem maści wysuszyć miękką 
szmatką.

S .

193. Samobójstwo. Skłonność do samobójstwa towarzyszy 
chorobom umysłowym, melancholii, takiego chorego opa
nowuje raptownie trwoga z chęcią do odebrania sobie 
życia.

Leczenie: S II. co 1/4 , kąp. z C5, kąp. z Ele. B., 
Ele. R. X  Ele. Ż. na occip., symp., plex., albo 20 z. 
C5, kąp. S.

194. Schnięcie (Atrophie). Ogólne lub częściowe.
Brak odżywiania jakiej części ciała, lub narządu (or

ganu) nadzwyczajne wychudzenie albo zmniejszenie ob
jętości, np. ręki, oka, serca, nogi.

Leczenie: S ., C5, A2, kąp. C5, kąp. S., kąp. A2, 
10 z. C5 na sucho, nać. lub okł. F 2 na podżebra. Ele. 
R. X  Ele. Z. X  Ele. N. na occip., symp., plex. i na 
nerwy członka schnącego, kąp. z Ele. B., nać. z C5, lub 
okłady z Ele. B. zmieniane w nocy.

194a Satyriasis.
Zapalenie gruczołów (przyprątnych) nasiennych (pro- 

states) czyli nasienie wydzielających, zastępują one jaj
niki u kobiet.

S a ty r ia s is  jest cierpieniem rzadko się przytrafiającem, 
właściwem tylko mężczyznom, objawiającem się przez 
nadzwyczajny miłosny zapał, z prawie ciągłem wypręże
niem członka (pryapism i obfitość nasienia) spuszczaniem 
się powtarzającem się , czemu towarzyszy nadzwyczajne
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rozdrażnienie ogólne, przywidzenia i gorączkowe obłąka
nie. Przyczyną zwykłą bywa: długie wstrzymywanie się 
od spółkowania i walki, jakiej to wymaga, nadewszystko 
pod wpływem usposobienia, które z niej wypływa, albo 
ze zboczeń rozpalonej i wykolejonej imaginacyi, albo 
z nadużycia spółkowania, albo onanizowania, zwłaszcza 
gdy te spowodowane były nadużyciem środków podnie
cających chuć płciową, albo miejscowem podrażnieniem, 
które sprowadza zapalenie skóry części płciowych.

Zwiastunami Satyriasis bywają wyprężenia członka, 
częstsze niż zwykle i bez żadnego powodu, albo na wi
dok jakiejbądź kobiety. Wkrótce opanowują imaginacyą 
lubieżne obrazy i chuć niepościągliwa, sen zaniepokojony 
przez lubieżne sny i przerywane polucyami, które tylko 
chwilową ulgę przynoszą.

Najrozmaitsze zaburzenia wzroku, słuchu i innych 
zmysłów świadczą o nieporządkach w czynnościach ner
wowych, przy tem ciągle zachcenia na stolec bez ża
dnego skutku. Jakiś ogień nieznany opanowuje całe ciało, 
drażliwość dochodzi szczególnego rozwinięcia; ju ż , że 
kobiety lśnią jakimś blaskiem, już to nieznośna jasność 
irrytuje siatkówkę, albo najlubieżniejsze przywidzenia 
zachwycają wzrok; uszy nie mogą znieść najmniejszego 
szelestu, albo zachwycają się brzmieniem harmonijnem. 
Cała powierzchnia ciała, a nadewszystko organów płcio
wych jest tak dalece rozdrażniona, że najlżejsze do
tknięcie rozbudza drgania konwulsyjne i sprawia upływ 
nasiennego płynu.

Ból głowy, twarz rozogniona, oczy wytrzeszczone 
czerwone i pełne ponurego ognia, usta suche zaszłe 
pianą gęsta, gwałtowne pragnienie, czasem bywają wo- 
mity materyą flegmistą odoru bardzo silnego, w urynie 
strzempki nasienne. Chwilami szał lubieżny wzmaga się, 
a podczas takiego paroksyzmu chory porwany nadmiarem 
swoich chuci, rzuca się na pierwszą lepszą kobietę, bez 
względu na wiek i kształt. Bywały wypadki, iż taki po-
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wtarzał więcej jak czterdzieści razy spółkowanie na je
dne noc i nie był nasycony. Po takich paroksyzmach 
następuje posępność, osłabienie, wstyd.

Lecz gdy już choroba dojdzie do tego stopnia, pauzy 
nie bywają długie. Obłąkanie gorączkowe jest ciągłe, 
następują konwulsye, części płciowe rozognione przez 
nieustającą chuć, wyprężenie, może napaść gangrena i po 
2 lub 3 dniach a najwyżej po tygodniu śmierć.

Jednak może być i pomyślniejszy koniec, pod wpły
wem leczenia Elektro-homeopatycznego. Umysł i zmysły 
mogą się uspokoić, obłąkanie ustaje, jedynie przez pe
wien czas trwają jeszcze wyprężenia i upławy nasienia 
lecz bez szału i uniesień lubieżnych; powoli wszystkie 
te przypadłości ustają, pozostaje tylko ogromne wyczer
panie sił, bóle żołądka, trudne trawienie, bardzo uparte, 
bicie serca, bóle głowy, które zwolna ustępują zwykłemu 
trybowi życia.

Nie trzeba mieszać choroby tej z innem cierpie
niem, i w dyagnozie dosyć jest zwrócić uwagę na ró
żnicę między tą chorobą i pryapism, który wyróżnia 
się jedynie objętością i ciągłem wyprężeniem członka.

Nie trzeba także uważać za s a ty r ia s is  skutki zapa
łów miłosnych i żądz lubieżnych, które nie mają nic 
chorobliwego.

Niebezpieczeństwo sa ty r ia s is  zmienia się stósownie do 
warunków, w jakich się rozwinęło. Mniej zgubne jest 
u ludzi młodych, silnych, u których długie powstrzymy
wanie się spotęgowało żądze, lecz tem jest niebezpiecz
niejsze, gdy się pokazuje u ludzi osłabionych z imagi- 
nacyą skażoną i pod wpływem sztucznych środków, jak 
używanie preparatów podniecających (cantharide, stra- 
monium i t. p.)

Leczenie powinno być zastósowane do tych ostatnich 
okoliczności. Jeżeli przez środki hygieniczne fizyczne 
i moralne nie można było powstrzymać rozwoju choroby,
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zwalczy się ją przez zażywanie wewnątrz S., a zewnątrz 
przez przykładanie okład, z S. w okolice nerek.

Jeżeliby osłabienie skóry utrzymywało niebezpieczne 
drażnienie ku częściom płciowym, wtedy przemywania 
z S. lub nacierania z S. (10 z. na 30 gramów sadła). 
Nakoniec trzeba się przedewszystkiem starać o zupełny 
spokój, studya, prace ręczne, ćwiczenia gimnastyczne 
posunięte aż do zmęczenia, pobyt na wsi i zwyczaje 
zdolne poprawić zboczenia imaginacyi i te uniesienia, 
które wyradzają satyriasis.

Porównaj Nr. 155. Paraliż gruczołu przyprątnego.
Na zapalenie lub paraliż gruczołu przyprętnego (pro

statę) następujące leczenie:
S ., A., nać. lub okł. z C6, kąp. z C5, z S . , z A2, 

Ele. B. na całe ciało, albo Ele. N. nakrapianie czyli 
lekkie zmoczenie głowy. Okł. z A. na okolice serca, 
10 z. A2 na sucho, Ele. R. i Ele. Z. na symp., occip., 
plex. i nad-oczodoły. Nadto nacierania z Cs na sacr., 
na międzykrocze, na łono, nać. z S. tamże, Ele. R. albo 
Ele. B., albo Ele. N. na też punkta.

195. Scyatyka czyli Rwa kulszowa (sciatique). Nerwo-ból 
kulszowy.

Ta choroba ma swoją siedzibę w nerwie kulszowym, 
objawia się bólem nader dolegliwym, rozciągającym się 
od krzyżów wzdłuż tylnej części uda, aż do stopy i zo
wie się scyatyka tylną; wydarza się też ten ból w ner
wie udowym w przedniej części, dąży wzdłuż uda do 
kolana, podudzia i stopy, pod nazwą nerwoból udowy, 
przodowy (nevralgie crurale).

Napad scyatyki zwykle zwiastuje strętwienie, uczucie 
naprzemian gorąca i zimna, niezwykłe ociężenie w jednej, 
a bardzo rzadko w obydwu naraz nogach. Te przypa
dłości, które utrudniają i czynią dość bolesnemi ruchy, 
do czego przyłącza się wygórowana czułość skóry, trwają 
same przez pewien czas. Lecz zjawia się i ból, i umie
szcza się na przebiegu wielkiego nerwu kulszowego (scia-
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tique). Czasem ograniczony do początku nerwu w fałdzie 
odpowiadającym półkolistemu zagięciu nerwu kulszowego, 
rozszerza się albo dobrowolnie, albo pod wpływem na- 
ciśnienia lub ruchu i przebiega wszystkie rozgałężenia 
tego pnia nerwu, po których idzie od góry bioder aż 
do końca wielkiego palca, albo tylko w pewnej określo
nej części przebiegu tego nerwu. Ze wszystkich newralgij, 
scyatyka, ze względu na przyczyny najbardziej jest zbli
żona do reumatyzmu i zasługuje na nazwę newralgii re- 
umatycznej.

Przyczyny są : organiczne zboczenia i nowotwory 
w miednicy, albo w kręgach kolumny pacierzowej, także 
ciężarność albo żylaki tętnic udowych i podudzi; najwię
cej przyczyniają się zaziębienia przy zbytecznem natę
żeniu fizycznem, albo po ciężkich porodach.

Symptomy: Bóle powstają raptownie na kształt prze
kłucia ostrem narzędziem, wzmagają się do najwyższego 
stopnia w krótkim czasie, chorzy uskarżają się na gwał
towne łamanie i kłucie w krzyżach, w kościach siedze
niowych i wyrostkach sterkowych (trochanteurs), które 
zdążają wzdłuż nerwu kulszowego łub też udowego do 
kolana, do kostek i do samej stopy. Te bóle są albo 
nieustające, albo w odstępach się pojawiające, a pogor- 
szają się najczęściej przez nich, albo dotknięcie, także 
przez kichanie, kaszel lub jakiebądź wstrząśnienie. Wy
darzają się także chroniczne formy tego cierpienia.

Leczenie: Częstokroć przystawianie samej elektrycz
ności wystarcza dla usunięcia bólu. Ele. B. X  Ele. Z. 
na sacr. i na 3 punkta, w których nerw scyatyczny znaj
duje się najbliżej skóry (patrz figury), albo S II. co 1/4, 
albo C II. co 1/4, albo nać. lub okł. z C5, kąp. z C5, 
z S, z S5, nać., okł. z S. lub S5, albo 20 z. C5, albo 
okł. z Ele. B.

Bóle kulszowe w 19 wypadkach na 20 pochodzą z braku 
żywotności albo nieczułości w nerwie scyatycznym ; a raz 
na dwadzieścia ze zbytku tej żywotności. W pierwszym
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wypadku, który daleko jest częstszy, przystawia się Ele. 
R . , która będąc dodatnią, przywraca nerwowi utraconą 
żywotność. Jeżeli Ele. R. nie skutkuje, co bywa bardzo 
rzadko, przystawia sie Ele. Z. albo naprzemian Ele. Z. 
(ujemną) z Ele. R. (dodatnią). Przystawia się na ten 
z 3 punktów scyatycznych (patrz figury), który jest naj
boleśniejszy. Tym zwykle bywa wyższy.

W bardzo rzadkich wypadkach elektryczności nie ro
bią żadnego skutku, w takim razie używa się okładów, 
nacierań z C5 i z A'2 na punkta tego samego nerwu. Je
żeli elektryczności nie działają, jest to oznaką wadliwej 
cyrkulacyi krwi, którą trzeba naprzód przywrócić do nor
malnego stanu przez kompresy z A. lub A2 na też same 
punkta i dopiero potem próbować elektryczności.

We wszystkich wypadkach do działania elektryczności, 
która tylko wypędza ból z nerwu do krwi, trzeba dołą
czać leczenie wewnętrzne, które jedynie może zniszczyć 
przyczynę cierpienia we krwi. Tym środkiem bywa pra
wie zawsze S. rzadziej A.

Leczenie wyżej wskazane Ele. R. X  Ele. Z. na sacr. 
i 3 punkta scyatyczne, S II. lub C II. co 1/4, kąp., okł., 
nać. z C5, albo z S . , albo S5, albo 1 ziarnko C5 na 
sucho co pół godziny (20 na dzień) albo okł. Ele. B.

W temperamentach krwistych (angioityczuych) po
wyższe leczenie nie zawsze skutkuje, w takim razie daje 
się: Ele. N-, kąp., okł., nać. z A2, okł. lub nać. z F, 
albo F 2 albo C5 na podżebra; kąp. C5, okł. z A. lub A2 
na serce, okł. z Ele. B., nać. S.

Wyleczenia.

S c y a ty k a  zadaw nion a  przez sześć miesięcy leczona, 
a potem uznana za niewyleczalną przez allopatów, w kilku 
dniach wyleczona samemi elektrycznościami.

S cya tyk a  od  m iesiąca  usunięta natychmiast przez ele
ktryczność.
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S c y a ty k a  bardzo  u p a r ta , M. 40 lat wyleczony p. Ele. 
i przez S.

Podobnych wypadków niezliczona liczba.
S cya tyk a  z ka m ien ia m i żółciow em i. K. 24-letnia od 

5 lat cierpiąca scyatykę i wodną puchlinę w podbrzuszu, 
usunięto takowe po 20 dniach p. F. (kamienie były przy
czyną innych cierpień). W takim wypadku zaleca się 
F II. co 1/4, ok., nać. z F . , albo F 2, albo C5 na pod- 
żebra. Ele. R. X Ele. Ż. na 3 punkta scyatyczne, na 
plex., symp., nerki Ele. B. albo okł. na t eż punkta, 
kąp. C5, z S5.

S cya tyk a  bardzo  bolesna z pozbawieniem ruchu, wy
leczona bardzo szybko przez kilka doz S.

S c y a ty k a  p o  po łogu  nie dozwalająca spoczynku i snu, 
zupełny brak apetytu od wielu miesięcy i wielkie wy- 
chudnienie, wyleczona w kilku tygodniach p. S.

S cya tyk a  g w a łto w n a . K. 45-letnia, bóle powiększa
jące się w nocy, niedozwalające położyć się od wielu 
miesięcy, w 4 miesiące zupełnie wyleczona przez S. 
Cierpienie pochodziło z mieszkania zimnego i wilgotnego.

Skurczenie nerw u scyatycznego. M. 30-letni wyleczony 
p. S. w dozach najmniejszych i okł. z Ele. B.

K obieta  51  la t mająca, zmuszona często leżeć w łó
żku, nie mogąc wcale chodzić, przyszła z odległości 
kilkunastu kilometrów piechotą po miesiącu kuracyi, wy
leczona p. S. i Ele. R.

196. Serce.
Symptomy, które wskazują nieprawidłowe krążenie 

krwi, a skutkiem tego i możliwe istnienie choroby serca, 
albo przyległych wielkich naczyń krążenia krwi są; za -  
w ro ty , n iep ra w id ło w e bicie s e r c a , k rw io to k i, rozszerzenie  
ży ł .

Jest niepodobnem, aby chorobie serca nie towarzy
szył jeden lub kilka z tych symptomów.

Są jeszcze inne, lecz drugorzędne symptomy: p u ls  
n ieregu larny, bóle albo opuchniecie lewego boku, trudność
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oddychania pod cza s ru ch u , opuchniecie n ó g , szczególnie 
stóp.

Środkiem zasadniczym (konstytucyjnym) przeciwko tej 
chorobie jest A.

Choroby serca sprowadzają zwykle zatwardzenie wą
troby. To zatwardzenie objawia się przynajmniej przez 
niektóre z następujących symptomów: Ź ółto ść  sk ó ry ,  
albo ty lk o  b ia łk a  o k a ;  m ocz m n iej lub w ięcej gesty , żó łty  
lub czerw onaw y, moczenie n ie częste; sto lce szaraw e, b ru 
natne, g lin ia s te , ból w  p ra w em  podżebrzu  a lbo w  do łk u  
żo łą d k a , ro zc iąga jący  się a ż  do kolum ny p a cierzow ej i  do  
p ra w e j ło p a tk i i  do szy i, gniecenie w  p ra w y m  boku, cza
sem z żó łc iow em i w om itam i.

Kiedy się widzi te dwa szeregi objawów pokazujące 
się jednocześnie, trudno jest od razu rozróżniać, która 
z tych dwóch chorób jest przyczyną drugiej, a więc działa 
się przeciwko obydwom, dając A. naprzemian z F. (po
równaj Wątroba).

NB. Trzeba pamiętać, że w chorobach serca nie mo
żna dawać, jak tylko bardzo małe dozy A. Jako zwykłą 
dozę trzeba używać z II. szklanki, a w tym razie trzeba 
dawać z III szklanki (A.). Lecz jeszcze nie dosyć zmniej
szyć dozę, ale zamiast wypijać przez dzień całą lub pół 
szklanki, nie daje się jak kilka łyżeczek na dzień.

Jako ogólne leczenie na wszystkie choroby serca: 
A II., A2 II., C II., kąp. A2, nać., okł. z A2, kąp. z C5, 
nać. C5, okł. C8, nać. lub okł. z F 2 na podżebra, okł. 
na serce z A. lub A2. Nalać troszkę Ele. N. na rękę 
i lekko zwilżyć nią okolice serca. Jeżeli gniecenie w pra
wem boku, albo żółciowe womity, do powyższego dodać 
F II . naprzemian z jednem z powyżej wymienionych 
środków.

W chorobach serca, kuracya zewnętrzna jest o wiele 
ważniejszą od kuracyi wewnętrznej. Okłady z roztworu 
A., A2, lub Ele. N. na serce, lub na te miejsca, które 
uważamy najbardziej zagrożone, np. na aortę, na arterye

30
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szyi. Na szklankę wody bierze się 15 do 20 ziarnek lub 
mniej, stosownie do skutku.

Jest to kuracja pewna na wszystkie choroby serca. 
Niektórym osobom pomaga oprócz wyżej wymienionej 
kuracyi, użycie 20 z. A. lub A2.

Liczne choroby serca pochodzą ze złego krążenia krwi 
i bywają wyleczone wyżej wskazanemi środkami.

Plucie krwią, skaleczenia się, leczą się także wyżej 
wymienionemi środkami. 

a . Z apalen ie serca  (Cardite) (Endocarditis).
Jest właściwie zapalenie mięśni sercowych, które 

przechodzą w zaczerwienienie, a następnie w obrzmienie 
czyli opucbnienie z brodawkowatemi naroślami, przez co 
powstaje zboczenie w zastawkach, czyli klapkach i daje 
powód do wytworzenia tętniaka (anevrisma).

Przyczyny zapalenia serca są : przeziębienie albo prze
rzuty innych chorób na serce. Wydarza się najczęściej 
w latach młodocianych albo dojrzałych, bardzo często 
także u dzieci, pojawia się naprzód w lewej komórce, 
osobliwie przy ostrym reumatyzmie, przy ostrej chorobie 
Brighfa, także przy ostrych wysypkach, jako to: przy 
kurze lub szkarlatynie, nieraz też przyłącza się w czasie 
połogowej gorączki i podczas tyfusu.

Symptomy. Naprzód pojawiają się bóle w okolicy 
serca, puls jest miękki, łatwy do przytłumienia i mały, 
przy tem duszność, która się wzmaga, wskutek prze
krwienia narzędzi oddechowych w połączeniu z przyspie
szonym i nierównem oddechaniem, z trwogą, omdleniem, 
albo zauważamy także silny napływ krwi do głowy w po
łączeniu z bólem głowy, z łudzeniem zmysłów, z bez
sennością majaczeniem, naostatek śpiączką, czasem do
łącza się żółtaczka. Badanie wskazuje silne tętnienie serca 
w wielkiej objętości; w dalszym rozwoju zaś, gdy już 
nastąpiło rozmięknieuie, albo zgrubienie włókienek mię
snych i klapek, staje się tętnienie serca daleko słabsze, 
zamiast pierwszego odgłosu sercowego, daje się słyszeć
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w dolnej części serca niezwykły szelest, jako cechujący 
symptom tego zapalenia; tętno arteryi płucowej, daje 
się słyszeć jako drugi, wyrazistszy odgłos, ponieważ przez 
niedomykalność zastawki dwukończastej, tętnica płucowa 
jest krwią przepełniona, a zastawki półksiężycowe w cza
sie rozszerzenia komórek sercowych silniejsze mają ude
rzenie. Jak długo domykalność zastawek jest prawidłowa, 
nie daje się słyszeć żaden szelest, opukiwania nie po
dają żadnej pewności do tej choroby. Zapalenie serca 
rzadko się zjawia jako samodzielna choroba i po większej 
części pochodzi z zapalenia płuc, albo opłucnej i w tym 
wypadku najczęściej w skutek zapalenia sercowego worka, 
albo w skutek ostrego reumatyzmu. Niekiedy daje się 
widzieć powiększone gorączkowe bicie serca, bojaźń i ból 
od dotknięcia do piersi około serca.

Leczenie jak pod Nr. 196, a mianowicie A. w do
zach b. małych i okł. z Ele. N. na okolice serca. 

b. Sercowego w orka  czy li o sierdzia  w odna puch lina  (Hydro- 
pericardite). Stanowi nagromadzenie znacznej ilości wo
dnistego płynu w wo rku sercowym, dochodząca niekiedy 
do kilku funtów, przy tem nie słychać szmeru i tarcia, 
a istniejąca ogólna puchlina wodna wskazuje charakter 
choroby.

Przyczyny. Zwykle bywa brak barwnika we krwi, 
z równoczesnem wodnistem opuchnięciem innych narzą
dów, szczególniej przy wodnej puchlinie, w skutek obrzmie
nia i stwardnienia śledziony przy chorobie Brighfa, przy 
cierpieniach raka, przy niedokrewności, albo też rozro
ście prawej komórki sercowej; wytwarza się także wodna 
puchlina osierdzia, w skutek odymy albo zwątrobienia 
płuc, przy organicznem zboczeniu klapek sercowych, 
a najczęściej po zapaleniu mięśni sercowych.

Symptomy. Przedewszystkiem pojawia się wielka du
szność niedozwalająca uleżeć w łóżku, chory może tylko 
siedząco dnie i noce przepędzać z naprzód pochylonym 
tułowem. W skutek nagromadzenia płynu w osierdziu,

30*
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płuca nie mogą się swobodnie razszerzać, ztąd powstaje 
obrzmienie żył szyjnych, siność i nabrzmienie twarzy, 
później dołączają się wodniste obrzmienienia w kończy
nach dolnych; w przyrodzeniu, w jamie brzusznej, na- 
ostatek i w koszu piersiowym, przez co oddech staje się 
krótki, ciężki i bolesny; w skutek przekrwienia mózgu 
chory traci władzę czucia, popada w śpiączkę i kończy 
życie przez uduszenie.

Leczenie: C III. X  A2 III. co 1/4, nać. na okolice 
serca (2 ziaraka do łyżeczki oliwy) z A. lub A2 i kąp. 
C5, nad. lub okł. z C5 na podżebra, albo z F2 i okł. 
z Ele. N. na okolice serca.

c- Sercow ej za s ta w k i dw u dzie ln ej n iedom ykalność (insufficien- 
tia salvulae bicuspidalis). Powstaje w skutek zgrubienia, 
stwardnienia, skostnienia samej klapki lub rozrostu serca, 
(ta klapka powinna zamykać lewą komórkę serca i do
zwalać odwrotu krwi do lewego przedsionku) w skutek 
niedomykalności tworzy się przekrwienie i rozdęcie płuc, 
oraz rozrost lewej komórki sercowej, zatem osłabienie 
obiegu krwi, krótki oddech i sinica.

Symptomy cechujące niedomykalność zastawki dwu
dzielnej są: szelest na końcu serca, zamiast pierwszego 
uderzenia tętna, drugie zaś uderzenie tętna jest wyraźne. 
Chory cierpiący na niedomykalność dwudzielnej zastawki 
ma wielką duszność podobna do astmy, bicie krwi do 
głowy, przepełnienie żył szyjnych i siność twarzy dołą
cza się do tego obrzmienie wątroby i śledziony, hemo
roidy, dolegliwości nerkowe, a naostatek opuchnięcie 
wodniste. Powstaje także ta niedomykalność w skutek za
palenia wewnętrznej błony serca. Przebieg choroby chro
nicznej: Początek choroby: nieprawidłowe uderzenie serca 
i męcząca duszność, kaszel z krwistemi wydzielinami, 
kolor twarzy ciemno-żółty, pobladły, w dalszym okresie 
duszność jeszcze bardziej się wzmaga, kolor twarzy staje 
się ciemno-siny, zjawia się obrzmienie nóg i wkrótce 
następuje puchlina wodna brzucha i ogólna.

Leczenie jak pod b.
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d . Zwężenie lewego p rzedsion ka  serca  (Stenosis ostii venosi) 
jest powodem, że nie przyjmuje on w czasie rozszerzania 
się przedsionków dostatecznej ilości krwi, dla tego krew 
wraca napowrót, powstaje ztąd w czasie rozkurczu sze
lest na końcu serca; lewy przedsionok przepełnia się 
zwolna krwią i staje się przyczyną rozrostu lewego przed
sionka, obieg krwi w żyłach płucowych jest zatamowany. 
Cechującym symptomem tego zboczenia jest ten szelest 
na końcu serca, zamiast drugiego odgłosu tętna, i sil
niejszy drugi odgłos tętna arteryi płucowej, ztąd powstaje 
rozszerzenie prawej komórki.

Sposób leczenia odnosi się do usunięcia przyczyny, 
to jest ażeby żyły płucowe wylewały prawidłowo krew 
do lewego przedsionka i nie formowały się zastoje.

Leczenie jak pod Nr. 196.
f . Sercow ych  za staw ek  półksiężycow ych  n iedom ykalność (in- 

sufficientia valvularum semilunarium). Odznacza się tem, 
że krew w czasie rozszerzania się serca, powraca do le
wego przedsionka, przez co powstaje rozrost tegoż, po
większona czynność lewej komórki, nie dopuszcza prze
krwienia w żyłach płucowych, ani też zwolnienia pulsu; 
tylko w wysokim stopniu tego zboczenia doznaje chory 
wielkich dolegliwości duszności; chorzy z niedomykalno
ścią klapek półksiężycowych aorty mają się daleko lepiej, 
cierpią tylko na bicie krwi do głowy, lekkie zawroty, 
szum w uszach, iskrzenie przed oczyma, bóle głowy 
i przywidywania. Charakterystycznym pojawem niedomy
kalności zastawek półksiężycowych, jest wyż wspomniony 
szelest w czasie rozszerzania serca, rozległe tętnienie 
i zniżenie głosu sercowego, silne pukanie czyli porusza
nie tętnic szyjnych, puls drgający czyli podskakujący 
i twardawy.

Leczenie jak pod Nr. 196.
g. Z w ężen ie u jśc ia  a o r ty  (stenosis aortae). Jest zwykle po

łączone z niedomykalnością klapek aorty, przeto sprawia 
daleko większy zamęt w obiegu krwi; lewy przedsionek 
nie może tyle krwi do lewej komórki wprowadzić, do-
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stateczna ilość krwi nie dostaje się do arteryi; taki chory 
wygląda blado jest skłonny do omdlenia, ma ręce i nogi 
lodowate, niedokrewność mózgu i innych narządów, do 
tego dołącza się duszność, sinica. Charakterystycznym 
symptomem zwężenia ujścia aorty jest: głośne świergo
tanie przy klapkach zamiast pierwszego odgłosu tętna, 
które się często daje słyszeć nawet w tętnicy szyjnej 
(carotis), puls nikły, twardawy, nieregularny, przy wy
sokim stopniu, nitkowaty.

Leczenie jak Nr. 196.
h. N iedom yka ln ość za s ta w k i tró j-d zie ln e j (insufficientia val - 

vulae tricuspidalis) , która jest przyczyną, że krew 
w czasie skurczenia serca do prawego przedsionka wraca, 
przez co powstaje rozszerzenie prawego przedsionka, żyła 
tak wstępująca, jako też żyły szyjne (zstępujące) są zna
cznie krwią przepełnione i biją na podobieństwo tętnic 
(tak zwane pulsowanie ven.), ztąd powstaje też prze
krwienie żylne, sinica, a naostatek wodna puchlina. Cha
rakterystycznym objawem jest szelest w prawym przed
sionku, oraz rozszerzenie tegoż, obrzmienie i pulsowanie 
żył szyjnych i w całym organizmie.

Najgłówniejszym środkiem ulżenia tych cierpień jest 
uregulowanie dyety, przewietrzanie codzienne pomieszka
nia, osobliwie sypialni, unikania wszelkiego rozdrażnienia 
tak umysłowego, jak fizycznego, także umiarkowany ruch- 
na świeżem powietrzu podczas pogody, chroniąc się od 
upałów i wieczornego powietrza. Cierpiącym na dolegli
wości sercowe, jeżeli jest bicie krwi do płuc i do mózgu, 
zaleca się mało jeść mięsa, a więcej jarzyn, zakazuje się 
używanie napojów alkoholicznych, także kawy, herbaty, 
także potraw korzennych i tłustych.

Leczenie jak pod Nr. 196.
i .  Rozszerzenie serca  i  rozrost (dilatio et hypertrophia cor- 

dis). Rozrost serca jest albo częściowy albo w całości. 
Jeżeli objętość komórek sercowych jest stosunkowo roz
szerzona, wtedy nazywamy taki rozrost pojedynczym, 
jeżeli zaś komórki są nadzwyczaj rozszerzone wtedy na-
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z y w a m y  ta k i e  z b o c z e n ie  ekscentryczne, w o d w r o t n y m  s t o 

s u n k u , g d y  k o m ó r k i  s ą  z w ę ż o n e ,  n a z y w a m y  t a k i e  z b o 

czen ie  koncentryczne. N a jc z ę ś c ie j  w y d a r z a  s ię  e k s c e n t r y 

czn e  r o z s z e r z e n ie  s e r c a .  P r z y  o g ó ln y m  ro z r o ś c ie  s e r c a ,  

f o r m a  j e g o  j e s t  t r ó j k ą t n a ;  p r z y  r o z r o ś c ie  lew e j  k o m ó r k i  

p r z y b i e r a  s e r c e  p o d ł u g o w a t e r o z s z e r z e n i e ;  p rz y  e k s c e n 

t r y c z n y m  r o z s z e r z e n iu  p ra w e j  k o m ó r k i  p r z e d s t a w ia  s ię  

s e r c e  s z e r s z e ,  p rz e to  p o ło ż e n ie  j e g o  j e s t  n i ż s z e ;  p r z y  

ro z r o ś c ie  lew e j  k o m ó r k i  le ży  s e r c e  w ię c ej  w lew ej p o 

ła c i  k la tk i  p ie r s io w e j ,  p r z y  r o z r o ś c ie  z a ś  p ra w e j  k o m ó r k i  

z n a jd u je  s ię  s e r c e  p o d  k o ś c i ą  cz y l i  m o s t k i e m  w ięce j k u  

p ra w e j  s t r o n ie ,  m ię ś n i e  j e g o  s ą  w ięce j zb i te .

P r z y c z y n y  r o z r o s tu  i ro z s z e r z e n ia  s e r c a  są: z b o c z e n ia  

w o b ie g u  k rw i ,  w te d y  p o w s ta j e  ro z s z e r z e n ie  p r z e d s io n k a  

j a k o  t e ż  k o m ó r k i  p r a w e j ,  a ż e b y  w ię k sz ą  i lo ść  n a p ł y w a 

j ą c e j  k rw i  o b ją ć  m o g ł y ,  w s k u t e k  czeg o  m ię ś n i e  s ię  p r z e 
k s z t a łc a j ą .  P o w o d u ją c e  p rz y c z y n y  s ą : o g ó ln a  w ie lo k r e w -  

n o ś ć ,  o so b l iw ie  p rz e z  z b y te c z n e  u ż y c ie  p o t r a w  i n a p o jó w  

a lk o k o l ic z n y c h  ; t a k ż e  c h o r o b o w e  p r z e d r a ź n ie n i e  n e rw ó w  

s e r c o w y c h ,  w s k u t e k  w z r u s z e ń  u m y s ł o w y c h ,  n a d u ż y c ia  

k aw y ,  h e r b a t y ,  r ó ż n y c h  t r u n k ó w ,  o s o b l iw ie  r o z p a l a j ą 

cych .

S y m p t o m y .  P r z y  ro z r o ś c ie  o g ó ln y m  e k s c e n t r y c z n y m ,  

o p ró c z  m ie rn e j  d u s z n o ś c i  i s i ln ie j s z e g o  t ę t n a  s e r c a ,  p rz y  

r u c h u  z w y c z a j n y m ,  lu b  id ą c  p o d  g ó r ę ,  a lb o  n a  s c h o d y ,  

n ie  u c z u w a  c h o r y  s z c z e g ó lu y c h  d o le g l iw o śc i ,  d o p ie r o  g d y  

s e r c e  w c a łe j  o b ję to ś c i  z n a c z n ie  j e s t  p o w ię k s z o n e  t a k ,  

że  p ł u c a  p r z y g n i a t a  i n a  p r z e p o n ę  n a c i s k a , w te d y  p o 
w s ta j e  c iężk i  o d d e c h  i g n ie c e n ie  w d o ł k u  s e r c o w y m .  

C h o r y  u c z u w a  z a w r ó t , s z u m  w u s z a c h , i s k r z e n ie  p r z e d  

o c z y m a ,  s i ln e  p o r u s z a n ie  t ę t n i c  s z y jn y c h ,  t w a r z  j e s t  m o 

c n o  z a r u m ie n i o n a ,  oczy k r w ią  z a sz łe ,  b ó le  g ło w y  z u c z u 

c ie m  g o r ą c a  w e w n ą t r z  g ło w y .  W  s k u t e k  p r z e k r w i e n ia  

t ę t n i c  o s k r z e lo w y c h  , d a je  s ię  c zu ć  r z ę ż e n ie  f l e g m y ,  d u 

s z n o ś ć  p o d o b n a  do  a s t m y ,  s i ln y  k a s z e l :  p o j a w ia  s ię  

t a k ż e  częs to  k r w io to k  p łu c  i b a r d z o  c z ę s to  u d a r  m ó z g o w y
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(apopleksja). Tętno zwiększonego serca jest tak silne, że 
odzienie się porusza, a nawet zdaleka słyszeć się daje. 
Przy powiększeniu i rozszerzeniu prawej komórki serco
wej, uderzenie serca jest mniej raźne i daje się czuć 
więcej w dolnej części mostku czyli kości piersiowej, 
tak, jakoby serce w dołku sercowym się znajdowało. 
Drugi odgłos arteryi sercowej jest daleko silniejszy, jak 
głównej tętnicy, przy czem obrzmienie żył szyjnych jest 
większe, przeto pojawia się wodna puchlina. Jeżeli po
większenie i rozszerzenie lewej komórki istnieje, wtedy 
tętno serca jest daleko silniejsze, szczególnie w komo- 
raorze jego po lewej stronie kości piersiowej, drugi od
głos głównej tętnicy jest silniejszy aniżeli arteryi płu- 
cowej; przy dalszym rozwoju formują się zastoje. Jeżeli 
obydwie komórki równocześnie są rozrosłe, wtedy poja
wiają się symptomy ogólnego rozrostu.

Leczenie zaniedbanego rozrostu serca jest bardzo 
trudne, należy się starać, aby raptownym niebezpieczeń
stwom zapobiedz można, a przedewszystkiem duszności 
i gwałtownemu napływowi krwi do głowy.

Leczenie jak 196.
k . Z an ik  serca  (atrophia cordis).

Jest albo przyrodzony albo przysposobiony, ostatni 
wydarza się najczęściej w starości, także przy gruźlicy, 
przy wodnej puchlinie osierdzia, przy otłuszczeniu mięśni 
sercowych, albo przy skostnieniu arteryj sercowych. Przy 
przysposobnym zaniku serca, mięśnie są bardzo cienkie, 
a komórki zwężone, zazwyczaj odżywianie tych mięśni 
jest uszczuplone osobliwie przy skostnieniu arteryi ota
czającej serce. Jako cechujący symptom jest słaby ruch 
serca i nikłe tętnienie tegoż.

Leczenie jak Nr. 196.
l. O tłuszczen ie serca.

Tłuszcz pojawia się w mięśniach sercowych albo na 
powierzchni tegoż, czasem w takiej ilości, że całe serce 
tłuszczem jest okryte, przytem mięśnie mogą być pra-
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widłowe albo przetłuszczone, albo w skutek przygniata
nia tłuszczu zanikłe. Wydarza się ta choroba u osób 
bardzo otyłych, albo nadużywających napojów alkoho- 
licznych, albo u starców dobrze zakonserwowanych.

Symptomy. Im więcej serce tłuszczem jest okryte, 
tem więcej czynność jego uszczuplona, uskarżają się 
przeto otyłe osoby najwięcej na brak sił przy najmniej
szym ruchu, lub pracy, na krótki oddech, ciężkość w pier
siach, bicie serca, strętwienie lewego barku, są skłonne 
do siedzenia lub leżenia, w dalszym rozwoju zauważamy 
przekrwienie żylne, sinicę i wodną puchlinę. Przy ba
daniu znajdujemy tępy odgłos tętnienia sercowego, tak 
że ruch serca ledwo dosłyszeć można, puls jest nadzwy
czaj nikły.

Leczenie jak pod Nr. 196. 
m . B ic ie  serca nerw owe (cardiopalmus nervosus).

Objawia się w skutek zbytecznego natężenia cielesnego, 
osobliwie podczas biegania, wchodzenia na wysokie góry, 
tańca, przestrachu, nadużycia alkoholicznych trunków, 
przyczyną także bywa organiczne zboczenia serca, przy- 
czem nerwy sercowe główną odgrywają rolę i stanowią 
tak zwane nerwowe bicie serca, które się pojawia naj
częściej w bladaczce, w chorobach narzędzi płciowych, 
w hysteryi, a u mężczyzu w skutek nadużycia rozkoszy 
płciowej, albo onanii. Pojawia się też ta przypadłość przy 
chorobowo rozbudzonym popędzie płciowym, przy prze
krwieniu mlecza pacierzowego u hypokondryków, także 
u dzieci, które zbyt prędko rosną, albo u osób podlega
jących ciągłemu zmartwieniu; a czasem nie można ża
dnej dośledzić przyczyny.

Symptomy. Bicie serca nerwowe objawia się w nie
określonych paroksyzmach, uderzenia serca są krótkie, 
wstrząsające, tak , że przyłożywszy rękę, wstrząśnienie 
czuć się daje, poruszenie serca jest przyspieszone, nie
regularne, z uczuciem zaparcia tchu; jeżeli podczas na
padu twarz jest mocno zarumieniona, wtedy puls jest
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p e łn y  ; j e ż e l i  z a ś  j e s t  b la d a ,  w te d y  p u l s  j e s t  n ik ły  i p r z e 

s t a ją c y ,  c z ę s to  d o łą c z a j ą  s i ę :  z a w ró t ,  d z w o n ie n ie  w u sz a c h ,  

b ó l  g ło w y ,  i s k r z e n ie  p r z e d  o c z y m a , d r ż e n ie  r ą k  i n ó g ,  

o m d l e n ie ,  z e s z n u r o w a n i e  g a r d z i e l i ,  t a k  z w a n y  k ł ę b e k  m a 

c icz n y  ( g l o b u s  h y s t e r i c u s ) .  T a k i  n a p a d  u s t a j e  a lb o  r a 

p to w n ie ,  a lb o  z w o ln a , a  c z y n n o ś ć  s e r c a  p o w r a c a  do 

p r a w id ło w e g o  s t a n u .  F i z y k aln e  b a d a n ie  w c zas ie  n a p a d u  

o k a z u je  n a d z w y c z a jn y  s z e l e s t  w s e r c u ,  w c z a s ie  z a ś  w o l 

n y m  od  n a p a d u  n ie  m o ż n a  d o s ły s z e ć  ż a d n y c h  o r g a n i 

c zn y ch  z b o c z e ń  se r c a .

O b o k  le c z e n ia  n a le ż y  w e d le  d a n y c h  p rz y c z y n  i s y m 

p to m ó w  d y e t ę u r e g u l o w a ć , i t a k  n ie  n a le ż y  p o z w a la ć  

k r w i s t y m  o s o b o m  z b y t  c ięż k ich  i p o ż y w n y c h  p o k a r m ó w ,  

ż a d n y c h  t r u n k ó w ; j e d y n i e  św ie ż a  w o d a  z d o d a n ie m  m a -  

l in o w a n e g o  s o k u ,  lu b  p o m a r a ń c z o w e g o ,  p rz y  t e m  z a le c a ć  

sp o k o jn y  u m y s ł ,  u m i a r k o w a n y  r u c h .  O s o b o m  c i e r p i ą c y m  

n i e d o k r e w n o ś ć , p r z y s ł u ż a j ą  m i ę s i w a ,  le k k ie  d o b r e  p iw o ,  

a lb o  te ż  w in o  w m a łe j  i l o ś c i ,  p o b y t  n a  w s i ,  u m i a r k o 

w a n y  r u c h .  P r z y  p r ę d k i m  w z ro śc ie  n a le ż y  d a w a ć  m ię s n e  

p o t r a w y ,  j a r z y n y  i o w o c e ,  ż a d n y c h  r o z p a l a j ą c y c h  n a p o 

jó w .  W  c zas ie  d o j r z a ło ś c i  m ię s n e  p o t r a w y ,  j a r z y n y ,  w ie le  

z a t r u d n i e n i a  f i z y c z n e g o ,  o s o b l iw ie  g i m n a s t y k ę ,  s z e r m ie r k ę

L e c z e n ie  j a k  p o d  N r .  1 9 6 .
n- Kurcz serca, dusznica bolesna ( s t e n o c a r d i a  s iv e a n g in a  

p e c to r i s ) .  P o j a w i a  s ię  za w sz e  w p o łą c z e n iu  z o r g a n ic z n e m i  

p r z y p a d ł o ś c i a m i  s e r c a ,  s z c z e g ó ln ie  p r z y  t ę t n i a k u  (a n e -  

v r i s m a )  g łó w n e j  t ę t n i c y  se rc o w e j ,  p rz y  p r z e t łu s z c z e n iu  

s e r c a , p rz y  s k o s tn i e n i u  a r t e r y j  s e r c o w y c h , t a k ż e  p rz y  

r o z r o ś c ie  s e r c a  i n i e d o m y k a ln o ś c i  z a s t a w e k  s e rc o w y c h .  

T e j  c h o r o b ie  p o d l e g a j ą  n a jw ię c e j  o ty ł e  oso b y  m ę z k ie j  

p łc i ,  s z c z e g ó ln ie  w p o d e s z ł y m  w iek u .

S y m p t o m y .  N a p a d y  k u r c z u  s e r c o w e g o  w y d a r z a j ą  się 

n a jc z ę śc ie j  p r z y  r u c h u , ta k ż e  p r z y  m ó w i e n i u ; c h o ry  

u c z u w a  r a p t e m  g n io t ą c y  a lb o  z e s z n u r o w u j ą c y  b ó l  w p o 

ś r o d k u  k o śc i  p ie r s io w e j ,  z z a p a r c i e m  t c h u ,  t a k ,  że p o d 

czas  r u c h u  n a g le  z a t r z y m a ć  s ię ,  a lb o  z łó ż k a  w s ta ć  m u s i .
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I m  w ięce j  k u rc z  s ię  w z m a g a , t e m więce j ,  t e m  b a rd z ie j  

u c z u w a  t a k i  c h o ry  t r w o g ę  i d u s z n o ś ć ,  b ó l  r o z p r o m ie n ia  

s ię  o d  k o śc i  p ie r s io w e j ,  o so b l iw ie  k u  zw o jo w i n e r w o w e m u  

le w e g o  b a r k u ,  w d a l s z y m  p o c h o d z ie  r o z s z e r z a  s ię  do 

k o ń c a  p a lc ó w  w le w ej  r ę c e ,  p r z y  cz e m  tw a r z  b le d n ie je ,  

z a p a d a ,  r ę c e  l o d o w a c i e j ą , a  n a  czo ło  z im n y  p o t  w y s tę 

p u je ,  n a p a d  t r w a  k i lk u  m i n u t , c z a s e m  p r z e d ł u ż a  s ię  do  

15  m i n u t ,  d o p ie r o  g d y  o d b i j a n ie  w ia t r a m i  s ię  p o ja w i ,  

n a s t ę p u je  u lg a .

W  c z a s ie  n a p a d u  z n a jd u j e m y  b ic ie  s e r c a  m n iej  lu b  

w ięce j s i ln e ,  n a jc z ę śc ie j  p rz y  k ła d z e n iu  s ię  do  łó ż k a ,  a lb o  

też  i w e  śn ie ,  w c zas ie  w o ln y m  od n a p a d u  p a c y e n t  czu je  

s ię  z u p e łn i e  z d ro w y m .

L e c z e n ie  j a k  p o d  N r .  1 96 .
o. Sercowej głównej tętnicy żylak, czyli anewryzm serca 

( a n e v r i s m a  a o r t a e ) .  P o ja w ia  s ię  w g łó w n e j  a r t e r y i  s e r 

cow ej,  a lb o  z a ra z  p o  w y jśc iu  z le w e j  k o m ó r k i ,  a lb o  w ł u k u ,  

s z c z e g ó ln ie  w  o k o l ic y  t r z o n k a  m o s t k a  p ie r s io w e g o .  W  t a 

k im  ra z ie  tw o r z y  się  p u l s u ją c e  o b r z m ie n ie  i d a je  s ię  r o z 

p o z n a ć  p rz e z  p i ł u j ą c y  sz e le s t ,  k tó r y  s ię  u d z ie l a  t ę tn ic o m  

s z y j n y m ,  o so b l iw ie  p r z y  s k u r c z e n iu  s e r c a ,  p rz y  r ó w n o 

c z e sn e j  n i e d o m y k a ln o ś c i  z a s t a w e k  g łó w n e j  t ę tn ic y ,  d a je  

się  s ły s z e ć  ś w i e r g o ta n i e  w czas ie  ro z k u r c z u  s e r c a .

S y m p t o m y .  S i ln e  b ic ie  s e r c a , ból p o d  m o s tk i e m  k o 

sza  p ie r s io w e g o ,  a s t m a t y c z n e  n a p a d y ,  w s k u t e k  p r z y 

g n ie c e n ia  p ł u c ,  g n ie c e n ie  tc h a w ic y  i o s k r z e l i ,  p r z e p e ł 

n ie n ie  ż y ł  s z y jn y c h ,  z s in ic ą  i o b r z m ie n i e m  g ó r n y c h  k o ń 

c z y n ,  u t r u d n i o n e  p o ł y k a n i e ,  p r z e k r w ie n ie  m ó z g u  w p o 

łą c z e n iu  z b ó le m  g ło w y ,  z a w r o te m  . s z u m e m  w u sz a c h  

i ś p i ą c z k ą ; p o ja w ia  s ię  ta k ż e  u c z u c ie  s t r ę tw ie n i a  w j e 

d n e j  lu b  d r u g ie j  r ę c e .

p. Żylak głównej tętnicy brzusznej, czyli Anewryzm tejże. 
( a n e v r i s m a  a o r t a e  a b d o m i n a l i s ) .  M a  sw o ją  s i e d z ib ę  p o 

niżej p r z e p o n y ,  z a ra z  po  p r z e j ś c iu  a o r t y  z k la tk i  p i e r 

s iow ej do  j a m y  b r z u s z n e j ,  tw o rz y  o b r z m ie n ie  p u l s u j ą c e ,  

k t ó r e g o  ł a t w o  d o m a c a ć  się  m o ż n a ,  a lb o w ie m  p rz y ło ż y w s z y
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rękę, uczuwamy wyraźnie pulsowanie odpowiednie ru
chom serca i przy podsłuchiwaniu słyszymy szelest po- 
pobny do miecha kowalskiego.

Symptomy. Bóle w grzbiecie i w okolicy krzyżów, 
bębniaste odęcie brzucha, nudności, napinanie do wo- 
mitów i womity, kolki, zboczenia w narządach trawienia, 
przekrwienie wątroby, śledziony i nerek, żółtaczka, lum- 
bago, scyatyka, strętwienie, albo porażenie kończyn dol
nych.

Anewryzm pochodzi z obrażenia, albo z wycieńczenia 
naczynia krwionośnego, podobny objaw jak hemoroidy 
lub rozdęcie żył.

Anewryzmy nadewszystko wymagają bardzo małych 
doz i leczenia raczej zewnętrznego, niż wewnętrznego.

Leczenie jak Nr. 196.
Powiedzieliśmy już wyżej, że we wszystkich choro

bach serca toż samo leczenie, i dawać pierwszeństwo 
zewnętrznemu. Można dopomagać sobie w leczeniu, uży
wając A2 w miejsce A. Przydawać do wewnątrz C. w do
zach słabych naprzemian z poprzedniemi. Nastawać nać. 
albo okł. z A2 na serce i kap. z A'2 i A3, także z C5, 
zalecać także okł. z C5 i E2 na podżebra, jeżeli jest 
gniecenie po prawej stronie i womity żółciowe.

W y l e c z e n i a .

A new ryzm  a o r ty  trwający od czterech lat, stawiający 
opór wszelkiemu leczeniu, wyleczony w 4 miesiące p. A.

T ak iź  połączony z wielkiem zadyszaniem się, mowa 
urywana jakby przerywana łkaniem, w okolicy aorty bar
dzo bolesna, nie mogąca znieść nawet lekkiego nakrycia, 
chód prawie niepodobny. Wyleczony w sześć miesięcy, 
mógł chodzić po kilka godzin i śpiewać w koncertach 
(był to śpiewak) p. A.

Z apalenie serca  wyleczone p. A. i Ele. N.
W odna pu ch lin a  w orka  sercowego wyleczona p. A.
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N iedom yka ln ość  za staw ek  wyleczono p. A. wewnątrz 
i zewnątrz.

Jakiebądź mniej ważne zaburzenie w funkcjach serca, 
dostatecznem jest przystawianie Ele. N. i powtarzanie.

N ieregu larn e b icie serca  wyleczone w 54 dni p. A.
Choroby organiczne serca  zkomplikowane z puchliną 

wodną piersi, trwającą od 6 miesięcy. M. 63 lat wyle
czony w 8 miesięcy p. A.

D z ie w c z y n a , której matka umarła wskutek cierpień 
serca, dotknięta temiż cierpieniami, zupełnie została wy
leczona p. A.

R ozszerzenie serca. K. 50-letnia duszność dochodząca 
do mdłości, nadewszystko w nocy, gdy zmieniała pozy- 
cyą leżenia wyleczona p. A.

G w ałtow n e bicie a r te r y i  szy jn e j p r a w e j z bólem gło
wy, raz z jednej to z drugiej strony, obciążona troska
mi, rozirytowana, nerwowa w najwyższym stopniu; w trzy 
dni została uspokojona, potem wkrótce wyleczona p. A.

T akież z szelestem jakby tarcia; za pierwszą łyżecz
ką dozy zwyczajnej, znakomicie się pogorszyło, lecz po 
zmniejszeniu dozy, od 3/4 do 1/4 szklanki dolanej czystą 
wodą, zaczęła się ulga, potem cierpienie ustąpiło od A.

F am ilijn a  choroba serca od 6 lat, bicia serca, plucie 
krwią, przy najmniejszej próbie chodzenia i za najmniej- 
szem wzruszeniem, kaszel, bezsenność, Kobieta 39-letnia 
w dziewięć dni znakomite polepszenie, we wszystkich 
symptomach. Okłady z A, rozpędzają bóle serca w dzie
sięć minut, nie ma już kaszlu, sen spokojny; w dzie
więć dni później już nie ma żadnych symptomów cho
roby; nawet długie chodzenie nie męczy. Wyleczona 
przez A. wewnątrz i zewnątrz.

197. Sinica (Cyanoses). Siwy kolor twarzy. Jest to właści
wie zastój krwi w włoskowatych naczyniach przyskórni, 
która się odznacza sino-czerwoną, albo ciemno-niebieską 
barwą, a która pod naciśnięciem blednieje, lub niknie.
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P rz y c z y n y .  S in ica  p o w s ta j e  w s k u te k  b a r d z o  o p ię ty c h  

su k n i ,  p o d w ią z e k ,  c h i r u r g ic z n y c h  obandażow ali . ,  k tó r e  o d 

p ły w  k rw i  t a m u j ą ; p o w s ta j e  te ż  w s k u te k  z a tk a n ia  a lb o  

ro z d ę c ia  żył,  o so b l iw ie  w s t a r o ś c i ,  g d y  w te d y  r ę c e  i n og i  

z im n e  i s in e  b y w a j ą ; p o w s ta j e  t a k ż e  p rz e z  d łu ż s z y  p o 

b y t  p o d c z a s  z im n a  w m ie s z k a n i a c h  n i e o p a l a n y c h ,  w s k l e 

p a c h  a lb o  w p iw n ic a c h ,  s z c z e g ó ln ie  p rz y  l i c h e m  u b r a n i u ,  

t a k ż e  p rz y  s i l n y m  m r o z ie  p o w s ta j e  s in ic a  n a  n o s i e ,  p o 

l i c z k a c h  i r ę k a c h .  J e ż e l i  w s k u te k  n i e p r a w i d ło w e g o  o b ie 

g u  u s t a , d z i ą s ł a , p o l i c z k i , p a lc e  u  r ą k  i n ó g  s ą  s in e  

i l o d o w a t e ,  w te d y  p o w s ta j e  t a k  z w a n a  s in ic a  p o łą c z o n a  

z d u sz n o ś c ią .

U  n o w o n a r o d z o n y c h  p o ja w ia  s ię  s in ic a  z p o w o d u ,  że 

o tw ó r  w p r z e d z i a le  p r z e d s io n k ó w  s e r c o w y c h  n ie  j e s t  z a 

r o ś n ię ty  a k r e w  ż y ln a  z p r a w e g o  p r z e d s io n k a  d o s t a je  się  

b e z p o ś r e d n io  do  le w e g o  p rz e d s io n k a .

S in ica  u s t a r c ó w  n ie  d a je  s ię  u s u n ą ć , o so b l iw ie  j e 

żeli  p o c h o d z i  z n i e d o m y k a ln o ś c i  z a s t a w e k  s e r c o w y c h  lu b  

w s k u t e k  z a to r u  w g łó w n y c h  ż y ła c h .  J e ż e l i  s in ic a  j e s t  

w y n ik ie m  p e w n e j  c h o r o b y ,  k t ó r a  p o le g a  n a  z a s to ja c h  

ży ln e j  k rw i ,  n a  p r z e p e ł n i e n i u  w ło s k o w a ty c h  n a c z y ń  w s k u 

t e k  n ie p r a w id ło w e g o  n a p ł y w u  ży ln e j  k rw i  d o  s e r c a ,  p r z y  

a s t m i e  k u r c z o w e j , p r z y  k u r c z u  b ło n y  g ło s o w e j  ( g ł o ś n i ;) 

p r z y  k o k l u s z u , e p i l e p s y i , p r z y  d r g a w k a c h  lu b  k o n w u l -  

s y a c h , p rz y  t ę ż c u , p r z y  c h o le rz e  i t .  p .  p r z e t o  t r z e b a  

le c z y ć  o d p o w ie d n io  t e  c h o r o b y .  S in ic a  p r z y  z a d a w n io n y c h  

z b o c z e n ia c h  k la p e k  s e r c o w y c h ; p r z y  k u r c z o w e m  z w ę ż e 

n iu  o tw o ró w  k o m ó r e k  s e r c o w y c h ,  p rz y  z g n ie c e n iu  p łu c  

w s k u te k  w y s ię k ó w  p le u r y ,  p r z y  o p u c h n ię c iu  n a k r y w k i  

g ł o ś n i , t a k ż e  p r z y  k u rc z o w e m  z w ę ż e n iu  k r t a n i , b a r d z o  

t r u d n o  a  c z ę s to  n i e p o d o b n i e  s in icy  u s u n ą ć .

L e c z e n ie .  A ,  A 2 ; C 5, k ą p .  C 5 i n a ć .  l u b  o k ł .  z F 2 

n a  p o d ż e b r a ; k ą p .  n a ć .  o k ł .  z A 2 E le .  N .  n a  sy m p .  

i o c c ip u t .

1 9 8 .  Skaleczenia. ( C o u p u r e s )  (B le s s u r e s ) .  N a p r z ó d  d la  z a 

t r z y m a n i a  k r w i , p r z e m y w a ć  r a n ę  w w o d z i e , w  k tó r e j
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r o z p u s z c z o n o  2 0  z. A  n a  s z k l a n k ę .  J e ż e l i  k rw io to k  nie 

u s t a n i e  w p ó łg o d z i n y  p o d  p r z e m y w a n i e m  lu b  k o m p r e s -  

s a m i  z A . ,  to  p r z y k ł a d a ć  k o m p r e s s y  z' E le .  N .  k o m p r e s -  

s a m i  t a k i e m i  c ią g l e  p r z y k l a d a n e m i  z a g o jo n o  n a w e t  a r t e -  

ry ą ,  w w y p a d k u  z d e s p e r o w a n y m  w p o t r z e b ie  d a je  się  

w e w n ą t r z  A. J e ż e l i  g a n g r e n a  z a g r a ż a  , w e w n ą t r z  i z e 

w n ą t r z  C. D la  p r z y s p ie s z e n i a  z a g o j e n i a , w e w n ą t r z  i z e 

w n ą t r z  S. p. R a n y .  G a n g r e n a .

L e c z e n ie  o g ó ln e  n a  r a n y : S. C. A 2, E le .  B .  a lb o  

E le .  R .  a lb o  E le .  N .  w o k ła d a c h  i k ą p .  z C 6. o k ł .  z C 5 

i k ą p .  S. o k ł .  z S .  k ą p .  n ać .  o k ł .  A 2 n a ć .  o k ł .  z F 2 n a  

p o d ż e b r a .

1 9 9 .  Skir ( S ą u i r r h e )  p a t r z  R a k ,  ło n o  m a c ic a ,  ż o łą d e k .

2 0 0 .  Strupy p e łz a ją c e  czy li  r u p j a  ( C r o u t e s  s e r p ig in e u s e s )  p a t r z  

Syfilis .  L is z a je .  P o j a w i a  s ię  n a jc z ę śc ie j  n a  tw a r z y ,  o s o 

b l iw ie  u  d z iec i ,  r o z p o c z y n a  s ię  od  u c h a , r o z p r z e s t r z e n ia  

s ię  n a  tw a r z y  i b a r d z o  c z ę s to  n a  g ło w ie .

2 0 1 .  Skóra p . L is z a je .
N a  w s z y s tk ie  c h o r o b y  sk ó r y ,  w y r z u ty  s k ó r n e  S 5 j e s t  

w y b o r n e m  w y łą c z n e m  l e k a r s tw e m .  

a. Owrzodzenie skóry. J e ż e l i  n ie  p o c h o d z ą  z w ie lk ie g o  z e 

p s u c i a  k rw i  lu b  l im fy ,  g o ją  s ię  ł a t w o  p r z e z  u ż y c ie  w e 

w n ą t r z  S. i w o k ła d a c h .

L e c z e n ie .  C co 1/4, S  co 1/4, A  co 1/4 i o k ła d y  z t y c h 

ż e ; o k ł .  z E le .  B , z E le .  N . ,  a lb o  z E le .  R .  o k ł .  z C 5, 

k ą p .  z C 5, n a ć .  z S, k ą p .  z S. p r z y s t a w ia n i e  E le .  R .  X  

E le .  Z .  n a  occ ip .  s y m p .  p l e x ; k ą p .  n a ć .  i o k ł .  z A 2 ; 

n a ć .  l u b  ok ł .  z F 2 n a  p o d ż e b r a .
P o d  t e m i  ś r o d k a m i  g o j ą s ię  o w r z o d z e n ia  r a k o w e ,  g d y  

l e c z e n ie  r a k a ,  d o p r o w a d z i ło  go  do r a n  z w y c z a jn y c h ,  to  

j e s t  o ty l e  p r z e i s to c z y ło  s t a n .  

b. Chroniczne w ypryski skóry ślimaczące się. ( E x a n th e m e s  

c h r o n iq u e s  h u m ides) .
P o w s t a j ą  z w ię k s z y c h  lu b  m n ie j s z y c h  p ry s z c z y k ó w ,  

n a  r ó ż n y c h  c z ę śc ia c h  c i a ł a ,  k tó r e  a lb o  w m d n is ty m  a lb o  

r o p i a s t y m  p ł y n e m  są  n a p e łn i o n e ,  k w i tn ą ,  d o j r z e w a ją ,  p ę -
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kaja, ślimaczą się, materyzują, formują strupy, które 
zwolna odpadają i nowe się formują.

Eczem a. Wyprysk czyli liszaj ślimaczący się (Eczema) 
patrz Nr. 41 Eczema.

c. T rą d zik  (acne) powstaje wskutek zapalenia gruczołków 
łojowatych przyskórni, które formują stwardniałe guziki, 
pojawiają się najczęściej podczas regularności, albo wsku
tek onanii, używania tłustych potraw i rozpalających 
napojów. Pojedynczy trądzik pojawia się u młodych osób 
na czole, policzkach, plecach.

Leczenie. SIL, AII., co 1/4. C II., kąp. C5, kąp. S. 
kąp. A2, kąp. S5. okł. z C5.

d . T rą d z ik  ró żow a ty  (acne rose) wytwarza się zwyczajnie 
na nosie, w czerwonych guzkach, rozszerzające się także 
na policzki, które to pęcherzyki albo się jątrzą albo są 
suche.

Leczenie jak pod c.
f .  L is z a j podbródkow y  (mentagra). Pojawia się w drobniut

kich pryszczykach mocno swędzących, na podbródku 
i brodzie, które pękają ślimaczą się i strupy tworzą, są 
bardzo swędzące, po drapaniu bardzo piekące, jak pod a. 
Czasem Ven.

g • S trup ie ń , l is za j (impetigo) powstaje w formie pryszczy
ków zawierających ropiasty płyn, które pękają i bruna
tne strupy tworzą, pod któremi materya się odnawia 
a po odpadnięciu strupów przyskórnia wygląda jak su
rowe mięso. Najczęściej pojawia się na głowie, na twa
rzy, na podudziach.

Leczenie. S., A., C5, S5, Ele. R. X  Ele. Z. na symp. 
occip., pies. kąp. C5, albo naó. lub okł. z C5, kąp. nać. 
okł. z S., kąp. nać. okł. z S5, kąp. nać. okł. z A2, nać. 
lub okł. z C5, nać. lub okł. F2 na podżebra,.  lecz naj
skuteczniejsze kąp. z C5.

h. C iem no-m iedziana  czerwoność oddzielnych  m iejsc tw a rzy . 
(Impetigo de la face) bywa najczęściej u pijaków, także 
u młodych kobiet cierpiących na nieregularność perjo-
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dów. Na niebiesko-czerwonawych miejscach zjawiają się 
gruczołki, które się grupują, opuchły i niekształtny nos 
zwykle bywa siedzibą choroby, w wysokim stopniu cier
pienia , jest sino-czerwony ; w podobny sposób cierpią 
policzki, czoło, nawet cała twarz.

Leczenie. C., C5, A2, kąp. okł. z C3, kąp. S. nać. 
okł. z S., okł. z Ele. B., przystawiania Ele. li. X  Ele. 
Z. na symp. tył głowy, pod i nad oczodołami, na cie
mię, czoło, początek nosa; nać. lub okł. z F 2 na pod- 
żebra lub z C5 osobliwie okł. z C5.

k. N iesztow ce. (Ecthyma), powstają pojedynczo w formie 
guzków mniej więcej twardych, czerwonych, szpiczastych, 
pojedyńczo, wielkości soczewicy, albo grochu, mają wierz
chołek, w którym mieści się materja, pękają, wysychają 
i tworzą strupy, mają wielkie podobieństwo do tłustej 
krosty, odróżniają się atoli tem , że nie powstają z pę
cherzyków, powtóre, że gdy dojrzeją, pękają, a po wy
dzieleniu materyi w 8 do 14 dni nikną, po trzecie że 
nie sprawiają żadnego swędzenia, wyjąwszy przy łuszcze
niu. Przy tych strupach, zawsze zniszczona zewnętrzna 
warstwa skóry. Po odpadnięciu strupów często zostają 
głębokie rany, które po zagojeniu pozostawiają blizny, 
gdyż utrata substancyi, zostaje zastąpioną, przez młodą 
kurczącą się tkankę łączną. Ecthyma pochodzi często od 
syfilis.

Leczenie. S I L ,  Ele. R. X  Ele. Z. na symp. plex. 
kąp. osobliwie z Cf, okł nać. z C5, z A 2, a jeże i przy
czyną jest syfilis, to oprócz tego Ven. wewnątrz.

l. B ru dziec  (rupia) jest rodzaj liszaju powstający z pęche
rzyków otoczonych brudno-czerwoną obwódką, które za
wierają brudną ciecz, zamieniającą się wnet w strup, ten 
odpada a pod nim znajduje się uporczywie ropiąca przy- 
skórnia.

Leczenie jak wyżej, pod k.
m . W yprza ło ść . (Intertrigo). Czerwone ostre rozdrażnienie 

skóry z powodu tarcia (u dzieci od moczu, pod pacba-
31
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mi, na udach, w pachwinach, w międzykroczu, przy tyl
nym otworze, z ropieniem i suchym strupem.

Leczenie jak pod a . nalegając okładami z Ele. B.
n. S tr u p y  na  g łow ie. (Teigne). Wyrzuty chroniczne, prawie 

wyłącznie na głowie między włosami, z łuską i krostami 
w gromadkach lub odosobnionemi; wewnątrz S, nać. lub 
okł. S. w razie oporu S X  C., albo S X  A.

W pędzone s tru p y . S. i na occip. Ele. R.
Leczenie jak pod a.

o. B ąb le  (Pemphigus) patrz Nr. 19 Bąblica.
p .  R ozm a ite  w y rzu ty  skórne jak pod a .

2 0 2 . Skrofuły w ogólności.
Ta choroba powstaje z chorobowego zakażenia soków 

organicznych i pojawia się w różnych formach; już to 
wyłącznie w błonach śluzowych, już w gruczołach lim- 
fatycznych, już to w przyskórni, kościach, nawet w sta
wach , narządach zmysłów, albo w kilku układach ró
wnocześnie, i tworzy już to zapalenie, już to przeisto
czenie tkanek organicznych z długotrwałem cierpieniem.

Skrofuły bywają zazwyczaj chorobą dziedziczną, która 
przechodzi z pokolenia na pokolenie i pojawia się zwy
kle u dzieci spłodzonych z rodziców, którzy kiedyś cho
rowali na skrofuły, syfilis, tuberkuły, raka, hemoroidy, 
pruchnienie kości, martwice (necrosis) chroniczne ropnie.

Albo mogą być skrofuły nabyte.
Is to ta  choroby skro fu liczn e j leży  w  n iepraw id łow em , 

raczej w  niedostatecznym  o d żyw ia n iu  c ia ła  i wszystkich 
tkanek jego.

We wszystkich tkankach i cieczach, z których składa 
się ciało człowieka, panuje ustawiczny ruch, ciągła prze
miana, jedne części zużyte wydalają się, drugie świeże 
przybywają na ich miejsce, ta  n ieustanna zm ian a  stan o
w i  zasadę ży c ia  i utrzymania go w stanie prawidłowym.

Widocznym wyrazem ustawicznego ruchu i przemiany 
jest oddechanie, gdzie człowiek wydala z płuc kw as w ę
g low y, a wciąga t le n , który jest niezbędny do przepro-
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wadzenia i utrzymania wszystkich zmian i czynności ży
cia, rezultatem owych zmian jest kwas węglowy, pier
wiastek tru ją c y , który musi być ciągle wydalany z ustro
ju. P ow ietrze  w ię c , zaw iera jące  tle n , je s t  n a jp ierw szym  
i  najn iezbędn iejszym  w arunkiem  p o m yśln e j p rze m ia n y  k r w i  
i  ży c ia  naszego.

Samo jednak powietrze, ani krwi dostatecznie odno
wić, ani życia utrzymać nie może; potrzebny do tego 
surowy materyał czerpie krew żylna z kiszek, gdzie prze
trawiają się spożyte pokarmy i napoje. Wypada z tego: 
że p o w ie trze  i  p o k a rm y , sta n o w ią  g łów ne źró d ło  sp ra w y  
o d żyw ia n ia  organizmu.

Choroba skrofuliczna przenikająca cały ustrój dziecka; 
wyciska piętno swe tak wyraźnie, że pow ierzchow na  już 
postać chorego wyróżnia go dosyć wybitnie od zdrowego. 
Oznaki te wprowadzić mogą w b łąd , chcącego sądzić 
z samego pozoru, zawsze jednak stanowią one, obok in
nych objawów, ważny punkt oparcia.

Zewnętrznie przedstawiać się może choroba skrofuli
czna w  dw o jak ie j f o r m i e , z której jedne nazwaćby mo
żna n erw ow ą , a drugą g n u śn ą ;  obydwie występują pra
wie równoczęsto, a różnica ich wpływa dosyć wyraźnie 
na przebieg choroby.

F orm a nerw ow a, uwydatnia się : nikłą wątłą i deli
katną budową ciała, o drobnych cienkich kościach, prze
zroczystą i niezwykłą alabastrową białością skóry, przez 
którą przeświecają niebieskawe prążki żylne, mianowicie 
na rękach, skroniach i powiekach; mięśnie czyli mu- 
szkuły wiotkie, kibić wysmukła, policzki krasi pospolicie 
powabny pozornie, ale zbyt żywy i jasny rumieniec, bar
dzo ostro zarysowany, który za lada drobną przyczyną 
oblewa cała twarz, usta ważkie mocno zaczerwienione, 
odbijają jaskrawo od mlecznie białych, nieco błękitna
wych, perełkowato-równych ząbków, które równocześnie 
jednak psuć się i wypadać zaczynają.

31*
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Głowa niestosunkowo wielka, pokryta miękkim, je
dwabistym jasnym włosem, osadzona na długiej cien- 
kiej szyi; oczy niebieskie, błyszczą, duże, białkówka oka 
błękitnawa, rzęsy długie czarne, z wyrazem smętnym, 
rzewnym ; przytem umysł bystry, wrażliwy, do uniesień 
skłonny, niecierpliwy, samowolny, ruchy żywe, szybkie, 
niespokojne, czułość skóry znaczna, mianowicie na zmia
ny temperatury i obrażenia, skłonność do krwawienia, 
co razem zebrawszy, daje wizerunek dziecięcia, w rzeczy 
samej bardzo pięknego, delikatnego i uczuciowego. Szko
da tylko że ta piękność zwodnicza przemija szybko, i ry
chło zaczynają się cierpienia, które albo wkrótce potra
fią oszpecić dziecinę, albo co gorsza, przez wywiązanie 
się cięższej słabości, skracają życie tej wątłej istoty.

Jeżeli wśród pomyślnych żyjąc warunków, przebędzie 
takie dziecię szczęśliwie rok 3ci 8my i 15ty, wyrasta na 
młodzieńca, nieraz bardzo słabego zdrowia, ale nierzadko 
wielkich zdolności, bujnej wyobraźni, gorącego zapału, 
a wtedy znowu zagraża mu wielka skłonność do chorób 
piersiowych, których niebezpieczeństwo jest jeszcze wię
ksze, aniżeli skrofułów dziecięcych. Owa wiotka piękność 
młodzieńca, nie ma jak widzimy powabu dla oka hy- 
gienisty.

Z panienek takich szczęśliwie dorosłych, wychodzą 
owe wzorowe hysteryczki, których całe życie jest jednem 
długiem pasmem nieprzebranych cierpień.

Z obojga zaś rodzą się dzieci skrofu liczne  lub sucho
tnicze.

Wprost przeciwnie przedstawia się obraz drugiej for
my zwanej

G nuśną. O ile pierwsza wyraża się miękkością i de
likatnością rysów, o tyle druga twardością i niejako 
gburowatością. Skóra bywa tu suchą, martwą, odętą, 
często pokrytą rozmaitemi wysypkami upartemi; kości 
grube, członki nieforemne, cała budowa niezgrabna, gło
wa duża, włos jeżasty, oczy mdłe, powieki czerwone;
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nos gruby pałkowaty, nozdrza szerokie, usta wydatne 
obrzękłe, strupiaste, szczęka dolna szeroka, szyja gruba, 
pokryta licznemi powiększonemi gruczołami, brzuch wzdę
ty i wielki, umysł tępy, ruchy leniwe; w ogólności wi
dać jakąś ospałość, niedołęstwo, jak gdyby sama natura 
drzymała przy rozwoju tego dziecka. Dodajmy do tego 
chorobliwą ociężałość z lenistwem i bardzo pospolitą 
żarłocznością, a będziemy mieć niemiły obraz dziecka 
wzbudzającego litość, że miało nieszczęście urodzić się 
z niezdrowych rodziców.

Dalsze życie, w dostatku i na świeżem powietrzu 
spędzone, zagładzi czasem doniosłość nieszczęsnych wa
runków wśród których dziecię przyszło na świat, na całą 
jednak przyszłość pozostają najczęściej skutki zatrzyma
nego w dzieciństwie rozwoju ciała i wyrasta zazwyczaj 
zimny flegmatyk, gnuśny i niezdarny, z tępą głową, 
samolubnem sercem i szpetną twarzą, aby odradzał się 
w potomstwie podobnem do niego , albo jeszcze gorszego 
usposobienia.

Dzieci skrofuliczne bywają wogólności słabowite, tępo 
rosną, wrażliwe na szkodliwości zewnętrzne, którym 
z łatwością ulegają n. p. zaziębienie. Czynność trawienia 
bywa łatwo naruszoną, skąd często pojawia się biegunka, 
poczem znowu dłuższe stolca zaparcie. Apetyt zmienny, 
co wyraża się raz żarłocznością, to znów brakiem chęci 
do jadła, a najczęściej przeważa chęć do potraw mą- 
cznych, jak kartofli, bułek, chleba, któremi dziecko 
chętnie się opycha; ciało łatwo się rani i ladajakie 
skaleczenie pociąga za sobą ranę długo gnojącą się i bo
lesną. Dziewczęta doświadczają mniejszej lub większej 
trudności w ustaleniu regularności. Wszystkie czynniki 
n. p. ciepło, zimno, nawet lekarstwa działają na nich 
inaczej jak na dzieci zdrowe, co przy wychowaniu w ogól
ności na uwadze mieć należy.

Powyższy opis daje wyobrażenie o dzieciach, których



486

organizm rozwija się pod wpływem szkodliwych warun
ków dziedziczności, i nosi w sobie zaród choroby skro- 
fulicznej należącej się już zewnętrznie, zanim jeszcze 
rozpoczną się prawdziwe cierpienia wynikające z upośle
dzonego odżywienia ich ciała.

Nie należy jednak mniemać, że skrofuliczna choroba 
odbija się zaroszę i koniecznie w opisanych dopiero co dwóch 
postaciach na zewnętrznych rysach twarzy, własnościach 
skóry, umysłu i t. p. jak gdyby każde skrofuliczne dziecko 
musiało być piękne i genialne, albo przeciwnie brzydkie 
i tęppgo umysłu. Bynajmniej, skreślone tu obrazy, przed
stawiać maja tylko wybitne t y p y .  do których codzienne 
przykłady dzieci skrofulicznych mniej więcej zbliżają się 
w pojedynczych przypadłościach i w ogóle biorąc stan 
ich własności fizycznych i umysłowych, przechyla się lub 
odpowiada jednemu z określonych wyżej dwóch wzorów. 
Większa zatem liczba dzieci skrofulicznych, nie przed
stawia wszystkich tych cech zewnętrznych razem, ale 
u każdego z nich są pewne znaki, po których zaliczyć 
je można do jednej lub drugiej formy choroby:

Zewnętrzne te oznaki, będące wyrazem zarodu choroby 
skrofulicznej zasługują z tego względu na baczną uwagę, 
że są następstw em  is tn ie jących  j u ż  w  organizm ie zm ian  
o d ży w ia n ia , które w przyszłości prędzej lub później wy- 
raźniejszemi objawią znakami. Pamiętać należy o tem, 
że dzieci nie zapadają na skrofuły dlatego, że noszą na 
sobie zewnętrzny wyraz skrofuliczny, ale mają ten wyraz 
dlatego, że już są napastowane chorobą, jakkolwiek ona 
nie objawia się jeszcze cierpieniem właściwem. Cierpienia 
zaś te, sa bardzo liczne i rozmaite, a wywiązują się już 
to (co najczęściej) w następstwa różnych zewnętrznych 
szkodliwości n. p. hygienicznych, złego trawienia mecha
nicznego uszkodzenia, zaziębienia i t. p. już też bez wy- 
wraźnego działania jakichkolwiek przyczyn wypadkowych.

P ora  w ieku  w którym najpospoliciej występują cier
pienia skrofulicznej natury rozpoczyna się mniej więcej
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z końcem drugiego roku życia; bardzo rzadko pojawiają 
się one w pierwszych dwóch latach i rzadziej także na
pastują po skończonym 8. roku.

Przed trzecim rokiem, dosyć zwyczajnie widzimy tak 
zwane zlew an ie się g ło w y  i s ło d k i s tru p , który nierzadko 
rozszerza się na całą twarzyczkę i uporczywie trzyma 
się przez kilka miesięcy i dłużej i najczęściej szczęśliwie 
się kończy przy troskliwem zachowaniu czystości około 
strupa , przez obmywanie rumiankiem, posypywanie mą
czką ryżową lub żytnią i pudrem i t. p. zwyczajnych 
domowych środków. Zaznaczyć wszelako wypada, że 
łagodna ta choroba, wydarza się także u dzieci zupełnie 
zresztą zdrowych, gdzie jednak bywa mniej upartą, trwa 
krótko, nie rozszerza się na całą twarz i prędzej prze
chodzi.

W rzędzie najzwyczajniejszych przypadłości skrofu
licznych zamieszczamy: obrzm ienie g ru czo łó w , wy s y p k i  
skórne, c ierp ien ie  błon ślu zow ych  nosa i oczów.

O brzm ienie i  pow iększen ie g ru czo łó w , czyli tak zwa
nej z a w a łk i spotyka się u dzieci skrofulicznych tak często, 
że z tego samego objawu już wnoszą powszechnie o obe
cności i charakterze tej choroby. Stanowcze takie orze
czenie może być jednak niekiedy mylnem, są bowiem 
obrzmienia chwilowe gruczołów, niemające nic wspól
nego ze skrofułami; w takim razie atoli występuje przed 
obrzmieniem gruczołów jakaś choroba n. p. zapalenie 
gardła, przy której pospolicie u każdego gruczoły na
brzmiewają , difterya, krup, i t. p. albo też obrzmiewają, 
gruczoły w skutek uderzenia, zranienia, zapalenia skóry 
w pobliżu gruczołu n. p. pachwiny. U dzieci zdrowych 
zresztą obrzmienie gruczołów bywa bolesne a przech odzi 
w ra z z u stąp ien iem  choroby p ie rw o tn e j, gdy tymczasem 
inaczej się rzecz ma z obrzmieniem skrofulicznem gru
czołów.

U osób skrofulicznych nabrzmiewają gruczoły naj
częściej po lekkiem zaziębieniu, nierzadko jednak pozornie
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bez tego i bez żadnej widocznej przyczyny, zwłaszcza 
u dzieci mających jakiekolwiek wysypki, albo cierpienie 
oczów lub uszów. Obrzmienie to występuje nieznacznie 
i bez bólu, zajmując głównie gruczoły leżące pod szczęką 
dolną, poniżej uszów, na szyi, rzadziej pod pacha, lub 
w pachwinie i przedstawia się w formie okrągławych 
twardych guzów wielkości orzecha laskowego, włoskiego, 
nawet jaja kurzego. Podobnie jak gruczoły zewnętrzne, 
leżące tuż pod skórą, obrzmiewają także bardzo często 
gruczoły wewnętrzne, umieszczone w jamie piersiowej 
i brzusznej, czego obmacaniem wykazać niemożna co 
jednak pociąga za sobą bardzo ważne przypadłości ze 
strony organów oddechowych (kaszel duszność) lub brzu
sznych, (niestrawność biegunka).

Skóra, pokrywająca okrągłe gruczoły zewnętrzne bywa 
prawidłową, dopóki nierozwinie się w gruczołach sprawa 
zapalua, przyczem powstaje zaczerwienienie skóry, a na
stępnie prowadzi do ropienia.

Główną cechą zawałków skrofulicznych jest uporczy
wość i długie trwanie obrzmienia lub ropienia, niemniej 
to, że zawsze prawie ulega nabrzmieinu para, lub kilka 
gruczołów czasem kilkanaście jednocześnie, przezco na 
szyi powstaje guzowatość wielkich rozmiarów, która przy 
dokładniejszem badaniu, składa się wyraźnie z gromady 
mniejszych guzów okrągłych. Jeżeli wreszcie powstałe 
przytem wrzody zagoją się , pozostaje rozległa głęboka 
i bardzo nieforemna szpecąca blizna, ze skurczeniem skóry, 
utrzymująca się zazwyczaj przez całe życie.

Na szczególną uwagę zasługuje tu, ta okoliczność, 
że częstokroć przy długim ropieniu owrzodzonych gru
czołów skrofulicznych, stan chorego w ogólności jest 
dobry, a nawet całkiem pomyślny, z wyjątkiem miej
scowego cierpienia, gdy tymczasem długie ropienie 
gruczołów u innych osób nie skrofulicznych, wywiera 
wielki wpływ na ogólne zdrowie.
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Podobnież częste także są rozmaitego rodzaju cier
pienia skórne, występujące w formie liszajów, pryszczy 
mokrych wyprysków, wrzodzianek po różnych miejscach, 
trapiące chorego długo i często bez przyczyny powrotu. 
Bólu właściwego sprwawiają one niewiele, swędzą je
dnak bardzo często dokuczliwie i osłabiają chorego przez 
utratę soków.

Tu także zaliczyć należy bardzo pospolite u skro
fulicznych w rzo d y  szczególnie na nogach, które rozpo
ścierają się szeroko, bywają bardzo uparte, choć pła
skie i często odnawiają się , a po zagojeniu pozostawiają 
także po sobie wyraźne gwiazdowate blizny.

Zwykłem siedliskiem cierpień skrofulicznych są: bło
ny śluzowe n a. Dzieci skrofuliczne chorują prawie 
bezustannie na katary, przyczem z nosa wydziela się 
ustawicznie obfity, rzadki lub gęstawy śluz często nie
przyjemnie cuchnący i ostry, który gryzie błony jam 
nosowych, powoduje uparte owrzodzenia, obrzmienie, 
mianowicie końca nosa ztąd zgrubienie i powiększenie 
go i u s t, mianowicie połowy górnej, niemniej ciągłe 
zaczerwienienie tych części, łuszczenie się skóry opry- 
szczenie i t. p. Wspomnione cierpienie bywa nierzadko 
przyczyną niemiłej, prawdziwie odrażającej przypadłości 
zgniłej woni z nosa (ozena), która niekiedy utrzymuje 
się długo, do wieku młodzieńczego nawet przez całe 
życie.

C ierp ien ie oczów należy do najpospolitszych, a zarazem 
najprzykrzejszych objawów choroby skrofulicznej i przed

stawia się w formach rozmaitych.
Najwidoczniejszą czerwoność białkówki oka, w formie 

czerwonych żyłek; nadto czerwoność powiek z obrzmie
niem ich brzegów, przezco wejrzenie chorego przybiera 
wyraz właściwy i niemiły. Powieki bywają grubsze, po
kryte niekiedy łuszczkami, strupkami, pryszczykami (tak 
zwany jęczmień) które powtarzają się często i pozostają
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stwardniałe na długi czas. Nikła błonka pokrywająca 
białko oka i źrenicę, bywa nader często siedliskiem 
zapalenia, skąd pochodzą owe czerwone żyłki licznie na 
białku występujące, a następnie drobne wrzodziki, które 
na rogówce przed źrenicą pozostawiają po sobie różnej 
wielkości plamki białawe, okazy na oku upośledzające 
wzrok i i utrzymujące się często przez długi czas, a na
wet całe życie. Niezmiernie przykrą dolegliwość sta
nowi przytem kurcz powiek i światło wstręt napastu
jące bardzo często skrofulicznych, co zmusza dzieci 
do ustawicznego mrugania oczyma i starannego uni
kania światła, jakoż chronią się one zawsze do miejsc 
ciemniejszych, lub zakrywają sobie oczy rękami, albowiem 
światło dzienne i jaskrawe powiększa kurcz i ból 
w oczach.

Cierpienie powiek pociąga często za sobą wypadanie 
rzęsów, co także znowu powiększa światło wstręt i uła
twia powstawanie zapalenia oczów.

Leczenie choroby oczów polega na leczeniu choroby 
przyczynowej skrofulicznej, pewnem przecież jest, że 
pomimo częstego zapadania dzieci skrofulicznych na cho
roby oczów i powiek, stosunkowo rzadko pociągają one 
za sobą ociemnienie, albowiem rzadko cierpią głębsze 
części oka, a najczęściej zwierzchne jego błony stąd też 
najczęściej powstają łuszczki; skazy na oku, przy zacho
waniu jednak wzroku.

Z apalen ie p rzew o d u  u szn eg o , powoduje bardzo często 
płynienie z ucha materyi, która nadżera niekiedy błonę 
(bębenek) i posuwając się dalej sprowadzić może zapa
lenie i pruchnienie kości w czaszce, co może stać się 
przyczyną zapalenia mózgowych błon i śmierci. Takie 
zakończenie należy wprawdzie podobnie jak ociemnienie 
do rzadkich wypadków, zato częściej spotykamy stępienie 
lub utratę słuchu tak, że przecięciowo można powiedzieć 
iż głuchota, mianowicie jednego ucha, w młodszym 
wieku bywa pospolicie następstwem skrofulicznego za-
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palenia przewodu usznego i otoku, z wyjątkiem tych 
wypadków gdzie zapalenie to, wywołanem zostało stłu
czeniem, uderzeniem, upadnieniem i tp. u dzieci zdrowych.

Cierpienie ucha ma jednak bardzo ważne znaczenie 
w niemowlęctwie, albowiem głuchota w tym wieku staje 
się przyczyną zaniemówienia oczem świadczą zakłady dla 
głuchoniemych, których większa część należy do rzędu 
skrofulicznych.

Podczas płynienia z ucha, należy codzienie wystrzy- 
kiwać letniemi roztworami odpowiednich lekarstw; albo 
czystą wodą i zakładać watę, aby chronić ucho od za
ziębienia i bardzo dokuczliwego bólu. Największa zaleca 
się baczność w wypadkach, gdzie po długiem otoku 
z ucha, nagłe zatrzymuje się płynienie; gdy nadto dziecko 
czuje się niezdrowem i uskarża się na bół głowy, wów
czas bowiem zachodzi obawa o zapalenie kości usznej 
z ewentualnem zapaleniem błon mózgowych.

Rzadziej od pomienionych przypadłości, zawsze je- 
dnak często wydarza się zapalenie błony okostnej, pro
wadzące często do pruchnionia kości, mianowicie gole- 
niowej lub ramieniowej, co stanowi długą i ciężką cho
robę, mogącą zakończyć się śmiercią, albo dozgonnem 
kalectwem.

Z apalen ie zaś sam ych  kości napastuje znowu cześciej 
kostki krótkie np. palców u ręki lub nogi i sprowadza 
również pruchnienie.

Wybitną cechą tego cierpienia, jest powolne i nie- 
bolesne rozdęcie, zgrubienie kości, przyczem palce przy
bierają postać butelkowatą. Skóra w tem miejscu bywa 
przez długi czas niezmienioną wkońcu dopiero czerwie
nieje, co oznacza że choroba zbliża się ku powierzchni, 
wtedy skóra pęka, otwierają się wrzodki, zawsze bardzo 
długo się przeciągające z wydzielaniem obfitej ropy, po
czem odchodzą niekiedy drobne kawałki kości. Taka 
sama sprawa zapalenia i próchnienia kości występuje 
częstokroć w kręgach pacierzowych, również powoli i nie-
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znacznie, przy czem dzieci rzadko nawet skarżą się na 
ból, Częściej na utrudzenie, niemożność dłuższego cho
dzenia, skakania i t. p., a co później dopiero wykazuje 
się, jako rozwinięta już choroba kości kręgowych, która 
po długim trwaniu pociąga za sobą skrzywienie stosu 
kręgowego, pochylenie całego ciała ku przodowi, lub na 
bok, niemniej garby różnego rodzaju, porażenie władzy 
ruchu, a przy niepomyślnych warunkach długoletnie her- 
łactwo w łóżku, które zakończa się śmiercią. Większa 
część garbów, skrzywienia łopatek, tak często napoty
kanych, ma swe źródło w chorobie skrofulicznej.

Częściej od kości cierpią stawy u dzieci skrofulicz
nych np. w kolanie, stopie, w biodrze lub łokciu, gdzie 
zazwyczaj rozwija się zapalenie z ropieniem i pociąga 
za sobą, po długiem często kilkoletniem cierpieniu znie
ruchomienie stawu, sztywność, skurczenie połączone ze 
skróceniem nogi. nierzadko także i śmierć, czy to przez 
samą chorobę, czy też w następstwie operacyi odjęcia 
członka. Choroby stawów wywięzują się także najczęściej 
powoli, bezboleśnie, przy uczuciu tylko zawadzania i nie
zręczności ruchów, a bywają przecież najpospolitszą przy
czyną kalectwa, chromania i utraty członków.

To jednak nadmienić wypada, że wszystkie wymie
niono dolegliwości i choroby pojawić się także mogą 
u osób nie mających żadnych znamion skrofulicznych, 
czyli że opisane tu cierpienia nie są wyłączną własno
ścią jedynie dzieci skrofulicznych i podlegać im także 
mogą dzieci z urodzenia całkiem zdrowe. Pod tym je
dnak względem zachodzą bardzo ważne różnice, któremi 
kierując się łatwo uniknąć pomyłki.

Przedewszystkiem, dzieci zdrowe, nie przedstawiają 
poprzednio żadnych oznak łagodniejszych, ani usposo
bienia skrofulicznego, a tem mniej ich rodzice; powtóre 
u dzieci zdrowych widoczną jest prawie zawsze jakaś 
wyraźna przyczyna do wywołania ciężkiej choroby stawu 
lub kości, np. uderzenie, stłuczenie, skaleczenie, kiedy
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u skrofulicznych występują te głębokie cierpienia naj
częściej bez żadnych do tego powodów. U zdrowych 
objawia się choroba np. stawu, zaraz po działaniu przy
czyny; bólem, zaczerwienieniem, gorączką, czego zaś 
u skrofulicznych nie widzimy, a przynajmniej rzadko. 
Główną zaś cechą natury skrofulicznej chorób jest to, 
że one przyłączają się do innych przypadłości skrofu
licznych, poprzednio już istniejących, w przebiegu swym 
okazują niepokonaną i niewytłomaczoną gnuśność i upor
czywość, długotrwałość ze skłonnością do powrotu, szcze
gólniejszą złośliwość, bez wyrażnej do tego przyczyny. 
Jedyna nadzieja zwalczenia dolegliwości spoczywa tylko 
w zmianie warunków, w przekształceniu, że tak powiemy, 
całego organizmu, a przedewszystkiem w ułatwieniu, 
ile to być może dobrego odżywiania (to właśnie spra
wują środki elektryczno-homeopatyczne).

Liczne cierpienia, o których dotąd wspominaliśmy, 
jak z jednej strony zagrażają oszpeceniem, kalectwem, 
a nawet niebezpieczeństwem życia, tak znowu z drugiej,
o ile źródło ich spoczywa w wadliwem wytwarzaniu krwi
i j ej skażeniu, niszcząc i nadwątlając organizm, wyra
dzają znowu skłonność do rozwijania się najrozmaitszych 
chorób innego rodzaju, ztąd też pochodzi, że dzieci takie 
zapadają bardzo łatwo na inne choroby, przebywają je 
zawsze daleke trudniej i z większem niebezpieczeństwem 
życia, jak dzieci zdrowe.

Uwaga ta tyczy się głównie chorób wysypkowych, 
zapalnych, krupowych, które zawsze skrofulicznym daleko 
więcej zagrażają aniżeli innym, i to nietylko w wieku 
dziecięcym, ale i młodzieńczym, a nawet później; wszę
dzie skrofuły pogorszają chorobę, gdyż organizm nad
wątlony przebytemi cierpieniami skrofulicznemi, nigdy 
już chorobie nie może stawić takiego oporu, jak inny 
poprzednio zupełnie zdrowy.

Jakkolwiek choroby wypływające z samej natury ciała 
skrofulicznego (wysypki, obrzmienia gruczołów, cierpienia
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nosa, oczów, uszów) pospolicie nie grożą bezpośrednio 
śmiercią, i często po długiem wprawdzie trwaniu, koń
czą się wyzdrowieniem, toć przecie życie takich dzieci 
narażonem jest ustawicznie na coraz nowe z rozmaitych 
stron niebezpieczeństwa, i w każdej porze życia wystę
puje nowy i groźny wróg dla zdrowia.

Nauka i doświadczenie wskazują dowodnie, że w pe
wnych porach wieku i pewnych okresach życia wystę
pują pewne choroby nierównie częściej jak w innej po
rze ; tak np. wiadomo wszystkim, że wysypki pojawiają 
się daleko częściej u dzieci jak u dorosłych, kiedy prze
ciwnie tyfus napastuje częściej dorosłych niż dzieci; 
błędnica znowu wywiązuje się najczęściej w porze for
mowania się dziewcząt.

Zwracamy uwagę rodziców na wybitniejsze pory życia 
dziecięcego i ważniejsze choroby, które łączą się z nie
bezpieczeństwem, zwłaszcza u dzieci z usposobieniem 
skrofulicznem.

Takim jest najprzód czas wyrzynania się pierwszych 
ząbków, to jest od 7 do 12 i 14 miesiąca i odstawienia 
od piersi.

Podczas ząbkowania przypływa większa ilość krwi 
do jamy ustnej i dziąseł, co się często posuwa na błony 
żołądka i kiszek, zkąd pochodzi obfite ślinienie i pospo
licie biegunka. U dzieci zdrowych taka biegunka prze
chodzi bez złych następstw, u skrofulicznych zaś nie na
leży jej pomijać , ani lekceważyć, szczególnie gdy się 
przeciąga zbytecznie, albowiem często rozwija się tu 
głębsze cierpienie gruczołów brzusznych, z czego wy
wiązać się mogą tak zwane suchoty brzuszne. Podobnież 
także nie może być obojętną przewlekła biegunka w cza
sie odstawienia dziecka od piersi, która zbytecznie wy
niszcza wątły organizm.

W tym także czasie rozbudza się czynność władz 
umysłowych u dziecięcia, czemu towarzyszy zawsze wię
kszy przypływ krwi do mózgu, zkąd pochodzi skłonność
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do chorób zapalnych mózgu i błon mózgowych zwię
kszająca się znacznie u dzieci skrofulicznych. Z tej też 
przyczyny ostrzegamy rodziców, żeby pojawiające się 
nierzadko w tej porze konwulsye, drgawki, chwilową 
nieprzytomność, senność, womity na czczo, nie kładli 
opieszale na karb ząbków, dla tego że jakiejś tam przy
jaciółki dziecko, lub ciotki podobne miało przypadłości 
w czasie ząbkowania i wyzdrowiało samo, gdyż objawy 
te mogą być początkiem lub znakiem śmiertelnego cier
pienia mózgu.

W  2  do 3  roku  ży c ia  ulegają bardzo często dzieci 
chorobom dyfterycznym, zwłaszcza w krtani (tak zw. 
pospolicie krup), które w każdym roku stanowią cier
pienia nader niebezpieczne, a tem groźniejsze dla skro
fulicznych, toż samo tyczy się również wysypek skór
nych. Wiek ten usposabia także do zabójczych chorób 
mózgowych.

O koło 7 do 8  roku  nawet wcześniej kiedy dzieci 
zmuszane bywają do dłuższego przesiadywania nad książką, 
często w ciasnych wilgotnych pokojach i mało używać 
mogą świeżego powietrza, zjawia się nowa szkodliwość, 
tem dotkliwsza, że o tej porze właśnie najbardziej wy
stępują przypadłości choroby skrofulicznej. W tej porze 
znowu uważać trzeba pilnie na trawienie dziecka z po
wodu, że teraz zwykle wypadają zęby mleczne, a wy
chodzą nowe, co często łączy się z bólem i bywa po
wodem, że dzieci mało gryzą i tylko szybko żują, poły
kają kęski, przez co narażają się na niestrawność. Nadto 
dzieci z natury swego wieku nierozważne, zaziębiają się 
łatwo i sprowadzają tem zapalenie gardła, o czem czę
stokroć nie wspominają rodzicom, jeżeli ono nie bardzo 
bolesne, a przy czem najprędzej powstaje obrzmienie 
gruczołów szyjnych, czego później pozbyć się nie mo
żna, jak to powiedzieliśmy poprzednio.

L a ta  ta k  zwane fo rm ow an ia  s ię  (od 14 do 16) bę
dące przejściem z wieku dziecięcego do młodzieńczego,
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stanowią bardzo ważną chwilę w życiu człowieka i dzie
wczyna wyrasta na panienkę, chłopczyk na młodzieńca. 
Ciało w tej porze rośnie zwykle bardzo szybko, prawie 
widocznie; organizm zużytkowuje na to rośniecie mnó
stwo materyału obfitego, lecz potrzebuje dostarczenia. 
Gdzie zaś nie ma takowego w dostatecznej ilości, lub 
odpowiedniej jakości, tam brak ten rychło, a ciężko 
uczuwać się daje, w zwątleniu, zwiotczeniu tkanek, ogól- 
nem osłabieniu, roztroju psychicznym, drażliwości ner
wów, co razem pociąga za sobą mnóstwo choć niewy
raźnych dolegliwości i daje powód do licznych chorób.

Przy budzącem się teraz nowem życiu umysłowem 
i świtaniu czarownych promieni wyobraźni, które nie
rzadko szybko i jaskrawym zapłonąć mają ogniem, wre 
dusza i serce bije silnie, poruszając energicznie krew 
i przyspieszając jej krążenie. Oto chwila wymagająca 
troskliwości, baczenia, albowiem wiek młodzieńczy uspo
sabia wszystkich do chorób piersiowych, mianowicie do 
zapalenia płuc i plucia krwią, które to usposobienie 
wzmaga się jeszcze bardziej u młodzieży skrofulicznej, 
szczególnie z charakterem nerwowym, o czem mówiliśmy 
powyżój. Choroby piersiowe są też dla skrofulicznych 
najbardziej niebezpieczne, ponieważ przy zbiegu niepo
myślnych okoliczności, prowadzą szybkim biegiem do 
suchot, z których rzadko kiedy chory wyjdzie. Suchoty 
płucne wywięzują się stosunkowo tak często u młodych 
osób, które w dzieciństwie chorowały na skrofuły, że 
zdaniem wielu lekarzy suchoty są tylko dalszym ciągiem 
choroby skrofulicznej, inną formą skrofułów w płucach 
występującą, po prostu mówiąc: jakoby skrofuły dawniej 
umieszczone w gruczołach, w wieku młodzieńczym na
pastując płuca, wyradzały suchoty, że zatem skrofuły 
dziecięce są zawiązkiem, niejako pierwszym okresem cho
roby suchotniczej, która się rozwija w wieku młodzień
czym , z czego wypadałoby, że każde dziecko skrofuli
czne musi później chorować na suchoty. W naszem prze-
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konaniu mniemanie to jest błędnym, a co najmniej nie 
dowiedzionem.

Nie można zaprzeczyć, że suchoty rozwijają się w rze
czy samej bardzo często u młodych osób, które kiedyś 
cierpiały na skrofuły, ale tylko dla tego, że organizm 
takich ludzi jest zawsze nadwątlony, osłabiony, wrażliwy, 
skłonny do rozmaitych chorób, których pomyślnie prze
nosić nie może z powodu właśnie swojej słabości. W wieku 
młodzieńczym zapadają oni łatwo na zapalenie płuc, jak 
wszyscy młodzi, które u jednych przebiega pomyślnie 
i kończy się wyzdrowieniem, u drugich zaś, co prawda, 
łatwiej u skrofulicznych i przy szkodliwych wpływach, 
bywa powodem do wywiązania się suchot płucnych, nie 
godzi się jednak twierdzić, ażeby każdemu skrofulicznemu 
groziły koniecznie suchoty.

Z tego jednak, cośmy tu powiedzieli, wypada ważna 
przestroga: ażeby zapalenie płuc u młodych, dawniej 
skrofulicznych, starać się wyleczyć doszczętnie, rekonwa
lescentów nie spuszczać z troskliwej opieki, aż do naj
zupełniejszego wyzdrowienia; każda bowiem pozostałość, 
ja k : kaszel, krótki oddech, bladość cery, i t. p. nasuwa 
podejrzenie, że choroba nie usunięta w zupełności, prę
dzej lub później groźnie rozwinąć się może.

Panienki w tym wieku, zapadają jak wiadomo oprócz 
chorób piersiowych na błędnicę, której tem bardziej je
szcze podlegają skrofuliczne. Jakkolwiek u zdrowych po
przednio dziewcząt, błędnica nie ma większego znaczenia, 
nabiera ona ważności u skrofulicznych, zwłaszcza jeżeli 
przeciąga się zbyt długo i kiedy przyłączają się do niej 
przypadłości piersiowe. Zaniedbanie takiej błędnicy może 
pociągnąć za sobą niebezpieczeństwo suchot płucnych.

Ponieważ skrofuły są jedną z najpowszechniejszych 
chorób, trapiących ludzi prawie od kolebki i są przy
sposobieniem do wielu, jak równie dobrze usposobionym 
gruntem, na którym nietylko zaród chorób, a już tkwiący 
w skrofulicznych, ale wszelkie nowe choroby łatwo się

32
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rozwijają i długo trwają, poczytujemy sobie za obowią
zek, o ile zakres tego dzieła na to pozwala; obszerniej 
poznajomić rodziców z tą prawdziwą plagą trapiącą ro
dzaj ludzki; podamy więc w streszczeniu przebieg wszel
kich objawów i cierpień skrofulicznych, aby rodziców 
dobrze z tym domowym i familijnym wrogiem obznajmić 
i przestrzedz ich, aby od samego początku zajęli się le
czeniem skrofułów, zwłaszcza że w lekarstwach elektro- 
homeopatycznych znajdą jedyne i radykalne lekarstwo, 
aby swe dzieci uchronić od powolnej męki od kolebki do 
dojrzałości; cierpieniami, których obraz przedstawiamy 
w streszczeniu.

Od dzieciństwa skrofuły objawiają się przez wyrzuty, 
wysypki lekkie, lecz uparte, na twarzy, na miejscach 
okrytych włosem i najczęściej wydarzających się w porze 
ząbkowania. Nadchodzą niespodziewanie małe dobrowolne 
owrzodzenia, jątrzenia za uszami, wyrzuty na skórze, 
plamy (erythemes), odziębienia bardzo uporczywe, ka
tary długotrwałe, rozwolnienia albo womity naprzemian 
z zatwardzeniem, nieregularne napady gorączki. Te różne 
cierpienia schodzące się bardzo często jedne z drugiemi, 
następują po sobie albo ustępują, aby zostawić miejsce 
klejowatym wysiękom z nosa, z uszów, z pochwy ma
cicznej, a czasem symptomom daleko cięższym, które 
nie pokazują się jak po pewnym czasie, podczas któ
rego chorzy cieszą się pozornie wybornem zdrowiem.

Później w porze powtórnego ząbkowania, albo za 
zbliżeniem młodzieńczości, nos i górna ust połowa na
brzmiewają. chory staje się niewolnikiem kataru chro
nicznego, z towarzyszeniem wyrzutów krostowatych, pła
tków skorupiastych przy wejściu do nozdrzów, to na
brzmienie nosa i ust jest prawie oznaką charakterysty
czną stanu skrofulicznego. W tym samym czasie rozwija 
się zapalenie oczów wyłącznej formy odznaczające się 
przez trwałość, częste powtarzanie, przez swe ulubione 
siedlisko na brzegach powiek i na przeźroczystej ro-
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gowce, gdzie sprowadza wrzodki. plamki mniej lub wię
cej obszerne. Do tych cierpień, których ciężkość powię
ksza się od czasu do czasu, dołącza się zamulenie gru
czołów lymfatycznych szyi, które całkiem jest charakte
rystyką skrofułów, a daleko rzadziej gruczołów podpa- 
chowych i pachwinowych. Te obrzmienia, których zja
wienie się miało miejsce na początku choroby, i których 
obroty po sobie następują, mogą trwać bez zmiany jakiś 
czas, mogą się zmniejszać, aby się znów powiększać, 
zaogniać się, ropieć, wrzodzieć. Rany i wrzody goją się 
bardzo trudno, i gdy się zabliźnią, zostawiają nieregu
larne szramy na całe życie, jako niestartą cechę skrofu- 
lizmu nawet u osób , które radykalnie i przed laty zo
stały wyleczone. Wrzodzianki w znacznej liczbie tworzą 
się na różnych częściach ciała, już to w grubości skóry, 
już to pod skórą, rzadko temu towarzyszy stan zapalny, 
odznaczają się zwykle przebiegiem wolnym i nieznacznym 
wrzodów zimnych. W postępie choroby skrofulicznej na
wet kości są napadane; wydarzają się pruchnienie kości 
rąk i nóg, rozstrój nerwowy nierozległy, nakoniec i oso
bliwie psucie się szpiku kości, nazwane nabrzmieniem 
tkanki kostnej (spina ventosa).

Kiedy choroba dojdzie do tego stopnia, pierwsze 
symptomy, które częstokroć trwały bez zmiany, mogą 
się pokazać z nową gwałtownością i przybrać groźniej
szą postać. Do zapalania oczów i kataru nosowego do
łącza się zapalenie ziarniste, albo wrzodowate błony ślu
zowej gardzieli, liszaje , choroby skórne rozmaite, mię
dzy któremi wyszczególniają się owe czerwono-sine gru- 
zły, które miękną niesłychanie powolnie, liszaj ślimaczący 
się chroniczny, a nadewszystko wilk (liszaj żrący) (lu- 
pus), który stanowi jedno z najokropniejszych cierpień 
skrofulicznych. Niektóre dzieci cierpią zatkanie otworów 
nosa, i czasem równocześnie kanałów łzowych ciągłe 
ucieranie nosa, i powtarzające się krwotoki z nosa. Za
uważyć można w podstawie nosa znaczne nabrzmienie
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bezbolesne, przy naciśnieniu, które nadaje szczególniej
szy wyraz twarzy. Skóra przedstawia się jednostajnie 
czerwoną z odcieniem fioletowym. Po kilkunastu miesią
cach cząsteczki kości oddzielają się i wychodzą z odpły
wem nosowym kleistym z nozdrzy. Właściwe kości no
sowe osłabiają się i nos się spłaszcza wgniata, oddech 
nosowy nie jest cuchnący. Często podniebienie miękkie 
przedstawia niejakie przedziurawienia. Kobiety miewają 
bardzo obfite i uporczywe białe upławy, lub katar ma
cicy, które je usposabiają do powtarzania się poronień. 
Pruchnienia kości mnożą się, napadają kolumnę pacie
rzową, mostek, żebra, poczem następują gromadne owrzo
dzenia, stawy stają się siedliskiem zimnych obrzękłości,
o bardzo powolnym przebiegu. Nabrzmienia skrofuliczne 
są opanowane przez gruzły, i te wytwory chorobliwe 
rozwijają się w jądrach, gruczoł przyprątny (la prostate), 
płuca, mózg, i wnętrzności, inne, stają pastwą bardzo 
ciężkich zawikłać , których następstwem wodna puchli
na. Nakoniec chorzy popadają w szczególniejszy stan 
osłabienia, objawiający się bladością twarzy, i ziemistym 
kolorem skóry. Skrofuliczni przecież nie są wychudzeni, 
przedstawiają raczej stan obrzmienia, nadęcia. Skóra
i kończyny są opuchnięte, ciało bywa pokryte wrzoda
mi, fistułami, ranami. Skrofuliczni zapadają w głęboką 
apatyą. Gorączka dopiero bardzo późno ich napastuje, 
i zwykle nie pocą się zbytecznie.

Skrofuliczni zatrzymują dosyć długo apetyt; tracą 
powoli siły; w jamach surowicznych tworzą się wysięki, 
biegunka z bolesnemi kolkami nadchodzi, obrzmienie 
kończyn powiększa się, plamy, nabiegi krwi (ecchymose) 
zaskórne, rozlania krwi, i wysięki krwiste napadają do
syć często. Nakoniec skrofuliczni podpadają bardzo czę
sto , w wysokim stopniu zapaleniu płuc i opłucnej 
(pleure).

Te różne postacie skrofułów nie następują po sobie 
ze ścisłą jednostajnością, i niedochodzą zawsze formy
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jakąśmy wskazali. Zaznaczyliśmy już przerwy, w której 
choroba zdaje się odpoczywać a nawet zdaje się być 
wyleczoną. Lecz nie rzadko daje się widzieć, iż w pe
wnych perjodach życia napada niespodziewanie, szczegól
nie w latach młodzieńczych, w wieku krytycznym cier
pień ciężkich, których związek ze skrofułami, nie jest 
łatwy do pochwycenia; suchoty, liszaje zastarzałe, wo
dne puchliny, i pewne organiczne cierpienia, objawiające 
się jednocześnem tworzeniem się gruźlicy i raka.

Lecz skrofuły już ze swój natury mogą przybierać 
mniej niebezpieczną formę, objawia się po prostu przez 
kilka wysypek liszajowatych, przez kilka zatkań gruczo
łów limfatycznych, które nie zawsze się ranią, i jeżeli 
wrzodzieją, zabliźniają się dosyć prędko i stanowczo. 
Objawy są mniej liczne i mają charakter widocznie ła
godny. Często choroba leczy się dobrowolnie i zupełnie 
w wieku młodzieńczym.

Pozostaje przecież najzwyklej widoczne usposobienie 
do lekkich cierpień skórnych, do jęczmienia na powie
kach, do szczególnej trudności w oddechaniu, do upar
tych upławów, zapalenie gardła z wyrzutami, albo ziar
niste. Co do skrofuł podobnie jak i podagry, zachodzi 
trudność ścisłego określenia pewnych form tej choroby 
i cierpień odosobnionych, które wiążą się ze skrofułami. 
I tak białe obrzmienie (tumeur blanche), odosobnione 
próchnienie którejbądź kości, stanowić się zdają stałą 
i pierwotną formę skrofuł i jeżeli śmierć nie przerwie 
choroby, można widzieć w późniejszym czasie, objawy 
niektórych cierpień stanowiących symptomy właściwe 
skrofułom.

Jakabądź byłaby forma, którą przybierają skrofuły, 
przebieg jest nadzwyczaj długi i ciągnie się niejako roz
wojowo nawet przez całe lata, przedstawiając przerwy 
i wytchnienia mniej lub więcej zupełne, mniej lub wię
cej długie. Bywa jednak forma szczególnie ciężka, w któ
rej rozmaite cierpienia skrofuliczne, przybierają charak-
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ter chorób ostrych i bardzo złośliwych i prawie niebez
piecznych. Pory roku wywierają znakomity wpływ na 
przebieg choroby, która powiększa się w zimie, a łago
dnieje podczas pięknej pory. Podobnież niektóre przy
padkowe choroby, np. gorączki wysypkowe, które w zna
komity sposób przyspieszają rozwinięcie cierpień skrofu
licznych. Skrofuły, jeżeli dobrowolnie nie wyleczą się 
w epoce młodzieńczości, kończą się słabowitością (ca- 
chexie) za którą idą w ślad rozliczne cierpienia, których 
ta wątłość bywa przyczyną, już to przez zgubne kom- 
plikacye: pomiędzy któremi najważniejsze są: zapalenie 
błony brzusznej, zapalenie błony mózgowej, zciśnienie 
kanału oddechowego. Zauważyć także można, że u skro
fulicznych większa część chorób objawia się w formach 
daleko groźniejszych niż u nieskrofulicznych; a miano
wicie zaobserwowano to na syfilis.

O bjaw y anatom iczne. Nie ma uszkodzeń jedynych wy
łącznie właściwych skrofułom. Oprócz tych, jakie się 
pokazują na zewnątrz, a które wymieniliśmy wyżej, spo
tyka się bardzo rozmaite, nagromadzone w większej lub 
mniejszej liczbie w tem samem indywiduum. Najliczniej- 
szemi bywają nagromadzenia surowiczne bądź w opłu
cnej, bądź w błonie brzusznej; pruchnienie kości, roz
miękczenie, wysięki ropiaste i czasem formacya różnych 
tworów w tkance kostnej , nakoniec gruzły, które się 
przedstawiają w skrofułach pod formą mas znacznej obję
tości, torbielowatych, najczęściej wewnątrz gruczołów 
limfatycznych tak zewnętrznych jako i wewnętrznych, 
czasem w ustroju wnętrzności, mianowicie mózgu, wą
troby, śledziony, nerek, gruczołu przyprątnego macicy 
i jej przyległych naczyniach, gdzie mogą zostawać od
osobnione , przedstawiając zresztą w swoich zmianach 
szczególniejszą powolność i bardzo małą skłonność, do 
zapaleń i rozmięknienia. Powinniśmy tu jeszcze zazna
czyć zapalenie skrofuliczne nozdrzy (ozene) któremu to
warzyszy owrzodzenie jam nosowych ; zniszczenie rogów-
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ki oczów, miękkiego podniebienia, czasem i języczka 
gardła i nadto zwyrodnienie gruczołów, trzewnych, czyli 
migdałowate skamienienie.

Przyczyny. Warunki rozwoju skrofuł są rozliczne i nie 
wszystkie mają równy wpływ na takowy. Najczęściej te 
warunki objawiają się w następstwie pierwszego ząbko
wania i utwierdzają się od 3go do 7go roku, rzadko po 
wieku dojrzałości (puberte), chociaż można je spostrzedz 
przy schyłku wieku dorosłego, czyli młodzieńczego. Bu
dowa z natury słabowita, więcej usposabia do tej cho
roby jak charakter lymfatyczny.

Dziedziczność gra wielką rolę w rozwoju skrofuł, nie 
tylko jako proste przelanie choroby, lecz nadto przez 
usposobienie, jakie odziedziczają dzieci od swoich rodzi
ców nieskrofulicznych, ale których ustrój jest osłabiony, 
których wybryki, wiek opóźniony, lub zawczesny, nako- 
niec syfilis, mogły nadwerężyć siły.

Skrofuły nie są zaraźliwe. Zła żywność, niedostate
czna i wyłącznie roślinna, zła woda, mieszkanie w nie- 
zdrowem miejscu, nieczyste powietrze, nieochędóstwo, 
wilgoć, niedostateczne oświetlenie, brak ruchu czynnie 
przyczyniają się do wytwarzania się skrofułów. Nakoniec 
są pewne przyczyny tak zwane patologiczne, które mogą 
ułatwić pokazanie się skrofuł, temi są: stłuczenie, zwi
chniecie, ospa, odra, tyfus, syfilis.

D yagn oza  skrofuł, nietylko obejmuje badanie poró
wnawcze tej choroby z innemi ustrojowemi (constitutio- 
nelles) jak syfilis, rachityzm, usposobienie gruźlicowe itd., 
lecz potrzeba jeszcze szukać cech odróżniających główne 
cierpienia symptomatyczne właściwe skrofułom.

Musimy dodać wreszcie, ze dyagnostyka nie jest bez 
trudności, nadewszystko jeżeli zamiast rozważać podsta
wę i ogół symptomów choroby czepia się badający od
osobnionych cierpień.

S yfilis  jak i S k ro fu ły  przedstawiają zatkanie gruczo
łów mogących wrzodzieć, lecz gruczoł skrofuliczny zwy-
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kle jest uformowany z wielu zrazików, płatków, o prze
biegu doskonale chronicznym, jest bezbolesny i tylko 
częściowemu ulega zapaleniu, które nie zawsze się tra
fia, co się dzieje przy bubonie syfilistycznym. Rozranie- 
nie, które następuje po rozmiękczeniu gruczołu skrofu
licznego, utrzymuje się w stanie fistułowym, wydając 
ropę surowiczną niezaraźliwą. Może się przecież przy
trafić, że gruczoł skrofuliczny będzie nacechowany ozna
kami syfilistycznemi, i że po zapaleniu nabiegiem krwią, 
lub rozranionem, pozostaje chroniczne stwardnienie i przy
biera formę skrofuliczną. Ran skrofulicznych nie weźmie 
się za rany syfilistyczne, jeżeli rozważymy, że pierwsze 
następują po obrzmieniach zaklęsłych ropiących, po wrzo
dach, albo obrażeniach kości, że mają podstawę czerwo- 
no-bladą, albo lekko-niebieskawą przypłaszczonych, wy
dających ciecz niegęstą, mających brzegi zcieńczone, 
obnażone ze skóry, niebieskawe, nieregularne, w części 
się zabliźniające ale w sposób nieforemny, szpetny.

Zapalenie oczów skrofuliczne różni się także od sy- 
filistycznego, przez swoje siedlisko; pierwsze prawie wy
łącznie miewa siedlisko w powiekach, drugie w tęczów
ce oka.

Nakoniec choroby kości w weneryi mają często cha
rakter narostów (exostose) albo bólów w nerwach, a nie 
pruchnienia, które daleko częstsze w skrofułach, nadto 
one wyłączniej zajmują głowę i twarz.

Co do s k ro fu ł sk ó rn yc h , to nie trudno jest je odró
żnić od wyrzutów skórnych syfilistycznych, jeżeli będzie
my mieć w pamięci charakter tych ostatnich.

Tylko więc forma gruźlicowa, która zbliża się na 
początku do wilka skrofulicznego (lupus).

Co do zapa len ia  ow rzodzia łego w  n ozdrzach  (ozene) 
skrofuliczne, rozwija się bez porównania powolniej jak 
syfilistyczne, i nie tak często sprowadza oszpecenie nosa. 
Widzimy ile obrażenia syfilistyczne pomimo zbliżenia, 
różnią się od skrofulicznych. Różnica jest jeszcze zupeł-
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niejsza i wybitniejsza, jeżeli rozważymy początek i prze
bieg jednej i drugiej choroby.

Rachityzm pomimo źródłowych punktów wspólnych 
niemniej jednak różni się od skrofuł. Pokazuje on się 
daleko wcześniej od skrofuł i rozwija się pod wpływem 
przyczyn bardzo odmiennych. Wśród wielu nadwerężeń, 
które cechują skrofuły, rachityzm przedstawia tylko je
dno, które w sposób zupełnie wyłączny szkodzi odżywia
niu tkanki kostnej. Nakoniec skłonny jest do zatrzymania 
się dobrowolnie nie pozostawiając po sobie jak tylko nie- 
foremności mniej lub więcej obszerne.

Skrofuły są groźniejsze, gdy są odziedziczone, przy
bierają wielkie wzmognięcie się u osób temperamentu 
bardzo limfatycznego i gdy się rozwijają bądź w następ
stwie gorączki wysypkowej, albo już w późniejszym 
wieku; powolne następowanie różnych peryodów choroby, 
przerwy i wytchnienia są okolicznościami przyjaznemi. 
Cierpienia, które je robią groźniejszem , są obrażenia 
kości, stawów, formowanie guzów gromadne, liczne wrzody 
pokazujące się w późniejszym peryodzie choroby, dyarya, 
gorączka i wszystkie oznaki wątłości (cachexie) skro- 
fulicznój.

Rozszerzyliśmy się z umysłu nad opisem tej strasznej 
i tak rozpowszechnionej choroby skrofulicznej, aby przy
czynić się do poznania się z nią publiczności, wskaza
liśmy fatalne z niej następstwa, aby pokazać rodzicom 
niestosowność oswojenia się z tą chorobą i pobudzić ich 
do wczesnego radzenia, a przynajmniej przez zachowanie 
hygienicznych przepisów dla utrudnienia j ej rozwoju.

Rodzice i opiekunowie nie materyalne ale przedewszyst- 
kiem sanitarne powinni mieć względy przy kojarzeniu 
się małżeństw i poczytywać sobie za sakramentalny obo
wiązek przeszkadzać i niedopuszczać małżeństwa między 
osobami, u których są objawy, albo tylko skłonność do 
następujących chorób:
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1) Suchoty płucne.
2) Syfilis.
3) Przebyte w młodszym wieku skrofuły.
4) Organiczne wady serca.
5) Bezkrwistość.
6) Wycieńczenie ogólne.
7) Uparte i głębsze cierpienia nerwowe.
8) Choroba rachityczna, czyli angielska.
9) Uparte, długotrwające, albo często powtarzające 

się wyrzuty skórne.
10) Zbyt młody wiek narzeczonych.
11) Niestósowność wieku.
12) Pijaństwo.
13) Wielka choroba.
14) Rakówatość, skirowatość.
Rozumie się, że orzekać może tylko ścisłe badanie 

lekarskie, przy czem należy zwrócić uwagę, czy rodzice 
narzeczonych na te choroby nie chorowali, jak równie 
bracia, siostry narzeczonych.

Aby zniszczyć istniejącą u dzieci skłonność do cho
rób skrofulicznych i aby zapobiedz wywiązaniu się tej 
choroby u dzieci zdrowych , obok zachowania o ile mo
żności przepisów hygienicznych, właśnie tylko Elektro- 
homeopatya podaje tę możność, że bez znacznych ko
sztów i radykalnie wyleczą skrofuły najupartsze, byle 
zawczasu, i dosyć długo prowadzić bez przerwy ku- 
racyą, zaraz od dzieciństwa, jak tylko jest podejrzenie, 
a tem bardziej. gdy pokazywać się zaczną symptomy. 
Następnie, gdyby nawet symptomy wyraźnie się nie po
jawiły, powtórzyć znów leczenie metodyczne i przez 
dłuższy czas (np. kilka miesięcy, rok i dwa) w porze 
drugiego ząbkowania to jest około 7 lub 8 roku. Gdyby 
mimo to, w wieku dorastania objawiały się choć małe 
symptomy skrofuliczne, trzeba ponawiać leczenie i pro
wadzić dość długo, nawet gdyby żadna wyraźniejsza cho
roba niedorostka nie napastowała, bo nieustąpienie sym-
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ptomów skrofulicznych jest dowodem, że krew pomimo 
odpowiednich leczeń, jeszcze w zupełności nie została 
oczyszczoną.

Zbawienny wpływ lekarstw elektro-homeopatycznych 
także jest ochronny, aby zapobiedz wywiązaniu się tej 
choroby u dzieci zdrowych. Z takiemi, zaraz po wy
rżnięciu ząbków, zacząć ochronne leczenie, które naj- 
mniej pół roku trwać winno, i powtarzać tem częściej 
im więcej dziecko z powodu warunków nieodpowiednich 
zdrowia, wystawione jest na ich nabycie i podobnież 
około 7 i 8 roku życia.

Z pierwszej części niniejszej książki, może się każdy 
dowodnie przekonać, iż hrabia Mattei w leczeniu chorób, 
głównie zwrócił się przeciwko ich głównym przyczynom 
zakażeniu krwi i limfy, a na oczyszczenie ich podaje 
stanowcze i niezawodne środki, a wyłącznie środek prze
ciwko skrofułom (Antiscrofoloso) i powiada, że na dzie
sięć chorób, dziewięć jest skrofulicznego pochodzenia, 
i te leczy Antiscrofoloso. Jakaż pociecha i nadzieja dla 
wszystkich rodziców (bo którzyż mogą powiedzieć, że ich 
dziecko nie skrofuliczne), osobliwie mniej zamożnych, 
że bez nalewania w dziecko obrzydliwego tranu, który 
psuje trawienie, bez wożenia co rok do wód, mają tani 
i łatwy do zastósowania środek wyleczający gruntownie, 
jeżeli kuracyą starannie i długi czas prowadzić się bę
dzie W każdym razie daleko krócej niż tranowa i ką
pielowa i t. p., a co rzecz główna, to że tylko łagodzą 
one przebieg, a elektro-homeopatyczne środki grunto
wnie leczą skrofuły.

Z tego, cośmy o skrofułach wyżej mówili, w stre
szczeniu da się powiedzieć, że: S k ro fu ły  są chorobą 
u stro jow a  (constitutionelle) wynikającą z kompleksyi ciała, 
w skład której to choroby wchodzą rozliczne cierpienia, 
których głównym charakterem są : skłonność do prze
wlekłości (chroniczności), do owrzodzenia, do ropienia, 
do osadów materyi gruźlicowej, mianowicie w gruczołach
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lymfatycznych, leżących pod szczęką dolną, wzdłuż szyi, 
pod pachami i w pachwinach.

Leczenie ogólne S. co 1/4, C. co 1/4 C5 co 1/4, albo 
20 z. C5 na sucho co 1/ 2 godziny po ziarnku; kąp. z S., 
z A2, z C5, z S5; kąp. z Ele. B., z Ele. R., z Ele. Ż. 
Przystawianie elektryczności na symp., occip., plex., nad. 
albo okł. z F2 lub C5 na podżebra.

Rozumie s ię , że dzieciom stósownie do wieku daje 
się stosowne dozy (patrz I. Część książki — Dozy, Roz
dział VII).

Nauka medyczna (p. Lebert leczenie chorób skrofu
licznych i suchotniczych, Paryż 1849 r.) przyznaje po
czątek skrofuliczny następującym chorobom , które rze
czywiście wszystkie ustępują za użyciem środków A n ti-  
scrofoloso i naprzemian z pokrewnionemi środkami A n ti-  
canceroso.

Gruczoły w ogólności.
Wyrzuty i choroby skóry.
Zapalenie skóry powierzchowne.
Zapalenie skóry krostowate, wypotowe i nie.
Strupień.
Wilk (twarzy i pochwy macicznej) (lupus).
Guzy rakowe.
Wrzody.
Fistuły.
Zapalenie oczów (nie wszystkie).
Cieczenie z ucha.
Choroby chrząstek i kości (nie wszystkie).
Artrytyzm.
Skurczenia i wykrzywienia członków.
Zrośnięcie stawów (ankylose) zupełna niemożność po

ruszania, zginania.
Zapalenie okostnej (periostite).
Zapalenie kości (osteite).
Zapalenie tkanki kostnej (necrose).
Pruchnienie kości wogólności (caries).



509

Gruźlica płuc.
Gruźlica żołądka i kiszek.
Gruźlica naczyń moczo-płciowyeh.
Przypuszcza też nauka, jako symptomy stanu skro

fulicznego, następujące choroby:
Kaszel.
Plucie krwią.
Bóle piersi.
Trudne moczenie.
Gorączka z potami.
Zapalenie kanału oddechowego łatwo powstające.
Zapalenie krtani.
Zapalenie płuc.
Zapalenie opłucnej.
Zapalenie chroniczne żołądka.
Zapalenie kiszek gruźliczne.
Zapalenie otrzewnej gruźliczne.
Zapalenie błon mózgowych gruźliczne.
Zapalenie jąder gruźliczne.
Nieregularność, lub zatrzymanie peryodów miesięcz

nych.
Afty, grzybki w ustach.
Fakt zdobyty doświadczeniem, że S. z pomocą C. 

wyleczą wszystkie te choroby, potwierdza to, co nauka 
wyrzekła, że wszystkie te choroby są jednego skrofu
licznego pochodzenia.

Lecz ten fakt, że S. i C. uleczają także wielką liczbę 
chorób nie objętych poprzednim spisem (patrz zakres 
działania Scrofolosów i Cancerosów I. część) dowodzi 
prawdy wypowiedzianej przez Hahnemanna, że ciało 
ludzkie jest zatrute zarodkami skrofulicznemi czyli pso- 
rycznemi.

A jeżeli porówna się między sobą z jednej strony 
wszystkie choroby, które ustępują pod działaniem Scro
folosów, a z drugiej strony wszystkie te, które ustępują 
pod działaniem Venereo, znajdziemy potwierdzenie dru-
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giego faktu, który nauka zaczyna stwierdzać , (patrz 
I. Davasse sur la syphilis) to je s t , że sk ro fu ły  nie są  
czem in n em , ja k  ty lk o  tym  sam ym  sy filisem , ty lk o  zw y 
ro d n ia łym  i  osłabionym . Wiadomo, że wiele chorób bar
dzo od siebie różnych, podlegają dwom formom, jednej 
zwykłej, drugiej syfilitycznej.

Co do leczenia oddzielnych chorób skrofulicznych, 
takowe znajdzie czytelnik przy nazwisku każdej z tych 

230. chorób zawartych w tym katalogu
Skurczenia nerwowe (Contractions des nerfs) po całem 
ciele.

Powstają w skutek chorobowego podrażnienia nerwów 
ruchu, wywołują przeto w mięśniach, które zaopatrują, 
skurczenie. Jeżeli jest ciągłe bez przestanku, wtedy zo- 
wiemy je kurczami stężającemi, jeżeli zaś na przemian 
skurczenia i zwolnienia następują, takie zowiemy drgaw- 
kowemi, czyli konwulsyjnemi. Jedne jak drugie, nie za
leżą od woli ani wyobrażeń umysłowych, i objawiają się 
wykrzywieniem w różne strony, bądź pojedynczych człon
ków, bądź całego ciała. Kurcze wywołują stężenie, drga
nie, podrzucanie, pląsanie, płacz, śmiech, krzyk i t. p. 
Pojawy kurczowe przychodzą najczęściej napadami czyli 
paroksyzmami, po których następuje znużenie, bardzo 
często sen dłuższy lub krótszy, następnie stan na pozór 
zdrowy. Jeżeli takie chorobowe podrażnienie ogranicza 
się na zwężeniu albo ściągnieniu w pewnych jamach lub 
otworach, wtedy zowiemy je zamykającemi np. skurczenie 
w otworze stolcowym w krtani; albo kurcze napierające, 
parcie do urynowania, parcie na stolce, na macicę, albo 
rozdymające, szczególnie w kiszkach, w żołądku.

Leczenie - Ele. R. na symp., occip., plex. często 
sama ulecza, kąp. z C5, które można na przemian z kąp., 
z Ele. B. brać.

Dodanie do Elektryczności S. lub A. wewnątrz stó- 
204. sownie do kompleksyi, w razach upartych kąpiele. 

Śledziona (Rate).
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Zapalenie śledziony wytwarza hypokondryą. Ci, którzy 
miewają krwotoki z nosa, chociaż zresztą dobrze się mają, 
przy badaniu okaże się, iż mają nabrzmiała śledzionę, 
doświadczając bólów głowy, oślnienia.

Cierpienia śledziony przedstawiają podobne jak soliter 
najdziwaczniejsze objawy, okazując zawsze rodzaj chorób 
ciężkich, sprawionych, poprostu przez powiększenie się 
śledziony i uciskanie drażniące otaczające wnętrzności. 

a. Z apalen ie śledzion y ostre (Splenite).
Symptomy : Objawy gorączkowe z usilnym dreszczem, 

ból mniej więcej silny pod żebrami lewemi rozchodzący 
się aż do lewej łopatki, bolesne nabrzmienie pod żebrami 
z powodu powiększenia objętości śledziony, brak apetytu, 
pragnienie, nudności, womity, napady gorączkowe niere
gularne, często z niespokojem, ściskaniem serca, z za
trzymaniem oddechu. Bóle są nieustanne i wzmagają się 
przy naciśnięciu, przy ruchu, głębokiem wdychaniu, ki
chaniu , kaszlu. Przy opatrywaniu znajdujemy śledzionę 
powiększoną w skutek przekrwienia, tworzą się w niej 
zastoje stwardniałe, które przy stosownem leczeniu ustę
pują. Jeżeli zapalenie przechodzi w ropienie, wtedy po
wstają gastryczne dolegliwości, wychudnienie, silne poty, 
a nawet wodniste opuchnięcia, wydarza się bardzo czę
sto, że takie owrzodzenie przedziurawi worek śledzionę 
otaczający, materya dostaje się do jamy brzusznej i wy
wołuje zapalenie otrzewnej, albo przedziurawia kiszkę 
grubą zstępującą, wtedy powstają stolce z krwią pomie
szane. Wydarza się też często, że wrzód w śledzionie 
powstały, przedziurawia przeponę, przez co ropa wy
dziela się przy nieustającym kaszlu; a jeżeli dostanie się 
do żołądka, wtedy wydziela się przez womity.

Leczenie: F II. co 1/4, nać. lub okł. z F 2 na pod- 
żebra, lub z C5, kąp. z C3, 10 ziarn C5 (co godzinę po 
jednóm), kąp. z Ele. B., Ele. R. X  Ele. Ż. na symp., 
plex., nać. z S. z A2 na podżebra, patrz Wątroba. 

i .  Z apalen ie  śledziony chroniczne.
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Nie ma innych symptomów jak powiększenie obję
tości i łatwo się objawia po uderzeniu lub upadnięciu 
na lewy bok.

Leczenie jak pod a.
Porównaj z Wątrobą, gdyż te dwa organy prawie 

zawsze razem chorują, bo albo choroba śledziony jest 
przyczyną choroby wątroby, albo na odwrót i leczenie 
bez zmiany jest takież samo, F. wewnątrz, a F 2 ze
wnątrz. Tylko trzeba dobierać stósowne dozy.

Wyleczeń śledziony i wątroby jest mnóstwo, lecz 
w niejednym wypadku trzeba było zmniejszać dozy do 
2giej i 3ciej szklanki.

Od chwili, jak się dostrzeże, że doza pogorszą, trzeba 
dozę zmniejszać, gdyż bez tego mogłoby się nie natrafić 
na dozę leczącą, skutkującą.

Przyczyny ostrego zapalenia śledziony s ą : najczęściej 
mechaniczne uszkodzenia, przez zgniecenie, silne ude
rzenie, skok, także zaziębienie; u kobiet gwałtowne 
stłumienie regularności. Także przy zapaleniu serca, albo 
niedomykalności klapek, przy tyfusie, przy ostrych wy
sypkach skóry, chorobie Brighta, czasem przy cholerze, 

c. R ozrost śledzion y  (hypertrophia).
Powstaje zwykle przy zimnicy, osobliwie w okolicach 

moczarowych, także w skutek organicznych zboczeń serca 
i płuc; przyłącza się także do rakowego cierpienia wą
troby.

Symptomy: Na wstępie choroby, chorzy nie uczuwają 
wielkiej dolegliwości, dopiero przy znacznym rozroście 
pojawia się duszność, rozdęcie pod lewemi żebrami, 
z uczuciem jakby ciężkie ciało z lewej ku prawej stronie 
się posuwało. Przy badaniu znajdujemy rozszerzenie le
wego boku, bez cechujących bólów, nawet przy silnem 
naciśnieniu, jedynie cera twarzy jest do suchej ziemi 
podobna ; trawienie jest uszczuplone, czasem pojawiają 
się krwawe womity, albo też częste krwawienie z nosa, 
osobliwie przy cierpieniach płuc i serca.
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Leczenie jak pod a.
205. Ślepota p. Oczy. Nr. 138.
206. Ślinotok czyli płynienie śliny, trzeba odróżnić jako cho

robę p ie rw o tn ą  (idiopathique), sp lu w a n ia  częstego, albo 
ślin ien ia  s ię  (salivation), zachować tę nazwę dla pły- 
nienia śliny, które jako symptomy towarzyszą innym 
chorobom, jak zapalenie jamy ustnej, cierpienia nerwowe 
twarzy, hysteryczne obłąkanie, spazmy, robaki, nadużycie 
merkuryuszu, choroby gruczołu żołądkowego.

Symptomy ślinotoku. Występuje często bardzo szybko, 
to znów usadawia się powoli. Ślina przypływa do ust 
i zaraz wypływa ciągle, tak że dosyć je s t , aby chory 
pochylił głowę nad naczynie. Płynienie rzadko zatrzymuje 
się w nocy, może być tak wielkie, że nie pozwoli spać. 
Jeżeli uśnie chory, bywa obudzony przez dławienie ze
braną śliną. Wypływ powiększa się, gdy żołądek pusty, 
słabnie podczas trawienia. Czynności trawienia mogą nie 
być zaburzone, lecz w dość znacznej liczbie wypadków, 
jest brak apetytu, pragnienie, bóle żołądka.

Ślinotok trwa zwykle dosyć długo i ciągle; lecz cza
sem pokazuje się pod formą przerywaną i przez ciąg 
wielu lat, powraca w odstępach regularnych. Jeżeli cho
roba bardzo się przedłuża i odpływy są bardzo obfite, 
może sprowadzić wychudzenie i mniejsze lub większe 
osłabienie.

Ślinotok zatrzymuje się zwykle nagle, nagłemu temu 
zatrzymaniu towarzyszy jednocześnie pokazanie się ob- 
fitej uryny, albo takaż biegunka, albo nadzwyczajne poty. 
Czasem ustępuje ślinotok gorączce przypadkowej.

Ciecz wypływająca, której ilość może dochodzić 4 do 
5 litrów na 24 godzin, jest zwykle bez smaku, albo 
słodkawa, albo słonawa, troszkę śluzowata, troszkę mę
tna, oddziaływa alkalicznie i przedstawia chociaż w ma
łym stopniu cechy chemiczne śliny. Gruczoły ślinne zre
sztą nie są nabrzmiałe, ani bolesne, błona śluzowa jest 
zdrowa czasem tylko blada.

33
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Przyczyny ślinotoku dotąd niezbadane. Częściej przy
trafia się u kobiet, u istot ubogich w krew, które nauka 
nazywa nerwowemi. Rozwija się pod wpływem wzrusze
nia, przestrachu, albo obrzydzenia, albo zatrzymania 
odpływów peryodycznych, albo krwiotoku.

Jedyną trudność dyagnozy przedstawia rozpoznanie 
czy jest chorobą pierwotną czy tylko tylko symptomem. 
Lecz w ogóle wypływ w prawdziwym ślinotoku jest da
leko obfitszy. A zresztą łatwo rozpoznać czy jest obra
żenie błony śluzowej u s t, lub inne nerwowe cierpienie, 
jak niedokrewność. Tylko jedynie choroby gruczołu żo
łądkowego mogą nastręczać wątpliwość lecz tylko wy
jątkowo.

Leczenie: S. w dozach bardzo małych, jeżeli jest 
uparty i nie ustępuje, bierze się C., jeżeli to nie wstrzy
muje, bierze się następne numera, będzie skuteczne da
wać naprzemian albo z Ver. z F . , z Ven. stosownie do 
tego, jakie choroby przechodził poprzednio cierpiący śli- 
notok pacyent.

Jeżeli przyczyną robaki, co najczęściej u dzieci, Verm., 
jeżeli zatrucie przez leczenie merkuryalne, to S.

Jako ogólne leczenie chęci do spluwania, ślinienia 
się Hr. Mattei przepisuje dla dzieci Verm. II. co 1/4, 
nać. lub okł. C5 na podżebra, dla dorosłych S. i płó- 
kania z Ele. B. gardła i ust.

207. Słoniowacizna (Elephantiasis) por. Trąd (ilepre).
Jest choroba skórna, dla tego tak nazwana, że się 

odznacza gruzłami twardemi, wydatnemi, wypadaniem 
włosów, zmniejszeniem czułości w dotykaniu skóry, która 
stała się grubą, pomarszczoną, jak skóra słonia. Roz
różniają dwie formy słoniowacizny.

Pierwsza jest cierpieniem chronicznem, którego pier
wiastkowe i główne siedlisko w skórze, a które począ
tkowo w rozwoju gruzłów bez zamieszania w ogólnych 
czynnościach; napada przedewszystkiem twarz, czoło po
krywa się zmarszczkami i gruczołami, usta grubieją,
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nozdrza nadzwyczaj rozwarte, uszy rozszerzone, zgrubiałe 
i pokryte gruzłami, oczy czerwone, zapalone. Druga for
ma ma swoje pierwotne siedlisko w naczyniach i gru
czołach limfatyczwych, i w tkance komórkowej podskór
nej, któremu stanowi zapalnemu, towarzyszą objawy 
ogólne chorobowe, ta forma napastuje przedewszystkiem 
podbrzusze, części nogi, które zwykle przybierają obję
tość nadzwyczajną. Tkanka komórkowa podskórna twar
dnieje i psuje się, skóra się łamie i pokrywa się wrzo
dami grzybowatemi. Najczęściój pojawiają się zapalenia 
przyskórni do róży podobne, wskutek których tak żyły 
jak naczynia limfatyczne nabrzmiewają i tworzą ciasto- 
wate opuchnięcia im cześciej takie zapalenia się powta
rzają, tem nieforemniejsze stają się cierpiące części. Gdy 
zapalenie przeminęło, chorzy nieuczuwają żadnego bólu, 
jedynie ruch nóg jest trudnym, albo niemożebnym. Po 
dłuższym trwaniu tworzą się potężne guzy na przyskórni, 
które pękają i cuchnącą materyą wydzielają. Ta choroba 
może trwać długie lata bez ujmy dla reszty organizmu.

Słoniowacizna różni się od innych gatunków trądu 
przez ciągłe trwanie gruzłów, przez owrzodzenia słonio
wate, guzy sękate i przez szczególną zmianę głosu. 
Czasem bywa dziedziczną, która opiera się najsilniejszym 
środkom alleopatycznym, lecz ustępuje przy leczeniu ele- 
ktro-homeopatycznem.

Pojawia się najczęściej w gorących krajach, u nas 
bardzo rzadko, ogranicza się na podudzia i stopy, rzadko 
przechodzi na mosznę, wargi wstydliwe, sutki.

Leczenie: C., S., A.,A4, C5, i kąp., nać., okł. z C5., 
albo kąp., nać., okł., z S ', albo kąp., nać., okł., S. 
okł. z Ele. Ziel., z Ele. R., z Ele. B., albo okł. z C. 
i Elek. R. X Ele. Z. na odpowiednie nerwy i na occip., 
symp., plex. , albo kąp., nać., okł. z A2, nać., lub 
okł. z F 2 na podżebra.

U  kobiety 6 0 . letniej, słoniowacizna w lewej nodze
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została wyleczona jedynie okładami zwyż wymienionych 
elektryczności.

Najnowsze wskazanie zaleca dawad 1/ 2 szklanki A, na- 
przemian z S. nazajutz z S5, dnia następnego z S6 i znowu 
z S., S5, S6, z okładami z tych samych lekarstw, tak samo 
je przemieniając, jak przy użyciu do wewnątrz. Okłady 
z Ele. B. i Ele. Ziel. robią także dobry skutek rano 
i wieczór naprzemian. Wrazie oporu przybrać Cancerosew.

O tyło ść  chorobliw a  S., lub Ven. albo A. A2, albo 20 
A2, kąp. z C5, albo z 8., albo z A2, Ele. R. X  Ele. 
Z ., na symp., occip., plex.; kąp. z Ele. B.

208. Słuch, patrz Uszy Nr. 244.
209. Smak, patrz Usta i Gardło Nr. 243 i Nr. 44.
210. Śmiech konwulsyjny, por konwulsyje.

Leczenie: Ele. R. X  Ele. Z. na symp., occip., plex. 
S II. co 1/4 kąp. C5.

211. Smutek, patrz Pomieszanie zmysłów.
212. Soliter, patrz Robaki.
213. Spazmy, patrz Konwulsye i Kurcze.

Leczenie: Jeżeli od robaków: Verm. co 1/4, Verm.2, 
co 1/4; S. co 1/4, Ele. B. do kąpieli, albo kąpiel C5, 
z S., z A2.

214. Spermatorrea, Nasieniotok, patrz Mocz. Nasieniotok 
i części płciowe.

U tra ta  m im ow olna nasien ia . S II. co 1/4, CH co 1/4 
kąp. z C5, z S., z Ele. B. Ele. R. X  Ele. Z., na mię- 
dzykrocze i sacrum w wypadkach ważnych szprycowanie 
z S., z A., z C5, z C. i nad. lub okł. z F 2 na pożebra.

215. Spółkowanie (Colt).
Jeżeli po spółkowaniu, czuje się ból w częściach 

płciowych, w międzykroczu należy przykładad kompresy 
z C. i S. naprzemian.

216. Słaba kompleksyja, (Cachexie) Charłactwo.
Jest Chorobą ustrojową (constitutionelle) o długim 

przebiegu połączona z usposobieniem organizmu często 
dziedzicznem. Rozróżniają następujące rodzaje.
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a . C h arłactw o  z w ypadem  k u li ocznych  jest chorobą ciężką, 
której charakter stanowi potrójny symptom powiększenie 
gruczołu tarczowego, czyli wola (struma) wysadzenie kul 
ocznych z jam, zaburzenie w czynnościach krążenia krwi, 
Stan wyniszczenia, który następuje po długich chorobach 
cechujący się wychudnieniem, cerą żółtą, albo ołowianą, 
osłabienie wszystkich funkcyj życia.

Leczenie: C ., nać. , lub okł., z C ., kąp., z S.
b. C h arłac tw o  m erkurya ln e. Jestto zatrucie bardzo powol

ne objawiające się dopiero po wielu miesiącach, gdy 
osoba wystawiona była na wyziewy merkuryalne. Na długo 
przedtem daje się widzieć bladość, twarz nabrzmiała 
cera sina, wszystkie czynności życiowe osłabione, nastę
pują częste krwiotoki, z nozdrzy i dziąseł i od czasu 
do czasu biegunka.

Leczenie; S. i C. w dozach małych pojedynczo lub 
na przemian patrz Merkurjalizm Nr. 107.

c. C h arłacw o  nerw ow e. (Cachexie nerveuse). Różne obja
wy, które się pokazują, bądź jednocześnie, bądź odo
sobnione, a czasem w pewnej kolei po sobie, a które 
w każdym razie na cierpieniach hysterycznych uwyda

tniają formę chroniczną, łączą się zwykle z draźliwością 
nerwów nadzwyczajną, która się objawia przez bardzo 
częste bicie serca, zwykłą duszność, zmienność humoru, 
nierówność tak co do wrażeń moralnych jak i czynności 
odżywiania. Leczenie patrz: Nerwy Nr. 127. i Nr. 278. 
Wzruszenia nerwowe.

217. Stawów Bóle, porównaj Artrizys Nr. 11.
Leczenie: C ., A2, kąp., C5, kąp., Ele., Ziel., nać: 
z C5, albo z F 2 na podżebra. Verm. do wewnątz.

218. Stawów skrzywienie, obrzmienie porównaj Rachityzm 
(paedartrocace).

Leczenie: S ., C., A ., co 1/4; kąp., z C5, z S1, 
nać. z C5 , Ele. R. X  Ele. Z. X  Ele. N. na symp., 
plex., occip.

219. Staw biodrowy, patrz kość udowa. Nr. 85.
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220. Suchoty kiszek, patrz: Wnętrzności Nr. 254.
Suchoty płuc, patrz: Płuca Nr. 161.
Suchoty nerek, patrz: Nerki Nr. 126.

221. Sutki, (Sein) patr: Piersi kobiece, pod Nr. 158.
222. Świerzbienie, (Prurit) porównaj: Liszaj pod Nr. 99.

Wyrzut małych pryszczy, krostek twardych i pełnych, 
koloru skóry wielkości prosa, albo jeszcze mniejszych, 
lecz czerwonych przechodzących w łuszczenie się mą- 
czne, albo proch biały, nagrupowane nierówno na twa
rzy, szyi, grzbiecie, na zewnętrznych stronach członków, 
swędzą silnie, często nieznośnie, często napadają dzieci 
przy piersi. Kobiety w krytycznym wieku, starców, oso
bliwie przed wieczorem, przy kładzeniu spaó i podczas 
nocy. Pojawia się albo na całem ciele, albo tylko na 
pojedynczych częściach ciała prócz wyżej wymienionych 
na mosznie nad łonową kością, na podeszwach, dło
niach, pośladkach, sutkach, na częściach wstydliwych, 
trwa od czasu do czasu, albo nieustannie.

Przyczyny leżą w zakażeniu krwi lub limfy do zwię
kszenia, przyczynia się nieczystość skóry, albo potrawy 
bardzo słone, korzenne, kwaśne, tłuste. U niektórych 
pojawia się świerzbienie po zjedzeniu raków, ryb mor
skich, podczas regularności, albo przy hemoroidach. 
W starości pojawia się zazwyczaj tak dolegliwa, że ciało 
do krwi zdrapane bywa, zwłaszcza jeżeli prowadzą życie 
nieczynne przy używaniu ostrych i silnych pokarmów 
i napojów rozpalających, z początku bywa mało doku
czliwą przy dłuższem trwaniu wzmaga się przeszkadza 
spaó, a w dzień niepokój, potrzeba ciągłego drapania, 
osoby takie stają się gnuśne, hypokondryczne, albo melan- 
choliczne, tracą apetyt i popadają często w charłactwo.

Leczenie: S ., A ., kąp., C5, z A2, Ele. R. X  Ele. 
Z. na sym., ocip., plex.

Ś w ierzb ien ie  ogólne całego c ia ła  jak wyżej, osobliwie 
częste kąpiele z C5.

Ś w ierzb ien ie  n iem ow lą t jak Nr 222.
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223. Syfilis, Wenerya, Kiła, Przymiot (La syphilis) (verole). 
Choroby sekretne, są to różne nazwiska dawane jednej 
i tej samej chorobie strasznej w skutkach i dzisiaj bar
dzo rozpowszechnionej.

Syfilis jest choroba zaraźliwa, przeniesiona przez sto
sunki płciowe, albo dziedziczność, cechująca się roz
drażnieniem miejscowem, wyłącznem organów płciowych 
i objawami następnemi najrozmaitszej formy i w rozma
itych miejscach, już to po sobie następującemi, albo 
jednoczesnemi, których przebieg naturalny jest regularny 
i oznaczony.

Hr. Mattei powiada, że rozróżnienia robione w dzia
łach lekarskich, między syfilis p ie rw o tn ym  w tórnym  
i trzeciorzędnym  (primaire, secondaire, tertiaire) nie- 
oznaczają nic innego jak tylko po sobie następujące prze
miany (phases) jednej i tej samej choroby, ponieważ 
syfilis jest jeden  i leczy się jednym środkiem. Tylko, 
kiedy już choroba stała się chroniczną, albo ukrytą we 
krwi, wtedy A n tiscro fo lo sy , które są wszystkie poczęści 
antisyfilistyczne, sprawiają lepsze skutki, jak A n tiven e-  
reo. Gdy rany weneryczne wyradzają się i gangrenują, 
dodaje się działanie A nticancerosów , a gdy przybierają po
stać rakową, wtedy używa się C5, które równie jest a n -  
t isy filis tyczn ym  środkiem. Wtedy używa się przedewszy- 
stkiem C6, w k ą p ie li i ok ładach  z Ven. do wewnątrz 
użyte m także.

Tu się nasuwa pytanie, aby wiedzieć czy r a k , który 
tak jest zbliżony do s z a n k r a , jest lub niejest produktem 
mniej lub więcej bezpośrednim choroby syfilistycznej. 
Paktem jest, że C5, które jest zarazem przeciw rakowym 
i przeciw syfilistycznym środkiem, sprawia doskonałe 
skutki w leczeniu raka i wywiera na raka daleko sil
niejszy wpływ, jak C , które jest tylko środkiem prze
ciw rakowym.

Główne leczenie podane przez Hr. Mattei na wszy
stkie formy syfilisu jest: Ven. wewnątrz i zewnątrz; C5,
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C4, A2, Verm. S., co 1/4, przedewszystkiem nastawać ką
pielami C5, które są najskuteczniejsze; także kąpiele z S., 
i A2, z Ele. B ., Ven., nadto okł. lub nad. z Ven., 
na wszystkie punkta dotknięte chorobą kąp., okł. i nad., 
z S5, 1 z. na sucho co 1/2 godziny, nad i okł. z F. lub 
F 2, albo C5 na podżebra, Ele. E. X Ele. Z. na 6. 
punktów, wstrzykiwania, albo irrigacye z Ven., jeżeli 
są stósowne do wypadku, który się leczy ').

Ileż dobrego możnaby zrobić , z organizowaniem za
rządu, któryby się rozumnie zajął rozpowszechnieniem 
użycia środków antiwenerycznych. Uwolnionoby świat 
z choroby, która niszczy wszystkie rasy ludzkie i która 
prawdopodobnie jest przyczyną mnóstwa innych chorób. 
Opłaciłby się zachód, gdyby się ktoś oddał tak piękne
mu zadaniu. Ven. wspierane środkami pomocniczemi S., 
C ., i C5, wystarcza do wyleczenia niezliczonych od
mian tej strasznej choroby, prawdziwej plagi i prawdzi
wego przekleństwa Boskiego. Rozumie się , że w niżej 
zamieszczonych opisach nie będziemy przedstawiać listy 
wyliczeń, których liczba jest niezliczona wystarczą próbki 
które podamy.

Każda choroba syfilistyczna poczyna się niezmien
nie, albo try p re m , albo szankrem , lecz nigdy niezatrzy- 
muje się na tych pierwszych objawach.

Jak tylko raz jad tej choroby dostanie się do krwi, 
już z niej nigdy niewychodzi. Środki dotychczas znane 
sprawiają tylko opóźnienie jej objawów, lecz one wcze
śniej czy później zawsze wracają. Jedynie tylko środki 
Elektrohomeopatyczne mogą zniszczyć ów jad, co przez 
doświadczenie staje się widocznem dla każdego sumień-

x) Przypominamy czytelnikom, że mnogość zacytowanych środ
ków i sposobów ich użycia nienależy rozumieć używanie ich ra
zem i równocześnie wszystkich, ale tylko do wyboru, według po
trzeby czynienia zmian, gdy sie nieuczuwa skutków pierwej uży
tego, lub użytych, jeżeli się zażywało naprzemian kilka środków 
w jednym dniu. (przypisek tłumacza i wydawcy).
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nego dostrzegacza. Fakt, że 9/10 chorób ustępują pod 
działaniem A n tiscro fo lo so , albo A n ticanceroso  dowodzi, 
że wspólnem ich pochodzeniem są skrofuły, a niezmiernie 
różne ich objawy zależą tylko od niemniej rozmaitych 
organizmów i organów chorobą dotkniętych. W liczbie 
chorób skrofułom przypisywanych, wielka liczba jest 
takich, które zbadane troskliwie, okażą się bliższym lub 
dalszym skutkiem sy filisu , a ztąd natrafiając organizm 
dotknięty zarazą, bardzo są skłonne do przyjęcia napo- 
wrót syfilistycznych form, a tylko wtedy zachowują cechę 
zwykłych skrofułów, gdy organizm zupełnie swobodny 
od jadu syfilistycznego. Forma syfilistyczna i forma skro
fuliczna, tak się łączą, że pomiędzy typami krańcowemi 
wytwarzają się typy pośrednie. Ztąd wynika potrzeba 
użycia A ntivenereo  nietylko w wypadkach zupełnie scha
rakteryzowanej zarazy syfilistycznej, lecz i w wątpliwych, 
mianowicie gdy choroba opiera się właściwym jej środkom. 
A n tiven ereo , używa się wówczas na przemian z Scrof. 
i z Canc. w większej lub mniejszej dozie do czego 
otrzymane skutki są wskazówką, jakie są właściwsze 
choremu.

Spostrżeżenia te wykazują pokrewieństwo jakie istnieje 
między skrofułami a syfilis, a które tworzą ze skro
fułów rodzaj słabszej lub zwyrodnionej syfilis.

Wiele rodzin dręczonych, a nawet dziesiątkowanych 
tajnemi a srogiemi skutkami mniej lub więcej dawnego 
dziedzicznego syfilis, czytając to, co niżej podajemy, 
znajdą wytłumaczenie swego nieszczęścia, a zarazem i le
karstwo aby się od niego uwolnić.

Oby te wyrazy zdołały przekonać o strasznej odpo
wiedzialności jaka cięży na każdym, kto lekceważy nie
tylko swoje zdrowie, ale zdrowie i życie swych potom
ków, przynajmniej do trzeciego i czwartego pokolenia.
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I.

Tryper i Chroniczny Tryper. (Blenoorrhagie 
et Blennorhóe) (gonorrhee).

Tryper czyli cewki moczowej zapalenie, pojawia się 
tak u kobiet jak i mężczyzn po nieczystym spółkowaniu, 
męzki tryper jest trochę odmienny. 

a. T r y p e r  u m ężczyzn. Wedle ostrości jadu tryprowego, 
pojawia się 3go 5go a nawet 14go dnia, swędzące uczu
cie w ujściu cewki moczowej, z wydzieleniem nieco prze
źroczystego płynu, który podczas nocy zwykle zakleja 
ujście cewki, na wstępie powstaje obrzmienie, zaczerwie
nienie, częste parcie do urynowania, w połączeniu z wy
prężeniem członka i nocnemi polucyami.

W dalszym przebiegu, pojawiają się piekące bóle 
szczególnie w jamie czołenkowatej, także w ujściu, oso
bliwie podczas urynowania, przez co powstaje częste 
parcie, a uryna odchodzi już to kroplisto, już to cie
niutkim prądem, bywa także zatrzymana przy niewymo
wnych bólach. Upływ z cewki moczowej z początku wo
dnisty, staje się w dalszym ciągu ropiasty i gęsty, i za
nieczyszcza bieliznę na podobieństwo krochmalu lub kleju. 
Ujście cewki nabrzmiewa coraz więcej, a ból rozszerza 
się często wzdłuż takowej aż do pęcherza; dołącza się 
do tego bardzo często zapalenie i obrzmienie żołędzi, 
na jej powierzchni wydziela się ciecz śluzowata, tak zwa
ny tryper żołędzi (balanitis). Jeżeli zapalenie jest bardzo 
silne, wtedy powstaje wodniste opuchnięcie napletka, 
który po za żołądź nie może być zsunięty, tworzy więc 
tak zwaną (stu lejkę) (ph im osis). Albo napletek zsunięty 
po za żołądź obejmuje ją i tworzy zadzierzgn ięcie (p a -  
raph im osis) , w którym to razie żołądź mocno nabrzmie
wa, z tego powstają częste i bolesne wyprężenia członka, 
osobliwie w nocy, tak, że członek kurczy się na kształt 
łuku, w którym to razie ropiasty wypływ, pomieszany 
jest z krwią.
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Jeżeli wcześnie odpowiednie środki nie były użyte, 
wtedy zapalenie przybiera zastraszające rozmiary, przez 
co powstaje nieraz przewlekłe owrzodzenie lub też gan
grena, tak żołędzi jak i napletka. Jeżeli zapalenie jest 
stósownie leczone, wtedy przechodzi bez wszelkich na
stępstw w wyzdrowienie, w takim razie, opuchnięcie uj
ścia cewki moczowej zmniejsza się, wypływ staje się 
wodnisty, urynowanie odbywa się bez trudności.

Wskutek silnego zapalenia cewki moczowej, dołącza 
się obrzmienie, a nawet zapalenie gruczołu przyprątnego, 
które przechodzi albo w owrzodzenie albo stwardnienie 
z następnym chronicznym wypływem. Wskutek powino
wactwa powstaje bardzo często zapalenie gruczołów lim- 
fatycznych w pachwinach, tak zwana dymienica (bubon), 
która przy stósownem leczeniu bez następstw, albo przy 
zaniedbaniu w owrzodzenie przechodzi. Jeżeli zapalenie 
jest silne, wtedy udziela się ono jądrom , sznureczkom 
nasiennym, i pęcherzykom nasiennym, wywięzuje się za
palenie w tych częściach, i kończy się albo zupelnem 
wyzdrowieniem, albo przechodzi w stwardnienie lub 
owrzodzenie.

Wydarza się bardzo często tryprowe zapalenie oczów, 
albo nozdrzy, przez nieostrożne dotknięcie zanieczyszczo- 
nemi palcami. Jeżeli chory cierpi równocześnie na reu- 
umatyzm, wtedy tworzy się bardzo łatwo opuchnięcie 
kolan, stawów stopowych, także stawów rąk. 

b. T ry p e r  u  kobiet różni się od męzkiego tem, że nietylko 
cewka moczowa, ale też i ujście macicy i pochwa, tą 
chorobą są dotknięte, i że nie odznacza się taką gwał
townością. To rozszerzenie zapalenia na ujście i pochwę, 
ztąd pochodzi, że wypływ tryprowy z cewki moczowej 
nakrytej wargami wstydliwemi, ścieka i oblewa wargi 
wewnętrzne, ujście, a ztąd dostaje się do pochwy i wszyst
kie te części swym jadem zaraża. Zapalenie w cewce 
moczowej u kobiet znamionuje się opuchnieniem i za
czerwienieniem ujścia cewki, upływ pokazuje się tylko
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za pociśnięciem cewki moczowej z tyłu naprzód. Jeżeli 
zapalenie tryprowe, ogarnęło także pochwę, wtedy jest 
zaczerwieniona i obrzmiała, na wargach wstydliwych 
okazuje się opuchnięcie, zaczerwienienie, a nawet pry
szczyki, bolące przy urynowaniu. Często udziela się to 
zapalenie pochwowej części macicy, w takim razie szyj
ka i ujście maciczne są opuchnięte i ropiastym śluzem 
okryte; nawet przenosi się to zakażenie do wnętrza ja
my macicznej i udziela się przewodom jajników. Prze
bieg tej choroby u kobiet, jest podobny jak u mężczyzn 
i ma cechę ostrą czyli zapalną, albo też chroniczną; 
ostatnia jest trudna do odróżnienia od zwyczajnych bia
łych upławów.

Tak mężczyzna jak kobieta przedewszystkiem po
winni się wstrzymać od spółkowania, ile możności leżeć 
lub siedzieć wygodnie, nie używać ostrych pokarmów 
ani tłustych, ani słonych, i gorących napojów, kwasów, 
za napój czysta świeża woda, orszada. Zaleca się prze
dewszystkiem czystość, częste przewijanie, mężczyznom 
moczenie członka w ciepłej wodzie, założenie siatkowego 
suspensorium, zabrania się jeździć konno, najmniej bry
czką trzęsącą.

Leczenie obudwu Ven. II co 1/4 i zewnątrz, to jest 
wstrzykiwania, nacierania okłady czyli kompresy z Ven. 
nawet moczenie członka w wodzie, w której 4 z. Yen. 
na szklankę wody, naprzód rozpuścić w zimnej, dolać 
ciepłą. Dla kobiet, zwilżanie tym roztworem szarpi i gąb
ki, i przemywanie takąż wodą.

Rzadziej leczy S ., które także jest antisyfilistyczne. 
Z apa len ie  po ch w y  m acicznej ostre albo chroniczne i wszyst
kie jego odmiany z opryszczeniem, z plamami, krostka- 
mi, a więc i z powodu trypra, zwłaszcza gdy zadawnio
ne, leczy się: CII., C I I5, co 1/4, kąp. z C5, okł. z C5 
na łono (pubis) na sacrum, międzykrocze, wstrzykiwania 
z C., i C3 i Ele. B., Ele. Ii. X  Ele. Z. na sacr. mię- 
dzy-krocze, i łono; kąp. z S. i z S5.
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d . T ry p e r  chron iczny. (Blennorrhee). Chroniczne zapalenie 
cewki moczowej i pochwy macicznej; wypływ albo są
czenie rzadko lub ciągle cieczy gęstej, kleistej, nieprze
źroczystej, lub przeźroczystej, zielonawej albo bez kolo
ru, w postaci kropel przy ujściu cewki, lub za j ej ści- 
śnieniem, kanał urynowy ma kolor ciemno-czerwony, 
fioletowy, albo siny. Ciecz ta pochodzi z małych owrzo- 
dzeń chronicznych wnętrza cewki moczowej , a którą 
u kobiet można łatwo wziąść za zwykłe białe upławy.

To cierpienie zwykle pozostaje po źle wyleczonem 
ostrem, leczy się tak samo jak poprzednie p. Ven. we
wnątrz i zewnątrz, albo Ven. X  S. do wewnątrz, a Ven. 
zewnątrz, jak wyżej.

NB. Tak ostry jak i chroniczny tryper, może nie być 
koniecznie następstwem zarażenia jadem syfilistycznym, 
lecz ponieważ zwykle prawie zawsze tak bywa, pomie
ściliśmy go między chorobami syfilistycznemi.

Wyleczenia.

T ry p e r  chroniczny z towarzyszeniem liszajów, skro
fułów i reumatyzmu, wyleczony p. S.

W  w y p a d k u , gdy było ścieśnienie cewki p. S. X C.
T ry p e r  z  łam an iem  p o  kościach, wyleczony w cztery 

dni p. Ven.
T ry p e r  chroniczny ze szankrem  m ię k k im , mężczyzna 

29 lat wyleczony w 44 dni p. Ven.
f . Z w ężen ie cew ki m oczow ej (strangurie). Zwężenie cewki 

moczowej jest albo kurczowe, albo organiczne; pierwsze 
daje się łatwo usunąć , drugie zaś powstające wskutek 
obrzmienia i stwardnienia błony śluzowej wyścielającej 
wnętrze cewki moczowej, albo tóż wskutek przerostu 
gruczołu przyprątnego, wymaga długiego leczenia. Ażeby 
się przekonać o istnieniu jednego lub drugiego zwężenia, 
potrzeba kateter do cewki moczowej wprowadzić , który 
w miejscu zwężenia tamę znajduje, a która jeżeli kurcz
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jest powodem wkrótce ustępuje, a kateter bez trudności 
do wnętrza pęcherza moczowego, wprowadzonym być 
może; gdy przeciwnie przy organicznym zwężeniu, kate
ter albo z wielką trudnością przez to zwężenie do pę
cherza przejść może, albo mimo wszelkiej zręczności 
operatora celu się tego nie dopnie. Środki Elektro-ho- 
meopatyczne leczą zwężenia nawet od urodzenia istnie
jące, bez operacyi hirurgicznej.

Leczenie S., okł. lub nać. z S. po cewce; kąp. z S. 
kąp. z C5, okł. lub nać. z C5 po cewce. Wstrzykiwania 
S. albo C5. Ele. E. X Ele. Z. na sacr. i łono, między- 
krocze, kąp. z Ele. B. lub z Ele. K.

Na wszystkie ścieśnienia, zwężenia (retrecissement), 
głównym środkiem C. wewnątrz i zewnątrz, czasem wy
starcza S., dla tego dobrze jest zaczynać od niego.

Wyleczenia.
C ew ka bardzo  w ą zk a  od  urodzen ia . M. 53-letni we

wnątrz i wzdłuż po cewce nać. z S. i Ele. B. po cewce 
wzdłuż.

Zw ężenie c ew k i k ilk a  r a zy  operow ane. M. 41-letni, 
wyleczony przez S. wewnątrz i zewnątrz i okłady z Ele. 
B. na cewkę wzdłuż. 

g , F is tu ła  cew k i m oczowej.
Powstaje wskutek wrzodu wytwarzającego się przy 

gwałtownem zapaleniu cewki moczowej, najczęściej w oko
licy szyjki pęcherza moczowego, który po przepęknięciu 
formuje przetokę czyli fistułę, przez którą uryna wewnątrz 
jamy brzusznej odpływa i otaczające części rani.

Leczenie wewnątrz S. zewnątrz Ele. K. Przedewszyst- 
kiem należy zwężenie cewki moczowej kuracyą wyżej 
podaną usunąć, poczem fistuła łatwo się zagaja.

Bardzo tu skuteczne być mogą kąpiele siedzące rano 
i wieczór brane ze środków pod g . do kąpieli wymie
nionych, biorąc 4 do 6ciu ziarnek na garniec wody.
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II.
Syfilis pierwotny. (Syphilis primaire).

A. Syfilis zwykły albo łagodny.

1) S za n k ie r  m iękk i bez bubonów.
Pierwiastkowa forma jest wrzód czyli ranka pokazu

jąca się u mężczyzny na żołędzi lub napletku, u kobiety 
wewnątrz warg wstydliwych, wskutek zarażenia się przez 
nieczyste spółkowanie. Na wstępie w kilka dni po spół- 
kowaniu zwykle od 3go do 8go dnia rzadko później po
jawia się czerwona plamka z małem swędzeniem, które 
jednak czasem do bólu dochodzi, która przeistacza się 
w pęcherzyk przeźroczystym płynem napełniony, który 
prędko pęka i rankę tworzy, która bardzo szybko roz
szerza się na boki i wgłąb pod nazwą s z a n k r a , małe 
wrzodziki okrągłe, miękkie z obwódką czerwoną, dno 
szare i słoninowate, brzegi nierówne, nastrzępione, po- 
wygryzane; wydzielają ropiasty lepki płyn, który wszę
dzie gdzie się pod przyskórnią dostanie takie same wrzo
dziki tworzy. W początku można tę przypadłość uważać 
jako lokalne cierpienie, przy dłuższem jednak trwaniu 
i zaniedbaniu, przechodzi jad syfilistyczny, za pomocą 
wsyssających i włoskowatych naczyń w obieg krwi, za
raża soki organiczne, z czego wytwarza się następnie 
syfilis  drugo- i  trzec io -rzędn y, który w różnych częściach 
ciała i pod różnemi formami się pojawia. Pierwiastkowa 
ranka jedna lub kilka, pojawia się zwykle na częściach 
płciowych z dążnością do rozszerzenia się i odznacza się 
od innych wrzodów tem, że krawędzie ranki są wysta
jące, ciemno-czerwone jakby powygryzane, (zkąd pocho
dzi nazwa szankier) tło zaś słoninowate. Wydzielający 
się ropiasty płyn, lepki jeżeli dostanie się do zwyczaj- 
nej rany lub na część ciała pokrytą cieniutką przyskór
nią, zaszczepia jad syfilistyczny; takie same owrzodze
nia, przeto mogą także powstać, na języku, dziąsłach,
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ustach, powiekach, brodzie, palcach, na podbrzuszu, na 
mosznie, około odchodowej kiszki, na biodrach, udach itp.

Wydarza się często zarażenie pierwiastkowe w kilku 
miejscach, powstaje wtedy więcej ranek, które w pobliżu 
jedna około drugiej , albo w oddaleniu na żołędzi i na
pletku w dalszym rozwoju całą żołądź otaczają. Wyda
rza się także, iż się zaszczepia szankier w cewce moczo
wej, gdzie z powodu ciągłego zamaczania uryną, trudny 
jest do wyleczenia.

Jeżeli szankier powstaje na żołędzi lub na tak zwa
nej szyjce żołędzi, wtedy jest łatwiejszy do wyleczenia; 
jeżeli zaś obok wiązadełka lub na napletku, wtedy jest 
trudniejszy; jeżeli zaś znajduje się w cewce moczowej 
i jest połączony z tryprem, wtedy jest na wstępie tru
dny do rozpoznania, dopiero w dalszym rozwoju powstaje 
w tym miejscu bolesne nabrzęknienie cewki.

Po dłuższem lub krótszem ropieniu, te małe ranki 
goją się często dobrowolnie, po 5ciu lub 6ciu tygodniach) 
jak małe wyrzuty liszajowate. W pachwinach bywa na
brzmienie gruczołów, ale bez ropienia.

Niewłaściwie nazwano tę formę łagodną, gdyż zatru
cie niem krwi jest straszniejsze w przyszłości, pomimo 
zwykłego leczenia (allopatycznego).

Szankier miękki ma bardzo często w swoim nastę
pstwie dym ien icę  czyli b u to n y ;  wodniste opuchnienie na
pletka, stu lejkę (phymosis) albo zadzierzgn ięcie  Żołędzi 
(paraphymosis).

2) S zank ier m ię k k i z bubonam i.
B u bony, d y m ie n ic a , wytwarza się albo wskutek nie- 

stósownego leczenia miękkiego szankra, przez tuszowanie 
lapisem, albo przez używanie różnych przymoczek, maści, 
mających przyspieszać zagojenie w leczeniu allopatycznem, 
albo przez niestósowne zachowanie chorego. W takim 
razie powstaje obrzmienie i zapalenie gruczołów pachwi
nowych z bólami doraźnemi, osobliwie przy ruchu albo 
dotknięciu. Niektórzy usiłują takie obrzmienie rozpędzić
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przez przykładanie mocno rozgrzanych cegieł, lub wo
reczków gorącym piaskiem napełnionych, co czasem się 
udaje ale natomiast powstają obrzmienia migdałów, gru
czołów szyjnych i podszczękowych. Rozpędzanie takie 
jest bardzo szkodliwe, część zarażonych jadem materyj 
która miała wypłynąć na zewnątrz, została powstrzy
mana i rozeszła się po różnych naczyniach.

Zwyczajny przebieg bolesnego bubonu jest nabiera
nie, ropienie i gojenie, co przy leczeniu Elektro-Homeo- 
patycznem goi się dość prędko.

3. S zan k ier m ięk k i z  bubonem i  gan gren ą. Gangrena 
objawia się na wrzodkach szankrowych i na bubonach 
w kilka dni po zjawieniu się takowych. Odcień rany 
szary, potem czarny, jest oznaką gangreny; gangrenie 
towarzyszy często zapalenie kiszki odchodowej.

Jest to najniebezpieczniejszy ze wszystkich szankrów; 
zachować należy wzorową czystość, przemywanie, mo
czenie członka w ciepłej wodzie zaprawionej rozczynem 
z C. lub C5. , poczem zakładanie na żołądź szmateczki 
zwilżonej takimże rozczynem. Dopóki się nie usunie nie
bezpieczeństwa gangreny, okłady z C. lub C5, zmieniać 
co parę godzin lub częściej. Wewnątrz Ven. X  C, lub 
Ven. X  C5. Dopóki szankier nie przeistoczy się na zwy
kły miękki, wtedy wraca się do samego Ven. wewnątrz.

4. S za n k ie r  p e łz a ją c y , czyli przenoszący się z jedne
go miejsca na drugie, wytwarza się jedynie przez nie
czystość i leczy się jak zwyczajny miękki-

5. S za n k ie r  w  cewce m oczow ej, pojawia się najczę- 
ściej u kobiet. Jeżeli cewka jest wszędzie miękka i ela
styczna, to namacać można gdzie się znajduje szankier, 
gdyż tam jest stwardnienie, bolesne przy dotknięciu, 
i urynowanie utrudnione. Tu używać prócz V. wewnątrz 
wstrzykiwania i okładów z Ven.

Leczenie. Dla wszystkich powyższych odmian jest je
dno i toż samo. Ven. wewnątrz i zewnątrz w okładach,

34
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nastrzykiwaniach, moczeniach, wreszcie w kąpieli, na- 
cieraniach. Przy zachowaniu jak największej czystości, 
starannego umywania rąk ciepłą wodą z mydłem, po ka- 
żdem opatrywaniu, aby jadu nie przenieść na inne części 
ciała, wstrzymanie się od ostrych potraw i gorących na
pojów.

Jeżeli objawia się, lub zagraża gangrena, wewnątrz 
Ven. X C., albo Ven. X C5 i okłady z C. lub C5.

Wy l e c z e n i a .

Z apalen ie  g ru czo łów  w  obydwóch p a c h w in a c h , sączenie 
bardzo ropiaste, rany o brzegach słoninowatych. M. 39 
letni wyleczony przez Ven.

T a k iż  w y p a d ek  tylko niebezpieczniejszy i z owrzo
dzeniem napletka. M. 28-letni wyleczony w 27 dni przez 
Ven.

T a k iż  w yp a d ek  z bólami kostnemi, łamiącemi. Okł. 
z Ven. zmiękczyły kamienną twardość gruczołów w 3 dni. 
Bóle ustąpiły pierwszego dnia, w 26 dniach zupełne wy
zdrowienie przez Ven. wewnątrz i zewnątrz.

T akiż  w yp a d ek  z  gru czo łam i w  p r a w e j p a ch w in ie  
skomplikowany kilkoma powrotami w skutek fatygi, (któ- 
rej trzeba bardzo unikać) wyleczenie w 3 miesiące przez 
Ven. wewnątrz i zewnątrz.

Z apa len ie  g ru czo łów  lewych  z wielkiem opuchnięciem 
i codzienną gorączką. M. 25-letni wyleczony w 74 dni 
przez Ven.

T a k ież  z  p r a w ej  s tro n y  M. 28-letni wyleczony w 16 
dni p. Ven. zewnątrz i wewnątrz.

S zankier m ięk k i na ż ołędzi, M. 27-letni wyleczony 
w 8 dni p. Ven. wewnątrz i zewnątrz.

R a n y  na  żo łęd z i z opuchnięciem i zadzierzgnięciem 
napletka (paraphisnosis), M. 20-letni wyleczony w 11 
dniach p. Ven.

Z apa len ie  gru czo łów  z p ra w e j s tro n y , z  ow rzodzeniem
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głębokiem  ż o łę d z i , M. 24-letni wyleczony w 9 dni przez 
Ven.

Z apalen ie gruczołów  z  obu s tr o n , ze stwardnieniem 
ich i bólami łamiącemi w kościach, M. 20-letni, kom
pletnie wyleczony w 33 dni przez Ven.

B ubony, liczne wypadki wyleczone przez Ven. zewn. 
i wewn., a w razie uporczywości wewnątrz i zewnątrz 
Ven. X  C.

Czasem miękkie szankry i rozranienie pachwin przy
bierają formę złośliwą następującą (na szczęście rzadko).

B. Syfilis złośliwy albo toczący, żrący. (Syphilis 
maligne ou rongeante, phagedenique).

Rany, które stały się żrącemi, toczącemi, zaczynają 
posuwać się , goją się z jednej strony, a zwiększają się 
z drugiej, w ten sposób mogą rozszerzać się po ciele, 
całe la ta , z towarzyszeniem strasznych cierpień, zosta- 
wując po swem przejściu ochydne i niezatarte oszpecenia. 
Wytwarza się bądź to przez nadużycie merkuryuszu, 
bądź w skutek słabej upośledzonej konstytucyi.

Symptomy: Obwódka około ranki czerwona, ciemna 
i sina. Powierzchnia miękka, szarawa, krwawiąca, cza
sem wygryzione ciało do kości, bóle okrutne, nieustanne 
ropienie, bladość, osłabienie, trudność trawienia, gorą
czka, bicie serca, zadyszanie się, wnętrzności chore i w nie
porządku , dziąsła krwawiące, krwiotoki z kiszek, plamy 
na skórze, wyrzuty purpurowe, sączące, poty i ogólny 
upadek sił.

Wszystkie symptomy nie zjawiają się na raz, ani we 
wszystkich razach; przecież śmierć, która zakończa wy
padki za daleko posunięte, jest pożądańsza, jak kalectwa 
i tortury, stające się losem tych, których śmierć oszczędzi.

Wyleczenie pewne we wszystkich porach przez Ven. 
wewnątrz i zewnątrz.

34*
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Wy l e c z e n i a .

Wyleczenia niezliczone wyrzutów, narostów kości, gu- 
miastych narostów i t. p. przez Ven.

Dr. Regard z Genewy podaje następujący wypadek: 
Mężczyzna podobny do szkieletu, rozsiewający w około 
siebie woń trupią. Choroba zaczęła się bubonem, który 
stał się szeroką raną, rozciągającą się od wierzchołka 
miednicy do worka jądrowego czyli moszny (21 centi- 
metrów długości, 12 c. szerokości, 2 głębokości, z trzema 
miejscami groźnej gangreny. Zupełnie wyzdrowiał w 9 
miesięcy i powrócił do służby wojskowej, przez Ven. 
wewnątrz i zewnątrz.

R a n y  w  o tw orze sto lcow ym , M. 48-letni rana 6 cent. 
głębokości, wyleczony przez Ven.

P opadan ie  s ię  albo ro zp a d lin y , małe ranki długie, 
a ważkie między fałdami kiszki odchodowej. M. 42-letni 
wyleczony p. Ven. wewnątrz i zewnątrz nacierania.

Ł a m a n ie  w  kościach , M. 29-letni wyleczony p. Ven. 
i Ele. R. na occip. i symp.

N a p le tek  zd a r ty  i  w yg ryz io n y , M. 32-letni wyleczony 
p. Ven. wewn. i zewn. i okł. z Ele. B. na miejsce.

S za n k ie r  z ło ś liw y  toczący (phagedónique) na żołędzi, 
w 14 dni doskonale wyleczony p. Ven. wewn. i zewn. 
i okłady Ele. B.

S zan k ier  toczący na około korony żołędzi, jedna z ra
nek wygryzła tak, że odkryła cewkę moczową. M. 24 
letni wyleczony w 35 dni p. Ven. wewn. i zewn. i okł. 
z Ele. B.

C. Syfilis ciężki niebezpieczny.

1. S za n k ie r  tw a r d y  na częściach p łc io w ych .
Tu ranka pierwotnego szankra, która jest często bar

dzo mała, twardnieje od podstawy i tworzy się szan k ier  
tw a rd y . To stwardnienie objawia się niekiedy od 3 dnia,
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zwykle 12 albo 15, rzadko na końcu 6 albo 8 tygodnia, 
zatrzymuje się nagle i bez rozszerzania się ranki.

Szankier twardy jest dość często tylko niebezpiecz- 
nem przeistoczeniem szankra miękkiego. W miejsce ma- 
łej ranki o miękkiej podstawie, prawie na równi z po
wierzchnią skóry, o brzegach postrzępionych, jest ranka 
otoczona wałeczkiem twardym, podniesionym, sinawej 
barwy, środek miękki zagłębiony, także słoninowaty, 
sączenie czyli odpływ bardzo słaby, cała postać ranki 
miseczkowata. Bywa trudny do wyleczenia i staje się 
zwykle przyczyną drugorzędnego syfilisu.

Czasem pokazuje się i na innych miejscach.
2. S zan k ier tw a rd y  na  ustach . Formuje rany podłu

żne, w kształcie szpary, o brzegach podniesionych, albo 
krosty, skupionych ziarnek, czyli strupka, skorupki. 
Rzadziej pokazuje się na głowie (prawie nigdy u kobiet).

3. S za n k ie r  tw a r d y  na g łow ie . Ranka raczej zaokrą
glona, gdyż forma okrągła jest prawie stałą, objawów 
zewnętrznych syfilitycznych.

Czasem przeistacza się szankier twardy w  p la m y  k le iste , 
ją tr z ą c e  się. Obwódka nabiegła i nabrzmiała. Powierzchnia 
gładka, zsiniała, wystająca nad skórę, pokryta nową 
skórą lub błonką, przeważnie dotyka kobiety.

Gdy doszła choroba do tego stopnia, już przenika 
głębiej, aby sprawić daleko groźniejsze cierpienia, zwane 
drugorzędnemi.

Wyleczenia syfilisu pierwotnego we wszystkich for
mach, przez Ven. są niezliczone.

III.
S y f i l is  d ru g o rz ę d n y  (secondaire).

Choroby skóry-

Po poprzednich objawach, ale nie znaczy to, aby 
wszystkie pokazały się na jednym chorym, pokazują się 
później i to o wiele później, często po wielu latach, na-
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stępujące symptomy. Tu także nie każdy chory będzie 
dotknięty wszystkiemi niżej wymienionemi symptomami, 
ani w porządku, jakim są wyliczone, lecz te, których 
doświadczy. Niemniej przeto stanowić będą dru gorzędn y  
syfilis.

W skazów ki za pow iada jące . Naprzód wrażliwość, ka
pryśny humor, smutek, apatya, wstręt, niepokój, sen nie
spokojny, przerywany, nieposilny, znużenie, ból w krzyżu, 
ogólne osłabienie, szum w uszach, głos drżący, głuchy. 
Wkrótce gorączka z dreszczami i rozpaleniem ku wieczo
rowi, poty nocne, duszność, krwawienie z nosa, bicie serca.

Następnie rysy twarzy zmienione; błona oczna we
wnętrzna żółta, brak apetytu, nudności, albo głód psi, 
biegunka, wychudnienie, opuchnięcie i rozranienie dzią
seł, plamy na ciele, krwiotoki z kiszek, bóle gniotące 
ostre w głowie; włosy bez połysku, spilśnione, zlepione, 
nieczyste, znikają powoli, jakby systematycznie wyrywane, 
wyrzuty strupowate na głowie, stwardnienie gruczołów 
po obu stronach szyi i w sutkach, rany w gardle, pod 
szczękami, pod pachami i w różnych miejscach. Bóle 
reumatyczne w mięśniach, w grzbiecie i piersiach, w sta
wach górnych, a nadewszystko ch arak terys tyczn y  w  m o
s tk u  p ie rs io w y m , punkt bolesny około trzeciej części dol
nej tej kości. Stan blednicowo-anemiczny, bezkrwistość. 
Nakoniec:

R ozm aite  syfilityczn e w y rzu ty  zaokrąglone, ko loru  m ied zi 
albo s z y n k i , albo czerw ono-pom arańczow e, bez sw ędzenia  
i  bólu, ja k  następn ie.

1. P ła tk i  ją tr z ą c e  (plaques muqueses) gładkie, wil
gotne (po zagojeniu szankra) na częściach płciowych, na 
mosznie, w stolcu, na nozdrzach , między palcami nóg, 
na pępku, i t. p. (nawet wewnątrz ust) okrągłe, owalne, 
miękkie albo wyskakujące, czyste albo rozlane, odoso
bnione, albo gromadne, płaskie albo nadęte, gładkie, 
jątrzące, cuchnące, czerwone albo sine.

2. N a ro s ty  ro zm a ite , koguci g rze b ień , szyszkow in y}
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albo narosty  gąbczaste, k a la fio ry , brodaw ki, k u rza w k i na  
rękach. (Excroissances diverses, cretes de coq, condy- 
lomes ou fongonsites, choux-fleurs, poireaux, verrues).

Osobliwie około otworu odchodowego, z popękaniem 
kiszki odchodowej, około paznokci, pomiędzy palcami 
nóg etc. Te narosty jątrzą się na powierzchni błon ślu
zowych, na brzegach nozdrzy, podbródka, tworząc wy- 
datności skorupiaste, strupiaste, albo narosty w postaci 
owocu morwy, poziomki i t. p. Gruczoły podjęzykowe 
bywają często dotknięte. Na sutkach tworzą zwykle wy- 
rosty brodawkowate.

3. Z ap a len ie  oczów, k a ta r , zapa len ie  ty ln e j części g a r 
d z ie li z  u tra tą  g ło s u , sy fility czn e , są obrażeniami błon 
śluzowych, którego charakter syfilityczny poznaje się po 
uporczywości.

4. O w rzodzenie powiek, nozdrzów, wewnątrz, uszów, 
ust, języka, gardła, krtani, części płciowych, szyi ma- 
cicznej i otworu oddechowego.

5. R óżyca  syfilityczn a , różyczka  (roseole syphilitique). 
Plamki czerwone wielkości soczewicy, które pod naciskiem 
palca nikną i nie łuszczą się. Powolniejsza i dłuższa 
w przebiegu niż zwykła różyca; plamki te okrągłe, od
osobnione, albo skupione, ciemno-różowe, brzegi strzę
piaste, powierzchnia ziarnista albo gładka, później gro
szkowate i krostowate, pokazujące się na piersiach, pod
brzuszu i wszędzie po trochu, lecz nigdy na twarzy.

6. L is z a j  (lichen). Drobne wyrzuty stożkowate, koń- 
czaste, o wązkiej podstawie formy soczewicy, odosobnione, 
brodawkowate, występujące jedne po drugich na piersiach, 
podbrzuszu, członkach, nadewszystko na częściach płcio
wych (gdzie się nagromadzają) na twarzy, na dłoniach, 
podeszwach. Przebieg tych wyrzutów bardzo wolny.

7. W ietrzn a  o spa  syfilityczn a . Pęcherzyki zaokrąglone, 
kończyste, albo spłaszczone, z obwódką ciemno-czerwoną, 
pozostającą po zabliźnieniu się.

8. S tr u p y  na skórze w łosem  p o k ry te j (Croutes de cuir
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chevelu) podobne do trądzika, (acne) łuszczące się, żół
tawe, pokrywające małe wrzodki długo trwała, wypada
niem włosów.

9. Korona W enery. Plamy ciemne albo sine, krosto
wate, otaczające w formie dyademu czoło, bardzo cha
rakterystyczne.

10. L is z a j p o d b ró d k o w y  (Mentagre). Pryszczyki dro
bne na podbrodziu i brodzie, które pękają, ślimaczą się 
i strupy tworzą, spilśniające i niszczące włosy.

11. Z apa len ie  g a r d ła  syf i l ityczne. Płatki jątrzące się 
wewnątrz i w głębi ust, ziarniste, wysiękowe, żółtawe, 
utrudniające połykanie, z nabrzmieniem gruczołów pod- 
językowych.

1 2 . P la m y  brunatne i  szerokie osobliwie u osób ma- 
j ących skórę białą, i u kobiet.

13. W yrzu ty  łu skow a te  (syphilide cornee) przede- 
wszystkiem na dłoniach i podeszwach, fioletowe, z grubą 
łuską, która odpada i odrasta na wklęśnięciach stwar
dniałych, jakby pargaminowwych, z popadaniem, świerz
bieniem i uczuciem palenia.

14. K r o s ty  syfilityczn e  (Pustules syphylitiques). Gro
madki guzków twardych, podobnych do tr ą d z ik a , których 
strupek odpada, zostawiając niezatarte ślady blizn.

15. Pęcherze syfilityczne na nogach powstające wśród 
czerwonej plamki z obwódką, formujące strup. Odpada
jąc strupek zostawia bliznę fioletową, tem głębszą, im 
syfilis był dalej posunięty.

16. W rzody  syfilityczn e. Podobne do wiśni, twarde, 
ciemno-czerwone, nieczułe, z ropieniem krwawym, klejo- 
watym, rozstawione w około, na miedzianowatej pod
stawie, niekiedy żrące, pełzające, najzwyklej pokazują się 
na twarzy, na języku, na podniebieniu, na górnej po
łowie ust, na członku męzkim, na szyjce macicznej ;  ni
szczące nos, usta, ucho, policzki, części płciowe i spro
wadzające często po sobie pruchnienie kości.

17. W ilk  tw a rzo w y  (Lupus facialis) też same wy-
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rzuty co wyżej, lecz mieszczące się na twarzy wyłą
cznie.

18. Choroba p a zn o k c i syf ili ty c zn a  (onyxis syphilitique). 
Paznokieć staje się fioletowawy, kruchy, gruby, łupny, 
z jątrzeniem się przy osadzie, ta bywa czasem gąbczasta, 
i odwraca się z ropieniem cuchnącem i obfitem.

19. Z apa len ie  tęczów ki oka syfilityczne (L'iritis sy
philitique). Tęczówka oka pokrywa się prążkami bru- 
natnemi, albo narostami pęcherzykowatemi ciemnemi, 
albo miedziowatemi, dzieli się na włókienka pływające 
w cieczy nieprzeźroczystej, tęcza traci swój kształt, staje 
się trójkątną, kwadratową, albo gwiaździstą, oko się po
większa, widzi iskrzenie, osłabienie wzroku, tęczówka 
przylega do rogówki, bóle w oczodołach.

20. G u zy syfilityczne na ją d r a c h ,  m osznie (Sarcocele 
syphlitique) czyli stwardnienie i powiększenie ziarniste 
jądra, które sączy ciecz tłustawą, psuje się czyli roz
kłada, niekiedy dziurawieje i pokrywa się narostami gąb- 
czastemi i trędowatemi.

Wy l e c z e n i a .

S zyszkow in y  (Condylómes) różnego rodzaju. M. 38 
letni wyleczony w niespełna miesiąc przez Ven.

S za n k ie r  m ięk k i po tem  s tw a r d n ia ły , wyleczony przez 
Ven. X C.

G rzebień  w eneryczny około otworu odchodowego, we
wnątrz i zewnątrz Ven.

G u zy  sy filityczn e na ją d r z e  wyleczone p. Ven. wewn. 
i okł. z C. na miejsce. Narosty (condylomes) na żołędzi 
napletek w najniebezpieczniejszym stawie z innemi cier
pieniami syfilitycznemi skóry. M. 21-letni wyleczony w 17 
dni p. Ven.

Z apalen ie ją d r a  (Orchite). M. 24-letni zupełnie wy- 
1eczony w 16 dni p. Ven.

W rzód  sy fility c zn y  po lewej stronie czoła, M. 23 lat 
wyleczony w 50 dni p. Ven.
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Rany twarde na napletku, brzegi głęboko rozdzielone 
kończaste, M. 22 lat wyleczony w niespełna miesiąc 
p. Ven.

Wyleczeń podobnych bez liczby.

IV.

Syfilis trzeciorzędny (Syphilis Tertiaire).

Choroby wielkich organów i kości-
Symptomy tego trzeciego peryodu (phase) choroby 

syfilitycznej, są daleko nierychlejsze, przebieg daleko po
wolniejszy i dziwaczniejszy, nie są zaraźliwe, ani się 
przelewają przez dziedziczność (?) wstrząsają jednak or
ganizmem do najgłębszych zakątków.

O bjaw y na  skórze, służące niejako za rodzaj przejścia 
pomiędzy tym peryodem a poprzednim.

1. B ąble prze lo tn e  (Bulles ephemereś) (rupia) wiel
kości złotówki, spłaszczone u podstawy, zaognione, na
pełnione cieczą wodnistą, w krótce mętną, ropiastą, krwa
wą, przemieniającą się w strupy grube i czarne, utwo
rzone z wielu warstw jedna na drugich leżących, są zwykle 
twarde, zielonawe, chropowate, z obwódką jakby z sa
dzy, pozostawiające blizny jelitowe, albo też nigdy nie 
przysychające i nie gojące się.

2. B ą b lica  (pemphigus). Bąble daleko większe od 
poprzednich, dochodzące wielkości jaja kurzego, okrągłe, 
przeźroczyste, pękając wylewają ciecz żółtawą albo bru
natną, potem formują strupki cienkie, brunatne, które 
zostawiają po sobie plamy czerwone. Napadające nowo
narodzonych dłonie i podeszwy.

3. W y sięk i gum owe syfilityczne (gommes syphilitiques). 
Obrzęknienia wrzodowate, wielkości grochu lub orzecha 
włoskiego, odosobnione lub rozsypane po całym ciele, 
z początku obojętne, potem po pewnem czasie wydzie
lają ciecz lepką, ciągnącą się, formują głębokie rany,
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prawie niepodobne do zagojenia, a które czasem stają 
się nawet żrącemi i pełzającemi (serpigineux).

Objawy groźniejsze i głębsze zapowiadające najgłębsze 
zniszczenia organiczne-

1. M a łe  w y s ię k i tw a rd e  (gommes) z towarzyszeniem 
bólów, tworzące się wewnątrz wszystkich muszkułów 
i takowe zatwardzające.

2. Z w ężen ia  kiszki odchodowej, cewki moczowej, po
łyku i innych przewodów.

3. B óle ła m ią ce  w kościach  (Douleurs osteoscopes) 
ostre, świdrujące, przyprowadzające do rozpaczy po roz
grzaniu się w łóżku, albo za naciśnięciem, zostawiające 
obolałość po napadzie, sadowiące się zwykle w nogach, 
utrudniające chodzenie, w mostku sprawiające ciężkie 
i niespokojne oddechanie, w głowie sprawiające wszelką 
umysłową pracę niepodobną i pociągające za sobą długą 
utratę snu. Zjawiska te są charakterystyczne syfilisu.

A )  C horoby kości.
O brzm ienie kości (periostite) na powierzchni skóry 

spowodowane guzami gumowatemi, które niekiedy się 
rozchodzą przez resorbiją, a niekiedy przechodzą w owrzo
dzenia, robią bardzo niebezpieczne zawikłania. Prawdo- 
podobnem jest dobrowolne wyjście ze stawów ramienia, 
albo biodra, poprzedzane i z następnemi wrzodami; są 
to skutki obrzmienia kości.

O brzm ien ia  zim ne  (tumeurs froides) zdają się nie być 
czem innem, jak tylko osłabioną i chroniczną formą tych 
obrzmień gumiastych.

N a ro s ty  kostne (Excroissances des os, exostosis) chro
powate w kształcie nacisków stwardniałych, najzwyklej 
na kościach goleniowych, obojczykowych, na łokciu, cza
szce, częściej jeszcze na kostnem podniebieniu (charakte
rystyczne), sprowadzające czasem wyjście ze stawów 
dolnej szczęki, zanik muszkułów, puchlinę, strętwienie, 
paraliż.
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Kiedy się wydarza wewnątrz czaszki, narosty przy
gniatają mózg i mogą sprowadzić najgroźniejsze wypadki.

P ruchnien ie i  gangrena  kości (Carie et necrose) na
stępstwo narostów kostnych napada najczęściej podbicie 
nogi, żebra, mostek, obojczyk, czaszkę i kości twarzy.

P rzed ziu ra w ien ie  podn ieb ien ia  skutkiem owrzodzenia, 
które psuje głos i wymowę.

G angrena i  pru ch n ien ie  kości nosa  taki sam przebieg.
R o zk ła d  szczęk przedn ich  (Osteite insisive) czyli w zę

bach przednich , które wypadają , czyniąc niemożebnem 
żucie i oszpeca twarz.

R o zk ła d  p rze g ro d y  kostnej nosa  (osteite du vomer) 
poprzedzone bólami nocnemi głowy, bólami w osadzie 
nosa, płynienie rzadkiej ropy zmięszanej ze szczątkami 
kości, a w następstwie najczęściej osłabienie sklepienia 
nosowego z wyskokiem kości przedziałowej przed nozdrza, 
która się wykręca w górę, zadziera i pozwala widzieć 
wnętrze nosa.

R o zk ła d  w łaściw ych  kośc i nosa. Z opuchnięciem i za
czerwienieniem, jak podczas róży, skóry, która wkrótce 
zaognia się i wrzodzieje, kości ruszają się, pękają, po- 
tem zapadają, a na miejscu nosa tworzy się guz oto
czony pręgami i szramami.

F istu ła  łza w a  pochodząca z rozkładu kości szczękowej.
R o zk ła d  kości oczodołow ej górnej, sk lep ien iow ej z za

padnięciem i bolesnem wyłuszczeniem oka, zaćmieniem 
i czarną kataraktą mniej lub więcej rozwiniętą.

R o zk ła d  kośc i sk a lis te j w  uchu, z bólami ostremi, 
głuchotą, płynieniem, czasem uderzenie na mózg i śmierć.

B ) C horoby w nętrzności i  organów  od  nich  za leż ą - 
cych .

Powstają z guzów gumiastych wewnętrznych, spra
wiających napływ krwi, czyli kongestye, przepękanie, 
tworzenie obcych tkanek, nowotwory tłuszczowe, albo 
surowiczne, zaniki albo rozrosty, pruchnienie albo roz
kład kości sąsiednich, skurczenia muszkułów w związku
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będących, różne rodzaje chorób ciężkich, upartych, obfi
tych w cierpienia i zniszczenia wewnętrzne z towarzy
szeniem ogólnego wyniszczenia.

Główniejsze choroby, które z nich powstają, są:
Bezsenność uporczywa; u tra ta  p am ięci, nawet po wy

leczeniu; u trudn ien ie  m o w y ;  zapalen ie mózgu lub jego 
opon; pom ieszan ie zm ysłów , szaleństw o z paraliżem; w ielka  
choroba (epilepsie) i h y s te ry a ; T an iec ś. W ita  (la danse 
de Saint-Guy); n ew ra lg ia  i  częściow y p a r a l i ż  nerw ów  
c z a szk i;  p a r a l i ż  po stęp o w y , p ow o ln y  całego c ia ła ;  p a r a liż  
p o ło w y  c ia ła  i  koń czyn ; n ieodpow iedn iość w  ruchach  zo
stająca w przeciwieństwie z zasobem sił, z bólami wę- 
drującemi, świdrującemi, albo przeszywającemi; czarna  
k ro sta , z porażeniem siatkówki; zezowatość, albo dw ojenie  
w  w id zen iu ; p rzy tęp ien ie  w ła d z  u m ysło w ych , ro z tró j m y 
ś le n ia ;  m a n ia  sam obójstw a.

C) Choroby organów oddechowych.
Z apa len ie  syfilityczn e k r ta n i i  p rzew o d u  oddechowego 

(Laryngite syphilitique). Powstaje z obecności małych 
nabrzmień gumiastych (tumeurs gommes) działających 
tak samo jak gruzły w suchotach krtani, lecz sprawia
jących daleko większe zniszczenia w rowku krtani, w szpa
rze głosowej, w sąsiednich kościach, przechodzące cza
sem w  zapa len ie  sy filityczn e oskrzeli (Bronchite syphili
tique), które dochodzi nawet do pęcherzyków powietrz
nych.

S ucho ty p łu cn e  syfilityczne. Symptoma takież same, 
jak w suchotach zwyczajnych, mianowicie: gorączka tra
wiąca, obfite poty, odplucia krwawe, potem ropiaste. Ta 
choroba łączy się z  u szkodzen iam i w ew nętrznych  organów  
poprzednio opisanych, obrzm ienie okostn ej n a  obojczykach, 
n a ro sty  na  kościach  goleniow ych, pru ch n ien ie  pod n ieb ien ia , 
ból w  trzec ie j części n iższe j m o stk u , stw a rd n ien ie  gru czo
łó w  na szyi. Symptomy te, będąc wszystkie charaktery
styką syfilisu, dają możność odróżnić te suchoty od zwy
kłych.
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A stm a  i  duszność syfilityczn a . Następstwo porażeń 
wymienionych, albo nieporządków w czynnościach serca, 
pochodzących z tych samych przyczyn.

D )  Choroby serca.
S y filis  sercow y (syphilis cardiaque). Następstwo na

gromadzeń gumiastych, które się zebrały w różnych otwo
rach tego organu, gdzie nie tworzą guzów obrzęknień 
(tumeur) jak gdzieindziej, ale zapełnienie, zaflegmienie 
i wyradzają ciężkie obrażenia, jak rozrost albo zanik 
przegródek sercowych. Charakter syfilityczny tej choroby 
objawia się przez obecność współistniejących innych cier
pień charakterystycznych, w chorobach syfilitycznych.

E )  S yfilis  w ą troby.
Jeszcze niedokładnie zbadany, z bólami tępemi, z po

większeniem, przekształceniem i wypukłościami na po
wierzchni wątroby, oraz żółtaczka mniej lub więcej roz
winięta na początku choroby.

F )  S yfilis  nerek z wydzielinami białkowemi w moczu.
G )  Syfilis  m a c icy  (Metrite syphilitique). Zapalenie 

macicy syfilityczne.
H ) S yfilis  ja jn ik ó w  (Ovarite syphilitique). Zapalenie 

jajników syfilityczne.
I )  S y filis  g ru czo łu  p rzyp rą tn eg o  (Prostatito syphili

tique). Zapalenie gruczołu przyprątnego syfilityczne.
Te choroby nie zostały jeszcze dokładnie poznane, 

ale zaczynają zwracać uwagę.
Zrobiemy tu dwie ważne uwagi.
1. Wszystkie choroby objęte w ostatniej seryi, wy

jąwszy chorób kości, mają swój rzeczywisty początek, 
już w peryodzie drugorzędnym, a niektóre z nich nawet 
w peryodzie pierwotnego syfilis, czyli pierwszorzędnym. 
Choroba m acicy  między innemi występuje przy pierw- 
szem zarażającem zetknięciu nawet z osobą, która j u ż  
daw no zo sta ła  w yleczona z syfilisu  p ierw o tn ego . Zbadajmy 
tylko żonę każdego takiego, który miał w swej mło
dości miękkiego szankra, albo nawet tylko trypra, a prze-
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konamy się, że zawsze chorobliwe symptomata pokazały 
się po zamążpójściu: b ó le , n a b rzm ien ia , b ia łe  u p ła w y  
i wszystkie inne symptomy, które je oznajmiają. Cho
roby nerek, bóle g ło w y , bóle w  nogach, za tw ardzen ie  s to l
ca etc.

2. Pierwotny syfilis, nadewszystko pod formą zwaną 
łagodną jest właśnie ten, którego jad jest najstraszniej
szy, i którego skutki dają się silniej czuć jedne po dru
gich, naprzód na skórze przez różne wyrzuty w peryo- 
dzie drugorzędnym, potem na wszystkich głównych we
wnętrznych organach, potem na kościach, a potem w czte
rech następnych generacyach. Dotąd żadne allopatyczne 
leczenie nie mogło przerwać tego fatalnego łańcucha 
chorób w jego postępie. Nie mogła allopatya jak tylko 
opóźnić ich przebieg. Lekarstwa hr. Mattei jedynemi 
znanemi dotąd środkami, które niszczą we krwi ten stra
szny jad syfilitystyczny.

Leczenie. Tu przecież Ven. już nie wystarcza samo. Hr. 
Mattei mówi, że dla choroby świeżo nabytej, dla Igo i 2go 
peryodu) Ven. wystarcza; lecz dodaje On, o d k ą d  cho
roba  sta je  się chroniczną, albo u k ry tą  w e k r w i ,  Scrofo-  
loso, które jest także antisyfilistycznem i Canceroso Nr. 5, 
które jest niem również, powinny być używane stóso- 
wnie do wypadku, (patrz na początku leczenie ogólne).

Dodajmy ze C. A. F. mogą się stać potrzebnemi 
pomocniczo, nawet Verm. ponieważ wylęganie się wszel
kiego rodzaju robaków jest jednym z niezliczonych na
stępstw działania syfilisu, mianowicie u dzieci, (patrz 
dalej), i że to rozmnażanie się robaków może zatamo
wać prawie każde leczenie.

Należy więc, we wszystkich wypadkach, w których 
charakter syfilistyczny pewnej choroby nie stał się wi
docznym przez symptomy charakterystyczne, zastosowy- 
wać środki zwykłe, a nie uciekać się do wielkich oczyszcza
jących środków Ven. S. i C5, (to ostatnie nadewszystko 
w kąpielach), d o p ó k i u porczyw ość choroby nie obudzi
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podejrzenia, w j ej początku syfilistycznym. Wiadomo bo
wiem, Że u porczyw ość j e s t  s ta łym  ch arak terem  w szystk ich  
cierp ień , p rzy tra f ia ją c yc h  się osobom do tk n ię tym  tym  jadem .

Ta reguła tembardziej stosuje się do dwóch nastę
pujących form syfilisu, o których mamy jeszcze mówić.

Jednak przytoczymy wprzód niektóre wyleczenia.

Wyleczenia.
W yp a d ek  trzecio -rzędn ego  sy filizm u  (nieokreślony). 

M. 32-letni wyleczony w 25 dni p. Ven.
In ny ta k iż  trzec io -rzędn y  z dawnemi ranami na żołę

dzi wyleczony w 20 dni p. Ven.
T rzeci w yp a d ek . M. 27-letni wyleczony w 45 dni 

p. Ven. Co do innych chorób należących do okresu trze
ciego, trzeba trzymać się leczenia wskazanego przy alfa- 
betycznem opisie chorób, z powodu, że leczenie ich usku
tecznia się głównie przez inne środki.

Chorzy syfilistycznie trzeciego okresu (tertiaire), by
wają napadani w tym trzecim okresie więcej niż w dwóch 
poprzednich, symptomami wyniszczenia następującemi, 
które służą do rozpoznania początku ich choroby.

Objawy niszczące.
Wychudnienie. Utrata apetytu i sił. Złe trawienie. 

Bezsenność. Uporczywe bóle. Uporczywe wysięki z czę
ści pruchniejących. Obrażenia gumowate. Zanik (wy
schnięcie) ogólne, wielkich organów, wątroby, nerek, 
pęcherza. Skóra sucha, chropowata, pomarszczona, par- 
gaminowata łupież sypiąca, łuszcząca się.

Bąble i krosty złowrogiej natury, czarniawe łupko- 
wate, z wysiękiem koloru krwi. Wyrzuty sine, purpuro
we, krwiotoki z naczyń, a czasem mocz białkowy. Zby
teczne poty. Gorączka. Wodnista biegunka. Stopniowe 
otrętwienie ciała i umysłu. Jednem słowem jest to kon- 
sumpcya, w której wysycha ciało i psuje się całe, z któ- 
rej nie powstaje się.
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Sprawdzono teraz przez sekcye pośmiertne, że śmierć 
z tego rodzaju choroby, jest daleko częstsza, niż dotąd 
mniemano.

V .

Syfilis dziedziczny.

Przelewanie zarazy przez ojca jest niewątpliwe. Żona 
mężczyzny syfilistycznego, nawet od wielu lat wyleczo
nego, pozornie jest zawsze dotknięta chorobą macicy, 
w spodziewaniu groźniejszych wypadków, i płód przynosi 
na świat, (jeżeli wreszcie urodzi się żywy), zaród cho
rób spowodowanych zarazą, tkwiącą w krwi ojcowskiej. 
(Medycyna zaprzecza ten fakt przelewania syfilisu przez 
ojca; ponieważ ona w nazwie syfilis rozumie tylko takie 
wypadki chorób, które wprost z zarazy wypływają. My 
zaś tu rozumiemy wszystkie choroby, w których Dr Da- 
vasse i jego szkoła ostatecznie rozpoznała początek sy- 
filistyczny 1). Ten jad może wywierać swój fatalny wpływ 
aż na trzecie i czwarte pokolenie, pod formami osłabio- 
nemi, i prawie jesteśmy pewni, że gdyby tylko lepiej 
zbadano pochodzenie chorób w jednej i tej samej fami
lii, cofając się w przeszłość od dzieci do rodziców, od 
rodziców do dziadów i krewnych, dostrzeżonoby niespo
dziewane powinowactwo między wszystkiemi cięższemi 
chorobami i stałe powinowactwo tych wszystkich ze wspól
nym początkiem: ze syfilis.

Rak musi być pokrewny szankra.
To więc rzecz jasna, że matka syfilistyczna zarażona 

przed, albo po poczęciu, albo któraby tylko karmiła 
dziecko inne syfilistyczne, przelewa chorobę na swój 
płód. Ten ostatni punkt przelewu jadu, od dziecka syfi- 
litycznego do tej , którą ssie, nie dopuszcza zaprzecze
nia możności przelewu jadu przez męża na żonę i przez 
matkę na płód.

1) Dr Juliusza Davasse: De la syphilis, de ces formes ete. 
etc. — Paris Baillere 1866.

35
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A )  P ierw sze  n astęps tw a  dziedziczności. 1. Poronienie. 
Płód umiera przed urodzeniem skutkiem wycieńczenia. 
Nawet po wyleczeniu (pozornem) matki, te poronienia 
uporczywie po sobie następują, tak więc jest prawdą, 
że wspomnione wyleczenie jest tylko pozornem. Jednak 
te poronienia ustają coraz w późniejszej ciężarności i wre
szcie nikną. Warunki życia polepszają się dla następnych 
płodów, i zjawiska odziedziczonej choroby coraz później 
okazują się na później urodzonych: np. z ojca syfilisty- 
cznego, któremu zmarło dziesięcioro dzieci przy urodze
niu, po osiemnasto-miesięcznem leczeniu się, jedenaste 
urodziło się zupełnie zdrowe.

Czasem warunki życia płodów zmniejszają s ię , za
miast się zwiększać. Innym znów razem jedne umierają 
albo rodzą się zarażone naprzemian ze zdrowemi.

2. S k r o fu ły  i  K r zyw ica  (rachitisme). Jasno dowodzą, 
zaprzeczanego dotąd twierdzenia, że skrofuły są tylko 
osłabionym albo przeistoczonym, zwyrodniałym syfilisem. 
Następujący wypadek, który jest tylko okazem z wielu 
innych zupełnie podobnych i sprawdzonych, jest dowo
dem niezaprzeczonym.

Kobieta 22 la t, mająca rany i narosty syfilityczne 
na pochwie macicznej i wewnątrz gardła, poszła za mąż. 
Owoce tego związku były następujące.

1. Poronienie w 8em miesiącu.
2. Takież.
3. Takież.
4. Noworodek umarł w 7em miesiącu, miał wodną 

puchlinę w głowie.
5. Noworodek umarł z rany pełzającej na twarzy.
6. Noworodek umarł z plam czerwonych (erytheme) 

czerwoności zapalnej, na twarzy, której dostał w kilka dni.
7. Noworodek zdrowy do dwóch lat, odtąd skrofuli

czny.
Sprawdzono podobny wypadek, pochodzący ze związku 

mężczyzny zarażonego, albo urodzonego ze związku za-
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rażonych, zaślubionego z kobietą zdrową, czyli panną 
także ze związku zarażonych, zrodzoną.

3. U rodzenie s ię  ju ż  w  stan ie  w yn iszczen ia , (cachetique).
K tórego  ch a ra k te rys tyk a .
Ciało wyniszczone, skóra bez połysku, sucha, pomar

szczona, bez życia, a miejscami nawet niewytworzona.
Zaogniona czerwoność i sina na pośladkach, między 

udami i na piętach. Bąblica na dłoniach lub stopach. 
Kończyny dolne wątle, obwisłe, słabe, sinawe. Paznok
cie zaledwie sformowane. Brak brwi i rzęs. Włosy rzad
kie i bardzo delikatne. Twarz żółta, brunatna, koloru 
fusów z kawy, albo fusów wybladłych, lub bladości po
łożnic, (oznaki te charakterystyczne). Rysy stare, prawie 
zgrzybiałe. Dziecko bardzo słabe, nie może ssać, gaśnie 
po kilku dniach, albo godzinach, z zaledwie dosłyszanem 
kwileniem.

4. P rzy jśc ie  na św ia t z u szkodzen iam i zewnętrznem i, 
(objawami zwanemi przedwczesnemi) należącemi zwykle 
tylko do per iodu  drugorzędnego , czasem poprzedzają uro
dzenie, albo raczej występują w tydzień po urodzeniu, 
albo później, czasem w rok.

Te objawy s ą :
K ro s ty . P ła tk i  ją tr z ą c e  się. B ą b l ic e , któremi ciało 

niektórych dzieci bywa pokryte przy urodzeniu.
5. P rzy jśc ie  na św ia t bez w idocznych  oznak, lecz z na- 

stępnemi oznakami syfilisu trzeciorzędnego, które się 
dopiero później pokazują, czasem dopiero w wieku mło
dzieńczym, lub przy dojrzałości, przy zamążpójściu, przy 
połogach, i jeszcze nawet później.

Przecież w takich razach, dają się widzieć w kilka 
dni po urodzeniu, pewne oznaki charakterystyczne na
stępujące.

N iesp o k ó j, bezsenność lub sen przerywany. B la 
dość. S k ó ra  zw ięd ła  i  sucha. Podeszw y suche i  sinaw e. 
P la m y  za b a rw io n e , brunatne, miedziane, soczewkowate,

35*
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za naciśnieniem nie niknące, rozszerzające się i zlewa
jące na twarzy, na kończynach.

N a sk ó rn ia  dająca się rozdzielać w płatki, czyli wy
wijająca się w płatki. O ddech coraz bardziej świszczący. 
N o zd rza  coraz bardziej zapchane ropą krwawą, tak, że 
dziecko oddycha tylko ustami. G łos ch ro p o w a ty , wkrótce 
traci głos. P rze łykan ie  utrudnione. N a  u stach , na o tw o
rze sto lcow ym  p ęk n ięc ia  k r w a w ią c e , rozszerzające się, 
współśrodkowe.

P o tych  oznakach n astępu ją  w krótce w yraźn iejsze .
W y syp k a  g u zk o w a ta , (papuleuses), pęcherzykowata, 

albo krostowata, na plamach brunatnych powstająca. Na 
otworze stolcowym, na pochwie macicznej, w pęknięciach 
grupy narostów szyszkowatych (condylómes) albo i płat
ków jątrzących się. N a  m iędzy-kroczu  i między poślad
kami podobnież. P om iędzy u d a m i, na szyi, na grzbiecie, 
i twarzy takież.

A  p óźn ie j z ja w ia ją  się jeszcze n iebezpieczniejsze sy m p 
tom y.

O w rzodzen ia  w yrzu tów , płatki jątrzące, nadewszystko 
na szyi, w zgięciach ud, na łydkach, między pośladka
mi, na wargach wstydliwych, na piętach, odznaczające 
się wzniesionemi i twardemi brzegami, obwódka czer
wona wstrętna, ropiąca, z zielonawym wysiękiem i czar- 
nemi strupami.

N o s  sączący ciecz cuchnącą i  u g in a ją cy  się. G a rd ło  
owrzodzone. G łos p rzy tłu m io n y . W zra s ta ją c y  b rak  ape
ty tu . W zra s ta ją ca  bezsenność. P ow iększające s ię  osłab ie
n ie. Ogólne w yniszczenie. To zakażenie syfilityczne mo
że się udzielić przez dziecko mamce, a przez mamkę 
drugiemu dziecku, a przez to znowu innej mamce i tak 
następnie coraz dalej.

B )  D ziedziczn ość syfilityczna zu pełn a .
Zjawia się przy powtórnem ząbkowaniu, albo w wie

ku młodzieńczym, czasem w wieku dojrzałym. To są
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także symptomy trzeciorzędnego syfilisu, lecz z nich 
najniebezpieczniejsze a mianowicie:

W rzody  żrące i  p e łza ją ce .
N a ro s ty  kostne albo p ru c h n ie n ia , osobliwie na pod

niebieniu i w nozdrzach.
O brzęknięcia  c ia stow a te , (gummowate).
P rze d  pokazan iem  się  tych  sym ptom ów , s ta n  d z ie d z i

cznego sy filisu  zd ra d za  się p rze z  w sk a zó w k i następu jące.
W ychudn ien ie . B ladość. T ru dn e ząbkow anie. P oczątek  

rach ityzm u . K on w u lsye c zy li d rg a w k i. O brzęknięcie g r u 
czołów  pod pachą i pachwinowych.

Ogólna skłonność do  sk ro fu łó w  objawiająca się przez: 
Rz a d k i porost w łosów . C era b lada  i z ie m is ta . P o ra żen ia  
kości nosa, p odn ieb ien ia  i  u ch a . B óle siln iejsze ja k  w  sk ro 
fu ła c h . R op ien ie  m n iej częste jak w skrofułach. W ęzły  
nerw owe m uskułów  (Ganglions) częściej zaatakowane niż 
w skrofułach. K a ta r y , c ierp ien ia  oczów, p ły n ie n ie  z  uszów  
charakterystyczne syfilisu. S tr u p y  mleczne, na częściach 
pokrytych włosem, na twarzy u niemowląt. R a ch ityzm  
i  garba to ść  w zra s ta ją c a . W ilk  tw a rzy  (żrący) (lupus fa- 
cialis). W yrzu ty  na skórze p o k r y te j  w łosem . U porczyw a  
trw a ło ść  wszystkich innych chorób zaraźliwych. Z ęby n a 
c in a ją c e , g ó rn e , ś ro d k o w e , drobne i brzydkiego koloru, 
z  k arbam i p ro s to p a d łem i brzegu tnącego.

C horoby oczów, drażliwość, nieprzezroczystość ro
gówki, z wyjątkiem obwódki, cierpienie przechodzi z je
dnego oka na drugie i kończy się zupełną utratą wzroku; 
następnie oko wprzód porażone oczyszcza się, i zacho
wuje tylko plamę na środku rogówki. W niebezpiecznych 
razach robi się ciemno-czerwona i nabiega pęcherzyka
mi (ten kolor jest charakterystyczny).

G łu ch o ta  mało dotąd zbadana. R a ch ityzm  co dzień 
widoczniejszy. Odęcie brzucha. N iek tó re  rodza je  liszajów . 
U porczyw a  bezsenność. K onw ulsye. P o łow iczn y ból g ło w y . 
W oda w  g łow ie. W y p a d  w łosów . S m a k  k w a śn y . R o b a k i. 
W odna p u ch lin a  od dzieciństwa.
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Pochodzenie syfilityczne tych różnych cierpień jest 
zresztą potwierdzone przez charakter bólów, przez sie
dlisko pruchnienia i ogólny przebieg symptomów.

NB. Przecież bywają wypadki, gdzie brakuje prawie 
wszystkich poznak, i gdzie wszystkie zaburzenia zdają 
się tylko pochodzić ze sk ro fu łó w , rach ityzm u , albo szkor
bu tu . Lecz widziano zjawiające się wrzody syfilityczne 
na dzieciach od 3ch do 6ciu lat. Widziano dziewczynkę 
jedenasto-letnią z nabrzmieniem i wysiękiem gruczołów 
szyi, nosa, pruchnieniem podniebienia i wrzodami żrą
cymi na twarzy.

Dwie dziewczyny, jedna 9 a druga 18 lat mające, 
pokryte wrzodami syfilitycznemi, gruzłowatemi i peł
zającemu

Chorzy 18to i 25-letni, którzy nigdy nie mieli ża
dnego rodzaju syfilisu, dostawali obrzęknień ciastowa- 
tych na podniebieniu i wrzodów w gardle.

Dziewczyna 19-letnia, od 7go roku dotknięta naro- 
stami na kościach nóg, a później bólami łamiącemi 
w kościach, podczas nocy.

Widziano także wypadki, że dziedziczny syfilis, do
piero w 40 roku życia się pokazał. Oto przyczyny sze
roko rozgałęzione, które wytłómaczą skarłowacenie ro
dów i ras. Jest nad czem zastanowić się tym płochym 
grzesznikom, którzy wydają swoje potomstwo aż do czwar
tego pokolenia na nieprzeliczone okropne cierpienia, któ
re tu zaledwie naszkicowaliśmy. Oby chcieli korzystać 
z dobrodziejstwa środków radykalnie leczących tę stra
szną chorobę, które Opatrzność pozwoliła wynaleść hr. 
Mattei.

Przykład dziedziczności.
D ru g ie  poko len ie  do tkn ię te  chorobą sy fility czn ą , p o 

m im o ż e p ie rw sze  było  od  n ie j wolne.
Dziewczyna szesnasto-letnia, zrodzona z rodziców 

zupełnie zdrowych, od chwili drugiego wyrżnięcia się
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zębów, zachorowała ciężko i zmuszona była leżeć w łóżku. 
Sześcioro przed nią dzieci tychże samych rodziców, umarło 
zaraz przy urodzeniu, albo wkrótce w skutek osłabienia 
konwulsyj i t. p. bez żadnej widocznej przyczyny. Ona 
wychowała się aż do 7go roku, w tej epoce zapadła na 
bóle w kolanie następnie formowały się wrzody powoli, 
porażając wszystkie stawy ropienia z wydzielaniem spru- 
chniałych cząstek. Leczono ją na białą obrzękłość w ko
lanie przez dziewięć lat napróżno.

Kolano przedstawiało wtenczas obszerne wrzody sine, 
gębczaste, z zakrętami, w głębi, których kości pokazy
wały się chropowate i czarniawe narośle, otoczone cu
chnącą ropą. Bóle bardzo silne w nogach i rękach nie- 
pozwalały spać. Kości były nabrzmiałe, skrzywienie kolu
mny pacierzowej było widoczne, jak równie szyi i nóg 
(rachityzm) nogi odwrócone na zewnątzz, wydłużone z wiel
kim palcem ostro zakończonym. Skóra, mianowicie na 
tych kończynach ciemno-bronzowa i pokryta łuskami. 
Ciało również ciemno - bronzowe i bardzo wychudzone.

Po pewnym czasie leczenia przez biegłego homeopatę, 
choroba się zmniejszyła znacznie, rany zagoiły się, wy- 
chudnienie zmniejszyło się siły i życie wracało. Regu- 
larność pokazała się. Pomimo to bóle zaostrzały się pod 
naciśnięciem i zwiększały w nocy; słabe ropienie, upor
czywa chroniczność różnych symptomatów i brak cech 
wyróżniająch skrofuły, zdumiewały lekarza opisującego 
ten wypadek i stawiły go w niepewności względem pra- 
wdziwej przyczyny choroby.

W dwadzieścia miesięcy później , bóle skupiły się 
na nozdrzach, róża opanowała twarz i skórę pod włosem, 
osada nosa ślimaczyła się i części stałe nosa zaklękły się. 
Przez wiele miesięcy szczątki kości i Chrostek odpływały 
w cuchnącej ropie. W krótce powróciły wszystkie inne 
symptomy lecz daleko gorsze. Rany powiększyły się i 
stan wychudnienia także się zwiększył. Babka chorej, 
znajdując się obecną przy jednej z wizyt doktora opisu-
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jącego ten wypadek; który będąc uderzony nosowym 
tonem jej mowy, zażądał zbadania j ej ust. Podniebienie, 
miękkie podniebienie języczek były zupełnie zniszczone. 
Jama ustna i jamy nosowe były prawie z sobą złączone 
tylna część gardzieli była pobruzdowana bliznami i jakby 
szwami.

Zapytywana zeznała, że zachorowała zaraz po zamąż- 
pójściu, uporczywe i złośliwe zapalenie gardła sprawiło 
zniszczenie jamy ustnej.

Tego rodzaju wypadki są częstsze niż powszechnie 
mniemają. Nauka zaczyna je badać szczegółowo.

Powyższa monografija, ma na celu wskazanie sposo
bów rozpoznania zarazy syfilitycznej nawet w odległych 
jej następstwach, a tem samem przyjść w pomoc cier
piącym ucząc ich, jak i kiedy mają stósować potężne 
środki lecznicze Hrabiego Mattei. Jak widzieliśmy, stra
szliwa ta zaraza, tem głębiej zapuszcza się w organizm 
ludzki im bardziej jad osłabiony; działanie jego jest 
zatem bardzo zbliżone do działania środków homeopaty
cznych, które tem głębiej sięgają, im w mniejszych 
dozach są zadawane. Jad wszczepiony wprost w zdrowy 
organizm, sprowadza pierwotne następstwa, jak szankier, 
bubony i t. p. łatwo a często i szybko wyleczalne. Ów 
jad osłabiony pierwszemi objawami, w korzenia się 
w organizm, i po upływie pewnego czasu, mniej lub 
więcej długiego, pojawia się nanowo, w postaci gróź- 
niejszych objawów drugorzędnych, a później jako trzecio
rzędny najstraszniejszy, albowiem niszczy i rozkłada 
kości.

Aby więc doścignąć i zniszczyć zarazę w tych głębi
nach potrzeba oczywiście, aby antidot wnikał za jego 
śladem w postaci mniejszego, lub większego rozcieńczenia 
stósownie do tych głębin inaczej mówiąc w wypadkach 
pierwszego stopnia używamy dozy zwyczajnej Antivenereo, 
popartej czasem przez Anticanceroso, gdy są uporczywe
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żrące i nurtujące, przez A n tia n g io it ić o , gdy są krwio- 
toki, to ostatnie wystarcza w użyciu zewnętrznym.

Jeżeli zaś natrafiamy na objawy drugo  albo trzecio
rzędne, koniecznie zastósować trzeba dozy jednej kwarty 
wody na ziarnko, z drugiej albo trzeciej szklanki, przy 
użyciu wewnątrz wyżyj wskazanych lekarstw, na zewnątrz 
Zaś jak wyżej powiedziano dozy stósować coraz silniejsze. 
Nakoniec ponieważ zaraza w miarę wkorzenienia się 
w organizm, łącząc się ze skrofułami, potęguje ich szko
dliwe działanie, należy zatem przy użyciu A n tivenereo 
w dozach zmniejszonych, dodać w dozach mniej lub wię
cej słabych A n tiscrofo loso  i A n tiscrofo loso  Nr. 5. które 
jest środkiem przeciw syfilitycznym.

W objawach Syfilisu łączącego się lub dążącego do 
połączenia ze skrofułami A ntiscrofo loso  zwycięży same 
i bez działania A nticanceroso. Przy syfilitycznych ranach 
i wysypkach, szankrach, albo bubonach, Venereo i C an -  
ceroso , powinny być używane nietylko wewnątrz, ale 
i zewnątrz na różne sposoby, stósownie do porażonych 
organów, a mianowicie w okładach, wstrzykiwaniach, 
płukaniach, wciąganiach w nos, enemach, maściach 
a osobliwie w kąpielach.

Z nowych lekarstw okazało się znakomicie skute- 
cznem przeciwko wysypce skórnej ,  bólom i puchlinie 
gruczołów S5, używane wewnątrz i zewnątrz.

Przeciwko syfilitycznym ranom, z gangrenowym cha
rakterem, skutecznie działa C5, a mianowicie użyte w ką
pielach oprócz tego przy bólach w kościach, w stawach 
i chorobie krzyża, pochodzących od syfilisu, przystawia 
się flakon i przykłada się kompresy z elektryczności 
stósownie do temperamentu chorego i ich oddziaływania- 
Wogóle przeciwko syfilis podaje Hrabia Mattei nastę
pujące leczenie do wyboru, według komplikacyi cho- 
robnych.

Veu; wew. i zew. C5, co 1/4, C4,  co 1/4, AJ. 
Verm., S ., kąp., z C6, jak najczęstsze, gdyż szczegól-
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niój są skuteczne, kąp. z S., kąp. A2, kąp. z Ele. B., 
kąp. z Ele. E., kąp. z Ven., okł., albo nad. z Ven. 
na wszystkie odpowiednie miejsca kąp., nad., okł. z Ss, 
20 z. C5, nad., lub okł., z F2, lub z C5 na podżebra 
Ele. R. X Z. na occip., symp., plex. Wstrzykiwania, 
enemy z Ven. stósownie do miejsca choroby. Należy 
wspomnied o ile choroba gwałtowniejsza tem mniejszych 
doz używad.

Wyleczeń jest bez liczby.
Wyleczą się tymi środkami radykalnie następujące 

choroby.
Wyrzuty skórne.
Narośla kostne, (exostoses) kompressy z Ven.
Narośla ciastowate weneryczne (gommes).
Syfilis zadawniony.
Osłabienie wskutek nadużyć płciowych.
Bubony.
Wychudnienie.
Wycieńczenie.
Szyszkowiny (condylómes, choux fleurs).
Rany głębokie.
Zapalenie gruczołów w pachwinach.
Rany cuchnące.
Rany z brzegami słoninowatemi.
Rany i wrzody na napletku.
Wrzody twarde z obwódką poszarpaną.
Zapalenie gruczołów obostronne.
Bóle łamiące w kościach.
Zapalenie skomplikowane węzłów nerwowych w sku

tek zmęczenia (ganglions).
Szankier miękki.
Szankier twardy.
Tryper.
Syfilis pierwotny.
Tryper chroniczny i wypływy z cewki moczowój lub 

pochwy macicznej.
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Zwężenie cewki moczowej.
Zapalenie chroniczne cewki moczowej, i pochwy ma

cicznej.
Grzebienie weneryczne.
Zapalenie jąder syfilityczne (Orchite).
Ból w kościach weneryczny.
Zapalenie nierówne gruczołów pachwinowych, z łu

szczeniem się przyskórka, czyli obnażeniem i codzienną 
gorączką.

Napletek opuchły, zesznurowany.
Zapalenie gruczołów pachwinowych, z głębokiem 

owrzodzeniem.
Szankier miękki z tryprem chronicznym.
Szyszkowiny na żołędzi (condylómes).
Szankry żrące na koronie żołędzi, tak dalece, że 

została odkryta cewka moczowa.
Wrzód syfilistyczny w przedniej stronie głowy.
Zapalenie gruczołów pachwinowych nierówne, po

dwójne ze stwardnieniem i bólem łamiącym w kościach.
NB. W przypadkach ważnych, uporczywych pomaga 

użycie A nticancerosów .
224. Szaleństwo, (Acces furieux de la folie) patrz P om ie

szan ie zm ysłów  por. Gorączki Nr. 52.
225. Szczęki, (Machoires).

Ściśnienie stężałe szczęk por. Szczękościsk (trismus) 
Tężec Nr. 233. (tetanos) i K o śc i wyleczenia.

Leczenie: S., co 1/4, Ele. E. X Ele- Z. na szczęki, 
occip., symp., Nać. z C5 na miejsce, nać. z S. na 
miejsce i okł. z Ele. B.

226. Szczękościsk, (Trismus) czyli zacisk kurczowy szczęk 
ze zgrzytaniem zębami, por. S zczęk i i Tężec Nr. 233.

Leczenie: Ele. Z. na occip., na szczęki, na symp., 
nać. z Cs na miejsce, kąp. z C5. Jeżeli po przystawia
niu Elek. nie ustępuje dodaje się wewnątrz S.

227. Szczepienie Ospy, (Vaccination). Choroby wynikłe wsku
tek złej ospy szczepienia.
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Leczenie: S., C ., co 1/4, C5, co 1/4, S5, co 1/4, 
kąp. z C5, z S ., z A2, z S5, kąp. z Ele. B ., albo 
z Ele B. X  Ele. Z. na occip., sym., na sacr. i na wdłuż 
kolumny pacierzowej.
Szkarlatyna, patrz Gorączki Nr. 52.
Szkorbut v. Gnilec dziąseł, (Scorbut) porównaj Plamica 
Nr. 180.

Szkorbut jest chorobą wyniszczającą, szerzącą się 
endemicznie, czyli między pewną warstwą ludzi, lub 
w pewnem miejscu okolicy. Wyróżnia się czyli charak
teryzuje przez liczne krwiotoki, opuchnięcie rozmiękczenie 
dziąseł i ogólne osłabienie.

O bjaw y za p o w ia d a ją c e : Twarz przedstawia lekkie 
nabrzmienie, skóra osobliwie na twarzy przybiera kolor 
żółtawy, ale różniący się od tego jak w żótaczce. Nie
dokrwistość i wyniszczenie. Do tych łączy się nadzwy
czajna ociężałość, smutek i nadzwyczajne przygnębienie, 
które trwa przez mniejwięcej długi czas, przed napadem 
choroby. W rzadkich wypadkach, poczyna się odrazu 
przez miejscowe cierpienie dziąseł bez innych zaburzeń.

Te zapowiadające objawy powiększają się, siły ciągle 
opadają, nogi zaledwie mogą udźwignąć ciężar ciała, 
najmniejsze natężenie sił wywołuje duszność, bicie serca, 
zawroty głowy, chorzy uskarżają się na nieokreślone bóle 
przedewszystkiem w nogach; wkrótce skarżą się na nie
przyjemne uczucie w ustach, dziąsła nabrzmiewają 
sinieją, miękną, stają się ciastowate, krwawiące, osobli
wie brzegi otaczające zęby, gdzie się formują narośle 
gębczaste, fistułowe, żucie jest utrudnione i bolesne, 
z ust czuć cuchnący odór. W tym samym czasie poka
zują się, mianowicie: na nogach, na udach, na tułowie 
małe krwawe plamki, które formują bądź jakby ukłucia 
delikatne silnie czerwone, rozsiane przedewszystkiem na 
częściach przodkowych członków, bądź prawdziwe petocie 
zajmujące naskórek skóry. Kostki u nóg są siedliskiem 
obrzmień wydatnych, z początku tylko wieczorem, lecz
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które nieustępują i coraz bardziej się zwiększają. Do 
plam petociowych, dołączają się nabiegi krwią (ecchy- 
moses) głębsze i szersze, wysięki krwawe, które rozpo
znają się, albo po szerokich niebieskawych, albo na- 
brzmiałościach więcej, lub mniej wyskakujących, które 
często przechodzą objętość małej dłoni. Te różne ob
jawy następują po sobie i przedstawiają się w różnych 
kolorach stósownie do tego jak dawno istnieją.

Ogólne bóle dają się czuć w kościach nadewszystko 
w stawach członków dolnych, w kolanach, które bardzo 
obrzmiewają, i lędźwiach. Bóle szkorbutyczne w ogólno
ści bardzo zmieniają miejsce. Każde poruszenie powię
ksza te bóle, a głównie w grzbiecie i piersiach. Krwio- 
toki nietylko z rozmaitych błon śluzowych, ale nawet 
bywają czasem przez skórę. Często słyszeć się daje w na
czyniach krwionośnych szyi szmer oddechu, bicia serca, 
omdlenia czasem śmiertelne następują. Puls chyba w wy
padkach zawikłanych nieprzestaje być naturalny.

Trwa prawie ciągle nieustanny wstręt do jedzenia, 
mała ciężkość w podbrzuszu i niewyraźne bóle w żołądku. 
Uparte zatwardzenie ustępuje miejsca krwawej biegunce 
późniejszej.

Jeżeli szkorbut znajduje się w żołądku język jest 
gruby spłaszczony, biały, rozszerzony. Ból i obrzmienie 
w nogach, uczucie gorąca przechodzące z żołądka do 
brzucha, w czasie trawienia, nadsłuchiwanie daje słyszeć 
w podbrzuszu szelest jakby papieru, brak zupełny ape
tytu. Potrawy zimne, powiększają bóle palenie i ciężkość 
w żołądku, niema gorączki, sutki u kobiet mogą zawie
rać gruczoły, które można namacać. Mocz jest prawi
dłowy, albo zawiera troszkę krwi. Dziąsła coraz bole
śniejsze, ranią się i wydają odór nieznośny, zęby się 
obnażają, ruszają i wypadają, kości szczękowe pruchnieją 
i ślinotok bardzo obfity wycieńcza chorych. Tego symp
tomu może wcale niebyć, a choroba może być i istnieć
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nieomylnie tylko przez znaczne obrzmienie bardzo bole
sne i bez znacznej zmiany wskórze, jednej nogi albo 
obydwóch razem, albo przez wrzody krwawiące, które 
pokrywają takowe, podczas innej zarazy szkorbutowej, 
jedyny symptom szkorbutu stanowi cierpienie jamy ustnej 
i dziąseł. Nierzadko widzieć można formujące się wrzody 
w muszkułach, sadowiące się na szczęce, albo otwierające 
się dawne rany, albo że świeże przybierają postać gwał
towną, sączą krew czarną i zepsutą. W takich okoli
cznościach, złamania kości niespajają się, albo szpary 
częściowo zwarte tracą swoją stężałość. Czasem obrzmie
nia krwawiące różnych członków dobrowolnie się otwie
rają i tworzą ropiące rany, krwiotoki kiszek i stwardnie
nia rozmaitych wewnętrznych organów, wodna puchlina, 
pruchnienie kości, gorączka trawiąca, zapowiadają bliską 
śmierć.

Władze umysłowe nie są zwichnięte, lecz chorzy znie
chęceni od samego początku choroby, zagłębieni w po
nurym smutku, umierają jużto nagle, jużto w skutek 
wzrastającego utrudnienia w oddechaniu.

Gdy zakończenie szkorbutu niema być tak fatalne, 
wtedy ustają krwiotoki, bóle piersi i człoków zmniejszają 
się. Plamy krwawe giną i przycierają następnie za
barwienie rozkładających nabiegów krwi, czyli sińców, 
nerwy się uspokajają, obrzmienia stawów znikają, dzią
sła się wzmacniają powraca apetyt, odwaga i siły, skóra 
traci swój kolor chorobliwy charakterystyczny; lecz w ka
żdym razie przebieg choroby jest długi i dochodzi w ogóle 
dwa i kilka miesięcy i dłużej, ponowne zapadania (re
cydywy) nie są na nieszczęście rzadkie.

Niektóre komplikacye mogą się dołączyć do szkor
butu i przyspieszyć koniec. Najzwyklejsze są nabiegi 
krwią opłucnej i płuc oraz krwawa biegunka. Gdy sy
filis, skrofuły towarzyszą szkorbutowi, czynią go daleko 
niebezpieczniejszym.

Przyczyny : Zimno, wilgoć, przebywanie w miejscach,
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gdzie powietrze nie jest odświeżane, albo gdzie światło 
nie dochodzi, zła i niedostateczna żywność, zupełny brak 
świeżych jarzyn, są najczynniejszemi przyczynami szkor
butu i tłómaczą dla czego ta choroba sroży się tak długo 
w pewnych miejscach i czasem pokazuje się pod formą 
choroby panującej epidemicznie i przez sukcessyą; prze- 
dewszystkiem w celach więziennych, izbach szpitalnych, 
w norach okrętów, pomiędzy majtkami i żołnierzami. 
Smutne wrażenia moralne, żywe uniesienia, zmartwienia, 
zniechęcenia, silnie współdziałają na wywołanie i sze
rzenie t ej strasznej choroby.

Rozpoznanie szkorbutu nie przedstawia trudności, bo 
chociaż niektóre z opisanych wyżej symptomów, spotyka 
się także przy innych chorobach, w krwiotokach ustro
jowych, w plamicy, reumatyzmie, podagrze, żadna nie 
przedstawia tak potężnego zbioru objawów chorobliwych 
jak szkorbut, który przedstawia najciekawszy typ w nauce
o chorobach.

Niebezpieczeństwo szkorbutu bardzo zawisło tak od 
osobistych warunków, jak i od ogólnych, w których się 
rozwija. I tak u osób wątłych nie energicznych, osła
bionych przez choroby i przez zmartwienia, jak również 
wśród zmęczenia długą żeglugą, w natłoczeniach po szpi
talach, więzieniach sroży się zwykle pod formą najstra
szniejszą.

Leczenie szkorbutu zasadza się przedewszystkiem na 
przemianie, albo przynajmniej złagodzeniu stosunków 
hygienicznych, w których powstała choroba. Stósowne 
odświeżanie powietrza, temperatura średnia i jednostajna, 
potrawy pożywne, nadewszystko sporządzone z mięsa
i świeżych jarzyn.

Leczenie: S. co 1/4, A. co 1/4, kąp. z C8, z S6 z A2, 
płukania ust i gardła z Ele. B. i N., czyli Ele. A. albo 
z C8, Ele. R. X  Ele. Z. na occip., symp., szczęki i jak 
pod Nr. 180, patrz Plamica.
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230. Sztywność muszkułów.
Sztywność karku, kolumny pacierzowej, połączone 

z zapaleniem połyku, wszystkich muszkułów.
Leczenie: C., S., A2, 20 z. C5, kąp., nać., okł. z S. 

z A2, z C5, kąp. z Ele. B ., z Ele. R., z Ele. N., nać. 
lub okł. z F 2, Ele. R. i Ele. Z. na wszystkie węzły 
nerwów i nać. z C5 na całą głowę, Ele. Ziel. do kąpieli.

T .

231. Taniec św. Wita (La danse de Saint-Guy) (Choree).
Jest to cierpienie nerwów ruchu, pojawia się naj

częściej przy drugiem ząbkowaniu, albo w czasie roz
woju dojrzałości, więcej u dziewcząt niżeli chłopców.

Przyczyny są : niedokrewność, rozrzedzenie krwi, reu
matyzm, wzruszenia umysłu, jak przelęknienie, przestrach, 
onania, robaki.

Symptomy : Taniec, pląsawica przedstawia ruchy pod
skakujące, raczej podrzucające, bądź to w pojedynczych 
częściach, bądź w całej połowie ciała. Te ruchy są mi
mowolne, bez utraty przytomności, mogą istnieć w ró
żnych mięśniach, jako ciągłe drgawki takowych, albo 
jako kurczowe ściągania mięśni. Jeżeli te drgawki ist
nieją tylko w pojedynczych mięśniach, wtedy nazywa się 
m a ła  p lą sa w ica , jeżeli zaś w większej liczbie mięśni, lub 
w całej połowie ciała, wtedy nazywa się w ie lk a  p lą s a 
w ica .

Najczęściej rozpoczyna się takie drganie, lub rzu
canie mięśni pojedynczych, w górnych kończynach, taki 
chory nie może dobrze ująć jakiego przedmiotu, przeto 
leci mu wszystko z rąk, nawet przy pisaniu nie może 
pióra utrzymać. Po dłuższem lub krótszem trwaniu prze
chodzi także na mięśnie twarzy, przez co nie może do
brze ust otwierać, ani zamykać, ani żuć, kąciki ustne są 
skrzywione, oczy wkoło się obracają, powieki drgają, 
twarz przybiera szczególny wyraz, to śmiejący, to pła-
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czący, bez żadnej przyczyny, nawet język się porusza 
jak na kołowrotku. Te ruchy udzielają się następnie 
mięśniom szyjnym, które bywają kurczowo ściągnięte, 
przez co głowa raz naprzód, to w jedną lub drugą stronę, 
to w tył skierowaną bywa. Ztąd przechodzą podrzucania 
kurczowe na mięśnie barków, przez co tułów naprzód 
albo w tył pochylonym bywa, albo wkoło się obraca. 
Udzielają także te podrzucania kończynom dolnym, które 
są albo zgięte, albo wyprężone, także zewnątrz lub we
wnątrz skierowane i pomnażają się tem więcej, im bar
dziej chory, lub kto obcy na te ruchy zważa.

Jeżeli taki chory chce co do ręki wziąść, pomija się 
najczęściej z przedmiotem, jeżeli chce mówić, obraca 
językiem, jak gdyby co żuł, skrzywia twarz i bełkoce 
niezrozumiałe słowa, przy pisaniu wypada mu pióro 
z ręki, jeżeli chce chodzić podrzuca nogi, a nie może 
ich prosto postawić, nawet chwilkę spokojnie usiedzieć 
nie może, przeto upada bardzo często, nawet gdy się do 
spoczynku ułoży, nie może spokojnie uleżeć, gdyż raz 
jedna to znów druga część ciała podrzuca się do góry 
i zasypianie bardzo utrudnia.

Usposobienie umysłu jest gniewliwe, połączone z upar- 
tością, posępnością, osobliwie jeżeli ktoś obwinia cho
rego o niezręczność lub niedołęztwo, wytwarzają się 
przeto grymaśne gęsta w twarzy, śmiech albo płacz 
z wyrazem tępoty umysłu.

Mięśnie narządów oddechowych, serca i przewodu 
pokarmowego, znajdują się w stanie prawidłowym, równie 
jak nerwy czucia, w zaatakowanych częściach, lecz przy 
dłuższem trwaniu i do wysokiego stopnia rozwiniętej 
chorobie, tępieją coraz bardziej umysłowe władze, wzrok 
bywa zamglony, niestały, dołącza się do tego utrata 
przytomności.

Ta choroba jest chronicznej natury, może trwać kilka 
tygodni, a nawet kilka lat. Zaniedbane w początku by
wają trudne do wyleczenia i są połączone z uwiądem,

3G
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bezkrewnością, tępotą umysłu, albo sparaliżowaniem do
tkniętych części.

Leczenie : S II. co 1/4, Cs II. co 1/4, Ele. R. X Ele. Ż. 
na occip., symp., plex., nać. z A2 na serce, kąp. z C5 
na całą głowę, albo kąp. z S., albo kąp. z S5. W ogóle 
dozy małe dawać.

Wyleczenie: Taniec połączony z osłabieniem nogi od 
urodzenia i bólami w nerwach scyatycznych, wyleczony 
p. S ., z przystawianiem Ele. R. na kark, symp., plex. 
i nerwy scyatyczne.

232. Tasiemiec p. Soliter, Robaki Nr. 187.
233. Tężec (Tetanos) por. Szczękościsk Nr. 226.

Niektórzy uważają tężec jako chorobę nerwów ruchu, 
pochodzących z mlecza pacierzowego. Najczęściej przy
czyną bywa zranienie któregobądź nerwu przez strzał 
albo przekłucie, szczególnie gdy obce ciała w ranie po
zostały. Powstaje też w skutek rozdarcia mięśni, wią
zadeł, ściegu, lub nerwów albo zwojów nerwowych. Czę
sto także w skutek przeziębienia rozgrzanego ciała, le
żenia na wilgotnej ziemi lub trawie, jak to się wydarza 
u żniwiarzy, żołnierzy. Często u noworodków, gdy aku
szerka niezręcznie pępek podwiązała. Przyłącza się do 
chorób mózgowych i mlecza pacierzowego. Tężycowe 
kurcze bywają naprzemian z drgawkami spazmatycznemi, 
w połączeniu z majaczeniem, głęboką śpiączką, albo spa
raliżowaniem. Powstaje także tężec w skutek blizn, które 
swojem stwardnieniem nerwy przygniatają.

Symptomy. Tężec pojawia się paroksyzmami dłużej 
lub krócej trwającemi, napada więcej mężczyzn niż ko
biety, osobliwie w okolicach zwrotnikowych, naprzód 
jako szczękościsk  (trismus) przechodzi na mięśnie karku, 
szyi i twarzy; następnie na mięśnie potylicy głowy (occi- 
put), połyku tułowiu i kończyn, muszkuły twardnieją na 
kształt drewna. Tężec w skutek mechanicznego uszko
dzenia poprzedza gorączkowe rozdrażnienie, z bólami 
i sztywnością w karku; rany stają się suche i bolesne,
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które wskazują wielkie niebezpieczeństwo. Jako zwiastuny 
reumatycznego tężca, powstają mrowienia wzdłuż kolu
mny pacierzowej, w szczękach, także jako wędrujące 
reumatyczne bóle, z obfitemi kwaśno cuchnącemi potami 
i pomnożeniem kwasu urynowego. Napad tężcowy po
czyna się najczęściej skurczeniem w szczękach, przez co 
powstaje szczękościsk, a w skutek sztywności mięśni 
karkowych, głowa wtył skierowana, zagłębia się w po
duszkę, połykanie jest utrudnione, albo niemożebne, 
mięśnie twarzy skrzywione, mięśnie czoła zmarszczone, 
oczy wytrzeszczone, albo powieki kurczowo zamknięte, 
źrenice zwężone, nozdrze rozszerzone nadają szczególny 
wyraz twarzy. Jeżeli stężający kurcz szerzy się w mię
śniach grzbietu, wtedy tułów bywa na kształt łuku w tył 
wygięty, jeżeli zaś przednie muszkuły tułowiu kurczowo 
są ściągnięte, wtedy tułów naprzód jest zgięty, jeżeli 
mięśnie z jednej strony są ściągnięte, tułów ku tej stronie 
jest pochylony, a jeżeli wszystkie mięśnie tułowiu i koń
czyn są tężycowo skurczone, wtedy całe ciało jest prosto 
wyprężone i sztywne. Skurczenie muszkułów jest czasem 
tak gwałtowne, że pojedyncze muszkuły bywają prze
darte, a w czasie napadu twarde jak kamień.

Napady tężycowe pojawiają się rzadko bez żadnej 
przyczyny, ale przy chorobliwym usposobieniu przez naj
mniejszy przeciąg, szelest, żucie, połykanie, nawet przez 
dotknięcie powstają nagle, z początku trwają krótko, 
czasem 15 do 60 m inut; w najgwałtowniejszym stopniu 
zgina się raptem tułów tak , że całe ciało oparte jest 
tylko głową i piętami, chory w skutek gwałtownych na
prężeń jęczy i stęka, przytomność jest nienaruszona, 
widzi i słyszy wszystko, lecz ani się ruszyć, ani prze
mówić nie może; całe ciało jest spotniałe, puls słaby 
i przyspieszony, gorączka piekąca, ani jeść, ani spać nie 
może; oddech ciężki, osobliwie gdy kurcz tężycowy na 
przeponę się rozszerza, przez co chory uduszeniem jest 
zagrożony. Wyleczenie bywa trudne.

36*
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Tężec czyli szczękościsk u nowonarodzonych ma te 
same objawy, jak u dorosłych, zrywają się lękliwie we 
śnie, mają pod oczami sińce, sine usta, zaksztuszają się 
często, przy najmniejszym szeleście wzdrygają się; przy 
szczękościsku bywają żuwacze silnie naprężone, ściskają 
szczęki tak mocno, że żadnym sposobem ustek otworzyć 
im nie można, paroksyzmy trwają z początku krótko, 
później coraz dłużej, a gdy szczękościsk doszedł do naj
wyższego stopnia, następuje śmierć.

Leczenie: Ele. Z. na occip., na szczęki, na symp., 
nać, C5 na miejsce, kąp. C3.

Jeżeli częściowy: Ele. Z. na occip.
Jeżeli zupełny: Ele. Z. na 6 punktów czyli zwoje 

wszystkich nerwów.
Wewnątrz można zażywać S. (Ele. R. w tych wy

padkach raczej zwiększa stężenie).
Wyleczenie: Tężec częściowy ra m ien ia  w skutek rany 

zadanej w ścięgacz ręki. Ramie nie zginające się, ręka 
skurczona. Mówiono o odjęciu, wachano się. Drgawki 
stawały się coraz bardziej niebezpieczne, członki po kolei 
się wyprężały. Był już prawie zgubiony. Po przystawieniu 
Ele. R. na occip. nastąpiło pogorszenie, zaraz potem 
przystawiono Ele. Z. i natychmiast ramie zwolniało. Le
czenie , aby uczynić radykalnem, trwało przez miesiąc 
samą tylko Ele. Z. Od dziesięciu już lat jest zupełnie 
zdrów.

234. Tik bolesny. Newralgia por. Nr. 127-bis. (Tic doulou- 
reux) (neyralgie trifaciale, prosopalgie). N erw oból tw arzy . 
Punkt bardzo bolesny w twarzy, któremu zwykle towa
rzyszy zapalenie oczów, katar po stronie zaatakowanej 
i inne zaburzenia, kurczenie muszkułów przechodnie lub 
stałe, albo połowiczny paraliż twarzy. Pojawia się często 
nagle, albo z poprzedzającem go uczuciem prężenia, 
swędzenia, lub łechtania; ma swoją siedzibę w rozgałę
żeniu nerwu trójdzielnego, pod okiem, obok nozdrza, 
około wewnętrznych kątów ocznych i w policzkach, oso-



565

bliwie na kości policzkowej przed uchem, na brodzie, 
w zębach, jamie ocznej, nosowej i ustnej.

Przyczyny: Najczęściej bywa zaziębienie, raptowne 
zmiany powietrza, przeciągi, także napływ krwi, albo wo
dnisty wysięk w pochewce tego nerwu, albo przygnie- 
canie nerwu w przejściu przez kostne otwory. Bywają 
także przyczyną narośle w korzeniach zębów, zgrubienie 
albo zapalenie kości czaszki, szczególnie w tych miej
scach, gdzie nerw przechodzi. Z mechanicznych przyczyn 
może powstać w skutek narośli, tętniaków, kostniaków, 
wewnątrz czaszki, albo obcych ciał.

Symptomy dzielą się wedle rozgałęzienia nerwu trój
dzielnego na: nerwoból czołow y czyli nadoczny i p o lic z 
kow y  czyli podoczny i szczękow y.

N erw obó l czo łow y  ma swoją siedzibę w otworze kości 
czołowej nad jamą oczną, wzdłuż brwi i na górnej po
wiece. Te bóle są szarpiące, ciągnące, kłujące, albo pu
kające, z gorącością w czole i około oka z obfitem łza
wieniem, zaczerwienieniem białka i światło-wstrętem, te 
bóle pojawiają się paroksyzmami, bądź codziennie o pe
wnej godzinie, bądź niespodziewanie, prędzej lub później, 
co drugi lub trzeci dzień, a przy dłuższem ich trwaniu, 
nawet kilka razy na dobę. Napady trwają nawet kilka 
minut, czasem dłużej, czasem nawet kilka godzin; ustają 
raptownie, albo zwolna, poczem występuje pot na cier
piące części. Jeżeli nerwoból twarzy powstaje na czole 
z zaziębienia, wtedy paroksyzmy pojawiają się w nieo
kreślonych odstępach, zrana lub w nocy, połączone z reu- 
matycznem cierpieniem w mięśniach szyjnych, potylicz
nych głowy, które się pogorszają przez zimno, przeciągi, 
leżenie na chorej stronie, a polepszają przez ciepło i spo
kój. Po paroksyzmie nie ma żadnej dolegliwości w cier
piących częściach, albo tylko bardzo nieznaczne bolesne 
uczucie.

N erw oból p o lic zk o w y  objawia się najczęściej na dolnej 
powiece, w nozdrzu, górnej ust połowie i zębach górnej
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szczęki, a właściwą jego siedzibą jest przedni otwór jamy 
ocznej. Bóle objawiają się rzadko peryodycznie, są po
łączone z obfitem wydzielaniem śluzu nosowego i śliny 
w jamie ustnej, ten ból rozszerza się do ucha i do skroni 
po stronie cierpiącej.

N erw oból do ln ej szczęk i ma swoją siedzibę w drugiej 
i trzeciej gałęzi nerwu trój-dzielnego, która zaopatruje 
mięśnie: policzka, nozdrza, dolnej szczęki, języka i dolnej 
połowy ust, powstaje z tych samych przyczyn, jak po
przednie, z obfitem wydzielaniem śliny, z opuchnięciem 
gruczołów podszczękowych, udziela się też bardzo często 
żuwaczom i skroni po stronie cierpiącej, najczęściej pod
czas żucia. Bardzo często pojawia się ten ból w zwoju 
nerwu tak zwanym „gęsia  s to p a “ leżącym w samym środku 
policzka, rozgałęża się ku dolnej powiece w nozdrzach, 
górnych zębach, w języku i na skroni po stronie cier
piącej i stanowi właściwy nerwoból pod nazwą Fother- 
gill’a. Paroksyzmy objawiają się czasem zapowiedziami 
jako to : bólem zębów, rojeniem, szarpaniem, swędzeniem 
po stronie cierpiącej; lecz częściej pojawiają się paro
ksyzmy raptownie na kształt błyskawicy, szarpiące, cią
gnące nieznośnym sposobem, zmuszają chorego do ję
czenia i krzyku, ustają na kilka chwil i ponawiają się 
jeszcze gwałtowniej, przez co nietylko w części cierpiącej, 
ale też i w sąsiednich mięśniach szyi, potylicy głowy 
w ramionach i klatce piersiowej bóle dają się uczuwać. 
Mięśnie cierpiącej strony drgają mimowolnie, powieki 
ściągają się kurczowo, kąciki ustne wykrzywiają się, twarz 
raz czerwona, to znów blado-zsiniała, żyły nabrzmiewają, 
bóle ustają albo raptownie, albo zwolna. Jeżeli te bóle 
pochodzą z centralnego punktu tego nerwu, wtedy roz- 
krzewiają się na wszystkie gałęzie jego i wywołują nieraz 
szczękościsk, tężec, lab inne ściągające kurcze.

Leczenie: Nać. z C5, z S., z A2 na miejsce; Ele. R. 
X  Ele. Ż. na miejsce, okł. z Ele. B ., z Ele. N., z C. 
na miejsce, C., S . , C4, A. albo A2 do wewnątrz, kąp.
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z C5, z S. A2, trzymanie w ustach roztworu z C5 i płó- 
kanie nim gardła.

M ężczyzna  5 0 - le tn i cierpiący od 20 la t , był wyle
czony w 4 miesiące przez przystawianie nad uszami Ele R. 
wewnątrz S. i także Ele. B. była skuteczną.

234. Torticolis czyli zawianie karku, skrzywienie głowy. Reu
matyzm w skutek zaziębienia, w muszkułach pokrywa
jących czaszkę, obracających szyję.

Leczenie: Jeżeli jest gorączka z początku, trzeba za
cząć od F. (łyżeczkę od kawy co 5 lub 10 minut przez 
pół godziny lub godzinę, często wystarcza do usunięcia 
gorączki, zmniejszać dozy gdyby ją powiększało), nadto 
nać. lub okł. z C5, lub F2 na podżebra.

Jeżeli nie ma gorączki, lub jak się ją usunie S., nać. 
z C5 na miejsce, lub z S . , lub z A2, okł. z Ele. B. na 
miejsce, kąp. z C5, nać. z S5 na miejsce, Ele. R. na 
kark, lub Ele. R. X Ele. Ż. na kark.

Czasem samo przystawienie Ele. R. na karku wy
starczało.

235. Torbiele (kystes).
Obrzmienia w postaci torebki, niekiedy napełnionej 

cieczą wodnistą, albo surowiczną, albo znów napełnionej 
materyą włóknistą, albo galaretową, te które się tworzą 
na zewnątrz, są małej wagi, lecz wewnętrzne, mianowicie 
w żołądku, w jajnikach, łatwo się przeradzają w skira 
albo raka. Te ostatnie są bardzo trudne do rozpoznania, 
wyjąwszy gdy się rozmnażają na jednym miejscu, kiedy 
się zlewają razem i tworzą wodne opuchnięcia przybie
rające mniej lub więcej kolosalne rozmiary. Rosną po
mału i nie dają żadnego znaku swego istnienia, aż do
piero gdy się tak rozrosły, że ich objętość naciska są
siednie organy, lecz odkąd wywierają nacisk na swoje 
otoczenie, wywołują wtedy zaburzenia w czynnościach 
organów coraz ważniejsze.

Torbiele zewnętrzne, leczone zaraz w początku przez 
S. wewnątrz i w nacieraniach, łatwo się rozchodzą. Lecz
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jeżeli są już zadawnione lub wewnętrzne, lub długo nie 
dostrzeżone, to także trzeba leczyć przez C. wewnątrz 
i C5 w nać. i kąp. Nacierania robią się tam, gdzie tor
biel daje się odczuć, namacać i przez Ele. R. w okła
dach na miejsce i przystawianą na wydatność obrzmienia. 
W ostatnich czasach wcieranie Anticanceroso Nr. 10 od
niosło wielkie skutki.

235bisTrąd (Lepre).
Wyrzut skórny łuskowaty, odmiana liszaju, plamy 

czerwone, żółte albo białe na skórze; skóra grubieje, 
plamy stają się brunatne albo czarniawe; rysy twarzy 
grubieją, oddech staje się nieprzyjemny, głos się zmie
nia, włosy wypadają, brwi się obnażają. Postęp choroby 
jest powolny i trwa niekiedy wiele lat. Dotąd można 
trąd wziąść za liszaje, albo nawet wypadki syfilityczne. 
Po tym okresie plamy się rozmnażają, powiększają, po
krywają się łuską albo skorupką, skóra się wysusza, 
skurczą i staje się coraz bardziej nieczułą. Niektórzy 
chorzy chudną, wysychają, u innych skóra nabrzmiewa, 
twardnieje, wrzodowacieje i ranami się pokrywa. Twarz, 
a osobliwie czoło pokrywa się gruzłami koloru czerwono- 
fioletowego- Twarz się nadyma i oszpeca. Choroba opa
nowuje inne części ciała. Członki stają się niekształtne 
z powodu obrzmienia i paznokcie wypadają. W ostatnim 
peryodzie chorzy nie mogą się już ruszać, bardzo silne 
wewnętrzne bóle nie opuszczają ich ; owrzodzenia opa
nowują jamy nosa i gardła; organa wewnętrzne cierpią, 
nawet kości miękną, czasem członki odpadają, jak w gan
grenie. Pragnienie i nadzwyczajne wzburzenie zmysłów 
towarzyszą tej strasznej chorobie, którą śmierć kończy, 
przez chorych upragniona.

Są dwie główne odmiany tej choroby: Tr ą d  g reck i 
(la lepre des Grecs) zwany także słon iow acizn ą  g recką  
(Elephantiasis de Grecs) i słon iow acizn a  a rabska  (Ele- 
phantiasis des Arabes).

Pierwsza opanowuje, kurczy, oszpeca wszystkie członki



569

bez różnicy; druga nogi i części płciowe, nadając im 
postać monstrualną. Leczenie wszystkich form i wszyst
kich stopni tej choroby jest takież samo, jak pod wy
razem por. Słoniowacizna. Nr. 207.

Leczenie: C., S., A., A2, C5 i kąp. z C5 nać., okł 
z C5, albo kąp., nać.,  okł. z S5, albo z S., okł. z Ele. 
Ziel., z Ele. R., z Ele. B., albo z C .; Ele. R. X  Ele. 
Ż. na odpowiednie nerwy i na occip., symp., plex., albo 
kąp., nad., okł. z A2, nad., okł. z F 2 na podżebra.

W razach uporności A. X  S. X  C. i Ele. R. na 6 
punktów X  Ele. Z . , często także skutkowało samo S. 
lub samo S2. Leczenie musi być długie z powodu cięż
kości choroby.

NB. W samych początkach można odróżnić tę cho
robę od wyrzutów syfilitycznych przez to, że początkowe 
plamy trądu mają albo zmniejszoną, albo nadzwyczajnie 
zwiększoną czułość, czego nie mają plamy syfilityczne. 

a T rą d  sy filityczn y  tak samo się leczy z dodaniem V  co 
1/4 i okł. na zewnątrz z V.

b. T rą d  z w ie lk ą  chorobą  czyli epilepsyą C III. co 1/4 i jak 
wyżej pod Nr. 235.

236. Tumory (Tumeurs) p. Nr. 124 Narośla, oraz Guzy.
236bis Trichiny (Trichines).

Mikroskopowe robaczki zamieszkujące w muszkułach 
świni, szczurów, myszy, kotów i prawdopodobnie wielu 
innych zwierząt, mogące się także rozwinąć u królików. 
Te żyjątka wprowadzone do organizmu przez spożycie 
wieprzowiny surowej, albo źle ugotowanej sprawia:

Chorobę trich in ow ą .
Z początku małe zaburzenia żołądka, czasem bie

gunkę, potem lekkie zapalenie kiszek z zatwardzeniem. 
Zmęczenie, osłabienie, potem gorączka z objawami tyfu- 
sowemi, bolesne uczucie w muszkułach opanowanych 
przez myryady świeżo wykłutych robaczków, reumatyzm, 
obrzęknięcie twarzy i powiek. Ruchy stają się bolesne aż 
do krzyku. Głos chropowaty, ciężkość w oddechaniu,
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żucie i połykanie trudne. Muszkuły, których objętość 
zwiększona bywa, są zawsze boleśniejsze. Pot kroplisty, 
brak apetytu, osłabienie, raptowne wychudnienie, nie
ustająca biegunka. Gwałtowna trawiąca gorączka, śmierć 
piątego lub szóstego dnia, a częściej między trzecim 
a czwartym tygodniem. Ci, którzy się ocalą przy pomocy 
leczenia, potrzebują rekonwalescencyi długiej, często od
padają paznokcie i wypadają włosy. Niekiedy wielkie 
płatki naskórka oddzielają się na rękach i nogach.

Gdy ta choroba (podobnie jak zatrucie zepsutemi 
zbożami (Aerodynie) i inne) może być brana za wiele 
innych chorób, mających podobne symptomy, i ze względu, 
że to jest choroba z żyjątek pochodząca, należy iść za 
radą hr. M ., który zaleca dawać Verm. we wszystkich 
chorobach, które opierają się leczeniu właściwemi dla 
nich lekarstwami, a potem S.

Leczenie Trichinosy jest Verm. potem S ., porównaj 
Robaki Nr. 187.

237, Twarz (Face).
Jamy kości twarzy zawierają w sobie organy ze

wnętrznych zmysłów, a mianowicie dnie jamy oczne, 
organ widzenia, nosowa jama, organ powonienia, ustna, 
organ smaku, oprócz tego otwory ust i nosa formują 
wejścia do organów oddechowych i trawienia i służą za
razem za wyjście dla organów oddechania i mowy. W skó
rze i muszkułach twarzy są rozgałęzione bardzo liczne 
nerwy i naczynia. Muszkuły za pomocą nerwów są w ści
słym związku z mózgiem i rządzą ruchami oczów, ust, 
nosa, uszów, podbródka, czoła i ciemienia. Na twarzy 
odbijają się wszystkie cierpienia, nietylko fizyczne, ale 
i moralne chorego. W badaniu chorób twarz stanowi 
najważniejszy przedmiot do obserwacyi. Na twarzy ma
luje się zapowiedź bliskiej śmierci, którą Hipokrates tak 
opisuje. Skóra na czole wyprężona, sucha, pokryta zi
mnym potem, oczy zagłębione w swych jamach i na 
wpół otwarte podczas snu, nos cienki i wydłużony, skro-
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nia głębokie, kości policzków wystające, uszy zimne, 
suche i skurczone, usta bezkolorowe sine, obwisłe.

Nieczułość (Anestesie) twarzy bywa najczęstsza, two
rzy ją paraliż nerwów części twarzowej, piątej pary ner
wów czaszki, gdy się nieczułość zaczyna, następuje po 
niej paraliż.

a . N erw oból reum atyczny tw a rzy  (Nevralgie, Prosopalgie 
rhumatismale, hemifaciale) porównaj Tik bolesny Nr. 234.

W okolicy gałęzi jednej lub dwóch, a rzadko trzech, 
trójdzielnego nerwu, zjawiają się przypadkowo nadzwyczaj 
mocne bóle jakby przelatujące po nerwu tego gałęziach, 
z szybkością błyskawicy, po przejściu napadu następuje 
osłabienie bólów, albo pauza długa.

Leczenie: Ele. R. X Ele. Ż., albo Ele. B. w okła
dach, albo nad., okł., kąp. z C5, albo S. albo S5 do 
wewnątrz zaś S., 20 z. C8 na sucho (co 1/2 godziny po 
ziarku), A II. co 1/4, lub A3.

Jeżeli Prosopalgia jest przypadkowa, ustępuje pod 
przystawieniem Ele. B., lub w okładach na skronią i pod 
ucha; potem używa się wewnątrz S. przez kilka tygodni, 
dla usunięcia powodów.

J eżeli nevra lg ia  je s t w  ca łe j g ło w ie  okł. z Ele. B. 
na obydwa skronią, pod obadwa uszy, na osadę nosa, 
czyli między brwi, na kark, a potem S. p. kilka tygodni, 
niekiedy S. X A. lub A3.

J eże li te w y p a d k i chroniczne, zadaw nione , takież same 
okłady z S. i A. naprz. lub A3 rano i wieczór, a we
wnątrz S. przez długi czas.

Jeże li są  peryodyczn e  powroty nerwo-bólów lub wy
padki uparte, wewnątrz F. lub F. X s.

b. N erw oból tw a rzy  z pow odu  uderzenia  k r w i  do g ło w y  (Pro
sopalgie congestive).

Leczenie: A II., A2 II. co 1/4, nad. lub okł. z C5 na 
całą głowę, kąp. z C3, nad. lub okł. z A2 na głowę, 
okł. z A. lub A2 (5 z. do łyżki wody) na okolice serca.

c. P a r a liż  tw a rzy  p. Paraliż, Nr. 155.
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d . F lu k sya  tw a rzy  (fluxion). Jest puchlina od zaziębienia 
pochodząca, zajmująca zwykle jeden policzek , a szcze
gólniej wewnętrzną jego powierzchnią z dziąsłami; two
rzy stan zapalny śluzowej błony, podskórnej tkanki gru
czołów, słowem, wszystkich miękkich części porażonego 
miejsca, najczęściej bywa u limfatyków (skrofulicznych) 
w ogóle skłonnych do puchlin nie tyle z napływu krwi, 
ile z zastoju.

Leczenie. S. okł. albo nacier. z C5 na policzek; kąp. 
z C5; Ele. R. X  Ele. Z. na occip. pod oczodoły i na 
szczękę; Ele. B. pod oczo-doły. 

f .  T rą d z ik  tw a rzy  (Acne). G u zk i w yrzucone na tw a rz  w  s ta 
nie zapa ln ym  czerwono-kończyste, bardzo mało ropiące, 
zwykle czubek nabiera gęstą ropą, opanowują zwykle 
nos, policzki, czoło, czasem grzbiet; pozostawiające dłu
gotrwałe ślady fioletowate na tle czerwonem, czasem na 
nabrzmieniu żył, powstają i wracają nagle.

Leczenie zwykle bardzo długie. S. C5, nad. okł. kąp. 
C5, nad. okł. kąp. z S ., kąp. S5, Ele. R. X  Ele. Ż. 
na symp. plex. occip. pod oczo-doły, nad. okł. z C5 na 
podżebra, (patrz wyrzuty Nr 273). 

g . W ilk  tw a rzy . (Lupus facial). Liszaj żrący, strupy pełza
jące, gruzły albo plamy różowe, fioletowate, które prze
chodząc w ranę, wygryzają ciało, główny środek jest 
S. X  C ., w razie uporności używać na przemian z A., 
a gdy jest podejrzenie dziedzicznego syfilis, to na prze
mian z Ven. — A w razie gdy ustrój angioityczny zamiast 
S. brad A. i Ele. N. w miejsce Ele. R.

Do leczenia wewnętrznego dodaje się okłady z tych
że samych lekarstw na przemian, i przystawianie Ele. 
R. na occip. na 6 punktów symp. i na pod oczo-doły.

Ponieważ leczenie zastarzałych wilków, może trwać 
dwa lub trzy la ta , należy po pewnym czasie po kilku 
miesiącach zastąpić S. przez S2, potem przez S5, a C. 
przez C2, potem przez C5, wszystkie one bardzo sku
teczne przeciwko wielkiemu zepsuciu limfy. Ku końcowi
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kuracyi, gdy skóra jest jakby pozszywana, jakoby par- 
gaminowa, fioletowa, lecz bez strupów, lub guzków, przez 
pewien czas przykłada się raz lub dwa razy na dzień 
okłady z Ele. N. X  z okład, z S. , aby odjąć skórze 
czerwoność i wrócić jej stan normalny. Podczas lecze
nia można używać na sucho po dwa lub trzy ziarnka 
dziennie S. albo A. obok zażywania z wodą innych le
karstw.

Leczenie. C. C5, A2, okł. z C6, kąp. z C5, kąp. nać. 
okł. z S . , okł. z Ele. B. Ele. R. X  Ele. Ż. na symp. 
occip. na pod. i nad oczo-doły, między brwi na nos, na 
skronią, na czoło, okł. lub nać. z F 2, lub C5 na pod- 
żebra, lecz nadewszystko kąp. C5 i nać. z C5. 

h. S tru p ień  na tw a rzy . (Impetigo).
Plamki czerwone, kształtu regularnego, zaokrąglone, 

rozrzucone szeroko albo nieregularnie, zjawiają się na miej
scach określonych i często bardzo zaognionych i lekko 
nabrzmiałych, miejsca te są czerwone, zapełnione ma- 
lutkiemi krosteczkami żółtawemi, otoczonemi obwódką, 
nie większemi od prosa i napełnione są cieczą kleistą, 
po kilku dniach a nawet wcześniej te krosteczki pękają, 
wydzielają materją żółtą, lub ciemno-zieloną, która przy- 
sycha i tworzy strupy wilgotne, żółtawe, zielonawe, ma
jące siedlisko najczęściej na policzkach, ustach, nosie 
i na pokrytej włosami części głowy; strupy te, nie prze
stając sączyć ciecz kleistą, grubieją.

Leczenie. S i l  co 1/4 ; A2II i kąp. z C5, nać. okł. 
z C5 na twarz; nać. okł. z F 2 na podżebra; kąp. nać. 
okł. z S., 20 z. C5 na sucho co 1/2 godziny po ziarnku; 
Ele. R. X  Ele. Z. na occip. symp. occip. i na wszyst
kie nerwy twarzy.

k . T rą d z ik  na nosie. (Acne) jak pod f .
I. P la m y  ru de  na tw a rzy  w ą tr a b ia n e , (taches hepatiques).

Leczenie. F. nać. okł. z F2 na podżebra, albo nać. 
lub okł. z F lub C5 na podżebra. Ele. R. X  Ele. Ż. 
na occip. i na wszystkie nerwy twarzy.
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m. R óża  tw a rzy  n ieusta jąca , wyleczona jak pod g.
n. P ieg i (lentile) żółtego albo ciemnego koloru, zależy od 

tworzenia się barwnika w komórkach siatki Malpighiego, 
które się powiększają przez wpływ światła i ciepła sło
necznego , znajdują się głównie na twarzy i to latem, 
zimą giną lub bledną. Ponieważ barwnik piegów ma 
swoje źródło we krwi, to należy się strzedz wszelkiego 
napływu krwi do twarzy.

Leczenie. A. co 1/4 A2 co 1/4 nać. okł. i kąp. z A2.
237.a  Tyfus p. Gorączki. Nr. 5, lit. a.

U .

238. Uderzenie krwi kongestja, plucie krwią (Hemoptysie).
Nie jest to plucie krwią, jakie wydarza się w zapa

leniu płuc, ale jest krwotok naczyń krwionośnych, może 
być w gardzieli, w kanale oddechowym czyli tchawicy, 
w oskrzelach płuc.

Leczenie. A. A2, dozy słabe, C5, kąp. z C5, nać. 
z F 2 na podżebra, okł. nać. z A2 na serce. C II., Ele. 
N. na occip.

239. Uderzenie piorunu czyli skutki jego.
Leczenie. 10 z. S. na sucho odrazu. Ele. R. X  Ele. 

Z. na occip. plex. na skronie i na wszystkie nerwy gło
wy, okł. z Ele. B. lub namaczanie głowy Ele. B.

240. Ukoszenie Żmiji.
„Nie miałem w leczeniu tego wypadku," mówi hr. 

M ., lecz mniemam, że S. powinno zniszczyć ten jad, 
jak niszczy inne zatruwania.

241. Ukłucie owadów.
(Ossy, pszczoły muchy karbunkułowej, skorpjo- 

nów i t. p.)
Leczenie. C. co 1/4, okł. z C., z Ele. R. z Ele. B., 

z Ele. N., nać. okł. z C5, nać. okł. z S.
242. Upadek sił ogólny (prostration).

Często wystarcza przystawienie Ele. R. na dołek żo-
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łądka, na plex. okł. z Ele. R. na occip. 3—4 z. S. na 
język na raz.

Lecz jeżeli upadek sił jest stanem chronicznym, lub 
uparte, pod powyższem nie ustępuje, przystawia się Ele
ktryczności na wszystkie nerwy głowy, po bokach ko
lumny pacierzowej, a wewnątrz S. albo 20 z. C5; Ele.
R. X  Ele. 2. na wyżej wymienione nerwy, lub okł. z Ele. 
B. albo z Ele. N.

243. Usta (Bouche).
a . Z apalen ie  w n ętrza  u st jamy ustnej, (stomatite) p r z y  bólu 

żo łą d k a  z cuchnieniem  z u st.
Leczenie. Płk. z Ele, B., albo z Ele. R ., albo z S.

S. C. do wewnątrz; Ele. R. X  Ele. Ż. na dołek żo
łądka na plex. kąp. C5; nad. z C5 na też same punkta; 
kąp. z S. nad. z S. kąp. z A2.

b. Z apa len ie  u st m erku rya ln e  (stomatite mercurielle) z nad
użycia merkuryuszu.

Leczenie. S. co 1/4 albo C., albo C5, albo co 1/2 
godziny 1 z. C5 na sucho, kąp. C5. Ele. R. X  Ele. Ż. 
na occip. sym. wielkie i małe podjęzykowe i na pod 
oczo-doły.

c. Z apalen ie  u st syfilistyczn e, (stomatite syphilitique).
Jeżeli się opiera leczeniu p. S. to wewnątrz Ven. 

i płukania z Ven.
d. Cuchnienie z  u st (Stomacace), z owrzodzeniem lub bez, 

działać przez A. i jak pod a. zwykle u dzieci wątłych 
od 3—10 lat.

e. Pow iększone cuchnienie z u st podczas re g u la rn o śc i, jak 
pod a. a przytem A2 do wewnątrz.

f .  N iem ożność o tw a rc ia  u st z powodu bólu w szczęce.
Leczenie. Ele. R. na occip. na symp. na muszkuły 

szczęki, albo nad. i kąp. z C5, albo nad. z S. na szczęki,
g . A f ty  patrz Grzybki Nr 61.
h. Z apalenie u st z  n a ro śla m i p a so ży tn em i (Muguet).

Na błonie śluzowej wnętrza u s t, małe białe płatki 
rozrzucone albo skupione, podobne do grudek mleka
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zsiadłego. Napastuje zwykle dzieci, młodzieńców, star
ców rzadziej. Zła żywność bywa często przyczyną.

Wewnątrz i w płókaniach S ., jeżeli uporczywe, tak 
samo C.

k . Szkorbu t patrz Szkorbut Nr 229.

Wy l e c z e n i a .
Pewien professor z Rzymu 65-letni, dotknięty szkor

butem już w trzecim stopniu, wyleczony w 7em mie
sięcy p. S.

Kobieta, cuchnienie z ust powiększające się podczas 
regularności, zkomplikowane ze współczesnem stwardnie
niem jajnika lewego, przeszkadzającem chodzić, odraża
jący odór odpływów miesięcznych, a w przerwach od
pływy zielonawe, czasem z silnemi bólami, wyleczona 
w kilka miesięcy p. S. i leczenie jak pod a. nadto A2.

244. Uszy por. Głuchota Nr 50.
Wady i choroby labiryntu ucha, z powodu głębo

kiego i niedostępnego dla badania położenia, poznają się 
z wielką trudnością. Jeżeli one są wrodzone, albo pręd
ko po odrodzeniu nabyte, to ich skutkiem bywa zawsze 
niemota.

a . Bóle w  uszach. (Otalgie).
Reumatyczne bóle w skutek zaziębienia, wydarzają się 

najczęściej u dzieci i kobiet w skutek zaziębienia, bywa 
darcie nietylko w uchu ale w połowie całej twarzy. Cza
sem bóle kłujące w głębi ucha, piekące szarpiące, i na 
zewnątrz się pojawiają. Czasem kłócie rozszerza się aż 
do połyku z bólem głowy i łzawieniem oczów połączone, 
czasem obok tych bólów daje się uczuwać wielka dra- 
żliwość na głośne mówienie. Czasem ból kurczowy, ro
pienie, utrata słuchu i uczucie zimna w uchu, czuć się daje.

Leczenie. S. S5, C. A2, co 1/4, okł. na ucho z C5, 
z S. z A2, okł. z Ele. B. na obydwa uszy. Ele. R. X  
Ele. Z. na małe muszkuły za uszami i w dołku, który 
się tworzy pod uchem, gdy się otworzy usta w punk-
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tach, gdzie łączą się ze szczęką, trzeba podczas przy
stawiania Elek. otworzyć usta, kąp. z C5 z S, z A2 Ele. 
B. do ucha.

b. Z apalen ie  ucha. (Obite) .
Pojawia się zwykle u dzieci skrofulicznych, bądź to 

w skutek zaziębienia, bądź wskutek katarów, z następnem 
owrzodzeniem kanału zewnętrznego lub też wewnętrznego 
i jest dwojakiego rodzaju, albo ostre, albo przewlekłe, 
ogranicza się albo na ucho zewnętrzne w połączeniu 
z bólem, gorączką, opuchnięciem, darciem w głowie, w po
liczkach i zębach. Najczęściej pojawia się ta przypadłość 
po szkarlatynie , odrze , ospie i innych wysypkach, do- 
dołączają się do tego opuchnięcia gruczołów podszczę- 
kowych z następnym uszo-tokiem, który wydziela ma- 
teryą ropiastą, mocno cuchnącą, która otaczające części 
rani, i bardzo często bębenek nadweręża, przeto daje 
powód do tępego słuchu, szumu, syczenia, dzwonienia, 
łoskotu itp. Jeżeli zapalenie pojawia się w wewnętrznym 
kanale, wtedy powstaje pieczenie, kłócie, darcie, puka
nie wewnątrz czaszki, w mózgu, które to symptomy przy 
najmniejszym zaziębieniu wzmagają się, słuch zaś staje 
się nader drażliwy.

Leczenie jak pod a.
c. P łyn ien ie  m a te ry i z  ucha. (Otorrhee) jak pod a.

Może pochodzić z różnych przyczyn, np. z kataru, 
ze skrofuł, z pruchnienia kości, w skutek spędzenia wy
sypek, nadużycia merkuryuszu, wstrząśnienia głowy. 
Upływ może być albo śluzowaty przy zwyczajnem kata- 
ralnem zapaleniu, albo ropiasty przy pruchnieniu kości 
skalistej.

d . P łyn ien ie  z  ucha z bólem zębów, jak pod a ., oraz nacie
rania lub okłady z C5 na punkta bolące zewnętrzne.

e. O słabienie słuchu  (dysecie), pochodzi ze zgrubienia łub 
przedziurawienia bębenka, albo z opuchnięcia zewnętrz
nego kanału usznego, często połączone z upływem jak 
pod a.

37
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f .  O słabienie słuchu  z uderzeniem  k r w i  do  g łow y.
Leczenie: A ., albo A2 co 1/4, kąp. okł., nad. z Ele. N., 
albo z Ele. B. na całe ucho.

g . Szum , dzw onienie, syczenie, piszczenie w  u sza ch , najczę
ściej ze zbytecznego napływu krwi do głowy.

Leczenie: Ele. N. na ocip. na ciernie głowy, na mu- 
szkuły z tyłu ucha, i w dołek jaki się tworzy pod uchem 
po otwarciu ust i kilka kropel do ucha , usta otworzy
wszy jeżeli jest stan kongestyjny (uderzenie krwi). Je
żeli zaś niema uderzenia to jak pod a.

Do wnętrza ucha wkłada się kawałeczki waty napo
jone płynem elek., lub roztworem ziarnek często S2 było 
skutecznem, przy uderzeniach krwi do głowy S X A.

h. K rw a w ien ie  z  ucha.
Leczenie: AI I ,  albo A2 II bardzo często n. p. co 5 

minut używać, okł. z A., lub A2, na serce, Ele. N., 
na occip., symp. i lekko namaczać około serca. kąp. nać- 
i okł. z A2, niekiedy S., X  C., a nadewszystko C5, 
z okładami i nacieraniami z C5 na serce i kąp. C5 usu
wały krwiotoki.

k . Z apalen ie  gruczołów  ślinn ych  podu sznych  (parotidite, 
Oreillons).

Leczenie : C I I , C5, co 1/4; 20 z C5 na sucho, co 
pół godziny jedno nać. okł. z C5 na miejsce . kąp. z C5 
nać. z C5 na podżebra, okł. z Ele. B. na miejsce, przy
stawianie Ele. R. X  Ele. Ż. wokoło opuchłego gruczołu.

i. P o lip  w  p rzew odzie  słuchow ym .
Leczenie: Ele. B. do ucha parę kropel lub na wacie. 

20 z. C5 na sucho, kąp., nać., okł., z C5. Wstrzyki
wania w ucho z C5, C. do wewnątrz co 1/4, Ele. R. 
do ucha na wacie i na trzy małe muszkuły za uchem, 
albo wstrzykiwanie z S5, S ., A2.

m. P rzew rotność ro zm a ita  słuchu.
Leczenie: jak pod g . , a czasem dodać F.
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Wy l e c z e n i a .
P ły n ie n ie  z  u c h a , dziewczynka 7-letnia wyleczona 

przez S. i Ele. R.
W ie lk i szum  tv u s za c h , M. 41-letni wyleczony przez. 

A. i Ele. N ., z połową lub 3/4 wody na okłady.
S p a zm y  w  u c h u , K. 27-letnia uleczona, przez płu

kanie gardła rozczynem Ele. R. z pół na pół, lub 3/4 
części wody.

P łyn ien ie  z  u szó w , od 3. miesięcy wskutek zatrzy
mania mleka podczas karmienia, K. 35-letnia wyleczona 
p. S.

P ły n ie n ie  z  ucha z kłuciem pod żebrami, brakiem 
apetytu, dziecko 9-letnie wyleczone w miesiąc p. S.

245. Utrata krwi, przez kanał, odchodowy trwająca od 10. lat. 
wyleczona u mężczyzny 41-letniego p. S. , i okł. z F2 
na podżebra.

Leczenie: z F. co 1/4, nadewszystko okł., lub nać. 
z F 2 na podżebra, Ele. R. X  Ele. Ż. na dołek, na plex. 
kąp., C5, nać. , C5, na podżebra, kąp., A2.

U tra ta  k r w i  z  M a c ic y , patrz Regularność.
246. Utrata czyli przewrotność smaku, patrz Błędnica Nr. 20.
247. Utonięcie, uduszenie przez zalanie wodą S., co 1/4 

Ele. R. X  Ele. Z. na occip. plex. na ciemię, na dołek 
piersiowy, kąp. z C5 nać. z C5, na dołek piersiowy, lub 
okł., 20 z C5 lub 20 z. A2 co 1/2 godziny po ziarnku 
na sucho.

247bisUmysłu przytępienie, (Hebeternent).
a . J eże li p o ch o d zi ze sk ro fu łó w , S., Ele. R. X  Ele. Z. na 

occip., symp. i plex., kąp. z Ele. B ., z C5. , z S., 
naó. z C5, z S., z A2.

h. J eże li w  sku tek  choroby w ą tro b y , tak samo się leczy, tylko 
z dodaniem F Il co 1/4 i okł., lub nać. z F2 na pod
żebra.

37
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c. Jeżeli z w p a d n ięc ia , tak samo jak pod a . ,  ale używać 
często kąpieli.

d . J e że li z  przelekn ien ia  A2II co 1/4; nać. okł. z A'2, na 
całą głowę, kąp. z A2, kąp. z Ele. N. W niektórych 
razach następowało wyleczenie kilkoma kompresami z Ele. 
E. na occip., sym. i plex.

e. J eże li z  pow odu  n adu życia  ch in y , Ele. K. X  Ele. Z. na 
occip., plex. symp. i wszystkie nerwy głowy, S ., kąp. 
z C5, z S., z A2, z Ele. B.

248. Upławy białe, (Leucorrhee) patrz Macica Nr. 105.

W .

248bisWargi (usta)
a . O puchnięcie tw a rd e  wierzchniej ust połowy.

C II co 1/4, okł. z C ., z Ele. B. kąp. z C5, nać. okł. 
z C5, co 1/2 godzina jedno z C5 na sucho.

W y l e c z e n i a .

na ustach  wyleczony p. C.
Leczenie: p. Rak. Nr. 181.

b. R a n y  na u stach , K. 28-letnia córka ojca bardzo starego, 
która miała rany rakowe na ustach, po połogu dostała 
bolesnej rany na nich, ze strupem utrudniającym jedze
nie i mówienie, lapisowano, i rana się zamknęła. Lecz 
odtąd częste bóle wnętrzności, z obfitą biegunką, mu
siała leżeć, wychudnienie, pragnienie, ciągła gorączka 
poty nocne womity i biegunka, potem złośliwy kaszel, 
widoczny napad choroby na wnętrzności i płuca, została 
w kilka tygodni wyleczona przez S.
C iężk ie opuchnienie u s t , wyleczone przez S. i Ele. N. 
w okładach.

249. Wątroba i Śledziona (Foi et Rate). Wątroba jestto 
największy organ jamy brzusznej, leżący na prawej stro
nie u góry brzucha, pod ostatniemi żebrami, zaraz pod 
przeponą, z prawej strony żołądka. Składa się ona ze
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zwartej, ale łatwo mogącej się rozszerzać, ciemno-czer
wonej massy, ma podługowatą czworoboczą formę z za- 
okrąglonemi brzegami, waży od 4ech do 6ciu funtów. 
Przy badaniu mikroskopowem, dostrzegamy, że tkanka 
wątroby składa się z mnóstwa komórek, w których od
bywa się główna czynność wątroby, przygotowanie żółci, 
materyał do tego otrzymują wątrobiane komórki ze krwi, 
którą dostarcza żyła zwrotna ze śledziony, z gruczołu 
podżołądkowego, żołądka i kiszkowego kanału. Ta cie
mna krew zawiera bardzo wiele niezdatnych już dla 
żywienia materyj, mianowicie zużyte krwiste kulki, i ta 
to materya służy do wytworzenia żółci, Przygotowana 
w komórkach wątrobianych żółć, wchodzi do przylegają
cych żółciowych kanalików, ztąd stopniowo przechodzi 
do większych kanałów, nakoniec na dolnej powierzchni 
wątroby dochodzi do przewodu żółciowego, przez który 
wyczynia się z wątroby wczęści do dwunastnicy, w czę
ści przez rozgałęzienie żółciowogo przewodu do żółcio
wego pęcherza, w tym pęcherzu jak w rezerwoarze, część 
żółci pozostaje jakiś czas, dopóki nieprzejdzie w kiszki, 
jeżeli podniesiemy wątrobę tak, aby można było widzieć 
jej spodnią nieco wklęsłą powierzchnię, to w środku 
niej okaże się głęboka poprzeczna brózda (brama wą
troby) do której wchodzą: żyła zwrotna i wątrobiana, 
arterya z nerwami, a wychodzą, żółciowy przewód i lim- 
fatyczne naczynia, na prawo od bramy, jest przyrośnięty 
do wątroby żółciowy pęcherz będący w związku z żół
ciowym kanałem. Żółć jesto gęsty, gorzki płyn, mienią
cego się koloru, to żółtego, to szarego, to zielonego, 
albo zielonawo-czarnego. Następujące symptomata wska
zują choroby wątroby i śledziony, g d y ż  organa te są  so
lid a rn e  mają wspólne choroby i leczą się tem samem 
lekarstwem. Żółta barwa skóry, uryna gęsta, żółta, albo 
różowa, odchody stolcowe szarowo-gliniaste, bóle w pod- 
żebrach prawych, albo w dołku, rozciągające się poziomo, 
aż do kolumny pacierzowej i dochodzące w górę do pra-
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wej łopatki, do szyi z ciężkością w prawym boku i czę- 
stemi womitami żółciowemi. Prawie zawsze choroby wą
troby i śledziony rozszerzają się na żołądek i wnętrz
ności osobliwie wtenczas, gdy są charakteru zapalnego 
i sprawiają bóle żołądka, które zamiast uśmierzać się 
po użyciu S. jak zwykle, zwiększają się właśnie pod jego 
działaniem i stawiają mu opór. Po tej właśnie uporczy
wości poznaje się prawdziwe przyczyny.

Leczenie wtedy jest wewnątrz F il i nać. , okł. z F 2 
(10— 15—20 z. na szklankę wody, lub ziarn 5 do je
dnej łyżki stołowej oliwy).

Serce łatwo odczuwa choroby wątroby i w tym wy
padku do symptomatów powyższych, dołączają się sym- 
tomy choroby serca, zawrót, bicie serca ec t., wtedy 
należy naprzemian zażywać F i l  X A 2II z dodaniem nać. 
z A2 na serce, i nać z F 2 na podżebra i Ele. N. za
miast niżej wyrażonych Elek.

Leczenie. F i l  co 1/4 okł. lub nać. z F 2, z C5, na 
podżebra kąp. C5 Ela. R. X  Ele. Ż., na 6 punktów. 

a. Z apalenie w ą tro b y  (Hepatite). Wątroba pokryta jest bło
ną otrzewną, przeto zapalenie może być albo tylko 
w tej błonie, albo też w samym miąższu wątroby.

Przyczyny, najczęściej zaziębienie, przemoknięcie, 
albo mechaniczne uszkodzenie jako to : uderzenie, zgnie
cenie, silne ściskanie odzienia, np. sznurówki u kobiet, 
pasy rzemienne u mężczyzn. Pośrednio może zapalenie 
powstać podczas zapalenia kiszek, albo zapalenia płuc, 
opłucnej, nerek a czasem i przy zapaleniu mózgu. Zwy
kle pojawia się zapalenie wątroby, tylke w błonie wą
trobę pokrywającej, przezco tworzą się wypociny na po
wierzchni wątroby i tylko wtedy, gdy zapalenie tej błony 
przybiera groźną formę, przechodzi także istota wątroby 
w rzeczywiste zapalenie.

Symptomy: Naprzód pojawiają się bóle w okolicy wą
troby pogorszające się przez naciśnienie, poruszenie 
kaszel, kichanie, albo głębokie wzdychanie, oddecha-
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nie jest krótkie i utrudnione, dołączają się do tego nu
dności, napinanie do womitów, także womity, opadnięcie 
z sił przy gwałtownem zapaleniu. Gorączka nie jest 
zbytecznie silna, dołączają się do tego poznaki żółtaczki, 
przy dłuższem trwaniu tworzą się pod otrzewną wypo
ciny, zgrubienia zrośnięcia otrzewnej z istotą wątroby, 
albo z przeponą w dolnej części z kiszkami żołądkiem, 
powstają stąd guzowate obrzmienia, stwardnienia), które 
z czasem przechodzą w długa trwałe wrzody, połączone 
z gorączką i nieznośnemi bólami.

Lecznie: F I co 1/4 nać. okł,. z F 1 lub C5 na pod- 
żebra, kąp. z C5 Ele. R. Ele. Ż. na plex. symp. i na 
dołek żołądka Ele. B. na podżebra.

b. W ą troby chroniczne zapalenie. Z małemi wyjątkami, za
palenie ostre rozwija się zwykle w chroniczne. Pochodzi 
szczególnie z zaziębienia i jest reumatycznego rodzaju 
odznacza się bólem kłującym, szarpiącym pod prawemi 
żebrami od grzbietu. Najczęściej ulegają pijący wiele 
wódki, piwa, wina, z początku objawia się nieporządek 
w trawieniu, odbijanie ciśnienienie w okolicy żołądka, 
nieprawidłowe wypróżnienia, to rozwolnienie, to zaparcie 
stolca. Następnie skóra przybiera ciemno-żółtawą barwę, 
niekiedy z zielonkowatym odcieniem i lekkie żółtawe 
zafarbowanie białka ocznego, równocześnie rozwija się 
znaczne wyniszczenie, wątroba bardzo się powiększa, i sta
je się czułą przy naciśnieniu. Po kilku miesiącach, a na
wet latach, wątroba stopniowo zmniejsza się co do obję
tości, a razem z tem umniejszeniem objawia się słabe 
obrzmienie śledziony i puchlina wodna brzucha, w końcu 
chory umiera z ogólnego wyniszczenia.

Leczenie: F II co 1/4, nać., lub okł. C5, albo F 
na podżebra kąp. C5, Ele. R. i Ele. Ż. na 6 punkt, 
i dołek żołądka. Ele. B. na podżebra.

c. Z apalen ie  w ą tro b y  i  żo łą d k a  (Gastrohepatite).
Zapalenie wątroby lub śledziony, zwykle udziela się 

żołądkowi i naodwrót. Na zasadzie ogólnego prawidła,
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przy połączeniu dwóch albo trzech chorób, koniecznie 
trzeba odróżnić tę (jeżeli można), która była pierwszą 
przyczyną innych chorób, dla tego, że uleczywszy tę, 
ulecza się zarazem inne. Błędne rozpoznanie nie da do
brego skutku.

Leczenie: F I I. co 1/4, S II. co 1/4, nać., okł. z F 4 
na podżebra, kąp. z C5, z S. nać. z C5, z S. na żołą
dek. Ele. R. X  Ele. Ż. na dołek, kąp. z Ele. B.

d . S tłu szczen ie w ą tro b y , czyli w ątroba  sa d ło w a ta , zdarza się 
u cierpiących gruźliczną chorobę (tubercules), chorobę 
sercową, i u osób używających wiele tłustych potraw, 
a mało ruchu. W słabym stopniu tej choroby nie bywa 
żadnych szczególnych cierpień w silniejszym stopniu, 
wątroba obrzmiewa, jest nieczułą przy naciśnięciu, brzegi 
jej gładkie, tępe, często trawienie upośledzone, choroba 
ta odróżnia się od zapalenia tem, że nie ma bólów w oko
licy wątroby, sinożółtego koloru skóry, a także przy 
dalszem jej biegu śledziona nie nabrzęka i nie bywa 
stopniowego zmniejszenia wątroby i wodnej puchliny 
brzucha.

Leczenie jak zapalenia wątroby pod a. z dodaniem 
S. i S5 wewnątrz i zewnątrz.

e. S tw a rd n ien ie  w ą tro b y  (Indurations) (Fisconies) nawet 
zawsze, zatkania i stwardnienia w następstwie febry prze- 
miennej.

Leczenie: F I. co 1/4, nać., okł. z F 2 na podżebra, 
lub C5, Ele. R. X  Ele. Z. na kark, na symp. i na miej
sce stwardniałe.

f .  S tw a rd n ien ie  w ą tro b y  z  pu ch lin ą  w odn ą.
Leczenie: E II. co 1/4, okł., nać. z E. na podżebra, 

kap. z C5 i Ele. R. X  Ele. Ż. na symp., plex. okł. 
z Ele. B. na wątrobę i na plex.

g. S tw ardn ien ie  skom plikow an e zgrubieniem  ż y ł ,  patrz Ży
laki (varices).

Leczenie wtedy F. X  A.
h. Ż ó łtaczka  p. Żółtaczka.
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i. Z a tk a n ie , zam ulenie w ą tro b y  i  śledzion y  (Engorgement 
du foie et de la rate).

Leczenie: F I .  co 1/4, albo w godzinę jedno z. F. na 
sucho; okł. z F. lub F2 na podżebra, albo z C5 tamże, 
kąp. C5, Ele. R. X  Ele. Ż. na plex. , symp. na pod
żebra, kąp. z A2.

k . G u zy  na w ą trob ie , jak pod c. i Ele. R. X  Ele. Z. przy
stawiać na wątrobę i śledzionę.

l. Żółciow e kam ien ie , kam ienie w ą troby.
Wytwarzają się w pęcherzu żółciowym, z żółciołoju 

w połączeniu ze śluzem skrzepłym, który w formacyi 
kamieni żółciowych, rdzeń tychże stanowi, około których 
żółcio-łój warstwami osiada, tym sposobem kamienie 
żółciowe od wielkości piasku, prosa, do wielkości lasko
wego orzecha powstają, które przez przewód wspólny do 
dwunastnicy się dostają i przez otwór stolcowy równo
cześnie z kałem odchodzą Powstają kamienie żółciowe 
także w skutek pożywienia, albo siedzącego życia, w sku
tek odziedziczonego usposobienia, tak że wytwarzanie 
kamieni wątrobianych przechodzi z pokolenia na poko
lenie. Forma tych kamieni jest zwykle trójkątna, także 
wałkowaty, powierzchnia gładka. Większe kamienie żół
ciowe ugrzązają w czasie przejścia przez przewód żół
ciowy i stają się przyczyną uporczywej żółtaczki. Jeżeli 
kamyki są większego kalibru i w większej liczbie, wtedy 
wywołują często zapalenie pęcherza żółciowego, z nie- 
znośnemi bólami w tymże.

Obecności kamieni w żółciowym pęcherzu nie towa
rzyszą żadne objawy, tak że wielu chorych nie podej
rzewa ich obecności. Niekiedy zdarzają się bóle podobne 
do nerwo-bólów (cardialgia) i bywa żółtawy kolor skóry. 
Częściej zaś kamienie odchodzą z wypróżnieniami bez 
wszelkiej przypadłości, lecz przy przechodzeniu większych 
kamieni przez żółciowy przewód, często bywają tak zwane 
wątrobiane kolki, przytem zjawiają się kolące, wiercące, 
silne bóle w okolicy żółciowego pęcherza, po większej
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części towarzyszą im womity, a stan ogólny wydaje się 
bardzo groźnym. Skoro kamień dojdzie do kanału ki
szkowego, boleści ustają, w wypróżnieniach stolcowych 
można znaleść wyrzucony kamień.

Leczenie jak zapalenie wątroby pod a.
m . W ątrobiane p la m y  p. Liszaje, Ostudy, Nr. 99.
n. P rzeistoczenie się , zw yrodn ien ie  w ą troby.

Jest to cierpienie organiczne, charakteryzujące się 
przez osobliwe zwyrodnienie wątroby, polegające na wsią
kaniu materyi białko-włóknistej , zaniknięciem miąszu 
i naczyń właściwych.

Symptomy. Z początku w formie ostrej wątroba po
większa swoją objętość i jest siedliskiem bólu głuchego, 
tępego, który nie powiększa się pod naciśnięciem w pra
wem podżebrzu. Żółtaczka przytem rzadko towarzyszy. 
Dwie są cechujące poznaki: pierwszą jest szczególne za
barwienie skóry na twarzy i szyi, żółtawe, wodniste, 
nadające barwę miedzianą, drugą dostarcza badanie 
uryny.

Nabrzmienie brzucha dość znaczne, które poprzedza 
nabrzmienie nóg, a które następuje dość późno po pu
chlinie brzucha. To wielkie opuchnienie brzucha i nóg 
jest uderzającym kontrastem z chudością ramion i całej 
wyższej części ciała. Nabrzmienie powiek, górna opa
dająca , dolna podwójnie gruba wypełniona płynem wo
dnistym. Oczy łzami napełnione. Obok żółtego zabar
wienia, skóra jest sucha i bardzo chropata, mianowicie 
na twarzy i szyi. Żyły rozszerzone i w różnych zakrętach 
rysujące się na brzuchu, oddechanie utrudnione, trawie
nie ciężkie, czasem z odbijaniem się, womitami i małą 
biegunką. Mocz pomarańczowego koloru, przy końcu mi
mowolne stolce, ziębienie. Puls częsty zjawia się do
piero przy zbliżającej się śmierci.

Przerodnienie wątroby zdarza się zwykle między 30 
a 40 rokiem, chociaż dzieci i starcy nie bywają wyją
tkiem, i następuje zwykle w skutek choroby poprzedniej
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towarzyszącej chorobie serca. Można łatwo wziąść ją za 
inną chorobę wątroby, albo puchlinę, albo obąblenie 
(enkystement) jajników. Może także być następstwem 
nadużycia alkoholiów, syfilisu, długotrwających ciężkich 
zmartwień.

Rozpoznanie tej choroby przedstawia wiele trudności. 
W pierwszym peryodzie symptomy są niepewne i nie- 
wydatne.

Leczenie: F I .  albo F II. co 1/4 i okłady z F 2 na 
podżebra. Jeżeli się domniemywa początku syfilitycznego 
F X  Ven. alke C. X  Ven. (w dozach słabych) ale za
wsze z okładami z F 2 na podżebra. Można także brać 
kąp. z C5, a jeżeli jest choroba serca kąp. z A. i lekkie 
okł. z Ele. B. na serce.

Hr. M. jeszcze dodaje okł. lub nad. z C5 na pod
żebra, Ele. R. X  Ele. Ż. na plex., na dołek i na symp., 
okł. z Ele. B. na części cierpiące.

Wyleczenia.

C ierp ie n ia  w ą tro b y  od  1 4  la t uleczone w kilkunastu 
dniach jedynie przez okłady z F 2.

K am ien ie  żó łc iow e po łączon e ze sc ya tyk ą . K. 24-letnia 
chora od 5 la t , po 20 dniach znikła puchlina brzucha 
i scyatyka przez F.

Z am ulen ie w ą tro b y  i  śledzion y z w odn ą  p u ch lin ą  od 
8 miesięcy, K. 18-letnia uleczona p. F. wewn. i zewn.

Podobny w y p a d e k  E. 50-letnia od wielu lat straszne 
bóle w okolicy wątroby, od których była osłabioną i scho
rzałą, nadto kamienie żółciowe, stolce gliniaste, wyle
czone przez F.

Z apa len ie  w ą tro b y , K. 70-letnia, która przed dwoma 
laty miała dwa razy zapalenie wątroby, po których zo
stało wiele cierpień chronicznych, wyleczona przez F.

Z apa len ie  w ą tro b y , K. 80-letnia cierpienie wątroby 
bardzo ciężkie z wielką utratą krwi stolcem, brak ape
tytu, ogólne osłabienie, bezsenność, ból między łopa-
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tkami i w prawym boku, niemożność przewrócenia się 
w łóżku, zatwardzenie, bladość, wyleczona przez F.

C iężkie c ierp ien ie w ą tro b y  z k rw io to k a m i wyleczone 
w 20 dni, lecz NB. p. A. X  F.

Z apalenie w ą tro b y  chroniczne od 2 lat K. 34-letnia 
wyleczona przez F. i okłady z F 2 na podżebra.

Z apalenie chroniczne ze stwardnieniem, następnie wo
dna puchlina podbrzusza; pompowano wodę przed 8 laty. 
W pięć miesięcy opuchnienie brzucha zniknęło. K. 51 
letnia była uleczona p. F. i p. Ele. B. na dołek ż.

O grom ny rozrost w ą tro b y  (hypertrophie). M. 24-letni 
wyleczony p. F., okl. z F 2 i Ele. E. na symp., plex.

G uz na w ą trob ie  (tumeur du foie), K. 40-letnia wy
leczona p. F. X  S.

250. Węglik, Karbunkuł (Antrax).
Wrzód zaogniony tkanki komórkowej pod skórą i w skó

rze, rozróżniają dwa rodzaje. Antrax łagodny, albo (fu- 
roneles clous), wrzody i A n tr a x  z ło ś liw y , za ra ź l iw y , w ła 
śc iw y  karbu nku ł. Pierwszy patrz Nr. 260 W rzodzian k i. 
Drugi por. C zarna k rosta  Nr. 97 lit. e.

Francuzi W ęglik iem  (Charbon) nazywają ukłucie owadu, 
muchy, która ssała ciało trupa gnijącego. Jest ono ja
dowitsze i boleśniejsze jak Antrax.

Tu będziemy mówić o K arbun ku le w ła śc iw ym  (car- 
bunculus). Pojawia się jako zapalenie podskórne tkanki 
komórkowatej z dążnością do przejścia w gangrenę. Z po
czątku przedstawia się w formie większego wrzodu i od
różnia się od niego tem , że ma swoją siedzibę głęboko 
pod skórą, otoczenie jego jest bardzo twarde i bolesne, 
zwolna wzmaga się ta twardość, tak wszerz jako i wzdłuż 
i wgłąb, zapalenie jest znacznej objętości, bóle przy wzma- 
gającem się zapaleniu dochodzą do wysokiego stopnia, 
przyskórnia pokrywająca karbunkuł jest ciemno-szkar- 
łatną, albo niebiesko-czerwonawa, bardzo gorąca, przy 
ciągle wzmagających się bólach osobliwie w nocy.

Symptomy: gorączka gwałtowna połączona z bezsen-
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nością, majaczeniem i niespokojem, dołącza się do tego 
brak apetytu, język suchy, opadnięcie z sił, w dalszym 
ciągu pojawiają się silne dreszcze, przyskórnia pokry
wająca karbunkuł, przybiera czarno-niebieskawą barwę 
i formuje rodzaj pęcherzyków, które pękają i ropnie two
rzą, z których otworów występuje materya gęsta z krwią 
pomieszana, czasem wydziela się tkanina mięśni zgan- 
grenowanych, poczem odpływ materyi staje się swobo
dniejszym, a rany goją się zwyczajnym sposobem. Jeżeli 
gangrena wzmaga się tak wszerz jako i wgłąb, wtedy 
spustoszenie tak skóry jako i mięśni jest znaczne, przy- 
tem opadnięcie z sił grozi śmiercią. Karbunkuł pojawia 
się najczęściej u starszych, ale silnych i zażywnych osób, 
czasem też u wątłych i chorowitych, wydarza się albo 
pojedynczo, czyli sporadycznie, albo okolicami, czyli en
demicznie; najczęściej na grzbiecie, na karku, rzadziej 
na barkach, na kości mostkowej, najrzadziej na kończy
nach górnych lub dolnych, powstaje z niewiadomych 
przyczyn i stanowi rodzaj złośliwego wrzodu.

Leczenie: C. co 1/4, okł., nać., kąp. z C5, albo okł. 
naó., kąp. z S., nać. z A2, Ele. K. i Ele. Ż. na odpo
wiednie nerwy, S. do wewnątrz.

Trzeba spieszyć zatrzymać chorobę, gdyż w 24 go
dzin następuje śmierć niekiedy.

251. Wielka choroba (Epilepsia) (Eclampsia). Choroba Św. 
Walentego. Padaczka.

Należy do rzędu zboczeń układu nerwowego, pojawia 
się w rozmaitych formach, tak u mężczyzn jak i kobiet, 
w latach rozwoju i dojrzałości, rzadziej w podeszłym 
wieku. Jest to zagadkowa choroba, którój istoty nikt 
jeszcze nie podołał zbadać , albowiem pojawia się ona 
raptownie bez wszelkich zwiastunów, wpośród najwesel
szej rozmowy, albo przy pracy, i obala swoją ofiarę na 
ziemię często z krzykiem, utratą przytomności, z kur
czami ściągającemi mięśnie, osłupiałością, albo kurczami 
w rękach, nogach, w grzbiecie, i gwałtownem tłuczeniem
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głową o ziemię, zębami ściśniętemi, pianą z ust, odde
chem utrudnionym, trwożliwym i charczącym, przytem 
wielki palec w pięść wciśnięty, tak że go trudno wydo
być. Bardzo często wydarza się przy napadzie mimowolny 
upływ moczu, nasienia, a nawet kału.

Napady epileptyczne pojawiają się na początku w for
mie chwilowych ściągających kurczów, raz lub dwa razy 
do roku, później coraz częściej i gwałtowniej. W niektó
rych formach pojawiają się przed napadem zwiastuny, 
jako to : nudności, zawrót, ćmienie przed oczyma, uczucie 
jakieś na podobieństwo prądu elektrycznego i t. p.

Cechującym charakterem wielkiej choroby jest to, że 
j ej napad nie zapowiada się żadnemi oznakami, i że po 
przejściu zostawia przytępienie umysłu, ogłupienie, a pod
czas napadu czynność zmysłów zawsze zupełnie ustaje, 
chorzy tracą w chwili napadu przytomność i dopiero po 
przebudzeniu dowiadują się od otaczających co się z niemi 
działo.

Takie uczucie, wedle zeznań chorego, powstaje albo 
w potylicy, albo w kolumnie pacierzowej i zdąża pro
mienisto od mózgu do dołka sercowego, przeto stara się 
taki chory czemprędzej zdążyć do łóżka lub na pewne 
miejsce, aby gwałtownie na twarde przedmioty nie upaść. 
Często pojawia się taki prąd epileptyczny, jako powiew 
ciepły lub chłodny, wychodzący z ręki z uczuciem łech
tania lub rojenia mrówek, z miganiem iskier przed oczyma, 
z dzwonieniem i szumem w uszach, lub t eż drganiem 
mięśni w ramionach i twarzy, poczem bezwłocznie nastę
puje nagłe upadniecie z utratą zmysłów.

Napady epilepsyi powtarzają się często regularnie 
w odstępach np. co tydzień, co miesiąc, czasem w dłuż
szych, najczęściej zaś w nieokreślonych, tak w dzień, jako 
i w nocy, a nawet kilka razy na dobę. Ta straszna cho
roba przeraża otaczających i powoduje ich do spiesznego 
ratunku; trzymają członki konwulsyjnie rzucane, otwie
rają chorym ściśnięte pięści, sądząc, że tym sposobem
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ulgę im przynoszą, lecz w tem bardzo się mylą, gdyż 
kurcze wewnętrzne tem dłużej trwają, a chory wróciwszy 
do przytomności, tem bardziej czuje się osłabionym. 
Jedno co można zrobić jest to, aby jak najspieszniej po
łożyć chorego na łóżku tak, żeby rękami, nogami, głową 
nie tłukł o twarde przedmioty. Jeżeli się taki napad 
wydarzy na ulicy, natenczas podłożyć mu pod głowę 
jakibądź miękki przedmiot, albo coś podesłać pod cho
rego, ażeby gwałtowne rzucanie się nie stało się mu 
szkodliwem.

Przyczyny tej słabości tkwią w układzie nerwowym 
tak mózgu jak mlecza pacierzowego, także w zwojach 
czyli splotach nerwów, mianowicie w splocie żołądkowym 
(plexus Solaris) zwykle powody są: przestrach, natężenie 
lub gwałtowne wzruszenie umysłu, przedewszystkiem 
onania, zatrzymanie regularności, nieszczęśliwa miłość, 
utajona zgryzota.

Leczenie: Nie zawsze jest łatwo poznać przyczynę 
epilepsyi, lecz należy ją leczyć zasadzając się na pra
wdopodobnych przyczynach, które w ogólności są: złe 
krążenie krwi, robaki, skrofuły; należy poznać o ile mo
żna, czy przyczyna jest skrofuliczna, czy sangwiniczna, 
czyli czy chory jest lim fa tyczn y , czy angiotyczny.

Być może, że chory ma robaki i cierpi osłupienie, 
porównaj Konwulsye Nr. 86.

Lekarstwem prawie stałem jest S.
Czasem (w wypadkach przestrachu) A.
W wypadku robaków Verm.
D o za  w  ogólności je d n o  zia rn ko  na l i t r  czyli k w a r tę  

w o d y , z którego nie d a je  się  na dzień  ja k  3 —4  łyżeczek . 
Czasem nawet taka doza powiększa cierpienie i trzeba 
było zejść do 4 łyżeczek dziennie z I I , a nawet z III 
szklanki.

S III., C I II ., Verm. I II ., A I I I . , albo A2 III. po 4
do 10 łyżeczek dziennie, jednego z wymienionych, które 
osądzi się za stósowne.
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Wypadki pouczające.
M. 22-letni popadał raz na tydzień w wielką chorobę, 

4 łyżeczki na dzień z litra , w którym ziarnko S. roz
puszczono, sprawiły, że od nazajutrz popadał codzień; 
4 łyżeczki z II. powróciły popadanie co tydzień, 4 ły
żeczki z III. wyleczyły zupełnie przez S.

Ogólna reguła, żeby na początek brać dozy słabe, 
a które się zmniejsza stósownie do skutku lub w braku 
skutku, po czem jeżeli choroba nie ustępuje, trzeba zmie- 
nić lekarstwo.

Anticancerosy mogą być próbowane dla kobiet, jeżeli 
się podejrzywa usposobienie hysteryczne.

Wielka choroba przyprowadziła kobietę do idyotyzmu 
z rozluźnieniem muszkułów ściągających kiszkę odchodową 
i pęcherz, pochodząco z ustania czyszczeń miesięcznych 
od 7 lat, była wyleczona w 40 dni p. A. po 3 łyżeczki 
dziennie z litra.

C hłopiec 1 0 - le tn i cierpiący od 2 lat napady co mie
siąc, był wyleśzony w 2 miesiące p. S.

Uboga kobieta , której lapisowano macicę, aby ją uwol
nić od ciężkich porodów, straciła czyszczenia miesięczne, 
lecz natomiast dostała napadów konwulsyj po 8 do 10 
razy dziennie. To trwało przez 7 lat, co zrobiło ją głu- 
powatą. Hr. Mattei dawał A. w dozach zwyczajnych. 
Pierwszego dnia nie było napadu, przez 8 następnych 
dni napady były słabsze, lecz 9 dnia wielki napad. Zmniej
szył dozę wtedy do jed n e j ły żec zk i dzienn ie z  I I I  szk lan k i. 
Po mału chora ozdrowiała i w 47 roku życia powróciły 
czyszczenia, których przez 7 lat nie miewała, to było 
wyleczone p. A.

M . 2 2 - le tn i  miewał wielką chorobę od 12 roku ży
cia, napad raz na miesiąc, sam mówił, iż był zupełnie 
wyleczony po 4 miesiącach przez S. w dozach bardzo 
słabych.
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Możnaby naliczyć wiele wypadków wyleczonych w osta
tnich dwóch latach.

252. Wypadanie włosów z brody.
S. 20 z. C5 na sucho co 1/2 godz. jedno z. C. co 1/4, 

nać. z C5 lub z S. na miejsce. Jeżeli z powodów syfili- 
tycznych Ven. co 1/4, kąp. C5, nać. C5, kąp. S., nać. 
Ven.

253. Włosów i brwi utrata, łysina.
S., A., kąp. C5, skrapianie głowy, nać. lub okł. z C5 

na miejsce, kąp., nać., okł. z S. na miejsce, Ele. R. 
X Ele- Ż. na occip., symp. podjęzykowe małe, nad 
oczodoły, skronią, Ele. B., skrapianie głowy odpowie- 
dniemi roztworami z pigułek, lepiej służą niekiedy niż 
wcierania tłuszczu.

Wyl eczeni a.

K . 3 2  la t w następstwie syfilis p. Ven. i okł. z Ele. 
R. na occip.

U tra ta  w łosów  K. 29 wew. i zew. S.
T a k a ż  K. 24-letnia wewn. S. i obfite okł. z S. głowy. 

Można dodawać smarowanie czyli pomadę z S. i kąp. 
z S. i Ele. R. na occip., S5 okazało się także skute- 
cznóm. Jeżeli włosy wypadają okrągłemi placami na 
głowie, to powód jest wprost syfilityczny albo pośredni, 
wtedy 100 ziarn S. roztarte z 30 gramami olejku ry
cynowego, czem smarowanie głowy wstrzymało wypadanie.

254. Wnętrzności (Intestins) porównaj Kiszki, Brzuch (abdo- 
men) Nr. 28 i Błona brzuszna (Peritonite) Nr. 21, Za
palenie kiszek Nr. 283.

Wszystkie niżej wymienione choroby są pod Nr. 28, 
Nr. 21 opisane. 

a. Z apalen ie  k iszek  (Enterite).
SII. co 1/4, C II. co 1/4 C. co 1/4, nać. z C\85 na brzuch, 

kąp. C5, okł. z C5 na brzuch, kąp., nać., okł. z S., 
lekkie nać. na brzuch ręką zmaczaną kilkoma kroplami 
Ele. B., Ele. R. i Ele. Ż. na symp., occip., plex., do-

38



594

łek ż ., lub także lekkie pocieranie brzucha w sposób 
jak wyżej Ele. R.

b. Suchoty k iszek . Can, II co 1/4 i jak pod a .
c. Z apalen ie  g ru czo łów  b łon y k iszkow e) (Mesenterite), jak 

pod a. i  b.
d . G ru z ły  na błonie k iszkow ej (Tubercules au mesentere), 

jak pod a . i b . , oraz 20 z. C. lub 20 z. C5 na dzień 
(co 1/2 godziny po ziarnku na sucho) na przemian z wy- 
mienionemi roztworami.

e. D y a r y a  o d d a ją ca  p o k a rm y  p r a w ie  niezm ienione (Lienterie, 
por. Biegunka i Dysentceria, leczenie jak pod a .

f . P o lip  w  k iszkach . C. S. C5, co 1/4, kąp. C5, kąp. S.), 
kąp. A2, kąp. S5, Ele. R. X  Ele- Ż. na dołek, symp. 
na lędźwie aż do końca kolumny pacierzowej po obu 
j ej stronach; nad. C5 lub S. na miejsce zewnątrz; Ele. 
B. na miejsce zew.

g . Zwężenie k iszek  (Miserere). Powstaje albo przez owinię
cie jednego jelita o drugie, albo wsuwa się kawałek 
kiszki do wnętrza drugiej, przez co zwężenie to otworu, 
nie dozwala dalszego przejścia w kiszkach, tworzy się 
tym sposobem zwężenie, rozdęcie kiszki, później zaś zu
pełna próżnia, ztąd tworzy się zapalenie, zatamowanie 
ruchu robaczkowego, zastoje w naczyniach włoskowatych, 
na ostatek pęknięcie albo gangrena.

Przyczyny. Gwałtowne kurcze lub kolki, silne roz
wolnienie w skutek gwałtownie przeczyszczających le
karstw, albo ostre zapalenia kiszek, czasem mechaniczne 
obrażenia, gwałtowne skoki lub uderzenie brzucha, uży
wanie odymających nazbyt pokarmów przy braku ruchu- 
Symptomy : przy ostrem i gwałtownie powstałem zwęże
niu, chory uczuwa gwałtowny ból w pewnym miejscu 
podbrzusza, który potem rozpromienia się w podbrzuszu, 
jest bardzo dolegliwy przy dotykaniu lub naciśnieniu. 
Bóle są albo stałe, albo pojawiają się w odstępach, to
warzyszą im womity, z początku potrawami, potem wo
dniste lub żółciowe, trwoga maluje się na twarzy, puls
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maleje, podbrzusze rozdyma się bębnisto, nogi i ręce 
lodowacieją, zimny pot występuje na głowę i czoło, si
nica w twarzy w połączeniu z dusznością, ostatecznie 
pojawiają się womity kałowe, poczem bezzwłocznie śmierć 
(tak zwane miserere) p. Nr 109.

Rozpoznanie tej choroby jest bardzo trudne i opiera 
się jedynie na prawdopodobieństwie, zwłaszcza, że gwał
towne zapalenie kiszek i otrzewnej bardzo podobne ob
jawy wywołuje. Możnaby zwężenie kiszek uważać mylnie 
za zwężenie odbytnicy, lecz przebieg zwężenia jest za
zwyczaj przewlekły, może nawet długie lata trwać, gdy 
zaś tamto powstaje raptownie, wywołuje zapalenie i w kil
ku dniach, albo do wyzdrowienia albo do śmierci pro
wadzi.

Leczenie. S. co 1/4, Ele. R. X  Ele. Ż. na symp. 
plex., kąp. C5, nać. okł. z C5 na miejsce, 20 z. C5 i nać. 
z A. na miejsce.

h. O słabien ie k iszek . S. co 1/4 kąp. z C. z S. z A5, okł. 
z Ele. B. na brzuch. Ele. R. X  Ele. Ż. na symp. plei. 
i wzdłuż kolumny pacierzowej na j ej boki, 20 z. C5, 
albo S5 na sucho co 1/4 godziny po ziarnku.

i. K o lk i w  kiszkach  (Coliques).
W mocnych dozach, 2, 4 lub 6 ziarnek na raz (sku

tek prędki) S. i Ele. R. na miejsce cierpiące. Jakaby- 
kolwiek była przyczyna kolek, S. w dozie z I szklanki, 
albo na sucho 10 do 20 z. dziennie jest stałem lekar
stwem, do tego można dodać C5, nać. z C5 na dołek 
i kąp. z C5, a czasem i okł. lub nać. z F 2 na dołek 
żołądkowy.

k . B urczen ie w  kiszkach  (Borborigmes), jak pod h.
l. Z apa len ie  k iszek  periodyczne. F I I  co 1/4; 20 z. C5 i jak 

pod h.
m . Z a trzym an ie  moczu jak pod h. i p .  Mocz. Nr. 113.

38*
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Wyleczenia.

K. 45 z pozoru silnego zdrowia, wystawiona na prze
ciągi powietrza, miewała kolki po kilkanaście razy na 
miesiąc, tak , że musiała kłaść się w łóżko i zachować 
dyetę, wyleczona w kilka miesięcy p. S.

P o lip  w  kiszkach . Dziecko 9-letnie wyleczone p. C. 
+  S.

Z w ężone k iszk i. K. 24-letnia wyleczona p. S. i okł. 
z Ele. B.

O słabienie k iszek . K. 42-letnia wyleczona p. S. i przy
stawianie Ele. R. na symp. plex.

K o lk i. K. 53-letnia usunięto natychmiast przez kilka 
ziarnek S. na sucho i Ele. R. na plex.

B urczenie w  k iszkach  z boleściami. M. 66-letni wyle
czony p. S. i Ele. R.

255. Woda na sercu (Hidropericardite), patrz Serce Nr 196 
pod b. jest opis choroby.

Leczenie. CIII co 1/4; A2III ; nać. A. albo A2, 
(2 ziarnka do łyżeczki oliwy) na serce, kąp. C5, nać. 
lub okł. z C5 albo F2 na podżebra, Ele. N. na okolice 
serca.

256. Woda na mózgu (Hydrocephale), p. Mózg i głowa Nr 48, 
tam opis choroby.

Leczenie. S. C. C5, C4, kąp. z C5 z S, z A2 i okł. 
z C5 na głowę, lub nać. z C5 na całą głowę. Ele. R. 
i Ele. Z. na symp. occip. plex. i Ele. B. tamże, albo 
A2 I I ; stósownie do kompleksyi i C .; a jeżeli powodem 
były gruzły, (tuberkuły) na błonie mózgowej, dodać Ele. 
N. na occip. symp. plex. skronią i wszystkie punkta 
głowy; nać. lub okł. z A2 na całą głowę, kąp. z A2; 
nać. lub okł. z F 2 na podżebra; nać. z A2 na okolice 
serca.

257. Wodna puchlina (Hydropisie) p. Puchlina wodna Nr 179 a. 
i Brzuch Nr 28.

258. Wodo-wstręt (Hydrophobie) czyli Wścieklizna (Rage).
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Wodo-wstręt jest raczej jednym z symptomów wście
klizny niż chorobą.

U ludzi powstaje w skutek ukąszenia wściekłego psa, 
kota, i td ., szczególnie jeżeli ślina wściekłego zwierza 
dostała się do rany. Najlepiej postępują ci, którzy zaraz 
w pierwszej chwili ranę rozpalonóm żelazem lub lapisem 
wypalają, albo ranę octem i solą natychmiast wymywają 
i krew ile możności wyciskają, ażeby się jad nie dostał 
do obiegu krwi. Kto ma odwagę i usta niepokaleczone, 
niepopękane, wyssanie silnie rany, ma być najradykal- 
niejszem zapobieżeniem następstw, wyssyssający nie na
raża się na niebezpieczeństwo zarażenia, gdy usta nie 
ma zranione, potem wypłukać je letnią wodą, następnie 
octem, lub octem silnie osolonym. Jeżeli zaniechano 
uczynić jednego z powyższych zaraz w początku, wtedy 
rana goi się wkrótce, ale po niejakim czasie pojawiają 
się groźne symptomy, które doszedłszy do nadzwyczaj
nego rozwoju, kończą się śmiercią.

Choroba ta jest skłonna rozwinąć się dobrowolnie 
sama przez się w psach, wilkach, kotach, lisach i innych 
zwierzętach, ludziom, ale też i zwierzętom również udziela 
się przez poranienie.

Niektórzy doktorzy uważali wściekliznę jako wytwór 
imaginacyi, lecz ogólna opinia przypisuje tę straszną 
chorobę , działaniu j a d u  w łaściw ego  r o d z a ju , złożonego 
w ranie powstałej z ugryzienia; bądź to , że ten jad 
działa przez rozdrażnienie miejscowe, w części zranionej, 
a które następnie wywołuje nerwo-ból ogólny; bądź to 
że po pewnym oznaczonym czasie, ten jad wciągnięty 
i zmieszany z krwią sprawia porażenie ogólne.

Wielka liczba faktów powoduje mniemanie, że ślina 
i śluz odchodowy, są jedynemi przenosicielami zarazy, 
której skutki na organizm objawiają się czasem bezpo
średnio po ugryzieniu , a innym znów razem są poprze
dzone peryodem wylęgania się zarazy (d'incubation), 
który może być mniej lub więcej długi.
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Symptomy. Ból silny w części ciała pogryzionej, 
gwałtowny ból głowy, rozdrażnienie czynności umysło
wych i organów czucia, różne zaburzenia w czynnościach 
trawienia, są zwiastunami napadu choroby, nadto po- 
sępność , trwożliwość , niespokój, nudności, bicie humo
rów, ból i sztywność w karku.

Przy dalszem trwaniu tych symptomów, pojawiają 
się to raptownie, to zwolna paroksyzmy wścieklizny, nie
kiedy proszą sami chorzy otaczające osoby, ażeby się 
oddaliły, gdyż czują, że paroksyzm się zbliża. W takim 
paroksyzmie zmieniają się rysy twarzy, oczy są iskrzące, 
niespokój, wielkie drganie w mięśniach i nerwach, twarz 
blednieje, ręce i nogi lodowate, uskarżają się na silne 
pragnienie, ale przy zbliżeniu naczynia z wodą, czują 
do niej taki wstręt, iż popadają prawie w konwulsye. 
Niektórzy okazują chętkę do ucieczki, inni targają odzie
nie, biją, drapią, kąsają i krzyczą chrypliwym głosem, 
podobnym do szczekania. Siła muskularna jest podczas 
napadu nadzwyczajna, tak, że kilka osób nie jest w sta
nie takiego chorego poskromić, nadto rzadko kiedy ma 
kto odwagę do niego się zbliżyć, przeto w czasie wol
nym od paroksyzmu, przywiązują takowego chorego taś
mami do łóżka. Taki stan trwa najdłużej 36 godzin, 
w ostatnim okresie następuje sparaliżowanie wszystkich 
mięśni, ślina toczy się z ust, przytem ciągłe nudności, 
napinanie do womit i womity, twarz blednieje, oddech 
prędki i charczący, puls i głos słaby, oczy wytrzeszczone, 
źrenice rozszerzone, chory umiera wskutek uduszenia.

Leczenie. Hr. Mattei wskazuje S. i Ele. K. X Ele. 
Z. na occip. symp. plex. dołek, dla tego że S. niszczy 
wszelkie inne jady, lecz zarazem wyznaje, że ten środek 
niewypróbowany, gdyż dotąd nigdy mu się nie zdarzyło 
leczyć wściekliznę.

259. Womity, porównaj Żołądek, Nr 297.
Womity zatrzymują się przez S II co 1/4, lub czę-
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ściój, albo 10 z. S. na sucho na raz. Nawet womity ko
biet ciężarnych zatrzymują się.

a.  W o m ity  nerw ow e bywają u nerwowych osób i cechują się 
przez to, że bez najmniejszego bólu w żołądku, bez przy
padłości towarzyszących cierpieniom mózgu, otrzewnej 
i macicy, każdego dnia mianowicie rano, wyrzuca się 
przez womity śluzowy płyn , przed czem chorzy czują 
nudzenie. Wewnątrz 1 do 3 ziarnek S. na sucho na 
czczo.

b. W om ity  k rw a w e , w o m ity  k r w ią  (Hematemese).
Powstają w skutek chorobowego usposobienia błony 

śluzowej żołądka, która bądź to przez owrzodzenie, albo 
rakowe spustoszenie, albo w skutek zbytecznego napływu 
krwi, przy zatamowaniu hemoroidów lub regularności, 
w większej lub mniejszej ilości z naczyń krwionośnych 
do żołądka się wylewa. Wydarza się u osób hemoroidal- 
nych, u kobiet słabowitych, drażliwych, mających nie
normalne peryodów odbywanie.

Przyczyny: krwawienie żołądka powstaje przez pę- 
knienie naczyń krwionośnych, także przez mechaniczne 
uszkodzenie, jako to gwałtowne uderzenie, zgniecenie 
albo zranienie żołądka, wydarza się także krwawienie 
z włosowatych naczyń w skutek zbytecznego napływu 
krwi, lub przy zapaleniu błony śluzowej żołądka, przy 
cierpieniach wątroby, serca i płuc. Najczęściej powstaje 
krwawienie żołądka w skutek przegryzienia naczyń krwio
nośnych w czasie owrzodzenia; przyczynić się może ja
kość krwi, jak to bywa w skorbucie, tyfusie, albo przy 
gwałtownem natężeniu fizycznem, także przy gwałtow
nych womitach.

Symptomy: Nieznaczne krwawienia, jak to bywa przy 
wrzodach żołądka, albo przy raku, nie mają wielkiego 
znaczenia, jeżeli zaś wynaczyniona krew w żołądku się 
nagromadza, wtedy powstaje gniecenie w nadbrzuszu, 
wzdęcie tegoż, uczucie gorąca, pełności, nudności i na
pinanie do womit, dołącza się do tego bladość twarzy,
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nikły puls i ziębienie rąk, osłabienie, szum w uszach, 
iskrzenie przed oczyma, zawrót, nawet omdlenie. Przy 
nudnościach dołącza się uczucie, jakoby gorący płyn 
wzdłuż połyku do gardzieli podchodził z słodkim sma
kiem w ustach, po czem pojawiają się krwawe womity 
w większej lub mniejszej ilości płynnej krwi, albo w skrze
płych kawałkach zawartej, czarnego lub brunatnego ko
loru, przy tej to sposobności dostają się cząstki krwi do 
krtani i odchodzą przy kaszlu z śluzem pomieszane, co 
łatwo w błąd wprowadzić może, jakoby one z krwio- 
plucia albo krwiotoku płuc pochodziły. W czasie krwa
wych womitów, uczuwają chorzy wielką trwogę aż do 
omdlenia, po womitach uczuwają silne pragnienie, przez 
co po napiciu się powstają nowe womity, albo krwawe 
stolce, które mylnie możnaby uważać za krwawienie ki
szek. Barwa przez womity oddanej krwi jest albo czarno 
brunatna, jeżeli dłuższy czas wynaczyniona krew w żo
łądku zostawała; albo różowa, jeżeli bezwłocznie przez 
womity oddaną była. Jeżeli krew w wielkiej ilości, przez 
częste womity się wydziela, wtedy jest ciemno-czerwona, 
przy dłuższem zatrzymaniu się przeistacza się przez kwas 
żołądkowy na czarny, ciemno-czekoladowy lub do smoły 
podobny kolor. Jeżeli krew w skutek przedziurawiają
cych wrzodów żołądka dostaje się do jamy brzusznej, 
wtedy powstaje odyma brzucha z bólami do kolek po- 
dobnemi, nawet bardzo często nagła śmierć. Jeżeli krwa
wienie żołądka powstaje w skutek przerzutu hemoroidów 
lub regularności, w takim razie pojawia się krwawienie 
oraz womity krwawe peryodycznie w tych czasach, gdy 
miesięczne peryody pojawiać się zwykły. Może być ostre 
lub chroniczne, krwawe womitowanie, ostre nie jest nie
bezpieczne, chroniczne bywa groźne, a często i śmier
telne.

Leczenie: Dozy b. małe i najmniejsze, należy szukać 
przezornie dozy, któraby nie powiększyła choroby. A II. 
co 1/4, A2 II. co 1/4, S II. co 1/4, okł. z A. na serce,
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Ele. N. na symp. i plex., okł., nać. z A2 na serce, kąp. 
z A2, albo kąp. z Ele. N ., lub Ele. B., kąp. C5, Ele. 
R. X Ele- Ż. na sześć punktów, lub Ele. B. tamże.

U w aga. Ta krew wynaczyniona przez błony śluzowe 
żołądka, z dreszczami, biciem serca, gorącem w pier
siach, bardzo często bywa oznaką zajęcia gruźlicowego 
płuc i zbliżania się suchot płucnych.

c. P lucie k r w ią  (Hemoptysie) symptom okazujący zawsze 
ciężkie obrażenie piersiowe, a często wskazujący stałe 
usposobienie do gruźlicy. Jest to krwawienie błony ślu
zowej, wyścielającej przewody oddechowe i może być 
krwawienie z krtani, z tchawicy, z oskrzeli, ale leczenie 
takież samo i odróżnianie tu nie ma znaczenia co do 
leczenia.

Leczenie: Dozy b. małe A II. albo A2 II., jeżeli ka
szel to na przemian z P II. lub P 2 II., okł. na piersi 
z P 2 lub A2 na piersi i serce, kąp. z A2. Okłady z Ele. N. 
(pół na pół z wodą) na plecy czy li wzdłuż kolumny pa- 
cierzowej po obu jej stronach , płukania z Ele. N. (do 
jednej łyżeczki dwie wody).

d . Czarne w o m ity  (Meloena) Czarna choroba.
Womity czarną krwią, pochodzące z narządów tra

wienia, i krwiotoki te wydzielają się albo ustami, albo 
kiszką odchodową.

Leczenie: A II. albo A2 II. co 1/4, okł. z A. lub A2 
na serce, Ele. N. na symp., plex., kąp., nać., okł. z A2, 
kąp. C5, Ele. R. X  Ele. Ż. na occip. i na boki 7go 
kręgu (czyli podstawę szyi), lub Ele. B.

NB. Trzeba badać przedewszystkiem przyczynę, po
nieważ może to być tylko symptom krwawienia śluzowej 
błony trzewiów, albo też jest to samoistna choroba, cha
rakteryzująca się przez kolki w kiszkach, bladość twarzy, 
chwilowe omdlewania. Stósownie do przyczyny wybiera się 
środki, a zawsze w małych i bardzo małych dozach, 
porównaj Nr. 245 Utrata krwi przez kiszkę odchodową.

e. W om ity  nieustanne czyli uporczywe.
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Leczenie: nać. z F2 na podżebra, lub okł. Ele. R. 
na dołek żołądka, S II. co 1/4, lub 10 z. S. na sucho, 
kąp. C5, kąp. S., okł. z Ele. B. na dołek, Ele. R. X 
Ele. Ż. na plex., simp. i dołek.

f .  W om ity  peryodyczn e.
Leczenie: F II. co 1/4, nać. lub okł. z F2 lub C5 na 

podżebra i S II. co 1/4, 10 z. S. na sucho.
g . W om ity  nosem , jak pod f .
h. W om ity  codzienne z b iegunką, jak pod f .

NB. W szelkie w om itow an ia  (Vomituration) nawet nosem, 
leczą się jak Nr. 259 i jak pod lit. e. porównaj Żołądek.

260. Wrzodzianki (Clous) i usposobienie do wrzodów (Fu- 
roncles).

Formują się w skutek miejscowego zapalenia tkanki, 
rozwijają się szybko, lub bardzo powoli, w pierwszym 
wypadku nazywają się ostre lub zapalne, w drugim chro
niczne , lub tak zwane zimne (tumeurs froides). Ostry 
wrzód objawia sią puchliną, uczuciem gorąca, bólu przy 
naciskaniu, a w następstwie zmianą koloru zewnętrznej 
powłoki. Skóra z powodu zastoju krwi, nabiera ciemno
czerwonego koloru, oprócz tego chory czuje jakby pul- 
sacyą. Obszernym wrzodom towarzyszy ogólny stan fe
bryczny, znamionujący się nieprawidłowemi paroksyzmami 
dreszczu i gorąca. Przyczyną ich bywa: rana, uciśnienie, 
zastój krwi.

Leczenie: S. X A., Ele. R. X Ele. Ż. na occip., 
symp., kąp. C5, nać. z C5 na miejsce, kąp. z S.

a. W rzody  p o d  ja m a m i ocznem i, Ele. R. X Ele. Z. na 
miejsce, nać. z C6 lub z S. albo z A2, okł. z S., albo 
A2 na miejsce.

b. W rzody  n ad  ja m a m i oczn em i, jak pod a, lecz na miej
sca nać. lub okł. z S5.

261. Wrzody, wrzodzianki (Abces).
Leczą się stósownie do konstytucyi chorego wybie

rając lekarstwo: A2 II., CII., SI., kąp. C5, Ele. R. X 
Ele. Z. na nerwy odpowiednie blizko bólu i dalsze.
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a . N a  p o d b r z u s z u , su tk a ch , w  m a c icy , na czaszce, jak Nr. 
261, mianowicie C., albo C. X  S.

h. W rzód  robaczyw y, torbiel napełniony robakami, Verm., 
albo Ver. X C., albo Ver. X S.

c. W rzód sy filityczn y, Ven. co 1/4, po usunięciu wrzodu za
kończa się kuracyę przez S. lub A. X  S ., gdy konsty- 
tucya angioityczna, oraz kąp. i elek. jak Nr. 261.

d . W rzód na czaszce, jak pod lit. c., nadto Ele. R. X  Ele. 
Ż. na occip., na symp. i nać. z C5 na miejsce.

f . W rzód na  n o d ze , jak Nr. 261, oraz Ele. R. X  Ele. Ż., 
Ele. B.

Wy l e c z e n i a .

W rzód  na  su tce  poczynający się, prędko usunięty 
przez C. wewnątrz i zewnątrz.

W  nodze p r a w ie  sp a ra liżo w a n e j wyleczony p. S. i Ele. R.
S yfilityczn y  na lewym boku przodkowej czaszki, wy

leczony w 50 dni p. Ven.
S yfilityczn y  od 10 lat, uznany za nieuleczalny i owrzo

dzenie całśj żołędzi u M. 26-letniego, wyleczony w prze
ciągu 20 dni z całkowitem zabliźnieniem przez Ven. 
wewn. i zewn.

W  ja m ie  trzew iow ej, poniżej biodra, wyleczony p. S. 
i okłady z Ele. R. (łyżeczkę do szklanki wody).

W rzody na w ą trob ie  (Hepatite). Ból coraz silniejszy 
w nadbrzuszu i w prawem podżebrzu, ból głowy, brak 
apetytu, w ustach gorzko, pragnienie, womity koloru 
żółci, białko oka żółte. Czasem przez robaki spowodo
wany.

Wyleczony w pięć dni, z początku F . , potem Ver. 
na zakończenie S., por. Wątroba, Nr. 249.

W rzód  w ęd ru ją cy  znikający w jednym, aby się ufor
mować w innem miejscu, (z kostki ręki przeniósł się 
do sutki u kobiety), syfilityczny wyleczony p. Ven. X  C. 
wewn. i zewnątrz.
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L iczne w rzody  po sobie następujące, osobliwie u ko
biet w połogu (p. mieszanie się mleka z krwią) wyle
czone p. S. X  A. albo S.

262. Wrzody jątrzęce s ię , rozranione (Ulcerations) p. Rak, 
Nr. 181, Skir.

263. Wrzody jątrzęce się, żrące, weneryczne, albo podejrzane 
o syfilis (phagedenique, veneriens), p. Syfilis. Nr. 223.

Ven. wewn. i zewn., do którego można dodać C. wewn. 
a C5 na zewn. w okł., kąp.

264. Wrzody jątrzęce szkorbutyczne, gnilcowe, albo skro
fuliczne, por. Szkorbut, Skrofuły Nr. 229 i Nr. 202.

Leczenie: S ., C ., A2, C4, C5 i płukania z tychże 
środków, kąp. C5, z S., z A2, z Ss, płukania z Ele. B., 
Ele. R. X  Ele. Ż. na symp., occip., plex., płók. z Ele. 
E., albo Ele. N.

265. Wrzody jątrzęce się żylakowate (Ulceres variqueux), 
p. Żylaki.

Wrzody żylakowe, nawet bardzo ciężkie w skutek 
przeistoczenia naczyń krwionośnych.

Leczenie: nad., okł. z A2, kąp. z A2, nać., okł. 
z F 2 na podżebra, lub z C5, kąp. z C5, nać., okł. z C5 
na miejsce, naprzemian okładami z Ele. N.

266. Wrzody jątrzące narostowe, fistułowate, grzybowate, 
rakowate, (Ulceres, calleux, fistuleux, fongueux, cance- 
reux) albo podejrzane o skłonności rakowe.

Leczenie: C ., C. X  Ven., kąp., C5, okł. C5, z do
daniem C 1. lub dodania A. w dozach słabych.

266a Wrzody jątrzęce syfilityczne p. Syfilis Nr. 223.
267. Wrzody zimne niezapalne (Tumeurs froides).

U limfatycznych osób działać przez S. wewn. i zewn. 
w razie oporu p. C., albo S. X  C.

U angiotycznych p. A. albo A. X  S., a w razie 
oporu p. A. X  C.

Leczenie: S., C., C5, C4, kąp. C5, z S. i z A2, 
Ele. R. X  Ele. Ż. na symp., occip., plex., Ele. B.

268. Wścieklizna p. Wodo-wstręt, Nr. 258.
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269. Wykręcenie, zwichnienie stawów lub członka jednego 
(Entorse).

Leczenie: S. co 1/4, albo 20 z. S. co 1/2 g. jedno, 
C5 co 1/4, albo 20 z. C5 co 1/4 jedno i kąp; C5, kąp. S., 
kąp. A2, kąp. z Ele. B., Ele. R. X Ele. Ż. na wszyst
kie nerwy wykręconej części ciała, na occip., symp., 
plex., nać. S., z S5.

270. Wymowa utrudniona. Przeszkoda w mówieniu, por. Ją
kanie, Nr. 69, Niemota Nr. 129.

Leczenie: S., C., A2, okł., nać. z C5 na podjęzy- 
kowe, okł., nać. z S. tamże, nać. z C5 na całą głowę, 
kąp. z C5, z S., z A2, naó. lub okł. z E2 na podże- 
bra. Ele. R. X Ele. Ż. na podjęzykowe, occip,, symp.

271. Wyniszczenie, Uwiąd (marasme).
Przedstawia niknienie dobrej tuszy i jest albo pier

wiastkowy, który powstaje w skutek przyrodzonego osła
bienia, albo z braku żywności, zbytecznego natężenia 
sił fizycznych, albo ciągłej zgryzoty, zmartwienia, albo 
w skutek przedraźnienia płciowych części, także z poro
dów bardzo częstych, zbyt długiego karmienia. Drugo
rzędny uwiąd powstaje przez zbyteczne wydzielanie i wy
dalanie soków organicznych , jak to bywa przy utracie 
nasienia męzkiego, zbytecznych potach, wydzielaniu ob- 
fitej śliny, pokarmu macierzyńskiego, ciągłej utracie krwi, 
długotrwałem rozwolnieniu, długiem ropieniu ran, go
rączce trawiącej, albo innych ciężkich chorobach z zaka
żeniem i rozkładem soków połączonych, przyczyną mogą 
być tóż i lekarstwa zatruwające, jak np. arszenik, mer- 
kuryusz, jod, ołów.

Symptomy: Zwolna powstający uwiąd objawia się 
brakiem tłuszczu między mięśniami, przez co przyskórnia 
staje się wiotką i zmarszczoną, suchą, szorstką i łu
szczącą się, barwa jest żółtawa, blada, czasami pojawiają 
się poty niszczące, bądź to tylko na pewnych miejscach, 
bądź na całem ciele, włosy wypadają, paznokcie koszla-
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wieją, kończyny dolne i górne są ciągle lodowate. Ape
tyt bywa czasem niezwykły, nawet do żarłoczności po
sunięty. lecz trawienie jest słabe, czasem mają tacy 
chorzy wstręt do potraw mięsnych, a odwrotnie pociąg 
do mącznych, pragnienie jest zwykle bardzo silne. Mowa 
jest bez dźwięku, osłabiona, oddech czasem prawidłowy, 
czasem utrudniony (osobliwie przy najmniejszym ruchu, 
lub pracy) z biciem serca, u kobiet nikną sutki, brzuch 
jest wklęsły, albo bębnisto odęty, stolec albo twardy, 
albo biegunkowaty, uryna skąpa mocno zabarwiona, po
pęd płciowy bardze słaby, albo zupełnie stłumiony, puls 
słaby, sen nużący, przerywany i niepokrzepiający, uspo
sobienie umysłowe hypokondryczne, pamięć osłabiona. 
W dalszym rozwoju dołącza sie gorączka trawiąca (con- 
sumption) utrata apetytu, utrata sił, wyniszczenie ogólne, 
z towarzyszoniem wcześniej lub później kaszlu suchego, 
który zapowiada chorobę piersiową. Gorączce towarzy
szy przy dalszym rozwoju majaczenie, drganie w ścię
gnach, skubanie pościeli, poczem następuje śmierć z braku 
sił żywotnych.

Dopóki płuca nie są na prawdę zajęte i dopóki nie
ma odpluwań ropiastych leczy się dość łatwo przez S. 
i Ele. E. na 6 punktów, ale leczenie dość długie być 
musi.

Leczenie: S. co 1/4, Ele. E. X  Ele- Ż. na symp., 
occip. plex., nać. z C5 na całą głowę. Ele. B. na całą 
głowę.

a. W yniszczenie ogólne ze sztyw n ien iem  staw ów  (Marasme 
general avec ankyloses), jak wyżej z dodaniem kąp. 
C5, albo z S., albo z A2. Wśród wszystkich chorób 
ciężkich, albo długotrwałych, których niezwalcza nawet 
Elektro-Homeopatya, wyniszczenie jest jednak podobne 
do wyleczenia i jest tu widoczna skuteczność S. które 
nietylko ocala życie, ale przywraca zdrowie z zadziwia
jącą szybkością.
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W y l e c z e n i a .

W yniszczenie ze sztyw n ien iem  s ta w ó w  częściowem  od 5. 
miesięcy, w następstwie tyfusu, które opierało się wszel
kiemu leczeniu allopatycznemu, M. 39 letni wyleczony 
przez S. wewn. i zewn. i Elek. R.

W yro st zbyt p r ę d k i  12-letniej panny, której matka 
cierpiała na chorobę serca dziedziczną, była nadzwyczaj 
rozwinięta, jakby miała 16 lat, ale wątła, kaszlała, blada, 
brak apetytu, uleczona przez S.

272. Wypad kiszki odchodowej, (Prolapsus ani) (Chute de 
l’annus) por. kiszki pod Nr. 80 lit. e. Opadnięcie kiszki 
stolcowej.

Leczenie: C I co 1/4, kąp, nać. okł. z C5, S5, z S, 
Ele. B. w okł. enemy wstrzykiwania z C5, Ele, R. X Ele. 
Z. po obu stronach wzdłuż kolumny pacierzowej i na 
międzykrocze.

a . W rzody fistu łow e k is z k i odchodow ej, jak pod Nr. 272.
273. Wyrzuty na twary, Trądzik (Acne, Couperose) porównaj 

Skóra Nr. 201, lit. c. d. Zapalne wrzodki, czerwone, 
kolczyste, lekko ropiące, opanowujące nos, policzki 
czoło czasem grzbiet, pozostawiające fijoletowe plamki 
długotrwałe, na tle czerwonem, czasem żyłkowe znikają 
i pokazują się prędko. Leczenie bywa często dosyć długie 
Wiele razy wyleczone pzez S ., czasom wymaga A X  S, 
albo C.

Leczenie: SII, AII, CII, kąp., C6, z S, z A2, z S5, 
okł, z C5.

Może się objawić u kobiet w następstwie nienormal
nego porządku w perjodach, albo wzburzenia umysłu, 
wtedy leczy się patrz A. lub A X  S. 

a . T rą d z ik  sy fility czn y , (Acne syphilitique ou ecthyma) pła
tki różowawe; leczą się p. Ven. wew. i zewn., albo 
Ven. X  C5.

274. Wyrzuty skórne, (Eruptions), porównaj: Liszaje, Skóra. 
Nr. 200 i 201. Eczema, Ectyma.
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Wszystkie wyrzuty skórne leczy S.
Wyrzuty wpędzone do wewnątrz, ukryte, wypędza 

na skórę S.
Wyrzuty w następstwie gorączki, p. Gorączki Nr. 52.
Wyrzuty swędzące, świerzbiące, p. Świerzbienie.N. 222.
S., we wszystkich wypadkach skórnych wypędza je 

na powierzchnią skóry, dawane w dozach zwyczajnych 
powiększa nieznacznie wyrzuty, w dozach od 5—10 z. 
do szklanki wody zbytecznie powiększa wyrzucanie. Zda
wałoby się, że silnie wypędzając je na skóreę, przyspie
sza się wyleczenie, doświadczenie zaś przekonało iż wcale 
tak nie jest i że daleko jest stósownirj używać doz 
umiarkowanych, albo nawet pomniejszonych w ciężkich 
wypadkach, albo, gdy wyrzuty są uparte.

Leczenie: S., albo 10 z. S. co gdzina po ziarnku, 
S5, albo 20 S2 co 1/2 godziny Ele. R. X Ele- Ż. na occip., 
symp., plex. kąp. C5 z S.

a . W yrzu ty  na tw a r z y , Stru pień (Impetigo) porównaj Twarz 
lit. h. Nr. 237.

Strupień łączy się z uczuciem świerzbienia i potrzebą 
zdrapywania, formuje się z drobnych pęcherzyków zaj
mujących mniejszą lub większą przestrzeń powierzchni 
ciała, na czerwonej podstawie, składa się-też z żółtych 
lub zielonych pryszczyków, niekiedy lekka gorączka i ro- 
strój ogólny. Najczęściej bywa na policzkach, ustach, no
sie i na części głowy pokrytej włosami, niekiedy na tu
łowie i kończynach. Po kilku dniach- albo i wcześniej 
pęcherzyki pękają i wydzielają materyą koloru żółtego 
i ciemno zielonego, która nieprzestając wydzielać się, 
tworzy skorupę czyli strupień.

Leczenie : ŚI co 1/4 A2, II co 1/4, i kąp., C5, okł.? 
naó., z C5, na twarz, nać. , lub okł., z F  na pod- 
żebra i kąp., nać. , okł., z S., 20 z Cs co 1/2 godziny, 
po ziarnku Ele R. X Ele. Z. na occip. symp., i na 
wszystkie nerwy twarzy.

275. Wysypka skórna, p. Skóra. Nr. 201.
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276. Wzrok, patrz Oczy Nr. 138.
277. Wzruszenie nerwowe (agitation nerveuse) w ogólności.

Leczenie: S I I , lub S III co 1/4, kąp., C5, Ele. B. 
na symp., kąp. z S . , nać., C5 na całą głowę.

Lecz jeżeli jest zaburzenie w krążeniu krwi, albo 
konstytucya angiotyczna, w miejsce S. używać A.

278. Wzdęcie brzucha od wiatrów, (tympanitis abdominalis) 
Jestto nadzwyczajne nagromadzenie gazów w kiszkach.

Przyczyny: Obfite używanie pokarmów wzdymających, 
przy życiu siedzącem, zatrzymanie stolca, użycie musu
jących napojów, świeżo upieczonego chleba, jarzyn strącz
kowych. Wzdęcie nadzwyczajne może się pojawić w sku
tek osłabienia kiszek, albo porażenia błony muszkularnej 
tychże., jak to się wyraża przy tyfusie, lub ciężkich za
palnych chorobach, np. przy silnem zapaleniu płuc, przy 
dysenteryi, przy mózgowych chorobach, przy rupturze, 
czyli przepuklinie, ścieśnionej przy zwężeniu kiszek, przy 
miserere.

Symptomy: Naprężenie całego brzucha, albo tylko 
pojedynczych kiszek w połączeniu z bolesnem szczypa
niem, churkotaniem i kruczeniem w całem brzuchu, z du
sznością , biciem serca, bólem i zawrotem głowy, albo 
parciem na pęcherz moczowy, macicę i kiszkę odchodową. 
Takie wzdęcie bywa czasem z kolkami bolesnemi oso
bliwie u hysterycznych i hipokondrycznych osób. W naj
wyższym stopniu tej choroby pojawia się duszność wraz 
z sinicą z zatrzymaniem moczu i częstem parciem na 
stolec.

Mierne nagromadzenie wiatrów usuwa sama natura 
przez odejście wiatrów dołem lub górą przez odbijanie się.

Leczenie: W samym początku tworzenia się gazów 
czyli niestrawności, wzięcie naraz 2 — 4 — 6 ziarnek S. 
na sucho — usuwa. Wrazie uporczywości, zażyć jeszcze 
co kwandrans po ziarnku na sucho dwa, trzy, lub cztery 
razy, a następnie używać S. co 1/4, na dołek żołądkowy

39
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przystawić Elek. R. Okład z S. na brzuch, biorąc 5 do 
8 z S. na 1/2 szklanki wody, kłaść ciepły.

Częstsze powtarzanie wzdęcia jest dowodem złego 
trawienia, przez dłuższy czas zażywać S ., kąp., z S ., 
lub C6, lub S5, okł., lub nać., z C5, albo F 2, na 
podżębra.

Z .

279. Zakrzepica żyły udowej, (phlegmasia, alba dolens) 
porów. krew. N. 90., żyły Nr. 301.

Opuchnięcie białe , równe ciepłe, w dotknięciu całego 
uda, wydarza się u położnic w skutek nacisnienia brze
miennej macicy na żyły udowe; albo w skutek zapale
nia żył macicznych po porodzie. Silnemu opuchnięciu 
towarzyszy czasem silna gorączka z dreszczami naprze- 
mian, a czasem i bez gorączki. Przy badaniu namacać 
można żyłę udową grubości małego palca. Opuchnięcie 
to może mieć czasem niebezpieczne następstwa, przewle
kłe ropienia obnażenie ze skóry fistuły, gangrenę.

Leczenie: A i przystawianie Ele. B.
279a Zadyszenie, brak tchu, patrz Nr. 12. Astma. Często 

pomaga przystawienie Ele. R. na symp. na occip. i od 
tego należy zaczynać leczenie ; S. oraz Ele R .; A, a wra- 
zie oporu i C. co 1/4-

Lecz należy uważać na przyczynę choroby, może być 
z puchliny wodnrj, choroby serca, napływu krwi i na 
te przyczyny działać.

a . N erw ow e. S. Ele. R. na occiput. i symp. w razie oporu 
C. co 1 /4.

b. O d  n a p ływ u  k rw i u  krw istych  osób, pochodzące od cho
roby serca: A., Ele. N. na occip., symp., kąp., z C5 
nać. z C5, na symp. Jeżeli to zadyszenie łączy się z za
paleniem krtani chronicznem, to A X  P , albo S X  P. 
a wrazie uporu to A X  C , S X C , lub P X C. Czasem 
sama Ele. N. wystarcza.
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c. Z adyszen ie  k a ta ra ln e  w skutek częstego zapalenia gardła 
leczy się jak wyżej ale P3 II, co 1/4.

d . S iln e  z  k rw io to k ie m : A ., A2 II, kąp., C5 z A2, nać na 
okolice serca z A2.
D yc h a w ica  dwa lata trwająca usuniętą została w jednej 
chwili Ele. B. na dołek piersiowy, czyli łyżeczkę plex. sol.

279b Zająkanie, patz Jąkanie Nr. 66.
Jest zaburzeniem w szykowaniu ruchów muszkułowego 

przyrządu, czynnego w czasie mówienia. Przy tym spa
zmie mają udział muszkuły języka, przełyku ust, krtani, 
gardzieli, a przyczyna choroby leży, albo w miejscu, 
przez pogrubienie nerwów rucha, albo w centrze ich po
chodzenia w podłużnym mózgu.

Leczenie: Płók. z Ele. R. albo z Ele. B., S., Ele. 
B. i Ele. Ż. na podjęzykowe małe, kąp. , C5, nać., C5, 
nać. A2, na podjęzykowe nerwy.

280. Zanokcica, (Panaris).
Stanowi zapalenie korzeni paznokcia i otaczających 

go mięśni, z którego wytwarza się bardzo bolesny naryw.
Przyczyny są zwykle, mechaniczne uszkodzenia np. 

silne uderzenie, zgniecenie, zakłucie igłą, lub czem ostrem, 
czasem powstaje w skutek zadzierżgów, albo chorobli
wego usposobienia soków organicznych.

Symptomy: Jak przy zwyczajnem zapaleniu powstaje 
z początku zaczerwienienie i obrzmienie na krawędzi, 
albo w korzeniu paznokcia z bólem szarpiącym, puka
jącym który się udziela sąsiednim mięśniom i ścięgnom, 
i daje się czuć, aż w całem ramieniu, po kilku bezsennych 
nocach pojawia się wrzód czyli naryw zawierający materyą.

Leczenie. Z początku starać się bóle przerwać przez 
potrzymanie palca w słoiczku z Ele. R. przez minutę, 
okł. z Ele. B., albo z Ele. R. przez kąp. nać. okł. z C5. 
Jeżeli z początku nie dało się powstrzymać, daje się 
SI, CI, co 1/4; okł. z S. a czasem z A2.

Wstrzymano i wyleczono zanokcicę w dwóch dniach, 
trzymając przez długie chwile palce w płynie Ele. B.

39*
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albo Ele. E. a na noc zawijając w kompressy z tej sa- 
mej elektryczności.

Zanokcica z  opuchnieniem . (Panaris phlegmoneus). 
M. 31-letni wyleczony p. S. wewn. i zewn.

NB. W wypadkach daleko posuniętych, dozy bardzo 
słabe.

281. Zapalenia. (Inflamations) (Phlegmasies), porównaj G o
r ą c z k i , Nr 52 i szukaj pod nazwą organu lub części 
ciała dotkniętej zapaleniem.

Wyraz zapa len ie  wyraża samo przez się , szczegól
nego rodzaju proces miejscowy, któremu towarzyszy pod
wyższenie temperatury; zapalenie istnieje we wszystkich 
tych wypadkach; gdzie gorąco, czerwoność , zastój krwi 
bez psucia się, (stase du sang) puchlina i ból w jednym 
czasie istnieją; łączy się do tego rozstrój funkcyj w za
palonej części; są to objawy zasadnicze mnogich pro
cesów zapalenia na skórze, błonach śluzowych, błonach 
surowicznych w kiszkach, wewnętrznych organach. Czer
woność niezbędna, aby tę część nazwać można zapalną, 
już sama przez się przypuszcza niezawodne istnienie w tej 
części włosowatych krwionośnych naczyń. Lecz i w czę
ściach nie mających naczyń, jak np. środek rogówki, 
mogą i bez czerwoności być te same zmiany, jakim pod
legają części naczyniowe, jeżeli tylko pierwsze znajdować 
się będą w warunkach takich, przy których utworzyć się 
może zapalenie naczyniowych. Dla tego koniecznie do
puścić trzeba możność rozwinięcia się zapalenia w czę
ściach nie mających naczyń, jak rogówka, chrząstki itp.

Z apa len ie  rozszerza  s ię na sąsiednie lub na blisko 
leżące tkanki, albo na oddalone organy i tkanki. Osta
tnie formuje się za pomocą krwionośnych naczyń, me
chaniczną albo chemiczną drogą, albo za pomocą naczyń 
limfatycznych.

N astępstw em  zapa len ia  byw a  albo w yzd ro w ien ie , albo  
zaburzen ia  w  o d żyw ia n iu . Zgangrenowanie zjawia się przy 
zupełnem przerwaniu odżywiania; do pozostających na-
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stępstw w odżywianiu należą: zrośnięcie albo stwardnie
nie organów, a zatem przeistoczenie ich, podobnież ro
pienie, rozranienie.

B ieg  zapa len ia  byw a  albo o s try  albo chron iczny. Ostre
mu zawsze towarzyszy gorączka.

Leczenie. Wszystkie zapalenia bądź miejscowe, bądź 
ogólne, zwalczają się przez S . , a w wypadkach angioi- 
tycznych przez A X  S.

Lecz jeżeli jest gorączka, daje się F . , albo samo 
albo F X  S., albo w nać. na podżebra F 2, jeżeli za
daje się S. X  A.

Jeżeli gorączka jest zapalna i bardzo gwałtowna, 
wtedy przedewszystkiem trzeba się zająć j ej usunięciem 
i wtedy zadaje się samo F., dołączając w razie potrzeby 
F 2 w nać. lub okł. na podżebra. Do wewnątrz daje się 
F. w tem mniejszych dozach i tem częściej, im gorączka 
jest gwałtowniejsza. Lecz jak tylko przytłumi się go
rączkę , wtedy robią się tylko nacierania z F 2 na pod
żebra lub okł. i wraca się do S . , albo jeżeli chory an- 
gioityczny do A. X  S.

Wreszcie porównaj G orączk i. Nr 52.
282. Zapalenie gruczołów gardła zwanych migdałami (Amy- 

gdalite), porównaj A n gin a  i  G a rd ło . Nr. 44.
Zapalenie migdałów napada najczęściej osoby skro

fuliczne, lymfatyczne, zjawia się zwykle w następstwie 
anginy. Po obu stronach, a czasem z jednej strony ję
zyczka nabrzmiewają migdały do wielkości orzecha wło
skiego , i są wydatne albo w gardle, albo pod skórą, 
sprawiają trudność połykania, opuchnięcie, są czerwone, 
stwardniałe.

Leczenie. S. A. i płukanie temiż 20 z. na szklankę 
wody i płukania z Ele. K. albo Ele. B ., albo Ele. N .; 
kąp. z C5; nać. z C5 na zewnętrzną stronę.

Chroniczne, wyleczone w 4ry miesiące p. A.
Chroniczne i już operowane, które powróciło po 16tu 

latach, wyleczone p. S.
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283. Zapalenie kiszek (Enterite), p. W n ętrzności, K is z k i , 
B rzu ch . Nr 28, tam zapalenie ślepej kiszki (coecum).

284. Zapalenie pochwy macicznej. (Vaginite), patrz k a n a ł  
m oczow y, poch w a  m aciczna, m acica . Nr 105.

Zapalenie ostre albo chroniczne i wszystkie ich od
miany.

Leczenie. CII co 1/4; C5II co 1/4; kąp. C5, nad. C5 
na łono, między-krocze, na sacrum, wstrzykiwania z C., 
lub C5 lub Ele. B. Ele. R. X  Ele- Ż. na sacr. na mię
dzy-krocze, na łono; kąp. z S., lub z S5.

285. Zapalenie policzka v. Fluksya, (Fluxion), czyli zastój 
krwi albo Napływ krwi, patrz T w a rz . Zastój krwi w po
liczku, zwykle z jednej strony, zwykle z bólem zębów, 
albo w płucach.

Lecz fluksya, napływem, zastojem krwi, nazywają 
zwykle nieczułe opuchnięcie twarzy, albo raczej nabrzmie
nie tkanki komórkowej policzka, spowodowane najczę- 
ściej zaziębieniem, albo przez rozdrażnienie, które spro
wadza zwykle ból zębów.

Niektórzy nazywają f lu k s ją  każdy nienormalny napływ 
krwi albo humorów do pewnego organu. I tak nazywają 
f lu ksją  k a ta r a ln ą , gdy napływ ma miejsce w błonach 
śluzowych w zapaleniach kataralnych. Napływ czyli za
stój hemoroidalny, jest to nagromadzenie krwi do na
czyń krwionośnych bez j ej odpływu na zewnątrz. A. więc 
byłby to zastój hemoroidalny różniący się od upływów 
hemoroidalnych czyli krwiotoków. Nazwą fluksja w pier
siach , napływ, zastój w płucach, oznaczają katar płu
cny, ostry, albo zapalenie opłucnej, albo tkaniny płuc.

Jeżeli gorączka p. F. usunąd ją. Jeżeli chory kaszle 
F. X  P-, jeżeli pluje krwią A. i przystawianie Ele. N. 
na dołek piersiowy.

Po usunięciu S. nad. okł kąp. C5, Ele. R. X  Ele. 
Z. na pod-oczo-doły, occip. i szczęki i Ele. B. na pod 
oczo-doły; zwykle za kilkakrotnem przystawieniem Elek. 
ustępuje, szczególnie obrzmiałość.
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286. Zapalenie śledziony (Splenite), patrz Ś ledziona  i  W ątroba .
237. Zapalenie wątroby (Hepatite), p. Wątroba.
287.a  Zastyganie nóg, rąk, łokci, kolan ciągłe.

Leczenie. S. Ele. R. X  Ele. Ż .; kąp. z C5, z S. 
z S5; nać. lub okł. z F 2 na podżebra.

288. Zatkania wszelkiego rodzaju, gruczołów, albo tkanek
(Engorgements). Zamulenia, Stwardnienia CII co 1/4; 
kąp. C5; albo C5 II co 1/4 kąp. Ele. B., Ele. R. X  Ele. 
Ż. na odpowiednie nerwy, kąp. C.

a. Z a tkan ie  su tkow ych  g ru czo łów  u kobiet, patrz su tk i lub 
p ie r s i  kobiece, a głównie leczy C.

b. Z a tkan ie  w  nosie, ustaje po kilku dozach S.
c. Z atkan ie  śledzion y i  w ą tro b y . Stwardnienie.

Leczenie. F II co 1/4, albo 10 z. F. co godzinę ziarn
ko na sucho, nać. okł. z F 2 lub C5 na podżebra; kąp. 
z C5 albo także okł. z F. na podżebra Ele. R. X  Ele. 
Ż. na plex. symp. i na podżebra, kąp. z A2.

288.a  Zatrętwienia. Strętwienia. (Engourdissements).
S trę tw ien ie  ra m ien ia . S. i Ele. R.
Jeżeli przyczyna przypadkowa, spadnięcie, uderzenie, 

zranienie, wystarcza częstokroć sama Ele. R., a S. daje 
się potem przez jakiś czas, aby ustalić wyleczenie.

Elektryczność za pierwszym przystawieniem do nerwu 
ramiennego usunęła nawet bezwładność, jakby paraliż 
7em miesięcy trwający, który był następstwem spadnięcia.

S trę tw ie n ie  n o g i , Bezwładność, patrz Nogi Nr 182.
289. Zatrucie p. Otrucia Nr 152. Tam wymienione różne 

otrucia i antidoty przeciwko nim; tu wspomnimy tylko 
jedno tam nie objęte.

a. Z a tru c ie  zepsu tem zbożem  (Acrodynie), Śniedzią zbożową.
Choroba panująca i miejscowa (epidemique et endó- 

mique), która pochodzi z zatrucia zbożami uległemi roz
kładowi, zepsutemi. Objawia się przez ściskania, kurcze, 
osłabienie paralityczne, czerwoność rąk i nóg z opuchnię
ciem ; przez różne wyrzuty na powierzchnią skóry, (bro
dawki, krostki, pęcherzyki, guzki, wrzody, plamy kontu-



616

zyjne (ecchymose) miedzi, koloru, łuszczenia się), po
ty zimne, nabrzmienia, (oedeme), płatki brunatne, albo 
czarne po ciele a osobliwie na podbrzuszu, zaburzenie 
w trawieniu, z uwydatnieniem lub brakiem niektórych 
z powyżej wymienionych symptomów.

Leczy się jak wszystkie zatrucia lymfy i krwi, przez 
S. które jad neutralizuje lub S. X A.

Zaraz po zatruciu 8 lub 10 ziarnek S. na raz na 
język, w gwałtownych wypadkach, co można wkrótce 
powtórzyć. Ele. K. Ele. Z. na tył głowy, plex. kąp. z S. 
z S5. z A l

b. Z a tru cie  k w a sa m i leczy się tak samo a potem kąp. C5.
c. Z atru cie  p rze z  oczadzen ie , tak samo, na sucho S. po 

10—15 ziarn na raz na kark Elek. R., po czem wew. S.
290. Zatrzymanie peryodów w chwili ich odbywania się, 

(Amenorrhee), patrz R egularność. Nr 184.
291. Zawrót głowy (Vertige).

Zawroty głowy pochodzą albo z nadmiaru napływu 
krwi do głowy, i to jedną z oznak charakterystycznych 
konstytucyi krwistej, albo z zepsucia krwi lub niedokrwi
stości. Głód sprawia także zawrót.

Zawroty ze zbytku krwi, leczy głównie A., dozy sła
be. Z niedokrwistości S.

Leczenie ogólne. A II co 1/4; A2II co 1/4, S il  co 1/4 
nać. okł. z A2 na sacr. kąp. A2; okł. z A. na okolice 
serca i głowy nać. okł. z F2 na podżebra; kąp. z Ele. 
N. lub z Ele. B. na ciernie, Ele. R. X  Ele. Ż. na occip. 
symp. plex. sacr.

a. Z a w ro ty  g ło w y  p o  poron ien iu . CII co 1/4, albo AII X  
CII co 1/4, i jak Nr 291.

b. Z a w ro ty  g ło w y  pochodzące z c ierp ień  śled zion y.
F. do wewn. i okł. z F 2 na podżebra.

292 . Zaziębienia i wszystkie jego następstwa.
Jeżeli w początku poczucia dreszczów użyje się 2—4 

ziarnek (stósownie do wieku) S. na sucho na raz, prze
rywa się wszelkie następstwa z zaziębienia wynikające.
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Lecz jeżeli już zapóźno i nastąpił peryod gorączkowy, 
bierze się F ., i zwykle kilka łyżeczek wziętych co dziesięć 
minut, wystarcza do przerwania gorączki, po czem gdy 
ustała już gorączka, zażywa się przez kilka tygodni S.

Leczenie ogólne: F. nać., okł. z C5 na podżebra, 
Ele. B. w okł. na głowę, Ele. K. X  Ele. Ż. na occip., 
symp., S II. co 1/4, 20 z. C5 co pół godz. po jednem 
ziarnku, kąp. C5.

a. R eum atyzm  szy i (torticollis) Ele. R. X  Ele. Z. na nerwy, 
Ele. B. w kompresach, nać. z S ., z A2, z C5, okł. C5, 
kąp. C5, S., patrz Nr. 234a Torticolis, patrz Reumatyzm 
nerek, Lumbago, Lędźwie Nr. 101.

293. Zemdlenie (Syncópe) por. Nr. 145.
Otrzeźwienie następuje po użyciu 8—10 z. S. na su

cho na raz.
294. Zęby.

Najważniejsze narzędzia do żucia, u dorosłych jest 
ich 32, w każdej szczęce po 16, w każdym zębie od
różniamy korzeń umieszczony w jamie kostnej, szyjkę 
otoczoną dziąsłami i koronę wystającą nad dziąsła. Dwa
dzieścia zębów, to jest 8 przednich, 4 kłowych, 8 trzono
wych, które wyrastają u dzieci zaczynając od 6 miesięcy 
do 2 lat wieku, nazywają się mlecznemi. Twarde pokrycie 
białej i gładkiej korony nazywa się emalią. Wewnątrz 
zęba jest jama, leży na samym wierzchu. W jamie znaj
duje się miękka massa, do niej ze szczęki przechodzą 
krwiste naczynia i nerwy, od nich zależy żywienie się 
i czułość zęba. Psucie się zębów zależy głównie od mi
kroskopijnie małych istot i grzybków, zarodki, które 
dostawszy się do u s t, nadzwyczaj łatwo rozwijają się 
w gnijących resztkach mięsnych pokarmów.

Żadna przypadłość, z wyjątkiem kataru, bólu głowy, 
nie pojawia się tak często, jak bóle zębów, są ono roz
maitego rodzaju.

N erw ow e  pojawiające się po jakimkolwiek wzruszeniu 
umysłu, osobliwie u hysterycznych , podczas peryodów
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u ciężarnych kobiet. Czasem bywają bardzo silne, połą
czone z trwogą i płaczem, osobliwie w nocy, z kłuciem, 
rwaniem, pukaniem, często powstają z nadużycia kawy, 
lub palenia tytoniu, zrana i wieczorem pogorszają się 
i także na świeżem powietrzu, osobliwie gdy pochodzą 
z natężenia umysłu. Czasem bóle zębów połączone z gwał
townym bólem głowy. Bóle te mają to szczególnego, że 
pojawiają się jak błyskawica, albo przeszywają ząb na 
podobieństwo prądu elektrycznego.

B óle zębów w  sku tek  b ic ia  k rw i do g ło w y  kongestyjne, 
twarz albo rozpalona, a czasami blada, żyły na skro
niach czoła, rękach są nabiegłe.

Leczenie ogólne cierpień zębów: S., C., A ., nad. 
z C5, na miejsce bolące zewnątrz, płukania Ele. R. X  
Ele. B ., albo Ele. N. X  Ele. B ., albo pojedynczo te- 
miż elektr. Stósownie do konstytucyi wybiera się S. lub 
A., jeżeli ból kongestyjny A., jeżeli podczas peryodu lub 
hysteryczny, lub ciężarność C. Jeżeli uparty kongestyjny 
nie ustępuje pod A., to C., albo A. X  C. Verm.

a . Obnażenie zębów z  d z ią s e ł , ból szkorbutyczny, płukać 
i trzymać wodę w ustach, w której rozpuszczono 20 z. 
C5 (czasem Ven. lepiej skutkuje, osobliwie przy szkor
bucie, lub Ven. X  C5) 20 C5 co pół godziny na sucho 
po jednem, kąp. z C6, nad. z Cs na zewn. na miejsce 
bolące, albo kąp. z S. i nad. z S., płukania i trzymania 
w ustach Ele. B. lub Ele. N.

b. Bóle zębów różne, Ele. B. na zewnątrz bolącego miejsca, 
jeżeli ona nie skutkuje, to Eie. Ź. i nad. z C5, kąp. 
z C5, z S., okł. z Ele B., na watę napuszcza się kilka 
kropel i przykłada na skronią i pod ucho, trzymając po 
20 sekund. Bóle z zaziębienia, nerwowe i wszelkie przy
padkowe, zwykle ustępują pod Ele. B., po ustaniu bólu 
dla uniknienia powrotu zażywać S. Czasem pomaga parę 
kropli właściwej Elektr. na ząb na wacie Verm.

c. B ó l zębów z  f lu ksyą , jak pod b.
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d . F is tu ła  w  d z ią s ła ch  z przyczyny bólu zębów, jak Nr. 
294, oraz trzymanie wody w ustach, w której na szklankę 
rozpuszczono 50 z. C5, nać. lub okł. z F 2 na pod- 
żebra.

f .  Bóle zębów spow odow ane za w ia n iem , Ele. R. X  Ele. Z. 
okł. z Ele. B.

g . B ó le  reum atyczne, powstające zwykle z zaziębienia, czę
sto w całej połowie twarzy aż do ucha i skroni rwią, 
kłują, szarpią, dziąsła są opuchnięte i zapalone, ślina 
w ustach się nagromadza, pogorszenie po rozgrzaniu 
w łóżku następuje. Czasem połączone są z darciem 
w uszach, krwawieniem dziąseł, ziębieniem i bladością 
twarzy, pogorszają się bóle, osobliwie wieczorem, przez 
potrawy. Czasem ból z jednego zęba na drugi przeska
kuje, przy tem jest uczucie jakby ząb był wyższy. Cza
sem dołącza się opuchnięcie gruczołów podszczękowych.

Leczenie jak Nr. 294, jeżeli jest krwawienie dziąseł 
dołączyć A., dopóki nie ustanie, można płókanie z A. 
używać.

h. Pruchnienie zębów , (Carie des dents). C. i płukania z C., 
nać. na szczękę z C., kąp. C5.

k . C iągłe bóle zębów, jak pod Nr. 294.
l. K am ień  w in n y , osad  na zębach (Tartre des dents) po

chodzi ze złego trawienia. S. dozy zwyczajne.
294bisZąbkowanie trudne u dzieci.

Prawidłowo pojawia się w 6 miesiącu, u niektórych 
dzieci prędzej, u innych później, bardzo często dopiero 
przy końcu pierwszego roku, zaś u rachitycznych i skro
fulicznych jeszcze później.

U zdrowych dzieci wychowywanych trybem przyro
dzonym , odbywa się ząbkowanie bez wszelkich dolegli
wości, osobliwie jeżeli dzieci począwszy od 3go miesiąca, 
umywane bywają odstała w pokoju wodą, jeżeli im główki 
zbyt ciepło nie nakrywają, mianowicie watowanemi lub 
futrzanemi czapeczkami, przez co łatwo powstaje szko
dliwe zaziębienie. W 5 lub 6 miesiącu poczynają się
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dzieci ślinić, rączkami dziąsła trzeć i wszystko co do 
rączek dostaną do ust wkładać i dziąsłami ściskać.

Najlepszym środkiem do ułatwienia ząbkowania jest 
pierś matki, przeto nie należy w tej porze dziecka od
łączać , przynajmniej dopóki pierwsze ząbki się nie wy- 
kłują, gdyby atoli do 9 miesiąca jeszcze żaden ząbek 
się nie wykłuł, wtedy trzeba koniecznie dziecię odłączyć. 
Dla ułatwienia ząbkowania, oraz i dla zabawki można 
dziecku obrączkę ze słoniowej kości podawać. Dzieci sil
nej konstytucyi, przemywane wodą odstałą i często wy
noszone na świeże powietrze, przebywają peryod ząbko
wania bardzo szczęśliwie! Dzieci zaś wątłe, osobliwie 
gdy więcej na raz ząbków się wyrzyna, podlegają pod
czas ząbkowania różnym przypadłościom : Nerwowe roz
drażnienie, gorączka, z silnem uderzeniem humorów do 
głowy, drgawki i konwulsye, kaszel do kokluszowego 
podobny, do którego przyłącza się czasem duszność i kurcz 
w piersiach, zatwardzenie, albo rozwolnienie, wysypka 
właściwa ząbkowaniu.

Leczenie : Mamce daje się S., 10 z. A. na sucho co 
pół godziny po ziarnku, nać. z C5 na szczęki dziecka, 
Ele. R. X  Ele- Ż. tamże.

295. Zgaga (Brule-cou) (pyrosis). Palenie.
Uczucie palenia w gardle, które od żołądka rozchodzi 

się w całej długości kanału pokarmowego i dosięga gar
dła, połyku, gdzie zdaje się choremu czuć jakby jakieś 
ciało drażniące, jakby żelazo rozpalone. Temu towarzy
szy zawsze wydzielanie obfite śliny czystej, czasem by
wają nudności, wiatry, odbijania, pragnienie, nadzwy
czajny głód, zatwardzenie stolca, ból głowy. Uważają to 
za symptom chronicznego zapalenia żołądka.

Leczenie : S., A., okł. z C5, kąp. C5, C5 co 1/4, Ele. 
R. X  Ele. Z. na occip., symp., okł. z Ele. B ., albo 
z Ele. N. na szyję.

295bisZgrzytanie zębami p. Robaki Nr. 187.
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295a Zimnica, febra zimna. (Fievre intermitente) p. Gorączki 
Nr. 52.

296. Złamanie nawet skomplikowane. (Fractures).
Pomoc chirurgiczna dla złożenia złamanych kości jest 

potrzebna, lecz obok tego leczenie przyspiesza wyzdro
wienie. Złamania wszystkie leczy się następującym spo
sobem :

S Il .,  okł., nać., kąp. z S ., z C5, z S5, Ele. N. 
w okł. na miejsce złamane, Ele. R. X  Ele. Z. na nerwy 
odpowiednie. Ele. B. 

a . Z łam an ie  szczęk i , jak wyżej.
Z łam an ie  szczęk i u M. 34-letniego wyleczone p. S. 

i okł. z Ele. B ., po dwudziestu dniach przekonano się, 
iż została silnie zrośniętą.

297. Żołądek (Estomac).
Żołądek leży w poprzek, a bardziej na lewo w gór

nej części brzucha, tuż pod przeponą i sercem, ma po
stać w owal zgiętego worka; jego lewa szersza część 
rozciąga się daleko w lewo pod żebra i przytyka tuż do 
śledziony; prawa węższa dochodzi na prawo do wątroby. 
Żołądek ma dwa otwory, jeden na górnym lewym brzegu, 
prowadzi do kanału pokarmowego i nazywa się ujściem 
do żołądka; drugi na prawym końcu żołądka, łączy żo
łądek z kiszkami (z dwunastnicą) i nazywa się przewo
dem czyli odźwiernikiem. Ścianki żołądka na swojej we
wnętrznej powierzchni okryte są śluzową błoną , której 
tkanka zawiera mnóstwo cylindrowych gruczołów, wy
dzielających sok żołądkowy, składający się z pepsiny, 
która służy do trawienia, działając chemicznie na po
karmy. Prócz tych gruczołów, przy ujściu i w przewo
dzie żołądka są jeszcze gruczołki, wydzielające przeźro
czysty żołądkowy śluz, śluz ten działa na pokarm me
chanicznie, pomagając do jego zmiękczenia i powlekając 
go dla łatwiejszego przejścia do kiszek. Z tyłu żołądka 
leży w poprzek g ru c zo ł p o d żo łą d k o w y  (Pancreas), na
przeciw pierwszego kręgu krzyża, między poziomemi
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gałęziami dwunastnicy, za nim leżą wielkie krwiste na
czynia, ma on podłużną formę na podobieństwo psiego 
języka, prawy jego koniec opiera się o dwunastnicę, 
a lewy o śledzionę. Tkanka tego gruczołu (Panereas) 
składa się z podobnych do gron cząstek i pęcherzyków, 
od których poczynają się maleńkie kanaliki łączące się 
w jeden wielki kanał; ten ostatni wylewa sok podżołąd- 
kowego gruczołu w tylną ściankę dwunastnicy. Sok ten 
ma własność : 1) rozdzielenia tłuszczu, to jest przero
bienia go w emulsyą, jak żółć; 2) pomaga do przemiany 
nierozpuszczalnych białkowych materyj w rozpuszczalne 
peptony czyli soki, jak sok żołądkowy; 3) do wydoby
wania krochmalnych materyj z pokarmu, przetwarzając 
je w cukier, jak ślina.

Im bardziej zapełnia się żołądek, tem więcej się 
obraca około swojej osi naprzód, tak, że w końcu górny 
jego brzeg przewraca się w ty ł, a dolny naprzód. Przy 
tóm brzuszna ściana wysuwa się naprzód i odzienie w tóm 
miejscu staje się ciasnem. Przy womitach muszkułowa 
błona żołądka robi poruszenie w odwrotnym kierunku, 
to jest od przewodu do ujścia, w tym czasie przepona 
i muszkuły brzusznej ścianki kurczą się i cisną na żo
łądek, w skutek czego to, co w sobie zawiera, zmuszone 
jest wyjść przez kanał pokarmowy i usta. Przy odbijaniu 
się zupełnie tak samo, jak przy womitach, tylko bez 
wszelkich wysileń, wypycha się z żołądka do ust.

Produkt żołądkowego trawienia, pokarmowa kasza 
czyli chylus, jest mieszaniną przetrawionych, w pół prze
trawionych i nieprzetrawionych części pokarmów, śliny, 
śluzu, soku żołądkowego, komórek epitelii. Z zawartych 
w żołądku płynnych materyj, część wsiąka przez naczy
nia krwiste w żyłę zwrotną, przez którą przechodzi do 
wątroby, a druga część wsiąka przez limfatyczne na
czynia do piersiowego przewodu. Na długość trwania 
trawienia w żołądku mają wpływ różne okoliczności, jako 
to : jakość i ilość pokarmu, ruch albo spokojność, sen,
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albo czuwanie i t. p. Płyny, (woda, roztwory cukru, 
soli), nie potrzebujące przerabiania za pomocą żołądko
wego soku, najprędzej wsiąkają w naczynia ścian żołąd
kowych. Dłuższy czas pozostają w żołądku stałe pokar
mowe materye, jak krochmal, tłuszcze, na które zresztą 
sok żołądkowy nie ma wpływu. Najdłużśj zatrzymują się 
te materye, które muszą byó rozcieńczone sokiem żo
łądkowym, to jest białkowe.

Średnio rachując, ryby trawią się w 2 1/2 godzin, mięso 
domowego ptastwa w trzy, zwierzyna w 3  1/2 mięso ba
ranie, wołowe, wieprzowe w 4 godzin. Ludzie prowa
dzący siedzące życie, trawią dłużej, umiarkowany ruch 
i czuwanie działa tu pomyślnie, przy silnym ruchu i we 
śnie trawienie opóźnia się, przy umiarkowanem napeł
nieniu, żołądek może pomieścić od 6 do 12 funtów wody. 
Temperatura w żołądku równoważy się między 30—32° 
Reaumura, ona rozpuszcza przyjęty w pokarmach tłuszcz 
i nadzwyczaj szybko zabija wszystkie żywo połknięte 
istoty, które nie mogą być w ludzkiem ciele, tak jak 
glisty i trichiny. Gazy niekiedy nagromadzają się w żo
łądku bardzo obficie, albo z połkniętego atmosferycznego 
powietrza i węglowego kwasu, albo tworzą się przy roz
kładzie pokarmów (kwas węglowy i wodoród).

C horoby żo łą d k a , 
a . K a ta r  żo łą d k a .

Katar żołądka przedstawia cierpienie błon śluzowych 
żołądka z opuchnięciem i obrzmieniem tychże, w połą
czeniu z wydzielaniem białego ciągnącego się śluzu. 
Katar może byó o stry  albo chroniczny.

Przyczyny : Pierwiastkowy ostry katar powstaje w sku
tek zaziębienia, przemoknięcia, raptownej zmiany tempe
ratury, mianowicie w jesieni i na wiosnę w połączeniu 
z grypą, dyaryą, żółtaczką. Powstaje także podczas upa
łów w skutek ciężkich i trudnych do strawienia potraw, 
albo nadmiaru takowych, z przeziębienia żołądka lodami, 
albo przez raptowne oziębienie żołądka zimnem piciem
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podczas rozgrzania całego organizmu. Powstaje także 
przez ciągłe posty, albo nadużyciem alkoholicznych trun
ków. Bywa także przyczyną mechaniczne uszkodzenie, 
odraza do pewnych potraw i napojów, zbyteczne natę
żenie umysłu, trwoga, przestrach, zgryzota, troski, za
zdrość, nieszczęśliwa miłość, tęsknota za krajem. Katar 
żołądka towarzyszy rozmaitym ostrym słabościom, jako 
to : zapaleniu p łuc, opłucnej i otrzewnej, ostremu reu
matyzmowi, ostrym wysypkom, także towarzyszy przy 
różnych przypadłościach, jak np. przy wrzodach w żo
łądku przedziurawiających go, przy raku żołądka.

Symptomy: Jeżeli katar żołądka jest w miernym 
stopniu, który powstał w skutek zaziębienia, albo innych 
wyż podanych przyczyn, wtedy zowie się zam uleniem  żo 
łą d k a  (gastricismus).

Albo katar żołądka jest połączony z gorączką, wtedy 
zowie się k a ta re m  żo łą d k o w ym  ostrym  (catarrhus gastri- 
cus), albo jest chronicznym.

Co do 1go (gastricismu): Chorzy tracą wesoły hu
mor, są niezadowoleni ani z siebie ani z drugich, znu
żeni, doznają ziębienia i dreszczu, z bladością w twarzy, 
ręce są chłodne, potem następuje gorączka, bicie humo
rów, zajęcie głowy z twarzą zarumienioną, pulsem przy
spieszonym , wydarza się często, że po zaziębieniu nie 
pojawiają się wcale gorączkowe symptomaty, ale tacy 
chorzy uskarżają się najczęściej na ból gniotący w czole, 
w połączeniu z zawrotem, gwałtownym bólem głowy, 
który się pogarsza przez schylanie, w żołądku czują peł
ność, ból w dołku, głuchy, cisnący. Okolica żołądka 
bywa czasem tak drażliwa, że nawet sukien znieść nie 
może, apetyt albo jest zmniejszony, albo zupełnie stłu
miony, tylko pragnienie mniej lub więcej silniejsze. Do
łączają się do tego nudności, skłonność do womitów, 
czują odrazę nawet do najulubieńszych potraw, smak 
jest lepki, albo kwaśny, język obłożony, chorzy czują 
podchodzenie płynu kwaskowego do gardzieli, w ustach
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albo suchość, albo nagromadzenie śliny; najczęściej po
jawia się nadzwyczajne zepsucie kwasów żołądkowych, 
które wywołują odbijanie i nieprzyjemną woń z ust, nad
zwyczajne wytwarzanie się wiatrów, rozdęcie , czyli bę- 
bnistą odmę żołądka.

Przez nagromadzenie soków żołądkowych, powstaje 
fermentacya w żołądku, wszystkie pokarmy przechodzą 
w fermentacyą kwaśną, albo stłuszczoną, tworzy się gąszcz 
nieprawidłowy, dostaje się do kiszek, powstają niezwy
kłe wydzielania i czynności w kiszkach z hurkotaniem, 
przelewaniem i odejściem mocno cuchnących wiatrów, 
z kilkorazowem wypróżnieniem mocno cuchnącem. Katar 
żołądkowy rozpoczyna się zwykle zatrzymaniem stolca, 
uryna po największej części ciemno zabarwiona, przepeł
niona kwasem urynowym; puls rzadko kiedy przyspie
szony, przyskórnia mniej lub więcej sucha i chłodna. 
Przepełnienie żołądka w połączeniu z drażliwością wy
wołuje nudności z womitami, które często pojawiają się, 
takowe zawierają w początku tylko niestrawione pokar
my pomieszane ze śluzem kwaśno-cuchnącym; jeżeli 
częściej się powtarzają, wtedy zawierają tylko nieco ślu
zu albo żółci zielonkowatej barwy; często dołącza się 
do tych womitów biegunkowate rozwolnienie, sen nie
spokojny ; czasem pojawia się transpiracya, osobliwie po 
przeziębieniu.

W  ka tarze  żo łą d k a  o s tr y m , wszystkie wyżej wymie
nione pojawy są groźniejsze, chory uczuwa często dreszcz, 
czasem gwałtowne zaziębienie, z następną silną gorączką 
i pragnieniem, w połączeniu z wielkiem znużeniem; ból 
głowy, osobliwie w czole jest dojmujący, sen spokojny 
albo zupełna bezsenność, czasem dołączają się majacze
nia , w żołądku pojawia się osobliwie w dołku mocny 
ból, albo tępy, gniotący, albo kolący rozdzierający, cią
gło mdłości z nudnościami, napinaniem do womit, wo
mitami zielonkowatemi, brak apetytu, co razem wziąwszy 
stanowi ostry katar żołądkowy.

40
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Jeżeli chory ma nudności, odbijanie, smak lepki, ję 
zyk obłożony i silną gorączkę, wtedy zowie się taka 
przypadłość f e b r ą  g a stryczn ą  (febris gastrica).

Leczenie. Ele. R. X  Ele. Ż. na plex. symp. S. co 
1/4; S5 co 1/4, 20 z. S5 na sucho co 1/2 godziny po 
ziarnku; na wyższą część brzucha i dołek Ele. B.

J eże li f e b r a  gastryczna , przedewszystkiem usunąć go
rączkę , dawaniem F II i często, po czem leczy się jak 
wyżej, z dodaniem nać. lub okł. z F2 lub C5 na pod- 
żebra.

b. O słabienie żo łą d k a , leczy się jak ostry  k a ta r  żo łą d k a .
c. C hroniczny k a ta r  żo łą d k a . Zaflegm ienie żo łą d k a .

Jest zwykle symptomem innych przypadłości, które 
mniej lub więcej na żołądek oddziaływają, lub nastę
pstwem złego leczenia ostrego kataru lub zaniedbania. 
Objawia się jako wzdęcie żołądka, gniecenie w żołądku, 
osobliwie po jedzeniu, w połączeniu z odbijaniem i zga
gą. Stoi w blizkim stosunku z hemoroidami, artrizis, 
połączony jest także z cierpieniem wątroby śledziony 
płuc, jako też i serca. Czasem bywają womity śluzowe 
jak nitki, ciągnące s ię ; w innych razach czystym śluzem, 
(u pijaków rano), apetyt słaby, a czasami mocne uczu
cie głodu, połączone z osłabieniem (wilczy głód); język 
mocno obłożony, smak ckliwy i kwaśny, odór z ust mniej 
więcej cuchnący, uciśniony stan moralny, uryna zmienia 
się, co do ilości, składu i osadu. Choroba może trwać 
tygodnie, miesiące i lata i doprowadzić do chronicznych 
ran żołądka, a jeżeli pochodzi od mechanicznego uszko
dzenia, to do żołądkowych krwiotoków.

Leczenie. S. C5, S5, A. nać. lub okł. z F2 lub C5 
na podżebra; Ele. B. na nadbrzusze i dołek, żoł. Ele. 
R. X  Ele. Ż na symp. i plex. kąp. nać. okł. z C5, kąp. 
z Ele. B.

d . Ż o łą d k a  zapalen ie  (Gastrite aigue). Może powstać wsku
tek połknięcia żrących mineralnych kwasów, trucizn itp. 
patrz O tru cia , Z a tru c ia  p. Nr 152.
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Zapalenie powstaje w skutek nadużycia alkoholicznych 
trunków, użycia ostrych korzennych pokarmów, lekarstw 
bardzo heroicznych zadawanych na womity lub rozwol
nienie. Powstaje także przez zaziębienie, połknięcie ob
cych ciał, albo przez zapalenie sąsiednich organów, np. 
otrzewnej, przepony. Przyczyną także bywa mechaniczne 
uszkodzenie żołądka ostrem narzędziem, albo przez gwał
towne wstrząśnienie, dźwiganie lub uderzenie.

Na wstępie bywa gorączka, kłucie, gniecenie, piecze
nie, pragnienie, język obłożony, odbijanie, czasem do 
powyższych, dołączają się womity, kaszel, duszność. Cza
sem chorzy czują w żołądku drapanie , rojenie w połą
czeniu z czkawką, trudnem połykaniem , biciem humo
rów do głowy i majaczeniem. Czasem przy zapaleniu 
są napinania do womitów, albo też i womity. Czasem 
chorzy uskarżają się na gwałtowne gniecenie, pieczenie, 
zesznurowanie i darcie w żołądku, duszność w piersiach, 
silne pragnienie w połączeniu z gorączką, prężenie dołka 
sercowego z bolesnem uczuciem przy dotknięciu, przy 
tem puls słaby, wymijający z zimnym potem , czkawką, 
majaczeniem, womitami po każdem piciu lub jedzeniu 
z niewymowną trwogą i niepokojem, zatwardzeniem stol
ca. Czasem obok gwałtownego zapalenia jest uczucie 
zimna, lub bólu przy dotknięciu, w połączeniu z womi
tami żółci, albo śluzu z krwią zmieszanego, przy czem 
zimny pot na czole i twarzy, ziębienie rąk i nóg, z lo- 
dowatością kończyn, z biciem w kolumnie pacierzowej 
i dolegliwościami mózgu.

Leczenie. Ele. E. X  Ele. Z. na nadbrzusze i symp. 
S. co 1/4; S5 co 1/4, 20 z. i S5 co 1/2 po jednem na 
sucho; Ele. B. na nadbrzusze i nać. lub okł. z F 2 lub 
C5 na podżebra.

Jeżeli gorączka silna, przedewszystkiem tę usunąć 
p. F II co 1/4 lub częściej, poczem leczenie jak wyżej. 

f .  Z apa len ie  chroniczne żo łą d k a . (Gastrite chronique).
40 *
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Wywięzuje się albo po ostrem zapaleniu, albo po nad
użyciu potraw korzennych, nader kwaśnych, słonych, ma
rynowanych, po nadużyciu kawy i alkoholicznych napojów.

Symptomy. Bóle piekące w żołądku, osobliwie przy 
dotknięciu dołka sercowego, połączone są z womitaini 
spożytych potraw. Czasem bóle pochodzą w skutek ude
rzenia lub zgniecenia okolicy żołądka, albo wskutek zby
tecznego dźwigania, albo po piciu zimnej wody. Często 
po jedzeniu ból się wzmaga, osobliwie podczas ruchu, 
i potrawy nazad się wracają. Bóle piekące jakoby od 
rany, z nagromadzeniem wiele kwasu żołądkowego i wia
trów. Albo żołądek obrzmiewa, osobliwie pojedzeniu, 
i sprawia takie bóle, że sukni zapiąć nie można. U osób 
lubiących popijaó wódkę po ciężkich potrawach, pojawia 
się ból z dojmującem gnieceniem w żołądku, z womita- 
mi lub bez takowych, w połączeniu ze stwardnieniem 
żołądka. Czasem obok stwardnienia, gniotące bóle do- 
sięgają grzbietu, obok tego kwaśne odbijania, albo wo
dniste womity, z pogorszeniem po każdem jedzeniu. Cza
sem gwałtowne nieustające bóle w żołądku połączone są 
z gorzko-kwaśnemi womitami. Przy ujściu do żołądka 
(cardia) dośledzić czasem można stwardnienia, a bóle 
powiększają się po każdem jedzeniu z kwaśnem odbija
niem i womitami śluzowemi, albo obok stwardnienia 
obfite czcze odbijania lub kwaśne.

Leczenie takież samo jak ostrego zapalenia żołądka 
pod d . i patrz niżej obrzm ienie (c a rd ia )  pod o.

g. Z gaga  (pyrosis), patrz Nr 295.
h. N ies tra w n o ść  i  j e j  n a s tęp s tw a .

Trzy do czterech ziarn S. wzięte na sucho, zaraz 
w początkach wstrzymuje poczynającą się niestrawność. 
Jeżeli tego nie zrobiono wstrzymuje się następstwa przez 
leczenie: S. albo 20 z. S. co 1/2 P° jednem albo S5, 
nać. lub okł. z F 2 na podżebra; Ele. R. X  Ele. Ż. na 
symp. plex. kąp. C5; kąp. z Ele. B.
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k.  O w rzodzenie żo łą d k a . Choroby tej trudno odróżnić od 
chronicznego kataru żołądka, są jednak odmiany cechu
jące owrzodzenie: Większa drażliwość w nadbrzusznej 
okolicy na ograniczonej przestrzeni, silne objawy kon- 
wulsyjne (cardialgie) bóle nerwowe, częste womity ze 
krwią i ropą należą do objawów, przy których nie mo
żna dopuszczać chronicznego kataru żołądka. Język przy 
owrzodzeniu prawie zawsze bywa czerwony i gładki, 
a przy chronicznym katarze zawsze obłożony.

l. W rzód żo łą d k a  ma swoją siedzibę przy odźwierniku 
żołądka (pyloris), bywa wielkości złotówki, formy jajo
watej, tło okryte galaretowatym płynem, zagłębia się 
z czasem coraz więcej, przedziurawia błonę muskularną 
żołądka i wywołuje zapalenie błony otrzewnej, przez co 
powstaje przyklejenie tejże do żołądka, a czasem prze
dziurawia wszystkie błony, i ustala bezpośredni związek 
z jamą brzuszną, przez co powstać może raptowna 
śmierć.

Przyczyny. Najczęściej bywa przyczyną skrofuliczne 
usposobienie, gruźlica płuc, niedokrewność, zboczenia 
peryodów miesięcznych, połogi, także wykroczenia dye- 
tetyczne, nieustanne wzruszenia umysłu, napój zimny 
przy rozgrzanem ciele, nieustanne nadużycia alkoholi- 
cznych napojów.

Symptomy: Naprzód pojawia się ból w dołku pod 
sercem i szerzy się ku podżebrom aż do kolumny pa
cierzowej , ból jest gniotący, prężący albo ściągający, 
czasem piekący i tak nieznośny, że chory jęcząc kurczy 
się we dwoje. Bóle te pojawiają się napadami czyli pa- 
roksyzmami, są połączone z womitami ciągnącego się 
śluzu, albo czystego płynu kwaskowatego, przez co ból 
chwilowo się uśmierza; czasem pogorszą się przez gwał
towne fizyczne ruchy, wzruszenie umysłu, użycie dra
żniących pokarmów i alkoholicznych napojów, albo bar
dzo kwaśnych rzeczy; także przeładowanie żołądka, cho
ciaż i miernie spożyte potrawy wywołują bóle i silne
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womity; pragnienie jest duże, język czysty, apetyt pra
widłowy, czasem wilczy głód, ze szczególnym pociągiem 
do niezwyczajnych pokarmów, do czarnego chleba, ziem
niaków. Cera twarzy zmienia się na żółtawy lub całkiem 
bladą, dołącza się do tego raptowne wychudnienie, uspo
sobienie umysłu gniewliwe, połączone z chwilowym bó
lem w skroniach i czole. Czasem wzmaga się ból po 
jedzeniu osobliwie po pokarmach korzennych i bardzo 
kwaśnych, trudnych do strawienia, womity następują 
zwykle po jedzeniu. W wydzielinach pokazuje się cza
sem śluz krwią zabarwiony. Owrzodzenie żołądka poja
wia się pod formą gastrycznej febry, z tępym bólem 
w okolicy żołądka, w połączeniu ze skłonnością do wo- 
mit i womitami, przy czem język jest biało lub żółto 
obłożony. Czasem przybiera owrzodzenie formę zimnicy, 
na którą zadawanie chiny żadnego wpływu nie wywiera. 
Przebieg owrzodzenia w żołądku jest przewlekły, może 
trwać długie lata z chwilowem pogorszeniem, i kończy 
się albo zupełnem wygojeniem, albo następuje w skutek 
przedziurawienia raptowna śmierć.

Leczy się jak Rak żołądka, patrz Rak.
NB. Zwyczajne owrzodzenie żołądka sprawia womity 

z ropy i krwi. Skir (rakowe owrzodzenie) sprawia wo
mity koloru kawy.
N e rw oból żo łą d k a  (Gastrite nerveuse, Gastralgie).

Jest to ból czysto nerwowy, albo kongestyjny, albo 
organiczny i powstaje w skutek bezkrwistości przy po- 
czynającej się błędnicy albo gruźlicy, albo w czasie re- 
konwalescencyi, albo po utracie soków w skutek nad
użycia rozkoszy płciowej, albo samogwałtu. Towarzyszy 
mniej więcej wszystkim przypadłościom żołądkowym, 
osobliwie kurczom żołądka albo macicznym, także cho
robom mlecza pacierzowego. Nerwowe bóle żołądka po
wstają też w skutek zgryzoty i zmartwienia; picie zim- 
nej wody wśród rozgrzania się, przez spożycie lodów, 
przez nadużycie kwasów osobliwie z cytryny, nadużycie
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mocnej kawy, jedzenie świeżo upieczonego chleba ; przez 
dostanie się robaków do żołądka; częste powstają kur
cze żołądka przez mocne sznurowanie się kobiet.

Symptomy. Nerwobóle żołądka zapowiadają się na
stępująco : uczuciem gniecenia w nadbrzuszu, częstem 
poziewaniem i ziębieniem rąk i nóg i właściwem i nie- 
przyjemnem uczuciem w kolumnie pacierzowej. Po dłuż- 
szem lub krótszem trwaniu symptomatycznych pojawów, 
powstają w okolicy żołądka gwałtowne bóle, gniotące, 
piekące, świdrujące, gryzące , rozpierające , zesznurowu- 
jące, i wzmagają się do najwyższego stopnia, aż do om
dlenia, przyczem twarz zmieniona zapadnięta, ręce zzię
bnięte, puls nikły, czasem dołącza się uczucie gniecenia 
w kolumnie pacierzowej, duszność w klatce piersiowej, 
zesznurowanie w połyku pod nazwą kuli hysterycznej. 
Albo nerwoból opanowuje krtań, zkąd powstaje uczucie 
duszenia, albo jeżeli się udziela nerwowi współczulnemu 
czyli sympatycznemu, wtedy powstają kurcze płaczące 
albo śmiejące, jeżeli się rozszerza na nerwy mózgowe, 
wtedy powstaje migrena; a jeżeli rozszerza się w na
rzędzia przewodu pokarmowego, wtedy pojawiają się 
bóle w brzuchu, lub biegunkowate rozwolnienie. Nerwo
bóle żołądka wzmagają się coraz więcej i bywają tak 
gwałtowne, że chory w niebogłosy krzyczy, osobliwie 
przy dotknięciu, lub naciśnięciu, a folgują przez kur
czenie się we dwoje, albo przez przyciśnienie żołądka 
jakim twardym przedmiotem. Czasem bywają bóle tak 
drażliwe, że nawet sukien lekko opiętych chorzy znieść 
nie mogą. Czasem okolica żołądka jest wzdęta kulisto 
wypukła, albo też do środka wciągnięta, jakoby do stosu 
pacierzowego przyrośnięta. Doszedłszy do najwyższego 
stopnia, dołączają się nudności, napinania do womitów, 
omdlenie i częste urynowanie i kończą się odbijaniem 
wiatrami, albo womitami, poczem taki chory czuje się 
wolnym od wszelkich dolegliwości. Tylko przy bladaczce 
i artryzys pozostają dolegliwości w trawieniu. Szcze-
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gólny rodzaj nerwobólu żołądka, stanowi tak zwane 
wzdęcie żołądka wiatrami, i odznacza się tem, że żołądek 
bębnisto jest odęty w połączeniu z hurkotaniem, prze
lewaniem w brzuchu, zaparciem tchu i zajęciem głowy, 
a polepsza się przez odbijanie, albo odejście wiatrów. 
Nerwoból żołąda pojawia się często u karmiących ma
tek z nagromadzeniem kwasu w żołądku, rozdęciem po 
jedzeniu i piciu. Czasem nerwoból sprawia ściskanie 
w dołku sercowym i rozszerza się do lewego podżebra, 
następnie do serca i pod lewą łopatką. U kobiet cier
piących na białe upływy, skąpą regularność.

Leczenie: Ele. R. X  Ele. Ż. na symp. i nadbrzusze S. 
co 1/4 S5, 20 z. S5 co l/2, po jednem Ele. B., na nad
brzusze i symp. plex. nad. okł. F 2 lub C5 kąp. C5 albo 
kąp. S. nad. A2.

NB. Pamiętać, że choroby wątroby sprawiają także 
nerwobóle żołądka, które opierają się S. a nawet C., 
a ustępuje pod F, w dozach małych. 

m . K onw ulsyje żo łą d k a , polegają na rozdrażnieniu nerwów 
żołądka, a nie na organicznych zmianach tkanki, obja
wiają się bardzo silnemi bólami, nawet przy pustym 
żołądku, po których następuje zupełna przerwa bólów, 
przyczem ból zmniejsza się od mocnego ciśnienia na do
łek podpiersiowy. Atak trwa od kilku minut do pół go
dzin), potem ból powoli zmniejsza się, pozostawiając 
po sobie wielkie osłabienie, albo po bólu następuje ra
ptem czcze albo wodniste odbijanie się, womity, lekki 
pot, albo oddanie czerwonej uryny.

Leczenie: 10 z S. na sucho szybko ból uśmierza, 
Ele. R. X  Ele. Ż. na occip., symp., plex., Ele. B. na 
podbrzusze, potem S II co 1/4 nad., lub okł. z F2, albo 
C3 na podżebra, nad. z S na brzuch. 

n- Rozszerzenie żo łą d k a  S ., C5, S3, nad., lub okł. z F 2, 
z C3, na podżebra. Ele. B. na symp, plex. Ele. R. X  Ele. 
Ż. tamże kąp. z C3, nad., okł. na dół żołądka, kąp. 
z Ele. B.
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o. O brzm ienie w  u jściu  do ż o łą d k a , (tumeur a 1’orifice 
superieur, cardiaque de 1’estomac) czyli w górnym otwo
rze żołądka, prowadzącym z kanału pokarmowego.

CII co 1/4, Ele. R. X  Ele. Ż. na plex. i symp. okł. 
z Ele. B. na plex. i symp. albo nać. z C5 tamże , kąp. 
z C5 z S, z S5 nad., lub okł. z F2 na podżebra.

p .  B ó l żo łą d k a  z peryodycznem i w o m ita m i, kurczam i. Za
dawniony syfilis.

Leczenie: F ., Ven., nad., lub okł. z F2 na podże
bra, albo C., Ele. N., albo Ele. R. X  Ele. Ż. na symp. 
plex., albo nad. z C5, lub okł., tamże, albo Ele. B. 
w okł. na sym., plex., kąp. z C5, z S. , z S5.

r . S iln y  ból żo łą d k a  po  je d zen iu , jak pod p . , nadto nad. 
z C5 na miejsce bolące.

s. Z apa len ie  gru czo łu  podżo łądkow ego  (Pancreatite).
Ma swoją siedzibę w gruczole, który leży bezpośre

dnio za żołądkiem, wpoprzek kolumny pacierzowej, i jest 
połączony przewodem z samym żołądkiem, przez który 
wlewa swój sok do wnętrza żołądka.

Przyczyny: Zapalenia tego narządu pochodzą z bar
dzo mocno przeczyszczających lekarstw, albo też z nad
użycia merkuryuszu, korzennych potraw i ostrych na
pojów.

Symptomy: Gniecenie, pieczenie w dołku, połączone 
z bólami w samym żołądku, silne wypróżnienia zielon- 
kowatego, lub różowego płynu, z pieczeniem w okolicy 
tego gruczołu, z uczuciem jakoby na tem miejscu płyn 
gorący się przelewał.

Leczenie. SII co 1/4, Ele. R. X  Ele. Ż. na symp. 
plex. kąp. z C5, z S ., nad., z C5, z S., nad. z C5 na 
miejsce bolące.

t- Z łe tra w ien ie , (dyspepsie).
Objawia się zmniejszeniem apetytu, albo uczuciem 

sytości po przyjęciu nieznacznej ilości pokarmu, okolica 
żołądka po jedzeniu nadyma się i zjawia się odbijanie 
kwaśno-gorzkawemi płynami, nagromadzenia wiatrów, smu-
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tne i trwożliwe usposobienie moralne, u osób bezkrwi- 
stych, język powiększej części czysty, smak niezmienio
ny i niema cuchnięcia z ust, leczy się jak konwulsye 
żołądka, ból pod łyżeczką.

Leczenie. CII co 1/4, C5II co 1/4 Ele. R. X  Ele. Ż. 
na plex, sym. okł. z Ele. B. tamże, nać. z C5 tamże, 
kąp. C5, S, S5, nać., albo okł. z F 2 na podżebra. 

u. R a k  i  S k ir  żo łą d k a , p. Rak N, 181.
Chociaż już pod wyrazem rak podaliśmy opis zamie

szczamy tu jeszcze obszerniejszy. Rak żołądka i włókniak, 
znajduje najczęściej przy odźwierniku żołądka (pyloris) 
rzadziej na małem sklepieniu, jeszcze rzadziej przy wej
ściu do żołądka (cardia) a najrzadziej na dnie żołądka.

Skir czyli włókniak, rozpoczyna się jako stwardnienie 
błony śluzowej żołądka, która przez nacisk więcej grubieje, 
pod nią leżąca błona muszkularna, przechodzi od czasu 
do czasu w częściowe zapalenie, rozrasta się na podobień
stwo wachlarza, powtarzają się częściowe zapalenia, z któ
rego wytwarza się chrząstkowata twardość, z mniejszemi 
lub większemi wypukłościami, jako zbita chrząstkowata 
tkanina, błona zaś śluzowa rozpada się z czasem i two
rzy raka. Inny rodzaj podobnego nowotworu, jest rdzen -  
n ia k  gąbczasty , który się wytwarza w żołądku jako po
jedynczy guz miękki, tkwiący w tkaninie pod ośluzną, 
rozszerza się daleko prędzej do pewnego stopnia aniżeli 
włókniak, rozmiękcza się i tworzy owrzodzenie łatwo 
krwawiące, które się rozszerza wzdłuż i szerz i może tym 
sposobem objętość żołądka zwężyć. Inny znowu rodzaj 
raka jest tak zwany g a la re to w a ty , który się składa z wielu 
torebkowych nabrzękłości napełnionych płynem galareto
watym, które się przedstawiają jako okrągłe guzy. Ten 
nowotwór powstaje także w tkaninie błony śluzowej żo
łądka i może się przyczynić do przekształcenia całej 
błony śluzowej, przechodzi następnie w rozpadliny. Bar
dzo często wydarza się, że rak żołądka przechodzi z odź- 
wiernika, do gruczołu żołądkowego, do wątroby i prze-
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wodów żółciowych, od wstępu do żołądka przechodzi do 
ujścia połyku, czasem przedziurawia żołądek i udziela 
się otrzewnej, także przeponie i śledzionie. Jeżeli rak 
pojawia się przy odźwierniku, wtedy powstaje zwężenie 
tegóż, jeżeli się znajduje w bliskości przy wstępie do 
żołądka, wtedy powstaje także zwężenie połyku.

Przyczyny. Włókniak powstaje zwykle przez nadu
życie alkocholicznych trunków, łapczywe jedzenie bar
dzo gorących potraw, z przewlekłych katarów żołądka, 
także przez mechaniczne uszkodzenie. Przyczyną bywają 
też ciągłe zmartwienia, zgryzota troski i niedostatek. 
Bardzo często bywa przyczyną raka, odziedziczone uspo
sobienie, tak , że kilku członków jednej i tej samej fa
milii, dostaje w pewnem okresie życia raka, bez danej 
przyczyny. Spędzenie wyprysków liszajowatych, lub świe- 
rzbowych z przyskórni, przyczynia się także bardzo czę
sto do wytworzenia raka. Rak pojawia się samoistnie 
najczęściej między 40 a 60 rokiem życia bez wyjątku 
Może też powstać w żołądku przez cierpienia rakowe 
sąsiednich narządów.

Symptomy. Na wstępie tej choroby pojawia się zwy
kle chroniczny katar żołądka, z gnieceniem w nadbrzuszu, 
z brakiem apetytu, nagromadzeniem kwasu żołądkowego 
z częstem kwaśnem odbijaniem i napinaniem do womi- 
tów czasem i z womitami kwaśnemi. Te pojawy mogą 
trwać i długie lata, zanim można domacać się bolesnego 
stwardnienia w żołądku, dopóki cera twarzy nieprzybiera 
barwy do suchej ziemi podobnej, z równoczesnem wychu- 
dnieniem, tak długo nie można mieć o istnieniu raka 
pewnej dyagnozy. Im więcćj wyż wymienione symptomy 
się wzmagają, tem więcej objawia się wychudnienie i do
tkliwy ból w nadbrzuszu , który się wzmaga przy naci
śnięciu, albo po jedzeniu. Bóle są najczęściej kłujące, 
szarpiące, rżnące, rozciągające się aż do stosu pacierzo
wego i do pępka. Jako cechujący symptom raka są wo- 
mity. Jeżeli siedziba raka jest przy odźwierniku, wtedy
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następują womity w kilka godzin po jedzeniu, jeżeli 
przy wstępie do żołądka, wtedy pojawiają się womity 
wnet po jedzeniu, bez nudności i trudności jakoby potrawy 
przed ujściem do żołądka zatrzymane były, womity za
wierają spożyte potrawy pomieszane ze śluzem. Jeżeli 
zaś siedziba znajduje się na małem sklepieniu żołądka, 
wtedy pojawiają się womity, tylko od czasu do czasu. 
Bywa też często, że womity pojawiające się przez 
długi czas regularnie, później rzadziej występują,’ nawet 
całkiem ustają. Jeżeli włókniak, jako następny rak, 
znajduje się przy odźwierniku, wtedy tworzy się po pra
wej stronie nadbrzusza obrzękłość twarda, którą osobli
wie u chudych osób łatwo namacać można, osobliwie, 
gdy stwardnienie większe przybrało rozmiary. Jeżeli 
włókniak znajduje się przy wstępie do żołądka, wtedy tru
dniej się go domacać. Jeżeli włókniak przeistoczył się 
w owrzodzeniu czyli raka, wtedy pojawiają się krwawienia, 
które połączone są z gąszczem żołądka, przedstawiają się 
jako czekoladowe womity podobne do fusów kawy, czasem 
są womity czystej krwi, zwłaszcza, gdy większe krwiono
śne naczynie jest przegryzione. Przy rakowem zakażeniu, 
jest zwykle zatrzymanie stolca, dopiero przy owrzodzeniu 
pojawiają się biegunkowate rozwolnienia, często z krwią 
pomieszane, doczego dołącza się wodniste opuchnięcie nóg, 
usposobienie umysłowe jest smutne, hypokondryczne, po
łączone czasem z gorączką, cerą twarzy do suchej ziemi 
podobną i ogólnem wychudnieniem.

Leczenie, patrz Raka leczenie.

Wyleczenia.

M. 70 lat prowadzący życie siedzące, od 10 lat cier
piał wzdęcie żołądka, doznawał trudnego trawienia, z od
bijaniem, womitami, uporczywą obstrukcyą, niekiedy 
z przypadłościami hemoroidalnemi nader dotkliwemi, po- 
ciągającemi za sobą obfitą utratę krwi, ból w prawym 
boku brzucha, oraz boleści w prawej łopatce, co wska-
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zywało cierpienie wątroby i jej zatkanie, bóle dolegliwe 
za przyciśnięciem. Użycie F., A ., i S. usunęło najzu
pełniej zatkanie i spowodowało polepszenie we wszystkich 
przypadłościach.

Młoda kobieta, wątła delikatna, cierpiąca gwałtowne 
napady boleści żołądka, z trudnem trawieniem , doznała 
ulgi prawie natychmiast po przyłożeniu na nadbrzusze 
Ele. R. poczem nastąpiła krótka kuracya p. S. 
Z apalen ie  żo łą d k a  n erw ow e, od 5 miesięcy M. 35 letni, 
usunięte w 15 dniach przez używanie wewn. i w okł. F.

D rg a n ie  w  d o łk u  ż o łą d k a , u K. 35 letniej ustały 
po użyciu Ele. R. na plex.

R ozszerzenie żo łą d k a , wyleczone przez S. i Ele. R. 
na plex. i dołek.

S tw ardn ien ie  górnego o tw oru  żo łą d k a  (tumeur au 
cardia) K. 47 letnia wyleczona przez C. i Ele. R.

B óle żo łą d k a  z b rak iem  a p e ty tu  i powolnem trawie
niem, tak silne, iż chory zdecydował się na zmianę kli
matu co równie jak inne środki pozostało bezskuteczne. 
M. 35 letni zupełnie wyleczony w 2 miesiące przez sa
mo S.

B óle żo łą d k a . M. 31 letni, womity peryodyczne, z sil- 
nemi kurczami, częstokroć zmuszające pozostać w łóżku 
całe tygodnie, zadawniony syfilis, wyleczony używaniem 
S. które następnie zastąpiono przez C. dawane jakiś 
czas naprzemian z Ven. i Ele. N.

Kobieta 42 letnia blada, wzdęta, fałszywa otyłość, 
boleści goleni, nerek, żołądka, głowy, womity, zatkanie 
ciągłe stolca, dziwaczne widzenia w nocy, nawet przed 
zaśnięciem i zły sen, wyleczono używaniem S.

B ra k  a p e ty tu  z nieustannem cierpieniem głowy, da
wne i niedające się wyprostować wywichnięcie biodra, 
stan limfatyczny widoczny. Młoda dziewczyna od 12—13 
lat wyleczona, z bardzo wielkiem polepszeniem ogólnego 
stanu zdrowia używaniem S.

W o m ity  z s iln em i boleściam i, 10 minut po każdem
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jedzeniu od 8 lat, biegunką niekiedy z krwią. M. 34 
wyleczony w ciągu 4 miesięcy używaniem C. X  S. 
i Ele. R.

B óle ż o łą d k a , czyli gastralgia uparta nieustępująca 
pomimo wszelkich środków lekarskich od 10 lat. Kobiecie 
56 letniej prawie zniknęły w 18 dni przy używaniu S. 
B ól w  d o łk u  żo łą d k a . Od lat dwóch tamujący oddech 
przy schylaniu się M. 35 letni wyleczony w ciągu 6 ty
godni, używaniem początkowo S. i Ven. a w końcu 
S. X  C.

298. Żółtaczka (Jaunisse, Ictere).
Stanowi symptom cierpienia pęcherza żółciowego wy

szczególniający się żółtą barwą przyskórni w skutek roz
lania żółci.

Przyczyny. Zatkanie przewodu żółciowo-wspólnego, 
przez kamyki żółciowe, albo zatory śluzowe, albo przez 
obrzmienie błony śluzowej, tak pęcherza żółciowego, jako 
też jego przewodów, w skutek kataru, przez co powstaje 
tak zwana żółtaczka kataralna, albo przez udzielenie się 
kataru żołądkowego, przewodowi żółciowo-wspólnemu, 
przez co żółć nie może swobodnie odpływać do dwu
nastnicy. Przyczyną mogą być też tuberkuły płuc, rak 
żołądka, stwardniały kał w grubej kiszce poprzecznej, 
uporczywe zatwardzenie stolca. Także brzemienna ma
cica w ostatnich miesiącach ciężarności wywołuje często 
żółtaczkę. Przyczyną może być także rak, albo też zanik 
lub przetłuszczenie wątroby. Dalszą przyczyną żółtaczki 
mogą być gwałtowne wzruszenia umysłu, np. gwałtowny 
gniew, wielki przestrach, ciągła zgryzota, ukąszenie gadu, 
zapalenie żołądka i dwunastnicy. Dołącza się żółtaczka 
bardzo często w ciężkich chorobach , jak to w tyfusie, 
przy rozkładzie soków, w gorączce połogowej, w żółtej 
febrze, przy długotrwałej zimnicy, pojawia się także u no
wonarodzonych, w skutek przejścia żółci do obiegu krwi.

Symptomy. Przedewszystkiem spostrzegamy żółć białka 
w oku, uryna już na wstępie jest mocno zabarwiona, do
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piwa podobna; kał jest biały jak kreda, później dopiero 
pojawia się na całej przyskórni żółć cytrynowa, która 
później wzmaga się do koloru pomarańczowego, a w naj
wyższym stopniu brudno-zielonawego, albo do macho- 
niowego drzewa podobna, czyli tak zwana żó łtaczka  czarna . 
W dalszym przebiegu zauważamy żółtość na wewnętrz
nej powierzchni powiek, nawet na dziąsłach i na we
wnętrznej powierzchni policzków. Pot cierpiących na żół
taczkę farbuje bieliznę na żółto, nawet pokarm macie
rzyński jest żółty. Przy żółtaczce zauważamy ogólne wy- 
chudnienie, mięśnie są wiotkie, siły wątłe, prędkie zmę
czenie przy najlżejszem zatrudnieniu, połączone z ospa
łością podczas dnia. Dołącza się bardzo często do tego 
złudzenie wzroku, cierpiący na żółtaczkę widzi wszelkie 
przedmioty żółto. Wątroba na wstępie tej choroby nie 
okazuje szczególnych zboczeń, dopiero przy wysokim sto
pniu znajdujemy wątrobę powiększoną i stwardniałą.

Leczenie: F I I. co 1/4, nać., okł. z F2, kąp. z C5, 
Ele. A. na symp., plex., Ele. K. X  Ele. Ż. na occip., 
symp., lub Ele. B.

298a Znużenie, Niedomoga (Atonie) (Asthenia).
Jest właściwie następstwem ciężkich chorób, która 

podczas rokonwalescencyi ustaje. Ale istnieje także nie
domaga, w skutek zbytecznego natężenia umysłowego 
lub fizycznego; także w skutek rozwiozłego życia, albo 
długiego nocnego czuwania. Osobliwie jeżeli takie niedo
maganie połączone jest z obfitemi osłabiającemi potami, 
trzeba wziąść się do leczenia. Leczenie odnosić się winno 
do powodujących przyczyn czyli chorób. Niedomaganie 
w następstwie gorączek, zimnie i innych ciężkich chorób, 
leczy się przez S. i przystawianie Ele. R., albo Ele. R. 
X  Ele. Ż. na occip., plex., symp., dołek.

299. Zrost i opuchnięcie kości stawowych (Ankylose).
Opuchnięcie twarde kości stawowych z utrudnieniem 

albo zupełną niemożnością ruchów, zaniedbane, dopro-
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wadza do zrośnięcia. Przytrafia się najczęściej w palcach, 
w następstwie podagry.

Leczenie: Wewnątrz i zewnątrz S. i Ele. R. na miej
sca cierpiące. Leczenie długie wymagające czasem C. i C5.

299a Zwichnienia w ogólności (Luxations) patrz Kości Nr. 
88 i Nr. 89 Uda, leczenie takie samo, a mianowicie: 
S., okł. na miejsce z Ele. R. albo z Ele. B. , albo 20 
z. C5 co pół godz. jedno, albo kap., nad., okł. z S., 
albo z C5, albo z S5.

299b Zwężenia w ogólności (Retrecissements) w ogólności 
i wszelkiego rodzaju leczą się: S ., C., C3, nad., okł. 
z C5, z S ., nad. z A2 na miejsce cierpiące, kąp. z C5, 
z S., kąp. albo okł. z Ele. B., Ele. R., Ele. Ż. na nerwy 
miejscu odpowiednie.

NB. Nastawać nać. i okł. z C i A2. Zresztą patrz 
zwężenia pod właściwemi organami np. serca, kiszki od- 
chodowej, kanału moczowego i t. p.

300. Żyły ociekłe, Żylaki (Varices).
Powstają w skutek nieprawidłowego obiegu żylnej krwi, 

wydarzają się najczęściej u rękodzielników, przez ciągłe sta
nie, i u kobiet ciężarnych przez nacisk brzemiennej macicy, 
na wstępującą główną żyłę brzucha, przez co powrót żylnej 
krwi w kończynach dolnych przytrzymany, wytwarza rozdę
cie żył, szczególnie na podudziach, które rozdęcie dochodzi 
czasem do bardzo wielkich rozmiarów. Czasem formują 
się guzy wielkości gołębiego, nawet kurzego jaja, grożą 
bardzo często przepęknięciem i gwałtownem krwawieniem. 
Bywają rozdęcia nietylko na podudziach, stopach, ale 
też i na udach aż do otworu stolcowego, tak u mężczyzn, 
jak i u kobiet. W wypukłościach żył ociekłych krew 
bywa skrzepła, na nie więc przykłada się kompresy. 
Jeżeli taka ociekła żyła przepękła i wywołała niebez
pieczne krwawienie, należy przedewszystkiem krwiotok 
zatamować przykładaniem kompresów z A. lub A2, na
stępnie obandażować, położywszy krążek gumy elastycz
nej lub monetę obwiniętą w szmatkę pod bandaż.
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W rozszerzonych i krętych żyłach bieg krwi odbywa 
się bardzo powoli. Następstwa tego powolnego krążenia 
są rozliczne: na śluzowych błonach rozwijają się upor
czywe katary, na skórze zapalenia powierzchowne i głę
bokie, z małego podrażnienia skóry formują się często 
wielkie rany, które najczęściej bywają na goleniach, by
wają także i fistuły, mianowicie w kiszce prostej czyli 
odchodowej.

R a n y  żylakow e, w rzody  ży lakow e, ż y la k i m oszny, ż y 
la k i po łączone z reum atyzm em  leczą się jak krwiotok pę
cherza, p. Nr. 113 Mocz, lit. d . , czyli następującym 
sposobem.

Leczenie: A II. co 1/4, A2 II. co 1/4, S II. co 1/4, 
okł., nad. z A2 na miejsce bolesne, okł. z A. na oko
lice serca, kąp. z C5, nad., lub okł. z F2 na podżebra, 
kąp. z Ele. N., albo z Ele. B., Ele. R. X Ele. Ź. na 
occip., symp., plex. i sacr., NB. nastawać kąp. z C5 
i nad. z C5.

Jednym z symptomów stanu krwistego (angioitycz- 
nego) są żylaki, które głównie leczą się p. A. do wewn. 
i okł. z A., a w potrzebie okłady z A. X Ele. N.

Angioitiki mają własność ścieśnienia, ściskania żył 
rozszerzonych.

Jeżeli żylaki (żyły ociekłe) towarzyszą zatwardzeniu 
wątroby, działa się na obydwie choroby, dając A. X F. 

a . Ż y ly k i  zadaw nione, s tw a rd n ia łe  na nogach, brzuchu.
Leczenie jak pod Nr. 300, a osobliwie nastawać kąp. 

z C5, z A2, nad. z C5, wyleczenie pewne.
301. Żyły (Veines) porównaj Krew Nr. 90, Zakrzepica żył 

(Phlegmasia alba dolens) patrz Nr. 279. 
a . Ż y ł  zapa len ie  (Phlebite).

Jest zapalenie żył albo raczej błonki wewnętrznej żył. 
Błona wewnętrzna w stanie zapalnym jest zwykle zgra
biona, czerwonawa, rozmiękczona. Bywa ona czasem sie
dliskiem wypocin niby błoniastych, które może wytwo-

41
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rzyć połączenie, zlepienie się ścian naczynia krwiono
śnego.

Stałym objawem jest skrzepnięcie krwi w naczyniu 
dotkniętym zapaleniem, i bryłka skrzepłej krwi (caillot) 
może uledz rozmaitemu przeobrażeniu, jak to rozmięk
czając się w środku, gdzie znajduje się zepsuta krew 
albo ropa. Wreszcie ropa może być wydzielona przez 
błonę surowiczną między-naczyniową, a w tym wypadku 
(z rzadkim wyjątkiem) jest zawsze ograniczone z góry 
i z dołu przez bryłkę skrzepłej krwi, mniej więcej przy
ległą. W następstwie ropienia może być przedziurawienie 
ścian naczyń, jeżeli ono powstaje u osób, które cierpiały 
na zapalenie ży ł, znajdujemy często charakterystyczne 
cierpienia, stałe usposobienie do ropniów (wrzody ciągle 
się powtarzające).

Zapalenie żył ze sklejeniem ścian jest prawie jedyne, 
jakie się przytrafia, prócz w stanie połogowym, lub po
chodzące z zapalenia żył od ran zadanych ; w tych dwóch 
położeniach zwykłej bywa zapalenie ropiące.

Znaki, po których można poznać zapalenie z nie- 
przenikliwością żyły s ą : ból z naprężeniem i lekką czer
wonością na śladzie żyły, formacyą sznurków węzłowa- 
tych, a po wierzchu tego wzdęcie częstokroć bolesne, 
z towarzyszeniem siności członka, w którym się mieści 
chora żyła, wysięki surowiczne w jamie piersiowej i brzu- 
sznój, jeżeli to są żyły w jamach lub w otworach do 
nich, wysięki surowiczne błonki pajęczej oka, jeżeli ro
pnie żył w błonie mózgowej są miejscem zapalenia, wy
jąwszy ten ostatni wypadek, powszechnie się wydarza, 
że zgrubienie (jak sznurek) i zlepienie żyły zagłębionej 
powoduje rozszerzenie żył powierzchownych i tym spo
sobem daje możność cyrkulacyi pobocznej.

To zapalenie ze sklejeniem się ścian żyły, która może 
być następstwem ukłucia lub kontuzyi żyły, wydarza 
się najczęściej jako powikłanie (komplikacya) przy wy
niszczeniach gruźlicowych i rakowych, przy rekonwale-
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scencyi po tyfusie, przy ostrym reumatyzmie jako na
stępstwo ciężarności jeżeli tym towarzyszyła zakrzepica 
żyły udowej (alba dolens).

Dla allopatyi i homeopatyi zwykle jest bardzo trudno 
wyleczyć zapalenie żył, Elektrohomeopatya posiada do 
nieuwierzenia skuteczny specyfik: Angioitiki i Ele. Nie
bieska czyli Angioityezną.

Leczenie: AII., A2 II., A3II., S IL  co 1/ 4, okł., nać. 
z A2 na nerwy cierpiącemu miejscu odpowiednie i sacr. 
kąp. z A., okł. z A2 na serce, okł. lub nać. z F. lub 
F2 na podżebra, kąp. z Ele. B., albo z Ele. N., Ele. R. 
X  Ele. Z. na 6 punktów i sacrum, oraz nerwy miejscu 
cierpiącemu odpowiednie.
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