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PATOLOGIA I TERAPIA SZCZEGÓŁOWA.

CHOROBA PRZYRZĄDÓW JAMY 
BRZUSZNEJ 1).

(Wątroba, śledziony, trzustko, żołądek, kiszki, otrzewna).

Badanie jamy brzusznej.

Oko, dotyk i słuch są zmysłami, za których pośrednictwem roz
poznajemy cierpienia jamy brzusznej. Wykształcanie i doskonalenie, 
zwłaszcza dotyku, przez sumienne badanie przy łóżku chorego, jest 
niezbędnym obowiązkiem każdego sumiennego lekarza. Od czasu gdy 
wprowadzono fizykalną metodę badania, dokładność wybadania wiele, 
zyskała, zwłaszcza gdy chory ma do czynienia z lekarzem, dbałym 
zarówno o jego dobro i o naukę; to jednakże nie ulega wątpliwości, 
że badanie powierzchowne, a często tylko przedsiębrane dla pozoru 
i w chęci zaimponowania, za pośrednictwem opukania (perkussyi) 
i wysłuchania (auskultacyi), wiele krzywdy przynosi chorym. I w tych 
jednakże razach badanie odbywa się przynajmniej na obnażonej lub 
tylko koszulą pokrytej klatce piersiowej. Tymczasem jama brzuszna 
lepiej jest zabezpieczoną od profanującego dotknięcia ręki lekarza, 
często też uważają kilkakrotny nacisk na brzuch, pokryty sukniami,

1) Przekład dzieła: Klinik der Unterleibskrankheiten run. Prof. Dr. 
Ed. Henoch.

Bibl. Um. I.ek. Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch.
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za wystarczający dla wyprowadzenia wniosków w przewlekłych na
wet cierpieniach tej tak ważnej jamy ciała ludzkiego. Głównie w tym 
razie należy winować opieszałość lekarza, a po części brak należytego 
wykształcenia zmysłów, z których naprzyklad dotyk więcej daleko 
wymaga starania, aniżeli w ogóle zwykliśmy sądzić. Często też zda- 
rza się, że chorzy z przypadłościami .,dyspepsyi“, „hemoroid" i „za
stoinami w układzie żyły wrotnej" leczeni bywają bezskutecznie ró- 
żnemi środkami, iż lata całe włóczą się od jednych wód mineralnych 
do drugich, aż nareszcie raz przecie przystępuje ktoś do dokładnego 
wybadania i znajduje bardzo dotykalne zmiany w jamie brzusznej. 
Częstym powodem błędów może być również zaniedbanie pod wzglę
dem badania anatomo-patologicznego, co jednakże przy dzisiejszym 
kierunku nauki jest rzeczą bardzo już rzadką. Ktoby dziś, wycho
dząc ze stanowiska dawniejszej szkoły, uważał każde cierpienie wątro
by, połączone z jej obrzmieniem i bolesnością, za chroniczne zapalenie 
(z podobnem zdaniem często spotykamy się w praktyce), ten tylko 
dowiedzie że nie ma najmniejszego pojęcia o tych zmianach w bu
dowie przyrządu, które podobne objawy wywoływać mogą. Wiem 
bardzo dobrze, że wielu lekarzy, uważając rozpoznanie guza w jamie 
brzusznej za skazanie chorego na nieochybne zejście śmiertelne, małą 
przywiązuje wagę do dokładnego rozpoznania natury samego guza, 
twierdząc że podobne rozpoznanie prawie żadnej nie przynosi prakty
cznej korzyści. Sądzę, że przy dzisiejszych poglądach byłoby zby- 
tecznem zbijanie systematyczne podobnego twierdzenia, w wielu bo
wiem razach dokładne rozpoznanie guza dozwala na jego usunięcie, a 
przynajmniej wpłynąć może na obranie metody leczenia najmniej 
szkodliwiej, co również będzie z korzyścią dla chorego.

Lekarz przystępujący do łóżka chorego rozpoczyna swe bada
nie zewnętrznem obejrzeniem. 1).

Obejrzenie (Ogląd)—Inspectio.

Wykazuje przede wszystkiem jaki jest kształt brzucha, zwraca 
uwagę na stopień i kształt istniejącego przypadkowego wzniesienia

1) Co się tyczy metod badania porównać należy: Wi l l i ams ,  on the
physical examination of the abdomen in health and disease (Lond. Journ. of 
med. Nr. 25—-27. 1851); Bal lard,  the physical diagnosis of diseases of 
the abdomen. London 1852; Siebert ,  Diagnostik der Krankheiten des 
Unterleibes. Erlangen 1855.
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lub wzdęcia. Zapadnięcie się korytkowate ściany brzusznej z najwię- 
kszem pogłębieniem w okolicy pępka, z jakiem spotykamy się. przy 
pewnych cierpieniach układu nerwowego (meningitis, colica saturni- 
na) prawie nigdy nie towarzyszy chorobom narządów jamy brzusznej. 
Nie należy jednakże wzdęcia brzucha brać zawsze jako dowód choro
bliwego stanu przyrządów w nim pomieszczonych. Przypomnijmy 
sobie, że u dzieci w stanie zupełnie normalnym spotykamy brzuch mo
cno wydatny, wzdęty; często przyczyny szukają w tym razie w choro- 
bliwym stanie narządów brzusznych, gdy tymczasem głównym powo
dem jest ważkość klatki piersiowej, która będzie jeszcze znaczniejszą, 
skoro krzywica wywoła zniepodobnienie i prawdziwe zwężenie klatki.

Przy obejrzeniu nie należy zapominać o dolnej części jamy pier
siowej, poznać stan przestrzeni międzyżebrowych, kształt żeber rucho
mych, które częstokroć są wypchnięte ku zewnątrz skoro przyrządy 
pomieszczone w podżebrzach są obrzmiałe. Zboczenie to jednakże może 
być następstwem albo wrodzonego zniepodobnienia klatki piersiowej, 
albo też krzywicy i zboczenia kolumny kręgowej. Często bardzo przy 
spokojnem położeniu chorego na grzbiecie widzimy wystającą część 
pewną bardziej od drugich, szczególniej przy raku lub guzach bąblo
wcowych, albo też nowotworach jajników. Podobne wzniesienie wska
zuje istnienie w danem miejscu, guza twardego lub też napełnionego 
płynem albo gazem. Za przykład podobnych guzów gazowych służyć 
mogą. wyniosłości tworzące się przez wzdęcie gazami kiszki powyżej 
istniejącego patologicznego zwężenia. U chorych wychudłych, gdy 
kiszki są zupełnie próżne, lub zaraz po wypuszczeniu płynu z jamy 
brzusznej, można zauważyć ostro zarysowujący się brzeg wątroby. 
Obejrzenie chorego należy wykonywać w rożnem położeniu i czasie, 
aby tym sposobem uniknąć pomyłki z powodu przypadkowego wzdę
cia lub nagromadzenia mass kałowych. W stanie zupełnie normal
nym opuszczenie się kiszek, zwłaszcza wypełnionych kałem, w pozy- 
cyi stojącej osoby badanej, silnie wypukła dolną część brzucha; wypu
kłość ta znika skoro osoba badana przyjmie położenie leżące na grzbie
cie. Nie wspominałbym o rzeczy tak prostej, gdybym sam niebyt 
świadkiem pomyłki w rozpoznaniu, gdzie wśród podobnych warunków 
przypuszczano obecność przesięku w jamie brzusznej. Ton stępiony 
przy opukiwaniu, spowodowany przepełnieniem kiszek zdawał się 
stwierdzać fałszywe zupełnie rozpoznanie.

Dokładne obejrzenie samej ściany brzusznej może częstokroć do
starczyć ważnych wskazówek dla rozpoznania. Silne rozciągnięcia

1
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ściany brzusznej skutkiem ciąży, wodnej puchliny lub obecności guzów 
w jamie wywołuje rozstąpienie się mięśniów prostych brzucha. Część 
ściany brzusznej, leżąca pomiędzy mięśniami, ulega znacznemu ścieńczo- 
niu, zostaje podniesioną przez gazy lub kał, tym sposobem powstaje 
mniejsze lub większe wzniesienie sięgające od wyrostka mieczykowa- 
tego aż do spojenia kości łonowych. Dołek pępkowy znika nie tylko 
podczas ciąży, ale częstokroć przy każdem znaczniejszem wzdęciu brzu
cha; widziałem coś podobnego przy guzie jajnika znacznych rozmiarów. 
Niekiedy nie tylko znika dołek pępkowy, ale i sam pępek wystaje nad 
powierzchnię otaczających części, skutkiem czego powstaje prawdziwa 
przepuklina pępkowa. Coś podobnego widziałem w przytoczonym po
niżej wypadku, który i z. innych powodów zasługuje na uwzględnienie:

Dnia 1 l utego 1848 r. zostałem wezwany do 47-io letniej pani V. 
Chora cieszyła się przedtem dobrem zdrowiem, peryody przychodziły prawidło
wo. Przed laty siedmiu podnosząc znaczny ciężar uczuła silny ból w lewej 
stronie dolnej części brzucha, zdawało się jej, że coś uległo rozdarciu. Odtąd 
bóle w danem miejscu powtarzały się od czasu do czasu, objętość brzucha za
częła się zwiększać, a jednocześnie chora zauważyła obecność przepukliny pęp- 
kowej, której przedtem nie było i śladu. Od lat dwóch peryody wstrzymały 
się, od samego początku chora uskarżała sic na lekkie osłabienie i tępą bole- 
sność w lewej kończynie dolnej. Badanie wykazało znakomite powiększenie 
brzucha zwłaszcza dolnej jego części, g dy chora leżała na wznak, brzuch opie
rał się o część średnią uda, a nacisk wywoływał utratę czucia w dolnych kończy
nach. Przy zmianie położenia brzuch przechylał się na te stronę, na której 
chora spoczywała. Miejsce pępka zajęła przepuklina wielkości pięści, przez 
zcieńczoną skórę widzieć było można kiszki, zresztą przepuklina z łatwością 
dawała się odprowadzić. Część górna brzucha nieco powyżej pępka dawała 
odgłos bębnisty przy opukiwaniu, nacisk nic w niej nic wykrywał. Poniżej je
dnak wyczuć było można nierówną twardość, przechodzącą łukowato w obie 
okolice biodrowe, zajmującą całą dolną część brzucha. Gdzieniegdzie tylko 
znajdowały się miejsca bardziej miękkie, sprężyste a nawet niewyraźnie chełbo- 
czące, na całej przestrzeni ton tępy i próżny. Na całej powierzchni brzucha 
znajdowała się siatka mocno rozszerzonych żył, dotkięcie wszędzie bolesne. 
Uda, szczególniej lewe, mocno obrzmiałe. Przytem silna duszność, częste wo- 
mity żółciowe, zatrzymanie stolca, znaczne wyniszczenie i osłabienie, które 
zwiększało się ciągle skutkiem boleści. Dnia 26  Marca nastąpiła śmierć 
skutkiem zupełnego wycieńczenia. Widząc niemożebność skutecznego działa
nia środków, ograniczyłem się zaleceniem posilnej dyety.

Sekcya. Po otworzeniu jamy brzusznej znaleźliśmy kiszki i zanikłą 
sieć wciśnięte w okolice dołka sercowego i podżebrzy. Wątroba bardzo duża, 
zresztą w stanie prawidłowym. Resztę jamy brzusznej, z wyjątkiem przepukli
ny pępkowej, zajmował wielki guz podzielony na trzy lub cztery części duże, 
otoczono zewsząd gęstą tkanką łączną jakby torbą. W okolicy małej miednicy 
guz był tak mocno zrośniętym ze zgrubiałą otrzewną ścienną, iż do oddzielenia 
potrzeba było użyć w pomoc skalpelu, G uz ważący 40 funtów był torbielo-
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mięsakiem (cyslosarcoma) , którego pierwotnym punktem wyjścia był zdaje 
się lewy jajnik, gdyż ten znikł zupełnie, gdy tymczasem jajnik prawy, chociaż 
zwyrodniony torbielowato dawał się z łatwością wynaleść. Macicy tylko część 
tylną można było rozpoznać, część przednia zginęła w nowotworze. Żyły bio
drowe były zupełnie swobodne.

Zapewne punktem wyjścia choroby był lewy jajnik. Wyraźną 
przyczynę, podniesienie ciężaru, można było z pewnością wykazać, 
gdyż wiemy, że mechaniczne uszkodzenia często są powodem cierpienia 
jajników. Obserwowałem pewną chorę z wodną puchliną lewego jaj
nika i epileptycznemi napadami, u której guz jajnika zaczął się roz
wijać w dwa miesiące po upadnięciu, przyczem chora uderzyła się 
mocno lewą częścią brzucha o ostry kamień. U pani V. sposób podo
bny powstania jest tem prawdopodobniejszy, gdyż od samego początku 
skarżyła się na osłabienie i ból w lewej kończynie. Dodać jeszcze 
wypada tę szczególność, że badanie przez pochwę nic nie wykryło, 
gdyż cały guz wystąpił z małej miednicy i wypełniał jamę brzuszną 
tworząc worek opuszczający się na uda.

Samo położenie pępka nie jest także bez wartości dla rozpozna- 
nia. W stanie normalnym pępek leży mniej więcej na środku linii łą
czącej grzebienie kości biodrowych, przy stanach chorobliwych, połączo
nych z powiększeniem brzucha, może leżeć powyżej lub poniżej tej linii. 
Jeżeli odległość pępka od wyrostka mieczykowatego zdaje się. większą 
jak zwykle, wtedy możemy przypuszczać, że siedlisko ma choroba 
w górnej części brzucha, różnica w odległości od spojenia łonowego 
wskaże dolną część brzucha jako siedlisko choroby.

Daleko większe znaczenie dla rozpoznawania ma stan układu żyl- 
nego ściany brzusznej. Przepełnienie krwią żył nadbrzusznych wy
stępuje w dwojakiej postaci: 1) jako nastrzyknięcie delikatne na całej 
powierzchni, albo też 2) jako znaczne rozszerzenie żylakowate poje
dynczych znaczniejszych pniów żylnych. W pierwszym razie spo
strzegamy delikatną siateczkę sinych żyłek o mniejszych lub wię
kszych oczkach, przytem zwykle znika tkanka tłuszczowa podskórna, 
skóra jest zcieńczoną i mocno napiętą, skutkiem zwiększonej objętości 
brzucha. Nigdy nie widziałem podobnego nastrzyknięcia skoro obję
tość brzucha nie była zwiększoną, sądzę więc, że jest następstwem 
rozciągnięcia i napięcia samej skóry. Tego rodzaju nastrzyknięcie 
spostrzegamy przy wodnej puchlinie brzucha (ascites)  w wysokim sto
pniu, przy dużych guzach jajników, oraz przy wzdęciu brzucha u dzie
ci, szczególniej wychudłych.
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Daleko ważniejszem jest żylakowate rozszerzenie pojedynczych 
większych gałęzi żylnych. Widzimy wtedy w skórze niebieskie prę
gi rozdzielające się zawsze na dwie gałęzie. Najczęściej podobne prę
gi powstają w okolicy pachwinowej i dochodzą ku górze aż do środka 
brzucha. Tutaj albo znikają nagle lub też zakończają się stopniowo, 
w niektórych razach dochodzą do podżebrzy, a nawet przechodzą na 
klatkę piersiową i tutaj łączą się z żyłami sutkowemi i międzyżebro
wemu Żyły nadbrzuszne należą do układu żyły próżnej dolnej, 1) 
zastoiny w nich dowodzą utrudzonego odpływu w samej żyle głównej. 
Powodem tego być może:

1) Serce, przyczem podobne rozszerzenia żylakowate mają miej- 
sze w układzie żyły głównej górnej na piersiach, szyi i w innych 
miejscach.

2) Sam pień żyły głównej dolnej, gdy ta zostaje uciśniętą przez 
nowotwory i guzy położone przed kolumną kręgową, albo też zatkaną 
przez skrzepy, lub massy rakowate wrastające w światło żyły. W po
dobnych razach żyły nadbrzuszne są mocno rozszerzone, podobne rozsze
rzenia widzieć się dają na żyłach kończyn dolnych, które są przytem 
obrzmiałe. Niekiedy braku je rozszerzenia żył na kończynach, jeżeli skut
kiem rozszerzenia żył nadbrzusznych, łączących się z żyłam i  sutkowemi 
i międzyżebrowemi, albo rozszerzenie żyły nieparzystej, powstaje krą
żenie uboczne przywracające połączenie żyły głównej dolnej z sercem, 
Watson 2) opisuje tego rodzaju wypadek u kobiety 33 letniej, u któ
rej żyła główna dolna była uciśniętą przez torbielowato zwyrodnioną 
wątrobę, i zamkniętą na przestrzeni trzech cali. Za życia widzieć by
ło można na ścianie wzdętego brzucha duże linie utworzone z żylako- 
wato rozszerzonych żył, przebiegających wężykowato po prawej stro
nie linii białej i łączących się z rozszerzonemi żyłami przedniej po
wierzchni klatki piersiowej. Obrzęknięte nogi chorej nabrały purpu-

*) W zwykłym stanie żyły te są bardzo małe, rozpoczynają się w tkance 
łącznćj podskórnej dwoma szeregami korzeni, które z każdej strony łączą się 
w dwie gałęzie, jedną matą wewnętrzną biegnącą obok linii środkowej, i drugą 
większą zewnętrzna przebiegającą po częściach bocznych klatki piersiowej a na
wet dochodzącą aż do żyły pachowej. Obie gałęzie schodzą się przy wiezie 
Pouparta i wchodzą do żyły zaskórnej wewnętrznej w tern miejscu, gdzie ta 
ostatnia łączy się z żyłą udową. Pomiędzy żyłami i mięśniami prosterni brzu
cha znajduje się powięź powierzchowna (C r u v cii hi er, Anat. path. Liv. XVJ. 
pl. 1 61.

-') Die < Irundgesctze der prakl. llcilk. po niemiecku przez Ste i uau  
III Lipsk. 165 1. p. 506.
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rowej barwy skutkiem obecności massy drobnych żylaków. Za przy
kład zatkania żyły głównej dolnej massami rakowatemi może posłu
żyć następujący wypadek, podany przez Barlow’a 3).

Henryk S. lat 36 został pomieszczonym w szpitalu Guy dnia 3 Kwietnia 
1844 r. Przed czterema laty, (do tej epoki czuł się zupełnie zdrowym), po 
ciężkiej pracy i błędzie dyetetycznym dostał nagle silnej żółtaczki i womitów 
żółciowych; od tego czasu cierpiał ciągle na złe trawienie i bóle reumatyczne 
w członkach. Półtora roku przed przyjęciem do szpitala, skutkiem, jak sądzi, 
zaziembienia dostał gorączki i silnych boleści brzucha, przyczem zauważył, że 
żyły na powierzchni brzucha zaczynają się rozszerzać. W krotce nastąpiła 
poprawa, ze wznowieniem się cierpienia, zwłaszcza dokuczały mu ciągłe womi- 
ty. Następnie przyłączyła się do tego zimnica, która go mocno osłabiła. 
W parę miesięcy po ustąpieniu zimnicy, nagle zjawiła się w moczu krew cie
mna płynna, i ten objaw ustąpił po dwudniowem używaniu kwasów. Trzy dni 
przed wstąpieniem do szpitala chory zauważył znaczne powiększenie się brzucha. 
Badanie znalazło brzuch bardzo powiększony, chełboczący, płyn w nim zmieniał 
swe położenie wedle prawideł ciężkości przy zmianie położenia chorego, nad 
płynem kiszki dające odgłos bębnisty. Cała prawa strona brzucha aż do klat
ki piersiowej daje odgłos tępy. Żyły powierzchowne ściany brzusznej, szcze
gólniej po prawej stronie, były grubości palca i dochodziły aż do klatki 
piersiowej. Skąpo oddawany mocz, oprócz barwików żółciowych zawiera 
znaczną ilość moczanów. Uderzenia serca ulegały przerwom, jakkolwiek bada
nie tego organu nie przedstawia nic nieprawidłowego. Tętno twarde, wibru
jące. Środki przeczyszczające (kalomel z rzewieniem, decoct. aloes composil. 
i t. d.) sprawiły pewną ulgę. Kał jasny, zbity w bryły, gliniasty, po kilku 
dniach użycia środków czyszczących, nabrał więcej koloru brunatnego, a roz
szerzenie żył znacznie się zmniejszyło. Dnia 8-go szare ziemisto zabarwienie 
skóry zmieniło się na więcej żółte, jakkolwiek mocz wydzielany skąpo, zawierał 
zawsze mało barwików żółciowych. Podano choremu pigułki diuretyczne 
(scilla cum calomelan.) przyczem po kilku dniach ilość moczu zwiększyła się, 
osady były jednak znaczne. Ilość płynu w jamie brzusznej zmniejszyła się, 
brzuch był mniej napiętym. Jednakże już dnia 15-go dobre działanie środków 
ustało, a 20-go przystąpiono do przekłócia brzucha, przyczem wypuszczono 2 1/2 
funta płynu przezroczystego zielonkowatego, zawierającego białko; chory czuje 
znaczne polepszenie. Badanie wykazuje całą górną część jamy brzusznej wy
pełnioną przez obrzmiałą wątrobę, której brzeg wyczuć się daje wyraźnie pod 
chrząstką lewego dziewiątego żebra. Drugi guz pokazał się pod brzegiem 
prawych żeber swobodnych, guz ten zajmował okolicę pępkową, miał brzeg 
gruby, twardy i powierzchnię nierówną. Już dnia 21-go wystąpiły nagle obja
wy zapalenia otrzewnej, wśród których nastąpiła śmierć dnia 24-go. Sekcya 
18 godzin po śmierci. Zwykłe zmiany na otrzewnej. Wątroba powiększona, 

jasno-żółta, nieco nierówna, twarda, na rozkroju muszkatołowa. Prawa nerka 
w czterykroć powiększona i złożona z grzybowatych narośli; 6 — 8 cali żyły 
głównej dolnej zapchane massą szeroką na 2 1/2 cala, massa zupełnie podobna 
do zwyrodnionej nerki i zmięszana ze krwią. Massa ta ku górze dosięgała aż

*) Gny’s Hospit. Rep. Śce. Ser. II p. 39 8.
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do prawego przedsionka serca, ku dołowi trzy cale w żyłę nasienną prawą. 
Ściany żyły głównej zgrubiałe, zawartość ścięta, ze skłonnością do rozpadu; po
dobnież zachowują się żyła prawa nerkowa i nadnerkowa. Żyły wątroby wy
pełnione rozpadowymi skrzepami, niektóre żyły należące do układu żyły wro
niej wypełnione galaretowatym wysiękiem. Lewa nerka blada, powiększona, 
żyła nieparzysta ze światłem na cal szerokiem, wszystkie żyły brzuszne znacznie 
rozszerzone.

W wypadku powyżej przytoczonym rozpoznanie zatkania żyły 
głównej dolnej przez massy rakowate było niemożebnem. Żółtaczka 
przebyta przed czterema laty skutkiem błędów dyetetycznych, pozo
stałe odtąd ciągle wadliwe trawienie, rozszerzenie, żył brzusznych, 
wodna puchlina jamy brzusznej bez obrzmienia kończyn dolnych, za
barwiony żółciowo mocz, oraz powtórna żółtaczka pod koniec choroby, 
zdawały się wskazywać przeważnie na wątrobę jako siedlisko choroby.

W samej rzeczy sekcya wykazała stłuszczenie wątroby pod for
mą tak zwaną muszkatołową. Powodem tej zmiany było zapewne 
przerodzenie rakowate zakrzepu w żyle głównej dolnej (nierzadki wy
padek przy obszernym rozwoju raka, jaki tu miał miejsce w prawej 
nerce), który to zakrzep sięgał aż do miejsca, gdzie wlewają się żyły 
wątrobowe. Następstwem tego było wystąpienie przesięku do jamy 
brzusznej i ogromne rozszerzenie żył nadbrzusznyeh. Znaczne roz
szerzenie żyły nieparzystej, wytwarzając krążenie boczne, zapobiegło 
obrzękowi i rozszerzeniu żył kończyn dolnych, co koniecznie by nastąpiło 
w innych warunkach przy tak znacznem zatkaniu żyły głównej dolnej. 
Nakoniec zrobię tu jeszcze uwagę terapeutyczną. Dnia 6 Kwietnia 
skutkiem obfitych wypróżnień, rozszerzenie żył brzusznych zmniejszyło 
się znacznie, a następnie zauważono, jakkolwiek chwilowo tylko, 
zmniejszenie ilości przesięku w jamie brzusznej. Dawniejsi już leka
rze zauważyli, że środki moczopędne daleko słabiej działają przy pu
chlinie wodnej brzucha, aniżeli przy ogólnej puchlinie. Szczególniej 
ma to miejsce, gdy cierpienie wątroby jest powodem puchliny. Wy
dzielanie moczu jest bardzo ograniczonem z powodu, że żyły rozsze
rzono żołądka i kiszek mało mogą chłonąć płynów. Dla tego też 
środki przeczyszczające działają daleko lepiej, opróżniając naczynia 
włosowate kiszek. Wtedy dopiero przychodzi kolej na korzystne za
stosowanie środków moczopędnych. *)•

') B r i g h t  (Guys Hospit. Rep. Vol. V. c. 1 1 ) widział pewnego cho
rego z rozszerzeniem serca i obrzmieniem wątroby, skutkiem czego po
wstało znaczne nagromadzenie się przesięku w jamie brzusznej. Przesięk
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3) Wstrzymanie krążenia w większych gałęziach żyły głównej 
dolnej. Ma to miejsce podczas ciąży przy obecności dużych guzów 
w jamie miednicy np. torbieli jajników, które uciskają na żyły biodro
we, przez co sprowadzają rozszerzenie żył strony odpowiedniej. Cru- 
vei lhier widział u pewnej chorej, u której guz jajnika zacisnął żyły 
biodrowe, żyły brzuszne grubości pióra gęsiego sięgające aż do dołów 
pachowych i wyrostka mieczykowatego. Sam przypominam sobie 
pewną kobietę, która wkrótce po rozwiązaniu dostała dreszczów i bo
leści w dolnej części brzucha. Po zniknięciu tych objawów wystąpiło 
znaczne rozszerzenie żył brzusznych, obrzęk silny kończyn dolnych 
sięgający aż do części płciowych. W obce tych objawów nie powąt
piewałem o zamknięciu obudwóch żył biodrowych przez zakrzep. Zu
pełnie podobnym jest opisany przez Bri ghta  wypadek. Dziewczy
na 21 letnia przywiezioną została do szpitala wstanie opłakanym; 
ciągłe womity, upadek sił, obrzęk kończyn dolnych. W dziesięć dni 
później zmarła. Przy sekcyi znaleziono żyły powierzchowne rozsze
rzone i przepełnione krwią, w żyłach biodrowych, udowych i ich roz
gałęzieniach istniały mocne żółtawe skrzepy pomięszane z płynem ro- 
piastym, podobne skrzepy wypełniały także żyłę główną dolną aż do 
miejsca gdzie w nią wlewają się żyły wątrobowe.

4) Zaburzenia w krążeniu krwi w układzie żyły wrotnej. Za 
pośrednictwem żyły odbytniczej wewnętrznej i całego splotu żylnego 
odbytniczego istnieje połączenie pomiędzy żyłą wrotną a żyłą główną 
dolną. Z tego powodu powstają rozszerzenia żył brzusznych podskór
nych przy istnieniu dużych tworów guzowatych otrzewnej (które zre
sztą mogą bezpośrednio naciskać na żyłę główną dolną) przy zatkaniu 
żyły wrotnej i jej gałęzi, gdy krew z trudnością przechodzi przez wą
trobę uległą stwardnieniu — marskości. W dwóch wypadkach marsko
ści wątroby, obserwowanych przez Peacoek'a, żyły powierzchowne 
brzuszne tak były rozszerzone, że można było w nie wprowadzić ko
niec palca wskazującego. Za życia żyły te wraz z wpadającemi do 
nich gałęziami tworzyły guz ruchomy sprężysty między pępkiem 
i dołkiem sercowym. Gdy chory leżał, guz się zmniejszał znacznie, 
występował wyraźniej przy staniu. Z tegoż samego powodu uległy 
rozszerzeniu żyły splotu odbytniczego, występując w powstaci guzów 
hemoroidalnych. Najwyższy stopień rozszerzenia podskórnych żył 
brzusznych zależy od warunków wrodzonych, t. j. jedna z tych żył

ten zniknął zupełnie na czas jakiś po gwałtownej biegunce trwającej przez 
dni osiem.
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przez pierścień pępkowy wlewa się do żyły pępkowej, skutkiem czego 
ta ostatnia nie zarasta i utrzymuje bezpośrednie połączenie pomiędzy 
układem żylnym ogólnym i układem żyły wrotnej. Strumień krwi 
w pniu żyły wrotnej zdaje się wywoływać zastoinę w łączącej się 
z nią żyle pępkowej, a za pośrednictwem tej ostatniej powstaje zasto
ina w żyłach brzusznych zaskórnych, które rozszerzając się, tworzą 
splot otaczający wieńcowo pępek (caput medusae) albo też pojedyń- 
cze wzniesienia obok pępka. W żyłach podobnie rozszerzonych znaj
dujemy liczne kamienie żylakowe wielkości ziarna konopnego lub gro
chu; skóra w dotknięciu wydaje się nierówną (Rokitansky).

Ruchy oddechowe brzucha mają większą wartość rozpoznawczą 
dla chorób piersiowych, aniżeli dla chorób jamy brzusznej. Zapalenie 
otrzewnej i w ogóle każde bolesne zajęcie ścian brzusznych wywołuje 
osłabienie, a nawet zupełne wstrzymanie ruchów oddechowych brzu
cha. Nakoniec obejrzenie brzucha pozwala zauważyć jeszcze jeden 
objaw, którego znaczenie można ocenić dopiero za pomocą dotyku. 
Jest to tak zwane tętnienie brzuszne (pulsatio abdominalis), tętnienie 
współczesne skurczowi serca i uwydatniające się w pewnem miejscu, 
mianowicie w dołku sercowem, gdzie zresztą może zależeć od samego 
serca bezpośrednio. Doświadczenie pokazało, że objaw ten bardzo 
wyraźnie dający się wykazać za pomocą dotykania i stetoskopu, zale
ży głównie od obecności nowotworów leżących nad aortą brzuszną. 
Guzowatość tego rodzaju bez względu na to czy mieści się na żołądku, 
wątrobie, trzustce czy też w jamie zaotrzewnej. łatwiej przenosi ude
rzenie tętnicy do ręki lub ucha badającego, aniżeli żołądek lub kiszki 
wypełnione powietrzem. Rzadziej daleko powodem tego jest tętniak 
aorty brzusznej, n ie należy zapominać, że u ludzi wychudłych naci
skając w okolicy aorty brzusznej, można wyczuć jej tętnienie i śledzić 
je aż do tętnic biodrowych.

Wymierzanie brzucha (mensuratio), mające wykazać nierówność 
w wielkości jednej lub drugiej połowy, zwiększenie się łub zmniejsze
nie obrzmień, jest bardzo niepewnym środkiem rozpoznawczym. Ma 
on  daleko większe znaczenie przy chorobach klatki piersiowej. 
W niektórych tylko np. chcąc się przekonać o ile obrzmienie śledziony 
pod wpływem leczenia uległo zmianie, lekarz stosuje miarkę z po- 
działką.
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Dotykanie (Obmacywanie) i Opukiwanie.

(Palpatio et Percussio).

Za pomocą tych metod badania dowiadujemy się o napięciu nie- 
prawidłowem ścian brzusznych, wrażliwości brzucha, o obecności 
twardych guzowatości, o zebraniach się płynów lub gazów; odbiera
my wrażenie chrząszczenia (crepilatio) i drżenia (vibratio) . Dotyka
nie ściśle się łączy z opukiwaniem, uzupełniają się wzajemnie, i dla 
tego razem o nich mówimy. Co się tyczy opukiwania robię ogólną 
uwagę, że przy badaniu brzucha plesymetru nie należy zastępować 
palcem, zwłaszcza jeżeli nam idzie o wypukanie przyrządów głębiej 
położonych, przyczem większy nieco nacisk na ścianę brzuszną jest 
koniecznym. Opukiwanie wykazuje, czy pod ścianą brzuszną w danem 
miejscu znajduje się ciało wypełnione powietrzem lub nie, czy ciała 
te są natury stałej lub płynnej; to ostatnio odróżnienie możebnem jest 
tylko przy opukiwaniu chorego w różnych położeniach, zresztą szcze
gółowo pomówimy o tem na innem miejscu.

Wypadek badania przez opukiwanie bywa różnym nawet w sta
nie prawidłowym w miarę tego, czy kiszki są mniej lub więcej wypeł
nione gazami. W ogóle na całej powierzchni brzucha otrzymujemy 
ton mniej lub więcej bębnisty (tympanityczny), najgłośniejszy 
i najwyraźniejszy w okolicy żołądkowej, szczególniej z lewej 
strony, gdzie się dosłyszeć daje niekiedy współton metaliczny. 
Zbliżony ton wydaje okolica kiszki ślepej, gdy tymczasem po 
lewej stronie w okolicy kiszki grubej zstępującej i w okolicy 
podbrzusznej bywa ton mniej jasny i bębnisty a częstokroć być 
może stępionym z powodu nagromadzenia się kału i wystawania peł
nego pęcherza po nad spojenie łonowe. Gdy skutkiem zbytecznego 
przepełnienia kiszek gazami ściana brzuszna jest silnie napiętą, jasność 
tonu i charakter jego bębnisty zmniejsza się, co już wykazał Skoda.

W obec wielkiej podatności ścian brzusznych i kiszek wypadek 
opukiwania może wypaść rozmaicie w miarę tego, czy opukujemy 
mocno lub słabo, czy przykładamy plessymetr powierzchownie czy też 
naciskamy nim na części głębiej położone, np. gdy chcemy wypukać 
nerki lub guzowatości w jamie zaotrzewnej.

Co się tyczy dotykania (obmacywania) muszę przypomnieć, że mięśnie 
proste brzucha zwłaszcza części ich ścięgniste (inscriptiones tendincae)
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bardzo często wprawiają w złudzenie, tak że podejrzywamy obecność w ja- 
mie brzusznej jakiegoś guza; niekiedy też linia biała tworzy wyniosłą 
pręgę dość twardą i może wprowadzać w błąd. Siedząc tę wynio
słość przekonywamy się, że idzie w linii prostej od wyrostka mieczy- 
kowatego do spojenia łonowego, to nas uchroni od zrobienia pomyłki. 
Nieostrożne badanie np. chłodną ręką może wywołać skurcz mięśniów 
brzusznych, co szczególniej widzimy u kobiet wrażliwych i dzieci krzy
czących. Każdy lekarz obznajmiony z trudnościami badania jamy 
brzusznej, wie aż nadto dobrze, jak wielką przeszkodę stanowi podobne 
przykurczenie mięśniów, nietylko że nie pozwala na rozpoznanie czę
ści głębiej leżących, ale po prostu może się stać powodom grubych 
omyłek. Chcąc uniknąć zbytecznego napięcia mięśniów mianowicie 
prostych, układamy chorego z nieco podniesionym grzbietem, zaleca
jąc nut zbliżyć uda do dolnej części brzucha l ) i oddychać spokojnie 
podczas badania, gdyż wstrzymanie oddechu natychmiast wywołuje 
napięcie mięśniów. U kobiet wrażliwych najlepiej odwrócić uwagę 
od badania przez odpowiednią rozmowę, a chcąc wywrzeć większy na
cisk należy zaczynać od najsłabszego; gdybyśmy gwałtownie odrazu 
naciskali, zdarzyć się może, że weźmiemy wrażliwość ścian brzusznych 
za bolesność części położonych głębiej, a nadto odruchowo powstanie 
skurcz mięśniów, którego właśnie uniknąć pragniemy. Dzieci uspa
kajamy, zwracając je do światła (V alleix), lub dając w rękę za
bawkę, przyczem i tak jeszcze dość jest trudności do pokonania. Gdy
by napięcie mięśniów stale przeszkadzać miało dokładnemu wybada
niu nie pozostanie nic innego, jak tylko zachloroformować chorego, 
przyczem następuje szybkie zwolnienie napięcia mięśniowego. Dzieje 
się to jednak nie zawsze, niekiedy podczas odurzenia skurcz się jeszcze 
powiększa; należy się więc wstrzymać aż do zupełnego oprzytomnie
nia. Niekiedy w podobnych razach następuje tak znaczne zwolnienie 
mięśniów, iż z łatwością możemy namacać kręgi lędźwiowe. Zresztą 
badanie pod chloroformem przedstawia tę jeszcze niedogodność, że nic 
się nie dowiadujemy o wrażliwości części badanej.

1) Podzielam w tym względzie zdanie S i e b e r t a, który nie zawsze za
leca podobne przyciągnięcie nóg. „Niektórzy chorzy tak długo kurczą mię
śnie dopóki kończyny dolne są wyciągnięte, inni wtedy dopiero je kurczą skoro 
kolana zbliżają się do brzucha, skoro jednakże nogi są już ustawione a kolana 
podtrzymywane przez kogoś, mięśnie wolnieją w napięciu. Dla tego też mo
żemy osiągnąć cel zamierzony, t. j. zwolnienie mięśniów brzusznych, jednym 
lub drugim sposobem".
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Oprócz napięcia wywołanego samem badaniem, i sama choroba 
może powodować coś podobnego. Często spostrzegamy silne napięcie 
powięzi w okolicy żołądka przy cierpieniach tego przyrządu, bywa 
także silne napięcie mięśnia prostego brzucha prawego, przy cierpie
niach wątroby. Andral  uważa nierówność napięcia w obu podże- 
brzach przy cierpieniu wątroby za jedyny znak jej obrzmienia, a 
Twi ni ng i inni lekarze indyjscy uważają je za pewny znak ropni 
głęboko w wątrobie położonych. ') Budd widział podobne napięcie 
w wielu wypadkach, raz zwłaszcza zauważył deskowatą twardość 
prawej strony, a mimo to skóra dawała się z łatwością przesuwać po 
mięśniu; widziałem ten objaw u chorego pewnego z żółtaczką, który 
chorował na zatkanie przewodu żółciowego, a G raves opisuje podo
bny wypadek zapalenia pęcherzyka żółciowego. Podobne przykur
czenia mięśniów należą do objawów współczulności. Przykurczenia 
mięśni biodrowych lub szyjowych przy próchnieniu kręgów lędźwio
wych lub szyjowych dadzą się wyjaśnić współczesnem zajęciem tkanki 
mięśniowej i wspólnych nerwów, w razach jednakże powyżej przy
wiedzionych gdzie nie istnieje bezpośrednie połączenie pomiędzy cho
rym przyrządem a ścianą brzuszną, musimy wszystko kłaść na karb 
układu nerwowego. Tak dobrze jak przez rozpromienienie powstać 
może ból w ramieniu i ręce przy cierpieniach wątroby; może również 
przez odruch nastąpić przykurczenie mięśniów brzusznych odpowied
niej strony. O'Br ie n  2) zauważył w kilku wypadkach ropni wątro
bowych silny ból w prawem biodrze i kulonie, zapewne skutkiem 
przykurczenia mięśnia lędźwio-biodrowego. Przypomnijmy sobie, jak 
łatwo można popaść w błąd. biorąc skurczoną część górną mięśnia pro
stego prawego za twardą wątrobę, a pierwszą jego pręgę ścięgnistą 
za jej brzeg; rozpoznanie za pomocą dotykania jest rzeczą nadzwyczaj 
trudną, i dopiero opukiwanie daje pod pewnym względem pewny 
środek rozpoznania. Zdarza się nawet, że przy zupełnie próżnych 
i pozbawionych powietrza kiszkach kolumna kręgowa zostaje wziętą 
za guz w jamie brzusznej; nie ośmieliłbym się nigdy o czemś podobnem

1) Jest to w każdym razie przesada. A n dra l (T. II p. 458) opisu
je wypadek ropni wątroby, które się rozwinęły obok zapalenia płuc i opłucnej 
z prawej strony, mimo to jednak „l'hypochondre droit n’etait ni tendu, ni tu- 
mefie, ni douloureux“. 2

2) Dublin, med. Trans. I p. 363,
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wspominać, gdybym się nie przekonał kilkakrotnie w klinice o może- 
bności popełnienia podobnej pomyłki 1).

Położywszy na płask końce drugiego, trzeciego i czwarte
go palca na miejscu badanem, wciskamy je powolnie wgłąb, robiąc 
przytém lekkie poruszenia obrotowe. Często chorzy skarżą się na
tychmiast na silny ból, zaczynają drżeć silnie i kurczyć mięśnie brzu
szne, powodem tego jest podwyższona czułość skóry, zdarzająca się 
szczególnie u hysteryczek. Stopniowo chorzy zwykle się uspakajają 
jeżeli nieznacznie zwiększamy nacisk, i rozmowa, odwracamy ich uwa
gę od badania.

Najtrudniej ocenić tę wrażliwość u dzieci, które już podczas przy
gotowań do badania zaczynają krzyczeć. Nie sądzę więc aby krzyk 
i przekrzywianie twarzy małych dzieci podczas badania brać za znak 
doznanego bólu, gdyby nawet próbny' ucisk na inną część np. na koń
czymy' nie zakłócał ich spokoju. Pamiętajmy o tem, że nawet dla 
człowieka dorosłego i zdrowego silny nacisk na brzuch, jeżeli nie spra
wia bólu, to przynajmniej jest zawsze niemiłem wrażeniem, tembardziej 
dla delikatnego dziecka.

Gdyby nawet najostrożniej wykonywany ucisk wykazywał bo- 
lesność w tem lub owem miejscu w głębi, nic mam y prawa przyjmować 
jej za niewątpliwy znak zajęcia zapalnego lub zmiany organicznej. 
Jakkolwiek nie przeczymy, że silne bóle newralgiczne pod. silnymi na
ciskiem prędzej się łagodzą aniżeli powiększają, i że pod tym względem 
posiadamy' dobre kryteryum rozpoznawcze, to i w tym razie pamiętać 
należy o zdaniu Andral a: \,en medécine, nr cessons pas de répéta-, 
que les règles les plus générales ont presque toujours leurs exceptions'1. 
Romberg opisując ból nerwowy brzucha (qastrodynia neuralgica) 
powiada „Nacisk od zewnątrz lub wewnątrz, (wypełnienie pokarma-

1) Że przywiedzione trudności były uwzględniane przez dawniejszych 
autorów, o tem świadczy ustęp z Bi anc hi ego Historia he p a t ica. Geneoue 
1125. p. '124., który przekonywa nadto, że zarzut powierzchownego badania, 
tak często robiony dzisiaj naszym poprzednikom, nie jest zawsze usprawiedli
wionym. Bi anchi  opisawszy szczegółowo pomyłki w rozpoznaniu spowodo
wane skurczem mięśniów, powiada: Alius ąuidem non iri/imi subsellii uiedicator iu 
picrochola muliere, aUpte intestinh mlde yracilihus facilegue ad latem abdominis 
excurrentibus, (/racillimo insuper extenuatoque mesenterio prae.dita, perprementem 
fortiter manum oertebras ipsas persentiens, exquisitum conformatumgue scirrhum 
la panereate deprehendere et pertractare tuto asserehat. Sed de nim ta plurium 
practicorum in anatomieis rebus iunocentia uunąuam satis dolendum. Toż samo 
i dziś jak przed 140 laty.



mi) zwykle nie zwiększa bólu, ale często go zmniejsza". Wyrazy 
,,zwykle" i ,,często" okazują, że może być inaczej, sam też widziałem 
wypadki newralgii brzusznej, z której chorzy zostali wyleczeni i w kil
ka lat później czuli się zupełnie dobrze, mimo to jednakże podczas na
padu byli bardzo wrażliwymi na nacisk głębszy górnej części brzucha. 
Można by tu zrobić zarzut, że w tych wypadkach nie było prostego 
nerwobólu, lecz że istniały owrzodzenia żołądka: w tym razie tylko 
sekcya mogłaby rozstrzygać stanowczo. Z drugiej jednak strony nie 
brakuje przykładów, że znaczne zwyrodnienia przyrządów brzusznych 
rozwijały się zupełnie bezboleśnie, i były niewrażliwe na ucisk zewnę
trzny. Wiele także zależy na tem. w której porze dnia dokonywa
my badanie, i tak naprzykład, badanie żołądka wypełnionego pokar
mami nie daje żadnego pewnego rezaltatu, gdyż naciskanie nawet naj
zdrowszego pełnego żołądka sprawiać może przykrość. Chcąc się 
upewnić, potrzeba powtarzać kilkakrotnie badanie miejsca bolesnego 
i porównywać je z badaniem innych części brzucha. Baczna uwaga 
na rysy chorego podczas badania daleko łatwiej wskaże nam istnienie 
bólu aniżeli jego słowa. Robię uwagę jeszcze, że sama już zmiana 
kierunku wywieranego nacisku może dawać różny rezultat. Mamy 
to sposobność obserwować przy obrzmieniach śledziony, a Forbes  
zauważył w pewnym wypadku zapalenia otrzewnej, że nacisk skiero
wany ku kolumnie kręgowej był znoszonym jako tako, gdy temcza- 
sem nacisk boczny, szczególniej przesuwający otrzewną po kiszkach, 
wywoływał najgwałtowniejsze boleści.

CHOROBY PRZYZĄDÓW JAMYY BRZUSZNEJ. 15

Guzy w jamie brzusznéj.

Ważny wpływ na pewność rozpoznania wywiera ruchliwość lub 
nieruchliwość wyczuwanego guza. Szczególniej ruchliwość bardzo 
utrudnia rozpoznanie i bywa powodem licznych pomyłek, o tem już 
wiedzieli dawniejsi lekarze, a Piotr Frank ostrzega, aby nie przy
wiązywać zbyt wielkiego znaczenia rozpoznawczego do położenia gu
za. Swobodnie przytwierdzone przyrządy, jak naprzykład żołądek 
i kiszki, skoro się stają siedliskiem nowotworów i nie zostają przytwier
dzone zrostami do części przyległych, mogą stosownie do okoliczności 
zmieniać swe położenie a przez to wbłąd wprowadzać lekarza. Ude
rzający przykład w tym względzie przedstawia rakowate zwyrodnie
nie części odzwierniczej żołądka. Skutkiem tego zwyrodnienia i zwę
żenia odzwiernika jama żołądka rozszerza się, a gdy żołądek jest
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pełnym opuszcza się ku dołowi, wtedy i guz rakowaty jeżeli nie jest 
ściśle zrośniętym z wklęsłą powierzchnią wątroby opuszcza się niżej 
lub podnosi, niekiedy znajduje się w okolicy pępka. Cruvei lhier  
opisuje wypadek, w którym poniżej pępka wyczuć było można dwie 
okrągłe guzowatości, można je było przesuwać w tę lub ową stronę 
trąc dłonią brzuch, guzowatości wspomniane po silnych womitach 
krwawych podniosły się w lewe podżebrze; siedliskiem ich był żołądek.

A ndral widział chorego, u którego poniżej i z lewej strony 
wyrostka mieczykowatego znajdował się guz nierówny ruchomy, któ
ry naciskany, sprawiał ból i nudności. Szczególniej uderzała wielka 
ruchliwość guza, który raz znajdował się tuż pod wyrostkiem mieczy- 
kowatym, to znowu na kilka palców niżej, raz w środku, następnie 
z prawej lub lewej strony. Sekcya wykazała znaczne rakowate zwy
rodnienie odzwiernika, połączone z tak znacznem rozszerzeniem jamy 
żołądkowej, iż ten ostatni dosięgał okolicy pępkowej.

Tarcie się listków otrzewnej pokrytych wysiękiem, a przez to 
szorstkich, sprawia uczucie tarcia się i skrzypienia, o tem przekony
wamy się za pomocą palca lub ucha; opisywali je pierwsi Beat ty  
i Bright.  Bo największej części objawy te są następstwem ograni
czonego zapalenia otrzewnej, odpowiadają odgłosom skrzypiącym przy 
zapaleniu opłucnej i osierdzia. Nigdy jednakże w jamie brzusznej nie 
występują miarowo, ale powstają sztucznie przez nacisk ręką lub ste
toskopem, raz mocniej drugi raz słabiej na brzuch naciskającym. Po
nieważ w 12 wypadkach Stoke s'a dziewięć razy objaw ten wystę
pował na istniejącym guzie, przeto wnosić można, że obecność guza, 
jako twardej podstawy, ułatwia wyczuwanie tarcia się otrzewnej. 
Stała miarowość rzadko tu występuje, jak to naprzykład miało miej
sce w wypadku opisanym przez Gerhardta,1 ) w tym razie na 
znacznej części prawego płata wątroby można było wyczuć i wysłu
chać tarcie wdechowe i wydechowe, które także przez ucisk można 
było wywołać, lecz już nie miarowo w innych częściach brzucha. 
Sekcya wykazała zwyrodnienie rakowate gruczołów krezkowych 
i zaotrzewnych, trzustki i tylnej części wątroby, której wypukła po
wierzchnia była pokrytą drobnemi nierównościami. Samowolnego 
nieregularnego tarcia przy ruchach kiszek (Bal lard) nigdy nie zau
ważyłem. U pewnego chorego z wielkim guzem bąblowcowym 
w wątrobie, sterczącym w dołku podsercowym, w kilka dni po miej- 1

1) Arch. der Heilk. I p. 463. 1860.
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scowym upuście krwi tarcie zniknęło zupełnie. Oprócz zapaleń inne 
jeszcze warunki zdają się sprowadzać tarcie, zwłaszcza nierówności 
wywołane przez rozwój raka, jak o tem świadczą wypadki opisywane 
przez G erhardt’a i Budd’a.

Guzy kałowe.

Twarde guzy w jamie brzusznej są niekiedy następstwem prze
pełnienia kiszek kałem. Wspominam o wzniesieniu odpowiadającym 
kiszce grubej zstępującej, jeżeli tylko odbytnica lub kiszka zgięta są 
siedliskiem zwężenia, przypuszcza się czasem w podobnych razach ist
nienie zwyrodnienia w kiszce zstępującej. Coś podobnego obserwo
wałem u pewnego chorego z zapaleniem kiszki grubej, prawie ciągle 
znaczna massa kału wypełniała kiszkę ślepą. Nieco silniejszy nacisk 
na prawą stronę brzucha bardzo wrażliwą, wykazywał pełność 
i wzniesienie w przebiegu kiszki ślepej i wstępującej, powodem tego 
było nagromadzenie się w ciągu sześciu dni massy kałowej w kiszce 
porażonej i zajętej zapaleniem, po obfitych wypróżnieniach guz zniknął 
zupełnie. U pewnej kobiety zaraz po porodzie odpływ połogowy na
gle się wstrzymał, wątroba zaczęła brzmieć tak gwałtownie, że już 
po dwudziestu czterech godzinach brzeg jej dosięgał pępka, przy tem 
nadzwyczajna draźliwość, żółciowe womity, zatrzymanie stolca 
i gwałtowna gorączka. Badając znalazłem tuż nad pępkiem cztery 
czy pięć guzików wielkości orzecha laskowego lub włoskiego, bardzo 
bolesnych, przesuwalnych i zdających się leżeć tuż pod skórą. Sądzi
łem że są to kamienie żółciowe, gdyż przy znacznem opuszczeniu się 
wątroby pęcherzyk żółciowy mógł właśnie w tem miejscu się znajdo
wać. Następnego dnia po obfitych wypróżnieniach obrzmienie wątro
by nie uległo zmianie, gdy temczasem guziki obserwowane dnia po
przedniego znikły bez śladu, były to więc stwardniałe bryłki kału. 
S ie b e r t obserwował u pewnego duchownego melancholika, który co 
8—10 dni miał skąpe wypróżnienia, przyczem odchodziły twarde 
bryłki kału, wzdłuż kiszki grubej wyczuć się dające małe guziczki 
twarde, wielkości migdałów lub orzechów, były to bryłki które na
stępnie odchodziły w wypróżnieniach. Były zupełnie prawie suche, 
ciemno-zielone na powierzchni, okrągłe z ostrym brzegiem, nieco przy
gniecione z dwóch stron, jednem słowem przedstawiały wiele podo
bieństwa do pestek brzoskwini. Sekcya zrobiona po samobójczej utra-

Bibl. Um I.ek. Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch. 2
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cie życia wykazała kiszkę gr ubą obciągniętą na twardych bryłkach 
kałowych, które tworzyły jakby paciorki i z trudnością przesuwały 
się z jednej części kiszki w drugą, rozszerzając fałd półksiężycowy 
oddzielający jedną od drugiej.

Pomijając nagłe zjawienie się guzów wśród objawów zatkania, 
które szybko ustępują pod wpływem lawatyw i środków czyszczących, 
może znaczne nagromadzanie się kału długo trwające być powodem 
błędu w rozpoznanie. Dlatego też należy być bardzo ostrożnym 
w rozpoznawaniu guzów na przebiegu kiszki grubej, pamiętać też wy
pada, że kiszka wypełniona kałem może przyjmować różne położenie, 
przez co i guz może się znajdować gdziekolwiek w jamie brzusznej. 
Nie sądzimy, aby przytem koniecznie istnieć miało zupełne zatrzyma
nie. stolca. Cruvei lhier u pewnej starej kobiety która zawsze 
miała regularne wypróżnienia, znalazł kiszkę prostą i zagiętą nadzwy
czaj rozszerzone i wypełnione massami kałowemi. W innym znowu 
wypadku zwężenie rakowatej natury w kiszce grubej nie dozwalało 
na odejście 617 pestek wiśniowych, które w kiszce ślepéj, wstępującej 
i poprzecznej nagromadzone, tworzyły guz chroboczący, mimo to je
dnak była ciągła biegunka. W innym znowu wypadku Siebert a, 
przy znacznem zatrzymaniu mass kałowych skutkiem katara odby
tnicy powstała biegunka, tak że lekarz zaczął stosować środki wstrzy
mujące (makowiec, ratania). Bardzo pouczającemi w tym względzie 
są cztery obserwacyę Brighta,  które tu w skróceniu przytaczam1).

W pierwszym wypadku znaleziono w okolicy lewej biodrowej 
guz odpowiadający kiszce zgiętej. Wystąpiły objawy zupełnego zam
knięcia przewodu kiszkowego, mimo to że w dniu poprzednim oraz te
goż samego dnia, w którym badano, było wypróżnienie dosyć jednakże 
skąpe. Kalomel z makowcem, przyparki i lawatywy mydlane wywo
łały stolce obfite, poczem guz zniknął. Drugi wypadek budził podej
rzenie istnienia obrzmienia wątroby, gdyż massy kałowe zebrały się 
w kiszce poprzecznej po prawej stronie, do czego przyłączyła się 
jeszcze żółtaczka. Kanał kiszkowy nie był bynajmniej zamkniętym, 
a wypróżnienie badane przez Bright'a było należycie zabarwione 
żółcią. Silne środki przeczyszczające wywołały niezmiernie obfite 
wypróżnienia poczem nastąpiło wyzdrowienie. Zwracam uwagę na 
tę okoliczność, że kał oddawany podczas żółtaczki był należycie za
barwionym żółcią. Zobaczymy niżej, iż znaczne nagromadzenie się

1) Guy Hospit. Report. V. p. 302 .
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kułu w kiszce poprzecznej może nacisnąć przewód żółciowy i przez to 
wywołać, żółtaczkę". Ponieważ zabarwienie wypróżnień kałowych 
nie może mieć miejsca przy zupełnem wstrzymaniu odpływu żółci, 
przeto przypuścić należy, że w tym wypadku zaciśnięcie przewodu 
żółciowego nie było zupełnem, tak iż pewna część żółci mogła się do
stać do dwunastnicy. Ciekawym jest trzeci wypadek. Guz odpo
wiadał mniej więcej zakrzywieniu się dwunastnicy, istniał od roku, po
wolnie się powiększał, przyczem jednocześnie była skłonność do bie
gunki. W dwa tygodnie po pierwszem badaniu, guz był nieco wię
kszym, rozciągał się więcej ku brzegowi prawych żeber i leżał tuż pod 
ścianą brzuszną, Bright zanotował w dzienniku, że przyczyną guza 
jest zapewne nagromadzenie się kału w kiszce grubej. Po cztero ty
godniowej biegunce objętość guza tak znacznie zmalała, iż tylko nie
wyraźnie dawał się wyczuwać. Gdy w cztery tygodnie później z po
wodu zatrzymania stolca zastosowano lawatywy z mydła, zaczęły 
odchodzić przez dni kilka nadzwyczaj stwardniałe bryły kału, poczem 
guz zniknął zupełnie. Jest to doskonały przykład wyjaśniający, dla
czego udaje się niekiedy szarlatanom, których uniwersalnym lekar
stwem są środki drastyczne przeczyszczające, usuwać guzy powstałe 
w jamie brzusznej, które opierały się leczeniu dobrych lekarzów uwa
żających je za zwyrodnienie organiczne. W Archives générales de 
med. T. XX. p. 581, znajdujemy opis wypadku, w którym istniejący 
guz uważano z początku za zapalenie nerek, następnie za ropień, który 
już chciano otworzyć, gdy tymczasem jednemu z lekarzów przyszło na 
myśl dać silny środek przeczyszczający, nastąpiły obfite wypróżnienia 
poczém guz zniknął zupełnie. W czwartym wypadku Bright a uwa
żano guz kałowy za złośliwe zwyrodnienie małego zrazika wątroby, 
gdyż towarzyszyły mu silne boleści. Guz jednakże zniknął bez śladu 
po odejściu wielu stwardniałych brył kałowych. Niekiedy wstrzy
mane massy kałowe, zwłaszcza pokrywające ciała obce albo osady wa
pienne i solne, nabierają twardości kamienia, tworzą wtedy kamienie 
kałowe czyli kiszkowe (Enterolithes) i mogą być powodem rozpozna
wania guzów w jamie brzusznej pomieszczonych.

1) Porównać można podobny wypadek N é la lo n ’a w pouczającej roz
prawie p. Boys de Loury, o zatrzymaniu mass kałowych, pomieszczony 
w Gaz. hebdom. V. 28. 1868; jak również spostrzeżenie A ndrala (II. 362), 
nad pewnem cierpieniem ostrem i niebezpiecznem wątroby, które wedle mego 
zdania, należy do kategoryi zatrzymania wypróżnień stolcowych.
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T u r n e r 1) opisuje pewnego chorego, cierpiącego na silne zatrzymanie 
wypróżnień, u którego przed kilkoma laty odeszły przez otwór stolcowy dwia 
lub trzy bryłki kształtu kuli pistoletowej, i który od tego czasu ciągle się 
uskarżał na niemile uczucie w lewym boku. Po czterodniowém zatrzymaniu 
stolca Turner znalazł brzuch bardzo wrażliwym, oraz guz duży, okrągły 
twardy, mało ruchomy w okolicy żołądkowej i pępkowej, który uważano za guz 
rakowy. Osiem dni później guz opuścił się ku dołowi, co przyniosło wielką 
ulgę choremu. Wprowadziwszy palec do kiszki stolcowej można było guz do
sięgnąć i wyjąć. Znaleziono kamień kiszkowy dwa razy tak wielki jak kula 
bilardowa, po nim odeszło jeszcze trzynaście kamieni wielkości jaja gołębiego 
i kurzego, poczém chory zupełnie wyzdrowiał.

Guzy kałowe mają prawie zawsze powierzchnię nierówną, po- 
garbioną, mało są wraźliwemi na ucisk, dają się przesuwać łatwo, 
a wedle S ieberta, naciskane coraz mocniej dwoma palcami otrzy
mują ślady ucisku. Leżą zwykle tuż pod ścianą brzuszną, przy opu
kiwaniu więc dają odgłos tępy. Jeżeli jednakże znajdują się w okoli
cy podbrzusznéj, są pokryte pętlicami kiszek cienkich, wtedy chcąc je 
rozpoznać potrzeba użyć mocniejszego nacisku i silniejszego opukiwa
nia. Skoro silny skurcz mięśniów brzusznych przeszkadza namacaniu 
guza, należy badanie powtórzyć pod chloroformem; toż samo radzimy 
czynić jeżeli zatrzymany kał drażni kiszki, wywołuje stan zapalny, 
przez co badanie staje się bardzo bolesném. Z czasem skutkiem za
trzymania kału zaczynają powstawać obfite gazy, tworzy się wzdęcie 
(meteorismus) utrudniające mniej lub więcej badanie guza. Silne 
wzdęcie brzucha, ból kłujący oraz duszność spowodowana posunięciem 
przepony ku górze, dają obraz wielce zbliżony do zapalenia otrzewnej 
i są powodem pomyłek w rozpoznaniu.

Kobiety, pędzące życie więcej siedzące, podlegają częściej od 
mężczyzn zatrzymaniu kału, co bywa powodem przypuszczenia istnie
nia ciąży. Do tej kategoryi należy wypadek Larondea 2) w któ 
rym złudzenie trwało aż do upływu 9-go miesiąca, powodem niepewno
ści było niedozwolenie ze strony chorej badania przez pochwę. Guz 
twardy, okrągły, niebolesny, sięgający od miednicy aż do okolicy pęp
kowej zniknął po odejściu niezmiernej ilości kału, który zapełnił osiem 
nocników. Frerichs  leczył pewną 25-cio letnią damę, której lekarz 
dla uniknięcia poronienia zalecił przez pół roku leżenie na sofie, mimo to 
że obecności guza wyczuwalnego w brzuchu i sięgającego aż do pępka,

1) Edinb. monthly Journ. 1841.  
2) Presse med. 1. Dec. 18 50.
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nie towarzyszyły ruchy płodu. Obrzmienie nóg, żółtaczka i wychud- 
nienie naprowadzały na myśl znacznego obrzmienia wątroby. Bada
nie nareszcie przekonało, że guz powstający w lewej części miednicy, 
sterczący aż po nad pępek, ciastowaty, nieco bolesny, jest po prostu 
kiszką zgiętą przepełnioną kałem, gdy tymczasem okolica nadbrzuszna 
iregio epigastrica) zawierała również przepełnioną kiszkę poprzeczna 
(colon, transversum). Za pomocą lawatyw i środków przeczyszczają
cych usunięto po tygodniu dolny guz, żółtaczka zmniejszyła się, a po 
użyciu wody Marienbad-Kreutzbrunn nastąpiło zupełne uleczenie.

Kiszka zgięta (Plexura iliaca) przepełniona kałem może się 
opuszczać ku dołowi i naciskać na kiszkę prostą jak o tem świadczy 
przytoczone poniżej spostrzeżenia Assmusa 1).

Pewna 25-cio letnia dziewczyna używała dużo opium z powodu ciągłego 
bólu zębów, skutkiem czego nastąpiło uparte zaparcie stolca. Środki zalecane 
wywoływały wprawdzie stolec, nigdy jednakże aż do zupełnego zadowolenia cho- 
réj, która ciągle skarżyła się na uczucie, jak gdyby jeszcze miała potrzebę od
dania kału. W krotce potem nastąpiło wzdęcie brzucha z napadami bolesne- 
mi, stolce były coraz mniej obfite, środki wewnętrzne i lawatywy pozostawały bez 
skutku, a nawet te ostatnie sprawiały ból, usunąwszy w ciągu dni kilku zale
dwie kilka drachm kału z kiszki. Po upływie pół roku ból był prawie ciągły, 
przerywał sen, chora mocno schudła, cierpiąc brak apetytu, womity, trudność 
w oddawaniu moczu. Uskarżała się na ciągłą ciężkość w miednicy, gdy tym
czasem napieranie dla oddania stolca pozostawało bez skutku, tak że nawet 
wiatry nie odchodziły. Badając teraz kiszkę prostą 2) znaleziono guz położo
ny przed nią, uciskający i tym sposobem wywołujący prawie zupełne zamknię
cie odbytnicy. Guz mocno napięty, twardy, nieruchomy, a przy jego naciśnię
ciu następowało parcie do oddania stolca. Kierując się tą wskazówką, zaleco
no znaczne dawki oleju rącznikowego. (Oleum ricini), a wprowadziwszy 
podczas oddawania stolca palec do odbytnicy, starano się usunąć guz ku przo
dowi. Tym sposobem przez trzy dni chora oddawała niezmierną ilość twar
dych jak kamień bryłek kałowych, poczem guz zniknął bez śladu.

Jakkolwiek biegunki towarzyszące podobnym nagromadzeniom 
kału dadzą się wyjaśnić podrażnieniem kataralném kiszek położonych 
poniżej nagromadzenia, to jednakże niepodobna przypuszczać, aby 
skutkiem nagromadzenia ruchy robaczkowe kiszek zupełnie ustać

1) Cas per. Wochenschrift 1 83 4 p. 116.
2) podobnych razach, badając przez pochwę znajdujemy po za nią 

wyniosłość walcowatą, często pogarbioną, zatrzymującą ślad uciskającego palca, 
i nieco ruchomą na boki. Niekiedy i sama macica zostaje posuniętą ku górze
i przodowi.
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miały, w takim bowiem razie musiałoby przyjść do zupełnego zam
knięcia przewodu kiszkowego (Iléus). Z tego powodu nie należy są
dzić, aby całe światło kiszki było wypełnionym przez kał. przeciwnie 
musi istnieć przestrzeń dostateczna dla przejścia kału świeżo powsta
jącego. Massy stwardniałego kału przywierają do ścian kiszki, gdy 
tymczasem środek służy dla przejścia kału nowego. Rozumie się sa
mo przez się, że kał przylegający do ściany kiszki jest najdawniej
szym, może leżeć w kiszce tygodniami a nawet miesiącami całemi, za
wierając resztki potraw (naprzykład pestki owocowe) spożywanych 
bardzo dawno. Skoro kał ciągle się nagromadza i zupełnie wypełnia 
kiszkę grubą następuje śmierć wśród objawów porażenia przyrządów 
brzusznych. Siebert zrobił tę obserwacyę na pewnym chorym, 
który wśród silnego wzdęcia, łkania i bredzenia zmarł; sekcya zrobio
na wykazała wypełnienie całej kiszki grubej od części ślepej aż do 
odbytnicy, massą kału, ważącą 8 funtów.

Postępowanie lekarza w obec guzów kałowych, rozumie się po 
ścisłem ich rozpoznaniu, nie przedstawia wielu trudności, wskazuje je 
sama natura choroby. Historye chorób przytaczane wyżej przekony
wają, jak w podobnych razach środki przeczyszczające i lawatywy 
usuwają guzy z jamy brzusznej. Szczególniej należy zalecać lawatywy 
z ciepłej wody, dawane za pomocą długiej elastycznej rurki wprowa
dzonej o ile możności wysoko w kiszkę grubą: tym sposobem łatwiej 
rozmiękają zatrzymane massy kałowe. Szczególniej ważnem jest ba
danie przez odbytnicę, przyczem często natrafiamy na zbite bryły, 
które mechanicznie usunąć trzeba, aby tym sposobem otworzyć przej
ście dla nagromadzonego w kiszce grubej kału '). Zresztą wrócimy 
do tego przedmiotu na innem jeszcze miejscu.

Ropnie otrzewnej.

Poznaliśmy już, jako źródło błędów w rozpoznaniu massy kału 
wypełniające światło kiszek, obecnie zwrócić należy uwagę na inne 
sprawy chorobowe rozwijające się w otrzewnej, nie zajmujące zatem 
ani kiszek ani reszty przyrządów brzusznych. Częściowe zapalenia 
otrzewnej mogą być powodem powstawania ropni otrzewnej, które

') Porównać można dwa interesujące wypadki T h eileg o  i Aber  
l ego w S c h mi d t a  Jahrb. 18 3 9 I. 323.
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tworzą guzy brane za zwyrodniałe narządy, zwłaszcza jeżeli ropnia są 
położone w okolicach podżebrowych lub pachwinowych.

Pani T.. lat 52, w pierwszych dniach listopada 1814 roku zaczęta do- 
znawać objawów ostrego zapalenia otrzewnej, silny ból ograniczony do prawej 
strony brzucha, zwiększający się za naciśnięciem, womity, zaparcie stolca, 
umiarkowanej siły gorączka. Zastosowano natychmiast leczenie przeciwzapalne, 
postawiono pijawki na miejscu bolesném, dano Oleum ricini, który sprowadził 
obfite stolce; po kilku dniach objawy zwolniały w swej sile. Dziewiątego dnia 
zauważyłem obecność guza gładkiego niezbyt twardego, dość wrażliwego i nie 
ruchomego; guz był  wielkości pomarańczy a położeniem swojem odpowiadał 
połowie kiszki wstępującej. Przy opukiwaniu dawał odgłos tępy, dokoła niego 
odglos wyraźny bebnisty kiszek. Ze względu na obfity stolec nie można było 
przypuszczać nagromadzenia się. kału w kiszce, grubej. Pozostawało tylko 
przypuszczać istnienie wysięku na otrzewnej, zamkniętego fałszywemi błonami, 
którego punktem wyjścia mogło być cierpienie wyrostka robaczkowego kiszki 
ślepej. Sekcya nie była dokonaną, gdyż chora wyzdrowiała, nie można było 
jednak powątpiewać o rozpoznaniu, gdyż guz pod wpływem wcierań rtęciowych 
i jodowych, których znowu tak stanowczo nie zalecam, zwolna się zmniejszał, 
a po czterech tygodniach znikł zupełnie.

Podobno otorbione wysięki, otrzewnej, znajdujące się w lewém 
podżebrzu, mogą być wzięte za obrzmienie śledziony Andral 
(II p. 714) opisuje podobny wypadek. Chora przed trzema laty cier
piała na silny ból w lewem podżebrzu, leczoną była przeciwzapalnie 
i kilka dni pozostawała w łóżku. Odtąd pozostało przykre uczucie 
w miejscu zajętem chorobą; podczas badania Andral  znalazł ścianę 
brzuszną pod brzegiem lewych fałszywych żeber wzniesioną przez guz 
podłużny. Guz zdawał się ciągnąć dalej pod brzegiem żeber, tak że 
można go było wyczuć na przestrzeni odpowiadającej szerokości czte
rech palców. W kierunku poprzecznym guz ku tyłowi kończył się 
na wysokości wolnego końca lewego żebra, z przodu nieco po lewe; 
stronie linii białej. Opukiwanie wykazało ton zupełnie tępy w dolnej 
części klatki piersiowej z lewej strony, gdzie zwykle z powodu obec
ności dna żołądka wypełnionego gazami ton bywa bardzo jasny. 
Przyznać wypada, że lekarz przyjmujący ten guz za obrzmiałą śledzio-

*) F r e r i c h s  (I p. 99) uważa za pewny znak dla odróżnienia w tym 
razie, stopniowe zmniejszanie się stępienia odgłosu przy opukiwaniu w miarę 
zbliżania się do brzegu guza. Powodem ma być mniejsza grubość warstwy 
wysięku przy brzegach. Nadmienić jednakże wypada, że zupełnie podobny 
objaw znajdujemy przy obrzmieniu śledziony, skoro jej brzeg pokrytym będzie 
pętlą kiszek.
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nę byłby zupełnie usprawiedliwionym; tymczasem sekcya oprócz 
gruźlicy płucnej i kiszkowej, wykazała obecność ropnia otrzewnej, 
zamkniętego mocnemi błonami fałszywemi i leżącego pomiędzy ścianą 
brzuszną i zupełnie prawidłową śledzioną. Ropień bezwątpienia był 
następstwem przebytego przed laty trzema częściowego ograniczone
go zapalenia otrzewnej.

Podobnego rodzaju ropnie otrzewnej wśród objawów bardzo 
groźnych na pozór mogą mieć zejście pomyślne przez otworzenie się 
do światła kiszki lub na zewnątrz 1).

Abercrombi e  (p. 26 4) opisuje dwa wypadki zniknienia guzów jamy 
brzusznej po obfitém odejściu massy ropnej przez kiszkę prostą. U jednego 
z chorych w krótkim czasie potem guz powstał na nowo, a ponieważ chełbotanie 
było bardzo wyraźnem, otworzono go, wypuszczając znaczną ilość ropy. Jakiś 
czas ropa wypływała, następnie otwór się zamknął, a guz zaczął się znowu for
mować, dopóki blizna nie otworzyła się powtórnie. Powtarzało się to kilkakrot
nie w ciągu dwóch miesięcy; nakoniec zauważono w pobliżu otworu ciało twar
de, które wyjęto przekonywając się, że była to ość rybia. Od tej chwili wy
pływ ropy się przerwał, a chory zupełnie przyszedł do siebie. Jedynym śladem 
przebytej choroby była znaczna twardość położona głęboko w miejscu gdzie by
ło cierpienie.

Otorbione ogniska wysiękowe otrzewnej powstają częstokroć 
skutkiem chorób przyrządów brzusznych, na których powierzchni lub 
obok rozwija się ograniczone zapalenie otrzewnej, jak to ma np. miej
sce przy zajęciu wyrostka robaczkowego, lub wrzodzie dziurawiącym 
żołądka. W podobnych wypadkach powstaje przetoka do światła 
kiszki lub żołądka, a niekiedy na zewnątrz. Graves  2) widział po
dobne zéjécie w jednym wypadku, w którym skutkiem wrzodu na

1) Do tej kategoryi zdaje się należy wypadek opisany przez Eul en- 
burg’a (Preuss. Vereinszeit. 1958. Kr. 41). U pewnej 9-cio letniej dzie- 
wczynki ropień otworzył się pod pępkiem, mimo to jednakże nastąpiło także 
otworzenie się do kiszki: ciągle przestrzykiwanie draźniącemi płynami sprowa
dziło zupełne wyleczenie. Wedle mego jednak zdania, ropień otrzewnej, któ
rego punktem wyjścia miały być wedle Eulenburg’a krézki, był wywołanym 
od samego początku przedziurawieniem kiszki w miejscu gdzie istniało nieżyto
we owrzodzenie; za tem zdaniem przemawia silna biegunka towarzysząca roz
poczęciu się choroby, oraz wydzielanie się śmierdzących gazów przy 
kłuciu ropnia. Wązkie połączenie ze światłem kiszki mogło być wtedy zam- 
kniętém skutkiem zlepienia się brzegów przetoki, później dopiero zostało spo- 
strzeżonem. Wiele podobnych wypadków spotykamy przy otwieraniu się ropni 
płucnych do jamy opłucnej.

2) Dublin. Journal. Jan. 1 839.



wielkiej krzywiźnie żołądka powstało wielkie ognisko ropne, zajmują
ce całą przednią okolicę brzuszną i leżące pod siecią i kiszkami.

W tém miejscu wspomnieć należy o obrzmieniach zapalnych 
w tkance łącznej zaotrzewnej, 1) wyczuwalnych w okolicy lędźwio
wej; dość często brano je za cierpienie wątroby, nerek, jajników, ner
woból kulszowy, guzy kałowe, a nawet za wodną puchliną jamy brzu- 
sznej lub suchoty płucne. Jeżeli cierpienie rozwija się po porodzie, 
co bywa najczęściej, wtedy już anamneza może ochronić lekarza od 
błędu. Gr i s o l l e 2) na 73 wypadki, tylko 17 znalazł jako następstwo 
porodu, 56 pozostałych nie miało żadnego z porodem związku. Wy
padki te widziano u 46 mężczyzn i 10 kobiet, co stwierdza jeszcze 
statystyczne uwagi innych autorów, że mężczyźni daleko częściej ule
gają temu cierpieniu, rozumie się po odtrąceniu wypadków wywoła
nych porodem. Szczególne usposobienie rodzących, zwłaszcza pier
wiastek do wytwarzania się ropni zaotrzewnych, zależy zapewne od 
ucisku przyrządów w jamie miednicy położonych podczas porodu. 
Wiek od 20—30 lat przeważnie uspasabia do tego, można jednakie 
spotkać się z podobnemi ropniami we wszystkich epokach życia, a na
wet u małych dzieci. W 53-ch wypadkach siedliskiem choroby była 
strona prawa, a tylko w  20-u lewa, powodem tego jest zapewne stosu
nek kiszki ślepej do powstawania podobnych ropniów, który dawniej 
nie był należycie uwzględniany. Najczęstszym powodem otorbionych 
ropni otrzewnej w okolicy prawej biodrowej są sprawy chorobowe 
wyrostka robaczkowego i ostatecznie jego przedziurawienie 3).

Rzadziej zdarzającą się przyczyną bywa nagłe usiłowanie wypro
stowania się, przyczém następuje pęknięcie niektórych włókien mięśnia 
lędźwiowego (m. psoas) i targanie otaczającej tkanki łącznej. Gri 
sol l e  opisuje wypadek podobny, gdzie guz wyczuć się dawał powy- 
żej i za więzem Pouparta,  coś podobnego widziałem u pewnego 
oficera przysłanego do Berlina na ćwiczenia gimnastyczne. Usiłując 
nagle wyprostować ciało, uczuł w prawej pachwinie jakby pęknięcie, 
odtąd w miejscu tém powstał tępy ból. W dziesięć dni później wy-
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1) Br i cheteau.  Arch. gêner. 1839.
2) Histoire des tumeurs phlegmoneux des fosses iliaques. Arch. gên.

1 83 9.
3) Guzy w téj okolicy mogą także powstać jako następstwo wylewów 

krwi. Ul r i ch (Deutsche Klinik 1839. Nr. 23) znalazł u pewnego chorego 
tyfoidalnego, mającego guz sprężysty wielkości jaja gęsiego w prawym dole 
biodrowym, znaczny wylew krwi w tkankę łączną za kiszką grubą wstępującą.
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czuwać się dawał tuż nad więzem Pouparta i nieco za nim guz po
łożony w głębi, twardy, duży i bolesny. Chory był przezemnie le
czonym z powodu starej przetoki i dymienicy (hubo), ztąd też guz 
mógł być uważanym jako zajęcie gruczołów położonych głębiej; mo
cno żałowałem że nie mogłem dłużej prowadzić obserwacyi, gdyż cho
ry musiał Berlin opuścić. Przypominam również że zapalenie tkanki 
łącznej w dole biodrowym może być spowodowanem przez ropiejące 
dymienice, na co już Velpeau i inni zwrócili uwagę 1 ). La v e ran2) 
opisuje wypadek u pewnego żołnierza leczonego niedawno na ropieją
cą dymienicę (Bubo); po zabliźnieniu na tejże samej stronie powstał 
ropień pod powięzią biodrową (fascia iliaca), nastąpiło pęknięcie ro
pnia do jamy brzusznej i zejście śmiertelne. Widziano także ropnie 
powstające jako następstwo cierpień gruczołu krokowego (Prostata), 
cewki moczowej lub zapalenia sznurka nasiennego. Szokal ski 3) 
widział następujący wypadek: zaciśnięcie zewnętrznego pierścienia 
kanału pachwinowego wywołało zapalenie sznurka nasiennego, sto
pniowo zapalenie doszło aż do tkanki łącznej zaotrzewnéj, wywołując 
ropienie.

Skoro podobny guz powstaje u kobiety, można go łatwo bardzo 
wziąść za nowotwór jajnika. Objawy będą też same w obu razach: 
ucisk na nerwy i żyły wywołuje zaburzenia czynności nerwowej, 
obrzęk odpowiedniej kończyny dolnej, zatrzymanie moczu, napieranie 
na stolec, który bywa zapartym, silne wzdęcie brzucha 4). Zdaje mi 
się, że najważniejszą będzie rzeczą zwrócić baczną uwagę na początek 
choroby. Zwyrodnienie torbielowate jajnika rozpoczyna się bardzo 
powolnie niepostrzeżenie dla samej nawet chorej, gdy tymczasem two
rzeniu się ropnia w miednicy bardzo tylko rzadko nie towarzyszą 
objawy zbyt wyraźno. Choroba rozpoczyna się zwykle gorączką 
z kilkakrotnie powtarzającemu się napadami dreszczów, jeżeli chora 
jest w okresie połogowym przypuszczamy rozpoczynające się zapale-

1) Marchal deC alvi (Annal, de Chir. Juillet et Août 1844) przy
tacza kilka podobnych wypadków.

2) Recueil de méd. milit. Paris 1 8 43.
3) Nette Zeitg. fttr. Med. Medic. ref. 1 849. 39 i 40.
4) W czwartym wypadku Grisol l e’a ropień musiał naciskać na tętnicę

udową gdyż tętno po stronie choréj było słabszem aniżeli po stronie zdrowéj; nadto
ciepłota kończyny wyraźnie była zniżoną. Nic w tem dziwnego, wiemy prze- 
cież, że obrzmienia macicy, jajników i t. d. nie tylko mogą zwężać światło ale
nawet zupełnie wywołać zamknięcie dużych pni tętniczych (Zob. naprzykład
Virchow'a Arch. T. I. Zeszyt 2 p. 3 2 6).
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nie żył macicznych lub sprawę zimniczą. Chorzy czują się bardzo 
osłabieni, bez apetytu, cierpią nudności a nawet womity. Oprócz 
tych objawów występuje zawsze ból czy to jako ogólna bolesność 
brzucha, zależna od zapalnego podrażnienia otrzewnej, częściej jako 
ograniczony ból w dole biodrowym. Sprostowanie kończyny dolnej 
odpowiedniej lub nagłe poruszenie ciała zwiększa ból. Niekiedy koń
czyna zostaje przykurczoną, zwłaszcza gdy ropień leży pod powięzią 
biodrową, co wywołuje skurcz mięśnia lędźwiowego i jest ważnym zna- 
kiem dla odróżnienia zapalenia tego mięśnia od pierwotnie w tkance 
łącznej miednicy powstającego ropnia; objaw ten występuje i wtedy 
skoro mięsień zostaje uciśniętym i podrażnionym przez ropę zebraną 
w jego bezpośredniem sąsiedztwie. Udo po stronie chorej staje się 
niekiedy nieczułem i ciężkiem, chód jest utrudzonym i bolesnym, oko
lice kostek brzmieją nieco, nakoniec może występować nerwoból kul- 
szowy (Ischias). Guz zupełnie rozwinięty jest zawsze gładkim, nie
ruchomym, bolesnym, sięga mniej lub więcej nad więzem Pouparta,  
a przy opukiwaniu daje ton tępy, może być ton jasny jeżeli po nad 
guzem leży pętla kiszki. Nie przypisuję wielkiego znaczenia obja
wowi chełbotania (fluctuatio). gdyż nie znalazłem go u wszystkich 
chorych, których miałem sposobność badać. Bourienne 1) obser
wował dwa wypadki, gdzie nie było śladu chełbotania mimo to, że 
istniały ropnie zawierające przeszło po funcie ropy. Nie pojmuję ja
kim sposobem Bell  2) (w siódmym wypadku opisywanym przez tego 
autora) znalazł skórę nad guzem leżącą nie tylko gorącą ale nadzwy
czaj suchą, o ile wiem skóra daje się z łatwością przesuwać nad gu
zem. Rozumie się, że nie należy nigdy zaniedbywać badania przez 
pochwę (par vaginam), jeżeli bowiem guz leży nieco bliżej pochwy lub 
kiszki prostej, możemy go tym sposobem łatwo wyczuć palcem. 
Ballard (p. 153) twierdzi, że tego rodzaju badanie najwcześniej uła
twia rozpoznanie. „Naciskając palcem na ścianę boczną lub tylną 
pochwy w pobliżu gdzie ta łączy się z szyjką macicy uczuwamy 
niezwykły opór i twardość nie ustępującą pod palcem. W wielu ra
zach, zwłaszcza w początku odporność jest rozlaną, w innych jednak 
przedstawia się jako guz odgraniczony, ściśle złączony z macicą i z.wy- 
kle nieruchomy. Może się zdawać, że guz jest zrośniętym z kiszką 
prostą; badając przez nią znajdujemy, że kiszka jest uciśniętą od przo-

1) Journ. de méd. T. 4 3.
2) Lond. med. Gaz. 1845 i 45.
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du i że łatwiej daleko można oznaczyć brzeg dolny guza ze strony 
kiszki aniżeli od strony pochwy". Oprócz tego napotykamy zmie
szczenia macicy różnego rodzaju, co już zależy od siedliska i wielkości 
guza. Łatwo zresztą omylić, się biorąc guz za inny przyrząd jamy' 
brzusznej, do czego powodem bywa podobieństwo kształtu. D upuy- 
t ren 1) widział zapalenie tkanki łącznej dołu biodrowego leczone ja
ko ostre zapalenie prawego płata wątroby! Cierpienia kości dołu 
biodrowego mają niekiedy podobieństwo do ropni. Grisol le miał 
sposobność widzieć coś podobnego przy mięsaku kostnawym (osteosar- 
coma), Durand-Rardel przy raku biodra, sam obserwowałem jeden 
wypadek w listopadzie 1847 roku. Pani M. 58 lat wieku licząca, 
zdrowa przedtem zupełnie, od ośmiu tygodni cierpieć zaczęła na 
brzmienie lewej kończyny dolnej. Goleń i udo obrzękłe mocno, tak 
że pod palcem powstawał z trudnością dołek, lekko zaczerwienione. 
Gruczoły pachwinowe po lewej stronie mocno obrzmiałe. Kończyna 
brzmiała więcej pod noc. W okolicy pachwinowej można było wy
czuć nad i za więzem Pouparta guz wyraźnie określony, twardy, 
wrażliwy na ucisk. Badanie dokonane przez professora Schol ler’a 
przekonało, że guz powstaje na lewej kości biodrowej, jest przyrośnię
ty do linii łukowatej wewnętrznej (lin. arcuata interna ose. ilii) i że 
dosięga aż do gałęzi poziomej kości łonowej.

Ropnie w dole biodrowym leczą się albo przez zgęstnienie i wes- 
sanie zawartości, albo też otwierają się do jamy otrzewnej, wywołu
jąc jej zapalenie, albo nareszcie otwierać się mogą do pochwy, pęche
rza, kiszki prostej lub na zewnątrz; ropa wypływająca ma zapach ka
łowy. Grisol le robi uwagę, że wydzielanie się ropy z moczem lub 
kałem może następować stopniowo, radzi zatem badać mocz codziennie, 
gdyż popełniamy błąd, przyjmując rozejście się, gdy tymczasem istnie
je przetoka do odbytnicy lub pęcherza. T ungel 2) widział w podo
bnym wypadku płyn mleczny odchodzący z kałem, w płynie drobnowidz 
wykazał komórki ropne. Odpływ ropy trwał dni kilka, był coraz 
mniejszym, jednocześnie z tem guz w okolicy kiszki ślepej szybko zni
kał. R o s t a n 3) opisuje dwa wypadki otworzenia się ropnia do ży
ły głównej, rozumie się z zejściem śmiertelnem; w trzecim wypadku 
ropa otworzyła sobie drogę przez chorobliwo zmienione kości do pa-

1) Lecons orales. III p, 3 48.
2) Klin. Mittheilun. Hamburg. 1860. p. 116 . 
3) Gaz, des. hop. Nr. 4 3 i 5 6.



newki stawu biodrowego. Oprócz tego następuje ropne nacieczenie 

przyległych mięśniów, lędźwio-biodrowego, czworobocznego lędźwi, 
w rzadkic h wypadkach zapalenie rozszerza się na blizkie ży ły  (Venue 
iliacae), wywołując w nich zapalenie i zakrzep, a następnie ropnicę.

Po otworzeniu się ropnia do kiszki, pochwy lub na zewnątrz nie 

zawsze należy się spodziewać szybkiego wyzdrowienia; otwór może 

się zamknąć, a ropień przebija inne miejsce. Nawet po rozejściu się 

pozostają miejsca twarde przesiąkło wysiękiem, które są powodem po
wrotu choroby. R os t a n  widział zapalenie tkanki łącznej w dole 
biodrowym, powstało po porodzie, które w krótkiej przerwie czasu 

zakończyło się dwa razy, a po dwóch miesiącach po raz trzeci powsta
niem ropnia. W 50-ciu wypadkach zestawionych przez Ma r c h a i  

de C al vi śmierć nastąpiła tylko w 13-tu.
Przytaczam tutaj kilka podobnych wypadków, z których trzy 

pierwsze sam obserwowałem.

1. Pani Zi elke,  lat 40, osoba dobrze odżywiona, zawsze przedtem 
zdrowa, zamężna i matka trojga dzieci, cierpiała od dni ośmiu bez żadnej wy
raźnej przyczyny silny ból brzucha, umiejscowiony mianowicie poniżej pępka 
w okolicy podbrzusznej (reg. hypogastrica). Ból od czasu do czasu wzmagał się 
przyczem powstało uczucie nacisku na kiszkę prostą i pęcherz, bolesne odda
wanie moczu i lekka gorączka. W pierwszych dniach choroby chora chodziła, 

jakkolwiek z trudnością, doznając zwiększania się bólu, następnie była zmuszo
ną położyć się do łóżka. Dnia 12 Marca 1848 roku widziałem chorą po raz 
pierwszy. Badając dolną część brzucha bardzo wrażliwą na ucisk, znalazłem 
guz twardy, bolesny, wielkości gruszki, leżący tuż za spojeniem łonowem, wy
stający nad niem na trzy palce, zakończony zaokrągleniem ku górze i tyłowi. 
Od górnej części guza rozchodziły się na obie strony stwardnienia powrózko- 
wate ginące w okolicy biodrowej. Kształt guza odpowiadał zupełnie obrzmia
łej macicy, w pierwszej też chwili nie wątpiłem, że macicy dotykam się palcami. 
Usta maciczne były otwarte nieco i w kilku miejscach naderwane. Położenie 
macicy prawidłowe, waga niezwiększona, a nacisk wywierany jednocześnie na 
guz nad spojeniem łonowem i szyjkę macicy przekonał, że niema pomiędzy 
niemi żadnego związku. Ta okoliczność skłoniła do dalszego badania, które 
przekonało, że guz leżący za spojeniem łonowem sięga tylko parę linii pod spo
jenie, gdzie dość wyraźnie brzeg jego ograniczyć się pozwala. Na całej prze
strzeni guza, ton przy opukiwaniu był znacznie stępiony; a więc pomiędzy prze
wodem kiszkowym a ścianą brzuszną leżało obce ciało. Wtedy przypuściłem, 
że mam do czynienia z wysiękiem ropnym otorbionym, będącym następstwem 
ograniczonego zapalenia otrzewnej. Wysięk naciskał z góry i z tyłu na pę
cherz, przez co powodował ciągłe parcie do oddawania moczu. Mocz zresztą 
mętny ze znacznym osadem moczanów. Tętno 85, ciepłota prawidłowa. 
Niekiedy lekkie dreszczyki a w nocy obfite poty. Leczenie: osiem pijawek na 
okolicę podbrzuszną, ciągłe przyparki ciepłe, wcieranie szarej maści rtęciowej, 
wewnątrz codziennie łyżkę Oleum ricini. Dnia 15-go guz zmniejszył się o trze-
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cią część, stwardnienia boczne powrózkowate znikły, wrażliwość i parcie na 
mocz znacznie złagodniały. Zalecono dalej wcieranie maści i przyparki. Dnia 
18 guz wystawał na 1 1/2 palca nad spojeniem łonowem, mniej był twardym 
i wrażliwym. Gwałtowne wypadki jakie zaszły w tej epoce w Berlinie, doz
woliły mi dopiero dnia 27 powtórzyć badanie, chora zaczęła wstawać z łóżka. 
W dniu tym nie znalazłem nawet śladu guza a oprócz lekkiej drażliwości przy 
szybkiem chodzeniu, chora na nic się nie uskarżała. W ciągu ubiegłego tygo
dnia zjawił się peryod i przebiegł bez żadnego powikłania.

II. Pani Knipping lat 40, zdrowa przedtem, mężatka i matka pię
ciorga dzieci, przed czterema tygodniami została szczęśliwie rozwiązaną. Pod
czas porodu i dnia następnego miała lekkie dreszcze, które w różnych odstę
pach czasu powtarzały się jużto codziennie raz lub dwa a nawet trzy razy, nie
kiedy ich nie było, kończyły się gorączką i potami. Od dni ośmiu chora uskar
żała się na ból umiejscowiony w lewej okolicy biodrowej, który się zwiększał 
przy chodzeniu, kaszlu lub nacisku zewnętrznym. Widziałem ją po raz pierwszy 
12 Września 1848 roku. Ból jeszcze istniał, połączony z uczuciem parcia na 
pęcherz i utrudnioném oddawaniem moczu. Nigdzie nie znalazłem obrzmienia. 
Ból głowy, sen zły niespokojny, odpływ połogowy prawidłowy. Tętno 96 — 
100. Leczenie. Dwanaście pijawek na lewą okolicę biodrową; przyparki. 
Wewnątrz Oleum ricini. Dnia 16. Ból zmniejszył się, napady dreszczów 
(leczone przedtem chininą) znikły, niekiedy tylko lekki dreszczyk. Tętno 70. 
Dnia 26. Gorązka ustąpiła, ból jednakże zwiększył się, tak że w ciągu dni 
ostatnich przystawiano dwa razy pijawki; wyczuć się daje guz twardy, gładki, 
bolesny, sięgający od lewej pachwiny, aż prawie do linii środkowej, opukiwanie 
daje ton tępy. Silne wstrzymanie moczu i stolca. Przyparki i powidełka se- 
nesowe. Przy tem leczeniu wytrwale prowadzonym guz zmniejszył się znacz
nie i stał się mniej bolesnym, gdy chora czując się lepiej wstała z łóżka i wy
szła z domu bez mego pozwolenia. Zaraz dnia następnego ból i parcie na 
mocz wróciło ze znacznem natężeniem, a 27 Października znalazłem znaczne 
powiększenie się guza, który przy opukiwaniu wydawał ton donośny jasny. 
Gorączki nie ma. Leczenie. Dziesięć pijawek, przyparki, Elect. e. Senna. 
30-go silny ból rozszerzający się po całym brzuchu, nudności, womity zatrzy
manie stolca i dość silna gorączka. 10 pijawek, ciepły okład na brzuch, ka- 
lomel, wcieranie maści rtęciowej, 1-go Listopada, poprawa, ból ograniczo
ny na samej powierzchni guza. Chora jeszcze przez parę tygodni leżała w łóż
ku bez żadnego zresztą leczenia. Guz stopniowo coraz bardziej się zmniejszał, 
tak że tylko przy mocniejszym nacisku można znaleść twardy guzik w lewej 
okolicy biodrowej. Chora zupełnie przyszła do siebie.

Wypadek ten wykazuje:
1) Rozpoczęcie się choroby silnemi dreszczami;
2) Jasny ton przy opukiwaniu guza, spowodowany pokryciem 

go przez pętlicę kiszki.
3i Możliwość przyłączania się zapalenia otrzewnej.

III. Bani B artz, lat 23. przed trzema tygodniami porodziła trzecie 
dziecko, skarżyła się w ciągu ośmiu dni na ciągły ból w prawej okolicy pachwi
nowej, ogólne osłabienie, które zmusiło chorę do położenia się w łóżko, od
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czasu do czasu dreszczyki. Badanie brzucha wykazało w prawej okolicy bio
drowej obecność guza wielkości głowy dziecka, twardego, bolesnego, który ku 
górze i na zewnątrz zaokrąglał się, występując z głębi miednicy. Badanie we
wnętrzne stwierdziło toż samo. Odpływ połogowy wstrzymany, wydzielanie 
mleka skąpe. Czucie zmniejszone a ruch utrudniony w prawej kończynie dol
nej, w niezbyt jednak wysokim stopniu. Wypadek ten zdarzył mi się w po
czątku mój praktyki, otwarcie też wyznaję, że zwracając uwagę na kształt i po
łożenie guza, a nie mając dosyć doświadczenia w tym względzie, nie wątpiłem 
że mam do czynienia z obrzmieniem prawego jajnika. Ponieważ stosownie do 
rozpoznania, czułem się w obowiązku postawienia złego rokowania, mąż pa- 
cyentki przyzwał mieszkającego w pobliżu chirurga, który lepiej zapewne 
obznajmiony z naturą choroby zalecił ciągłe przykładanie ciepłych przyparek. 
Po ośmiu dniach przybiegł do mnie mąż pacyentki, pokazując z przerażeniem 
głęboki talerz wypełniony gęstą żółtą ropą, która w tej chwili odeszła przez 
kiszkę stolcową chorej. W pół godziny później, badając chore nie znalazłem 
już domniemanego nowotworu jajnika, a chora w kilka dni zupełnie wyzdro
wiała.

W tym więc razie ropień miednicy utorował sobie drogę i otwo- 
rzył się do kiszki stolcowej. Spostrzeżeń tego rodzaju nie brak. 
Andral  (II p. 719) opowiada o pewnej chorej, która z prawéj strony 
w okolicy podbrzusznej miała guz duży, twardy, nierówny, nieco bo
lesny. Trzy miesiące guz nie ulegał żadnej zmianie, nakoniec w cią
gu kilku dni ropa wypływała przez odbyt, co się jeszcze kilka razy 
powtarzało i było połączone ze zmniejszaniem się guza. Lever l) opi
suje kilka wypadków otworzenia się ropni do pochwy, na zewątrz 
(w dole biodrowym) a raz jeden do kiszki. Najrzadsze są wypadki 
otworzenia się ropnia do pęcherza; podobny wypadek miał miejsce 
u 6 cio miesięcznego dziecka. Ropień w postaci guza wystąpił w pra
wej okolicy biodrowej, otworzył się do pęcherza, powtórnie zjawił się 
w okolicy lędźwiowej, poczem został sztucznie otworzonym 2). * 2

1) Guy, Hospit. Rep. Ser. II Vol. II.
2) Jeżeli opisane wyżej ropnie nie zdradzają się obecnością guza, rozpo

znanie ich jest niezmiernie trudném a niekiedy zupełnie niemożliwem. Przy
pominam sobie sekcyę pewnej kobiety w lecie 1847 roku, która w cztery ty
godnie po ciężkim porodzie umarła wśród objawów ropnicy. Znaleziono wy
sięk w dolnym zrazie prawego płuca, żyły macicy wypełnione skrzepami prze- 
chodzącemi częściowo w ropienie, spojenie łonowe pęknięte, a w tkance łącznej 
między spojeniem i pęcherzem ropień zawierający przeszło filiżankę ropy. Po
dobny wypadek w sześć tygodni po porodzie znajdujemy opisanym przez
Burne w Med. Chir. Trans. 1839 p. 49. And r a l  u pewnego chorego 
z upartém zaparciem stolca i wyniszczeniem, gdzie skutkiem tego rozpoznawa
no raka kiszki prostej, znalazł ropień zajmujący miejsce kiszki prostej, która
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Przy tej sposobności przypominam sobie dwoje dzieci, mające po kilka 
miesięcy, u których wśród silnych boleści, zdradzanych ciągłym krzykiem, 
w okolicy lędźwiowej lewej tuż obok kolumny kręgowej powstał guz który pod 
względem kształtu i wielkości zupełnie przypominał nerkę dorosłę człowieka.

Skóra pokrywająca była niezmienioną i z łatwością dała się przesuwać. 
Osiem dni guz pozostawał bez zmiany, a kształt jego i położenie, wedle zdania 
mego i wielu innych lekarzy doświadczonych, wezwanych na naradę, kazały przypu
szczać, że punktem wyjścia jest rzeczywiście nerka. W krotce jednak guz się 
powiększył, skóra stała się nieruchomą, zaczerwienioną, żyły jéj rozszerzone 
wystąpiły bardzo wyraźnie, nadto można było wyczuć chełbotanie niezbyt jednak 
wyraźne. Sądząc ciągle, że mam do czynienia z ropniem nerki, nie mogłem 
się zdecydować na energiczniejsze działanie, gdy nakoniec guz doszedłszy sto
pniowo wielkośći głowy dziecka, sam się otworzył, przyczem wylała się ogro
mna ilość zupełnie prawidłowej ropy. Ciągłe zastosowanie przyparek sprowa
dziło szybkie i zupełne zagojenie. Zupełnie takiż sam był przebieg drugiego 
wypadku, który miałem sposobność obserwować w pół roku później. Nauczo- 
ny i uż doświadczeniem nie wahałem się sztucznem otworzeniem ropnia skrócić 
c e pień dziecka. I w tym wypadku nastąpiło zupełne wyzdrowienie.

Leczenie ognisk zapalnych w okolicach biodrowych, odpowied
nio naturze choroby polega na stosowaniu środków przeciwzapalnych. 
W początku choroby każdy lekarz racyonalny, skoro tylko stan ogól
ny nie przedstawia jakiego przeciwwskazania, zastosuje pijawki, zale
ci wcieranie maści rtęciowej, ciepło wilgotne, oraz dyetę jak w ogóle 
w stanach gorączkowych. Drugi wypadek przytoczony wyżej prze
konywa o dobrym skutku podobnego postępowania. Bezwątpienia 
metoda ta nie we wszystkich wypadkach jest w stanie wstrzymać po
stęp dalszy choroby, w takim razie staramy się przyśpieszyć ropienie 
za pomocą ciepłych przyparek, pozostawiając dalszy przebieg naturze. 
Smarowanie jodyną może niekiedy sprowadzić wessanie wysięku, 
w innych wypadkach zdaje się przyśpieszać przejście w ropienie. 
Otwierać guz możemy tylko wtedy, gdy chelbotanie jest wyraźnem, 
gdy ropieli ma się otworzyć na zewnątrz, w przeciwnym bowiem razie 
możemy zranić otrzewną a nawet pętlę kiszek. Z tego powodu wielu 
przekłada otwieranie za pomocą ciasta żrącego w miejsce zwykłego

skutkiem tego była ściśniętą i usuniętą ku prawej stronie. Młoda kobieta 
skutkiem porodu doznawała boleści w dolnej części brzucha za kością łonową, 
z początku ból występował przerwami i tak silnie, że chora głośno krzyczała. 
Bóle rozpromieniały się ku szyjce macicy, ścianom brzusznym i lędźwiom, mi
mo to badaniem nic wykryć się nie dało. Następnie boleści nieustępowały, 
a trawiąca gorączka sprowadziła zejścia śmiertelne. Przy sekcyi Andra1 
znalazł ropień otrzewnej otorbiony fałszywemi błonami, wielkości małej poma
rańczy, umieszczony pomiędzy kiszką prostą i macicą.
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cięcia. Gdyby ropień przylegał do ściany pochwy i wypychał ją, mo
żemy śmiało go otworzyć, gdyż otworzenie się w tem miejscu 
następuje i tak bez naszej pomocy. Leczenie wewnętrzne po sztucz
nym lub naturalnem otworzeniu ropnia stosuje się do ogólnego stanu 
chorego, zewnętrznie wystarczają przyparki i czystość. Ze wstrzyki
waniem płynów (ostrych; do jamy ropnia należy być ostrożnym, gdyż 
niekiedy spowodować ono może przedziurawienie otrzewnej (Mar
c h a l de Cal vi).

Guzy otrzewnej.

Należy szczególniej uwzględnić małą i dużą sieć (Omentum ma
jus et minus) oraz krezki (mesenterium). A ndral (p. 734) opisuje 
rakowate zwyrodnienie małej sieci, które stercząc z głębi, tworzyło 
guz okrągły nieruchomy, bolesny, szeroki na pięć palców i umieszczo
ny z prawej strony w okolicy nadbrzusznej (regio epigastrica). Mo
żna było go tem łatwiej uważać za zwyrodnienie rakowate wątroby, 
ponieważ 71 letni pacyent cierpiał silną żółtaczkę. Frerichs (I p.70) 
u pewnego (12 letniego chorego znalazł guz zajmujący prawe podże-. 
brze, guz ten twardy, pokryty w części guzikami chełboczącemi, wcho
dził pod żebra, tak że opukiwanie wykazywało jego obecność w czwar
tym odstępie międzyżebrowym. Uważał guz ten za zwyrodnienie 
rakowate wątroby, gdy tymczasem sekcya wykazała raka—rdzeniaka 
z torbielami w małej sieci, wątroba naciskana od dołu była w znacz
nej części zanikła, a prawa gałęź żyły wrotnéj zupełnie zaciśnięta.

Sieć duża ulegając ostremu zapaleniu (epiploitis), co zresztą 
bywa rzeczą bardzo rzadką, może tworzyć guz wyczuwalny. W je
dnym wypadku opisywanym przez Andrala (p. 696) w przeciągu 
dwudziestu czterech godzin powstał guz w okolicy pępka, który przy 
sekcyi przedstawił się jako obrzmiała sieć wielka. Była bardzo mięk
ką, łatwo się rozdzielała przyczem sączył się w wielkiej ilości płyn 
krwawy. Tenże sam autor (p. 702) przytacza wypadek, że guz w sie
ci był uważanym za powiększoną macicę, badanie bowiem wykazy
wało guz wystający z za spojenia łonowego, zaokrąglony i sięgający 
na dwa palce poniżej pępka. Brigl i t  przypomina pewnego chorego, 
u którego przed rokiem powstał guz w dołku sercowym, badanie wy
kazało dwa do trzech guzików wielkości jaja kurzego, sterczących 
w okolicy nadbrzusznej. Cała górna część jamy brzusznej była twar-

Bibl. Um. Lek. Choroby przyrządów jamy brzuszućj,—Pr. Henoch. 3
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dą jednostajnie. Twardość sięgała aż do miednicy, gdzie się kończyła 
ostrym, zatokowatym brzegiem. Ponieważ zauważono że guz sięga 
najniżej z prawej zwłaszcza strony, przeto rozpoznano cierpienie wą
troby, gdy tymczasem była to massa nowotworu powstającego z otrze
wnej, otaczała ona wątrobę i żołądek, a naciskając sprowadziła znaczny 
ich zanik. Podobne błędy rozpoznania są szczególniej możliwe, gdy 
sieć skutkiem przewlekłego zapalenia skurczy się i staje siedliskiem 
złośliwych tworów.

Już w czasach dawniejszych opisywano kilkakrotnie skręcenie 
sieci w postaci sznura i pomieszczenie pod dużą krzywizną żołądka 
oraz kiszką poprzeczną; można w tym względzie porównać opis 
Hodgki na ( Ueber die Krankheilen der serosen und mucosen Haute 
1 p. 132). Skutkiem przewlekłego zapalenia wysięk zajmuje samą 
sieć oraz zapełnia przestworki pomiędzy jtj listkami, następnie orga
nizując się w tkankę łączną,sprawia bliznowate ściągnięcie sieci. Je
żeli przypadkiem sieć przyrosła do jakiego przyrządu położonego 
w miednicy, naprzykład do macicy, co się dość często przytrafia u ko
biet, któro już rodziły, wtedy kurczyć się może tylko w rozmiarze 
poprzecznym, tworząc tym sposobem powrózkowatą wyniosłość pomię
dzy żołądkiem a organem w miednicy, wyniosłość różnej szerokości 
i napięcia. Gdzie nie ma zrostu, tam sieć kurcząc się tworzy pęk po
przeczny leżący pod żołądkiem lub kiszką poprzeczną, tak że niekiedy 
trudno daje się rozpoznać. Hodgki n przytacza wypadek, gdzie pęk 
ten miał zaledwie grubość palca. Jeśli przypadkiem tak skurczona 
sieć stanie się siedliskiem gruźliczych lub rakowatych tworów, może 
powstać guz, który dla swego położenia może być branym za zwy
rodnienie wątroby lub żołądka. Podobne wypadki przytaczają 
Abere rombie (p. 31 i 261), Dittrich (Prayer Vierteljahrsschrift 
1848. p. 105) i inni. Następujący wypadek był przezemnie obser
wowanym.

Dorota P.. lat 5C, niezamężna, pochodząca ze zdrowej rodziny, choro
wała, wedle jej własnych słów, na zwykle choroby wieku dziecinnego, a przed 
laty dwunastu na gorączkę nerwową (?). Czyszczenia miesięczne przychodzące 
regularnie i przebiegające prawidłowo nie zjawiły się już od lat ośmiu, od tego 
czasu chora uskarżała się na częste uczucie nagłego gorąca, bicie serca i bóle 
krzyża. Napady te trwały lat dwa, potem znikały zwolna, w miejsce ich wy
stępowały w dłuższych odstępach czasu wymioty wywoływane mianowicie uży
ciem oliwy lub kwaśnych potraw. Wciągu ostatnich lat trzech wymioty stały 
się częstszemi i bardziej dokuczliwemu gdyż towarzyszył im kłójący szybko 
przechodzący ból w okolicy żołądkowej i podżebrowej prawej. Chora w po
czątku nie zwracała uwagi na ból, gdy jednakże gwałtowność jego wzmogła
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się znacznie, udała się po poradę do kliniki uniwersyteckiej dnia 16 Listopada 
1846 roku. Od czterech tygodni po spożyciu czy to stałych, czy też płynnych 
pokarmów następowały womity. Oprócz pokarmów świeżo spożytych wyrzuca
ła chora śluz i nieco massy koloru czekoladowego. Bóle w górnej części brzucha, 
tworzące obok wymiotów główną, dolegliwość dla chorej, występowały napadami, 
wzmagały się przy ucisku od zewnątrz, przy czem chorej zdawało się że mdleje, 
doznawała ściskania i gniecenia w dolnej części jamy piersiowej. Przy badaniu 
znaleziono w okolicy żołądkowej guz nierówny, twardy, nieruchomy, który da
wał się jeszcze wyśledzić pod brzegiem prawych fałszywych żeber. Guz drugi 
twardy, okrągły, nierówny, bardzo bolesny przy dotykaniu można było wyczuć 
wyraźnie w prawem podżebrzu. Stolec zwykle zatrzymany, towarzyszą mu sil
ne napierania. Gorączki wprawdzie nie było, mimo to jednak upadek odży
wiania ogromny.

Ze guzy wyczuwalne w górnej części brzucha były natury zło
śliwej o tein nic wątpiłem, ze względu na ich powierzchnię nierówną 
i znaczny upadek odżywiania ogólnego. Trudniej daleko było ozna
czyć siedlisko choroby. Położenie guza odpowiadało wątrobie, zwła
szcza że i guz w okolicy żołądkowej dawał się wyśledzić aż pod brzeg 
prawych żeber, dlatego też naprzód nasuwała się myśl o raku wątro
by. Uwzględniając jednakże rozwój choroby, wśród wymiotów nastę
pujących po jedzeniu, oraz massę wyrzucaną przy wymiotach, można 
było sądzić z wielkiem prawdopodobieństwem, że choroba ma siedlisko 
w żołądku. Wspominałem zresztą już wyżej, jak łatwo przyrządy 
brzuszne ulegając zwyrodnieniu, zmieniają swoje położenie, przez co 
w błąd wprowadzają lekarza. Gdybyśmy nawet guz pomieszczony 
w prawem podżebrzu uważali za raka wątroby, to bynajmniej nie 
przeszkadza do uważania guza w okolicy żołądkowej za raka okoli
cy odźwierniczćj żołądka, który własnym ciężarem opuścił się nieco 
ku dołowi. Nakoniec należało zwrócić jeszcze uwagę na trzeci przy
rząd to jest na kiszkę grubą. Czyżby guz wyczuwalny w prawem 
podżebrzu nie mógł mieć siedliska w kiszce poprzecznej? Za tém 
przemawiało parcie na stolec, tak przy jego oddawaniu, jak również 
w odstępach czasu między jedném a drugiem wypróżnieniem; objaw 
ten bardzo często towarzyszy cierpieniom kiszki grubej. Przy tej nie
pewności i w każdym razie złem rokowaniu,

ograniczyłem się tylko podaniem środków przeczyszczających, oraz zale
ciłem właściwe środki (Magist. Bismuthi z Extr. Hyosciami) dla złagodzenia 
gwałtownych bólów nerwowych połączonych z omdlewaniem, na które chora 
głównie się skarżyła. W dniach następnych powstał gwałtowny ból w kierun
ku kiszki wstępującej, zwiększający się przy najlżejszym ucisku. Częstość

3'
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i pełność pulsu zwiększona, nie można było powątpiewać o częściowem zapale
niu otrzewnej; postawiono na okolicę bolesną sześć pijawek i zalecono cieple 
okłady. Środki te wpłynęły wprawdzie na zmniejszenie bólu, ale już 1 9 listo
pada objętość brzucha zdawała się zwiększoną, a jakkolwiek chelbotania wyczuć 
nie było można, to jednakże tępy ton przy opukiwaniu bocznych części brzucha 
przekonywał o zebraniu się płynu w jamie brzusznej. W kilka dni później 
ilość płynu tak się zwiększyła, że utrudniała wyczuwanie guzów, zwłaszcza że 
przy gwałtownych bólach w okolicy żołądkowej i podżebrowej potrzeba było 
użyć środków przeciwzapalnych. Siły szybko opuszczały chorę, nie była już 
w stanie podnieść się w łóżku. Ilość płynu w jamie brzusznej ciągle się zwię
kszała, a wydymania i napieranie na stolec wzmogły się, sprawiając wielkie do
legliwości. Nakoniec 15 grudnia śmierć przerwała cierpienia, wycieńczenie 
doszło najwyższego stopnia. Dnia 1 7 grudnia zrobiono sekcyę.

Po otworzeniu jamy brzusznej wypłynęło około trzech kwart płynu suro
wiczego, lekko żółtego. Kiszki nie pływały po wierzchu, jak to zwykle ma 
miejsce, lecz były nim pokryte i odepchnięte ku kolumnie kręgowej. Cała 
otrzewna wyściełająca ścianę brzuszną była zgrubiałą, dochodząc w niektórych 
miejscach dwóch do trzech linij, i pokryta niezliczonemi ogniskami rakowatemi 
wielkości główki szpilki aż do ziarnka grochu, każdy guzik miał budowę zrazi- 
kowatą. W wielu miejscach przerodzonej otrzewnej widzieć było można drze
wiaste nastrzyknięcie naczyń i miejscami ograniczone, kropkowate zaczerwienie
nie. Wiąz wieszadłowy wątroby (lig. suspensorium hep.), sieć mała i krezki 
przedstawiały takież samo zwyrodnienie, te ostatnie były napięte i skrócone, 
skutkiem czego kiszki leżały pod płynem. Na pierwszy rzut oka nie podobna 
było dostrzedz sieci wielkiej, bliżej przypatrzywszy się przekonano się, że ona 
to właśnie tworzyła guz obserwowany za życia w prawem podżebrzu. Cała sieć 
wielka pokryta guzikami rakowemi. zwłaszcza z prawej strony, tworzyła gruby 
pęk poprzeczny, leżący pod wielką krzywizną żołądka i kiszką poprzeczną. 
Na otrzewnej pokrywającej kiszki znaleziono niezliczone płaskie ogniska rako
wate, które jak przekonało badanie nie przechodziły po za warstwę mięśniową 
kiszek, kiszka ślepa przyrośnięta do otrzewnej pokrywającej ścianę brzuszną, 
cały zrost zwyrodniony rakowato. Skurczona i zwyrodniona rakowato sieć 
wielka zrosła się z częścią odźwierniczą żołądka, również zwyrodnioną i opu
szczoną ku dołowi—ten to zrost tworzył obserwowany za życia guz w okolicy 
żołądkowej. Cały odżwiernik żołądka zwyrodniony rakowato do tego stopnia, 
iż w niektórych miejscach grubość jego ścian wynosiła 3/4 cala. Właściwem 
Ogniskiem raka była tkanka łączna podśluzowa i warstwa mięśniowa, na prze
cięciu widzieć było można gęste prążki podłużne, które wychodząc pod kątem 
prostym z błony śluzowej rozszerzały się wachlarzowato. Błona śluzowa nie 
uległa zmianie, ale odżwiernik tak był zwężonym, że zaledwie można było prze
zeń przesunąć ramię nożyczek. Znaczna ilość płynu czekoladowo zabarwione
go wypełniała rozszerzoną jamę żołądka. W miejscu gdzie odżwiernik zrastał 
się z siecią istniał także zrost z pęcherzykiem żółciowym, również zwyrodnionym 
rakowato; ściany jego wydawały zgrzyt pod nożem, zawierał nieco pomarańczo
wej żółci i kamień cholesterinowy wielkości orzecha laskowego. Przewody żół
ciowe otwarte. Sama wątroba prawidłowej wielkości, szarego koloru z brze
giem zaostrzonym, scieńczonym podwiniętym ku górze. Pod otrzewną ją po
krywającą, zwłaszcza na części wypukłej, małe wysięki żółtawe, białe pręgi
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przebiegające w różnych kierunkach, bliznowate ściągnięcia i ziarnistości, szczegól
niej wyraźne na brzegach. Prążki białe można było widzieć i na przecięciu. 
Przy brzegach wątroby trzy guziki rakowe wielkości orzecha laskowego, czwar
ty otorbiony i po części już rozmiękły w dolnej części prawego płata wątroby. 
Tkanka otaczająca nie uległa zmianie. Prawy jajnik wielkości pomarańczy, 
tworzył torbiel wypełnioną płynem surowiczym, dolna jego część zawierała gu
zy rakowate. Część szyjkowa macicy stwardniała, przy przecięciu wydaje 
zgrzyt pod nożom. Gruczoły limfatyczne leżące przy kolumnie kręgowej zwy
rodniałe rakowato. Otworzenie klatki piersiowej nie było dozwolonym.

Skurczenie się i rakowate zwyrodnienie wielkiej sieci było 
w tym razie powodem błędu w rozpoznaniu dla tego, że guzy rakowe 
w pęku poprzecznym były wyczuwane w miejscu gdzie zwykł leżeć 
żołądek i wątroba. Wypadek badania przez dotykanie wprowadził 
nas w błąd, jakkolwiek w samej rzeczy był rak żołądka i wątroby. 
Skrócenie krezek skutkiem przewlekłego zapalenia i zwyrodnienia, 
powstało tak samo jak skurczenie sieci wielkiej, i było powodem, że 
kiszki odciągnięte ku tyłowi nie mogły pływać swobodnie po płynie 
zebranym w jamie brzusznej. Mówić zresztą jeszcze o tem będziemy 
na innem miejscu. Na uwagę zasługuje w tym wypadku rozwój 
wtórnego raka w marskości wątroby (cirrhosis).

Ponieważ jest mowa o pomyłkach w rozpoznaniu guzów jamy 
brzusznej, muszę jeszcze zwrócić uwagę na jednę, zależącą od natury 
samego guza. Przy obszernych zwyrodnieniach jajników znajdujemy 
częstokroć guz na którym są osadzone miejscami dość duże guziki 
rakowate, które z łatwością wyczuwamy przez ścianę brzuszną, 
gdy tymczasem części pomiędzy guzikami leżące są sprężyste a nawét 
chełboczące. Jeżeli guz jest znacznych rozmiarów, tak że twarde na 
nim osadzone guziki zajmują górną część jamy brzusznej, gdy tymcza- 
sém część dolna guza jest wolną od rakowatych narośli, można je 
wziąść ze względu na położenie za zwyrodnienie wątroby, sieci i t. p., 
gdy tymczasem dolna część guza albo uchodzi naszej uwagi, albo też 
jest uważaną za zebranie się płynu surowiczego w jamie brzusznej. 
Brighl  ') rysunkiem wyjaśnił możebność podobnej pomyłki.

1) Guy, Hospit. Report. III p. 1 70. lab. I fig. 2
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Przy powiększaniu się wątroby ku jamie brzusznej, co jednakże 
nie zawsze ma miejsce, możemy odpowiednio do części zajętej znaleść 
guz w okolicy żołądkowej lub podżebrzu prawem, albo w obu okoli
cach jednocześnie. Do wyjątków od tej zasady policzyć można wy
padek opisany przez Brighfa 1), w którym rak rdzeniak(carcinoma 
medullare) lewego płata wątroby wytworzył guzowatość w lewem 
podżebrzu, wypychając żebra swobodne na zewnątrz a przeponę z le
wej strony podnosząc aż do trzeciego żebra.

W inném już miejscu wspominałem, jak trudnem jest rozpoznanie 
za pomocą dotykania przy mocnem napięciu mięśniów prostych brzu
cha, oraz o wyniknąć mogących z tego powodu pomyłkach. W podo- 
bnych razach wątroba może znacznie wystawać z pod żeber, a mimo 
to nie jesteśmy w stanie coś rozpoznać za pomocą dotykania, lub też 
przeciwnie bierzemy górną skurczoną część mięśniów za obrzmiałą 
wątrobę. Pamiętajmy jednakże o tem, że mięsień jest zaledwie na 
parę cali szerokim i że nigdy nie sięga tak daleko na prawo jak wątro
ba, od której zresztą leży bardziej powierzchownie. Mimo wszelkiej 
ostrożności jednak mogłaby w razach wątpliwych zachodzić pomyłka, 
gdyby w pomoc nie przychodziło opukiwanie, jako wyborny środek 
rozpoznawczy, który i wtedy stosować się daje, gdy chory nie znosi 
silniejszego nacisku przy badaniu.

W warunkach prawidłowych tępy ton wątroby z przodu odpo
wiada odstępowi pomiędzy piatem i szóstem żebrem, co mniej więcej 
odpowiada górnej granicy wątroby; w miarę posuwania się ku prawej 
stronie granica tępości obniża się, tak że na linii pachowej znajdujemy 
tępość w 7 odstępie międzyżebrowym a obok stosu kręgowego na 10 
lub 11 -em żebrze. W punktach tych tępy ton występuje dopiero

1) Guy Hospital Reporter V, wyp. 10.
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przy mocnem opukiwaniu, gdyż pomiędzy wątrobą i ścianą klatki 
piersiowej leży cieniutka warstwa płuc. Im niżej zstępujemy tém 
silniejszą spotykamy odporność, ton coraz wyraźniej tępy, aż nakoniec 
przy brzegu żeber fałszywych znajdujemy ton jasny bębnisty kiszek. 
W ogóle i tu należy być bardzo ostrożnym w rozpoznawaniu stanów 
chorobliwych, Frerichs (1 p. 33) bowiem zauważył, żc nie ma zu
pełnej jednostajności co się tyczy dolnej granicy wątroby u osób zdro
wych. U mężczyzn, więcej jeszcze u kobiet a szczególniej u dzieci, 
wątroba zresztą zupełnie w normalnym stanie będąca występuje nie
raz z pod żeber, co przy pomocy opukiwania z łatwością daje się wy
kazać. Znak ten więc nie wystarcza jako dowód obrzmienia lub zmie
szczenia wątroby. Brzeg dolny lewego płata wątroby ma w okolicy 
żołądkowej leżeć nieco powyżej środka linii łączącej pępek z wyro
stkiem mieczykowatym. Opukując okolicę żołądkową otrzymujemy 
zwykle ton donośny, który staje się wyraźnie bębnistym skoro żołą
dek zawiera nieco więcej powietrza, a ściany brzucha nie są zbyt mo
cno napięte. Wiele na zmianę wpływa napełnienie żołądka pokarma
mi, nie należy też nigdy zaniedbywać zapytanie dać choremu, jak dawno 
przed badaniem przyjmował pożywienie, w przeciwnym bowiem razie 
moglibyśmy zupełnie niesłusznie przypuszczać obrzmienie lewego pła
ta wątroby. Chcąc osiągnąć największy pożytek z badania przez 
dotykanie, należy chorego nie tylko badać w położeniu leżącem, ale 
także stojącem i klęczącem, w tém ostatniem położeniu mięśnie brzu
szne są najbardziej zwolnione. Gdy przesięk zebrany w jamie brzu
sznej pokrywa wątrobę obrzmiałą, najlepiej będzie uderzyć końcem 
palców prostopadle w ścianę brzuszną, w tem miejscu gdzie się po
winna znajdować wątroba, przesięk ustępuje, poczem łatwo wyczuwa
my twardą, wątrobę. ')

Dotykanie ostrożne i staranne pokazuje stan i grubość występu
jącego z pod żeber brzegu wątroby, gładkość lub nierówność jej

') Jak ostrożnie dawniejsi lekarze rozpoznawali obrzmienie wątroby
o tem świadczą słowa Bianch i'ego w jego Hist. hepatica (p. 32 4). gdy 
wspomina o możebnyeh pomyłkach z powodu obrzmienia przyległych organow. 
Zresztą rezultat opukiwania może być niedokładnym z powodu nieprawidłowego 
ułożenia przewodu kiszkowego. Pętlice kiszek, mianowicie też Flexura coli, 
występują więcej naprzód pokrywając mniejszą, lub większą część, wątroby, co 
nawet może dać powód do przypuszczenia nagromadzenia się powietrza w dol- 
nej części prawej połowy klatki piersiowej (Ka l t e nberger, Schmidta  
Jahrbuch f. 1 862. II 311), nawet zbyt długa kiszka zgięta (S romanum) za
gina się aż ku wątrobie i takową zakrywa ( Frer i chs I. p. 75).



4 0 CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

powierzchni, lub też zwraca uwagę na mogące istnieć powiększenie 
pęcherzyka żółciowego. Dla uniknięcia błędów w rozpoznaniu pamię
tajmy, że u kobiet skutkiem silnego sznurowania się wątroba jest bar
dziej spłaszczoną, bez innej zresztą zmiany, skutkiem czego wystaje 
na kilka palców z pod brzegu żeber. 1).

Cruveilhier (iiv. XXIX) czyni następującą uwagę: ,,Od cza
su gdym się o podobnym stanie rzeczy przekonał nie popełniam więcej 
błędu, jaki wypływa ze zbadania okolicy wątroby. Błąd leży w tem, 
że uważamy każdą wątrobę wystającą z pod żeber za chorą i to tem 
więcej, im bardziej wystaje. Jednem słowem utrzymuję, ze mogą 
być wątroby zupełnie zdrowe, mimo to że sięgają aż do prawej okoli- 
cy biodrowej". Brzeg żeber, naciskając na wątrobę, tworzy na niej 
wgniecenie mniej lub więcej wyraźne (Schnursfreifen). Frerichs  
(I p. 47) robi uwagę, że podobne zwężanie podstawy klatki piersiowej 
ściska wątrobę w kierunku poprzecznym, następnie skutkiem ucisku 
wywieranego jakby pierścieniem część prawego a nawet i lewego 
płata wątroby zostaje odwężoną niżej lub wyżej; niekiedy część ta łą
czy się z resztą wątroby za pomocą wiotkiej, ścięgnistej tkanki, która 
dozwala na przeginanie części odwężonej ku przodowi lub ku tyłowi. 
Otoczka surowicza w miejscu odwężenia jest zawsze zgrubiałą, biała- 
wą, przewody żółciowe rozszerzone i wypełnione brunatnym śluzem, 
naczynia żylne rozszerzone. Brzegi części odwężonej zaokrąglają się, 
tym sposobem obok płata prawego wątroby powstaje guz ruchomy, 
twardy, okrągławy, który łatwo można wziąść za nowotwór: gdy 
tymczasem obok płata lewego spostrzegamy mały guzik, dający się 
obejmować palcami. Błąd w rozpoznaniu jest bardzo łatwym, zwła
szcza jeżeli w rowku odwężnym głębokim pomieszczą się pętle kiszek; 
tym sposobem wyczuwamy w okolicy kiszki ślepej guz, pozornie od
dzielony zupełnie od wątroby bębnistym tonem kiszek, pomieszczonych 
w rowku odwężnym. Frerichs stanowczo utrzymuje, ze brzeg

1) Nic samo tylko sznurowanie się powoduje podobną zmianę, może 
ona być następstwom zwężonej walcowato klatki piersiowej, jak o tem świadczy 
wypadek opisany przez Boi e  ( lnauguraldissert. üher Leberdislocationen.
Kiel. 1 854). Dziewczyna syfilityczka miała bardzo zwężoną klatkę piersiową, 
skutkiem czego wątroba nie mogąc się pomieścić pod żebrami, zmieniła zupeł
nie swe położenie. Powierzchnia jej górna była obróconą ku ścianie brzusznej, 
brzeg ostry opuszczony ku dołowi, lewy płata pokrywał żołądek prawie zupeł
nie. Rozpoznawano za życia powiększenie wątroby, którego sekcya nie stwier
dziła. Najczęstszym jednak powodem bywa ściskanie się sznurówką.
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prawego płata przewężonej wątroby ma zawsze kształt zaokrąglony, 
kołkowaty, Cr uve i l h i e r jest przeciwnego zdania, które poprzeć 
można następującym wypadkiem. Przed kilku laty leczyłem 32-let- 
nią kobietę na lekkie zapalenie otrzewnej. Chora utrzymywała że 
przedtem zawsze była zdrową, proszę więc wyobrazić sobie moje zadzi
wienie, gdym znalazł wątrobę sięgającą prawie do dołu biodrowego. 
Część wystająca była płaską i cienką, zupełnie niebolesną; przekona
łem się także, że brzeg żeber skutkiem mocnego sznurowania się był 
znacznie wgiętym ku wewnątrz. Podobne wypadki nie należą bynaj
mniej do rzadkości zwłaszcza u osób wyższego stanu.

W podobnych więc razach skutkiem odwężenia się pewnej czę
ści i ucisku ciągłego, wątroba zostaje zepchniętą ku dołowi, wydając 
się być dłuższą aniżeli nią jest w istocie, przeciwnie gdy ucisk jest 
wywartym na górny jej odcinek, wątroba posunąć się może ku linii 
środkowej, a płat jej lewy sterczy głęboko w lewem podżebrzu. tym 
sposobem cały przyrząd wypełniając górną cześć jamy brzusznej, wy
daje się bardzo wielkim, chociaż ma wymiary prawidłowe (Frerichs 
I p. 51).

Drugiem źródłem częstych pomyłek bywa zmieszczenie (disloca
tion wątroby skutkiem chorób jamy piersiowej, przy których ta się 
powiększa, spychając przeponę i wątrobę ku dołowi. Dzieje się to 
przy rozedmie płuc (rozpoznanie łatwo przy pomocy opukania i osłu- 
chania), oraz przy nagromadzeniu powietrza luli ropy w jamie prawej 
opłucnej. Szczególno trudności przedstawia rozpoznanie w tych ra
zach, gdy wątroba opuszcza się ku dołowi, a jednocześnie zdaje się 
także rozszerzać ku górze, przyczem stępienie dochodzi szóstego żebra, 
a szmer oddechowy wysłuchać się nie daje.

W podobnych wypadkach Stukes l) opiera rozpoznanie na na
stępujących danych: przy zebraniu się ropy w jamie opłucnej prze
strzenie międzyżebrowe są wypełnione, a pomiędzy zmieszczoną wą
trobą i brzegiem żeber fałszywych istnieje zagłębienie mniej twarde, 
czego nigdy nie napotykamy przy rzeczywistem obrzmieniu wątroby. 
Objaw pierwszy zasługuje na uwagę, chociaż mogą i tutaj być wyjąt
ki. Freri chs  (1 p. 61) opisuje wypadek, w którym przestwory 
międzyżebrowe były wzniesione i chełboczące, mimo to że ropy w ja
mie opłucnej nie było, lecz istniało zwyrodnienie bąblowcowate wątro
by w wysokim stopniu; niżej przytoczę podobne własne spostrzeżenie.

1) Ueber die Heil u g der inneren Krankheiten Aufl. p. 317.
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Mniej jeszcze zgadzam się na wartość drugiego objawu dla rozpoznania 
różniczkowego. Wiele razy przekonywałem się w klinice, zwracając 
na to uwagę studentów, że nawet w wypadkach zwłaszcza rakowate
go zwyrodnienia wątroby z powiększeniem jej rozmiarów, istnieje ro
wek opisywany przez Stokes’a, i że z łatwością podejść można pal
cami pod brzeg dolny żeber nad wątrobą.

Stokes powiada: „Nagromadzenie się ropy w jamie opłucnej 
tak znaczne, że może rozszerzyć klatkę piersiową i zepchnąć wątrobę 
ku dołowi, sprawia iż prawa połowa przepony przy oddechaniu głębo- 
kiem nie opuszcza się więcej, a to z dwóch przyczyn: 1-mo ponieważ 
uciśnięte płuco nie może się rozszerzać i 2-o ponieważ przepona prze
kroczyła nawet granicę swej kurczliwości, przyjęła położenie stale 
wypukłe ku dołowi. Przy obrzmieniu wątroby dzieje się wprost 
przeciwnie, dolna część prawej strony klatki piersiowej dająca przy 
wdechaniu ton stępiony, przy głębszóm wdochaniu da ton daleko ja
śniejszy1. Ta ostatnia uwaga ma wyrażać, że obrzmiała wątroba 
opuszcza się przy głębokiem wdechaniu, co nigdy nic następuje przy 
zniszczeniu wątroby przez wysięk ropny w opłucnej. W samej rze
czy często możemy wyczuć opuszczanie się obrzmiałej i powiększonej 
wątroby przy silnem wdechaniu, jest to wedle mego zdania znak bar- 
dzo ważny dla odróżnienia innych guzów w tej okolicy znajdować się 
mogących, byle tylko te ostatnie nie były w bezpośrednim związku 
z przeponą. W wielu jednakże razach, jak się często przekonałem, 
i ten znak zawodzi, gdyż mocne napięcie i rozszerzenie brzucha pod
czas wdechania nie pozwala wyczuwać opuszczania się wątroby. Ba
danie przy głębokiem wdechaniu tam szczególniej nabiera wartości, 
gdzie mamy do czynienia z powiększeniem wątroby ku górze; wtedy 
łatwo popełnić pomyłkę gdyż odgłos tępy sięga bardzo wysoko. Przy 
wysięku ropnym w jamie opłucnej najgłębsze wdechanie nie wpływa 
na obniżenie tępości, przeciwnie się dzieje gdy mamy do czynienia 
z powiększeniem wątroby, byle tylko przepona nie straciła swój kur
czliwości z powodu tłuszczowego lub włóknistego przerodzenia. 
W tym ostatnim razie powiększona wątroba jest nieruchomą przy 
wdechaniu, a rozpoznanie musi się opierać na anamnezie i wszystkich 
towarzyszących objawach.

Rzadko bardzo wysięki w jamie osierdzia są tak znaczne, aby 
mogły sprowadzić zmieszczenie lewego zwłaszcza płata wątroby, zwy
kle jednakże przytem wątroba bywa przekrwioną i obrzmiałą, co ró
wnież miewa miejsce przy wysięku ropnym opłucnej.
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Zmieszczenie wątroby może być także następstwem spraw cho
robowych w jamie brzusznej; wątroba bywa zepchniętą ku górze przez 
nagromadzony przesięk w jamie brzusznej (ascites), ci r , guzy (res
pective nowotwory), wzdęte kiszki; 1) ku dołowi i następnie spychać ją 
może wysięk leżący pomiędzy jej górną powierzchnią a przeponą. 
Bright  2i u pewnego chłopca wśród objawów nieżytu oskrzeli, zau
ważył znaczny guz powstający w okolicy prawego płata wątroby, bez 
żadnych jednak objawów ze strony tego ostatniego przyrządu. Po 
zastosowaniu pijawek i innych środków guz nagle zmalał i nastąpiła 
śmierć. Sekcya wykazała nieżyt oskrzeli i zapalenie płuc. Prawe 
płuco przyrośnięte do przepony, pomiędzy tą ostatnią a wątrobą znaj
dował się wielki ropień oddzielony od jamy otrzewnej, ropień ten zep
chnął wątrobę ku dołowi i pozostawił ślad uciśnięcia na prawym jej 
płacie. Amiral (II p. 276) wspomina o guzie torbielowatym, roz
wijającym się pomiędzy wątrobą, i nerką, który do tego stopnia ods u- 
nął pierwszą, iż ta tworzyła guz wystający wlewem podżebrzu, co 
było powodem rozpoznania obrzmienia lewego piata wątroby. Bohl - 
h o f f 3) widział ogromne zmieszczenie wątroby przez narośl torbielo
watą rozwijającą się w jamie brzusznej; wątroba była posuniętą ku 
górze i na lewo do tego stopnia, że jej powierzchnia wklęsła była obró- 
coną ku przodowi, zaś pęcherzyk żółciowy, wypełniony niezmierną 
ilością kamieni żółciowych, wyczuć było można na 1 1/2 cala powyżej 
i nieco na lewo pępka w kształcie guza, wielkości gęsiego jaja; doty
kając się wyczuwano wyraźnie, kamieniu żółciowe jako ciała twarde 
nieco przesuwalne wielkości ziarnka grochu lub fasoli.

W powyższych zatem wypadkach zmieszczenie wątroby budziło 
podejrzenie, że jest ona powiększoną, obrzmiałą. Przeciwnie przy na
gromadzeniu się znacznej ilości gazów w kiszkach i żołądku wątroba 
zdaje się być zmniejszoną. Szczególniej też gdy istnieje przesięk 
w jamie brzusznej, pływające po nim kiszki unoszą brzeg przedni 
wątroby i tym sposobem zmniejszają powierzchnię zetknięcia się tego 
przyrządu za ścianą brzuszną. Tępość wątroby zajmuje coraz bardziej

1) Skutkiem silnego rozdęcia kiszki poprzecznej brzeg wątroby może 
się znajdować na 1 — 2 palców powyżej brzegu żeber, przyczem na dolnej po
wierzchni wątroby spostrzegać się daje szerokie zagłębienie, czyli ślad ucisku 
ze strony wzdętej kiszki. (Engel  w Wien med. Wochenschrift. 3 0 —4 1.
1 8 57).

2) Guy Hospit. Repor. V. p. 312. wypadek 8.
3) Casper.  Wochenschrift 1833. Nr. 24.
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mniejszą przestrzeń, przypuszczamy już że istnieje zanik jej lub mar
skość (cirrhosis), gdy tymczasem po wypuszczeniu wiatrów lub prze
sięku otrzymujemy zupełnie inny rezultat przy opukiwaniu. Fre- 
riolis (I p. 66) opisuje dwa wypadki, w których skutkiem przepeł
nienia kiszki poprzecznej (colon transversum) gazami i kałem (w jed
nym wypadku kiszka zgięta była uciśniętą przez wysięk otrzewnéj, 
w drugim istniało zwężenie kiszki zstępującej) wątroba była przyci
śniętą do przepony i żeber z prawej strony.

I. Przekrwienia i zapalenie wątroby.

1. Przekrwienie zastojowe.

Wątroba jest nadzwyczaj skłonną do przekrwień. Krew żyły 
wrotnéj zbiera się z sieci naczyń włosowatych, i bez żadnej pomocy, 
nawet bez współudziału zastawek żylnych, musi raz jeszcze pokony
wać opór stawiany przez tarcie się o ściany drugiego układu włoso
watego. Ponieważ ze wszystkich żył jamy brzusznej żyła wątrobo
wa otwiera się najbliżej serca do żyły głównej dolnej, ona też naj- 
pierwsza doznaje skutków zastoin w prawem sercu i żyle głównej. 
Skoro tylko krew z żyły wątrobowej nie może się swobodnie wlewać 
do żyły głównej, następuje w jej rozgałęzieniach przekrwienie zasto- 
jowe które szerzy się, w dalszym ciągu na system naczyń włosowatych 
żyły wrotnéj, tworząc mechaniczne przekrwienie, jakie często bardzo 
spotykamy przy cierpieniach serca. Za przykład w tym razie przy
taczam dwa bardzo pouczające wypadki.

1) Żyła główna dolna tak była uciśniętą przez tętniak, że odpływ krwi 
z wątroby mocno był utrudnionym, ta ostatnia ciągle się powiększała, docho
dząc nakoniec prawic do samego grzebienia kości biodrowej. Nagle tętniak 
pękł, ucisk wywierany na żyłę dolną główną raptownie ustał, przyczem nastąpi
ło zupełne wypróżnienie żył wątroby. Zanim zrobiono sekcyę wątroba wróciła 
do pierwotnego położenia i prawidłowej wielkości (Die Grundgesetze der pract. 
Heilk. W a tson'a w przekładzie niemieckim S te in au ’a T. I. p. 26 ).

2) Pewien mężczyzna 46-cio letni cierpiał na przerost i rozszerzenie 
serca. A ndral (p. 342) badając go podczas napadu astmatycznego, znalazł 
prawe podżebrze mocno napięte lecz niebolesne, oraz wyczuwał w niem ciało 
okrągławe występujące z pod żeber i zakończone gładkim brzegiem tuż po nad 
pępkiem. Zalecił upust krwi i 2 0 pijawek do otworu stolcowego. Następnego
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dnia duszność ustala prawe podżebrze zmiękło a guzowate w niem ciało 
znikło zupełnie. W trzy tygodnie później nastąpił nowy napad duszności 
z mocném poblednieniém twarzy i obrzmieniem wątroby, która przy sekcyi 
okazała się przepełnioną krwią.

Skoro choroba serca utrudni nieco krążenie, wątroba brzmieje do 
tego stopnia, że brzeg jej daje się wyczuwać na dwa do trzech cali 
poniżej brzegu żeber, chory przytem doznaje uczucia ucisku i ciężkości 
w prawem podżebrzu. Upust krwi, środki moczopędne (diuretica) 
i spokój, usuwając zaburzenia w krążeniu, sprowadzają powrót wątro
by do jej pierwotnej objętości. W wielu jednak razach powrót do sta
nu normalnego nie następuje w zupełności; przekrwienie trwa ciągle 
powodując stałe obrzmienie wątroby, która pozostaje przytem gładką 
i prawie bezbolesną. Godnym uwagi objawem w tym razie jest za
barwienie twarzy. Twarz przybiera stopniowo ciemne zabarwienie, 
po części skutkiem zastoin żylnych, po części z powodu żółtego odcie
nia skóry, który naprzód zjawia się na białkówce oka. W miarę 
dłuższego trwania choroby żółtaczka przeważa, być może skutkiem 
ucisku wywieranego przez rozszerzone żyły na drobne przewody żół
ciowe w których następuje zastoina żółci. Częstokroć przytem jawi 
się złe trawienie (dyspepsia) jako następstwo nieżytu żołądka (zasto
iny w żyłach żołądka), żyły kiszki odbytnicy są przepełnione krwią, 
tworzą guzy hemoroidalne, stolec zaparty, mocz oddziela się skąpo 
bywa zabarwiony" jak zwykle przy żółtaczce, a niekiedy zawiera nawet 
białko. Gdzie tylko spotykamy się z podobnym szeregiem objawów, 
tam przy sekcyi możemy liczyć że znajdziemy wątrobę powiększoną, 1) 
ciemno zabarwioną, na przecięciu sączy się krew obficie, niekiedy" też 
znajdujemy" tak zwaną wątrobę muszkatołową (Muscatnussartige Leber). 
W tym razie powierzchnia rozkroju przedstawia wiele podobieństwa 
do gałki muszkatołowej (plamy ciemne i żółte naprzemian), powstaje 
forma ta wtedy;  gdy nie cały układ żylny wątroby jest przepełnio
nym krwią, to jest gdy obok przepełnienia żył wątrobowych żyła wro- 
tna jest stosunkowo mało wypełnioną lub odwrotnie. V i r c h o w 2)

1) Wedle Fr e r i c hs a  powiększona z początku wątroba przy dalszem 
trwaniu choroby ma ulegać stopniowo zmniejszeniu i to tém szybciej im wię- 
kszem było natężenie przekrwienia zastoinowego. Zmniejszanie się wątroby 
ma być następstwem rozszerzenia Venar. centralium lobulorum, oraz wpada
jących do nich naczyń włosowatych, które naciskając, spowodowują zanik ko
mórek wątrobowych, umieszczonych w oczkach siatki przez naczynia utworzonéj.

2) Virchow a Archiv. V. 3. 1 853. Formę muszkatołową wątroby 
napotkamy często, zwłaszcza przy jej stłuszczeniu.
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sądzi że odosobnione przekrwienie jednego układu naczyń widziane 
na trupie, nie może dowodzić, iż tenże sam stosunek istniał za życia. 
Odpowiednio przekrwieniu wątroby znajdujemy przepełnienie krwią 
żył składających żyłę wrotną; prócz tego nastrzyknięcie i lekki obrzęk 
błony śluzowej żołądka i kiszek, wynaczynienia krwi w tejże błonie, 
przesięk surowiczy w jamie otrzewnej, nakoniec przekrwienie śledzio
ny. Nawet obrzęk wątroby mieć może miejsce o czém już wspomina 
Glisson temi słowy: „In hoc affectu totum hepatis parenchyma spon- 
giae instar aequaliter intumescit, serososque humores undiquaque im- 
bibit. Hoc malo affectum hepar interdum in immensam molem 
excrescit."

Mechaniczne zastoiny krwi w wątrobie nie tylko są następstwem 
chorób serca, tenże sam skutek wywierają także cierpienia płuc, wy
wołujące zastój w tętnicy płucnej a tym sposobem w całym układzie 
żylnym, jako to rozedma (Emphysema), stwardnienie miąższu ( Cirrho- 
sis-induratio) i znaczne wysięki w opłucnej. Leczenie mechanicznych 
zastojów wątroby musi się właściwie odnosić do cierpień przyczyno
wych to jest chorób serca i płuc. Na samą wątrobę staramy się po
myślnie oddziałać przez dłuższe podawanie środków przeczyszczają
cych solnych (purgantia salina), miejscowe upusty krwi w prawem 
podżebrzu lub około odbytu, oraz umiarkowaną dyetą. Można nawet 
zalecić ostrożne używanie wód mineralnych, jak Marienbad, Eger, 
Kissingen a nawet Karlsbad, rozumie się tylko tak długo dopóki cho
roba pierwotna nie przyjęła wątpliwych rozmiarów. Niemożebność 
usunięcia choroby wywołującej jest powodem, że przekrwienie wraca 
się, czemu zapobiedz niepodobna.

2. Przekrwienie czynne.

Szybki rozwój obrzmienia wątroby skutkiem przekrwienia za
stojowego, jak to miało miejsce naprzykład w przypadku przytoczo
nym z dzieła Andral a, może być także sprowadzonym przez czyn
ne przekrwienie, będące następstwem bezpośredniego podrażnienia, 
które moglibyśmy uważać za pierwszy okres zapalenia wątroby (hepa- 
titis). Schuh 1) zauważył , że wątroba przy napływie krwi, powsta
jącym z przejściowo działających bodźców, może w ciągu czterdziestu 1

choroby przyrządów  Jamy brzusznej.

1) Zeitsachr. d. Wiener Aerzte. Februar 1846.
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ośmiu godzin zwiększyć się o połowę i również szybko wrócić do 
stanu normalnego. Piorry 1) opisuje wypadek następujący: skut
kiem uderzenia w okolicę wątroby kuli pistoletowej, czwartego dnia 
powstała gorączka i duszność, a miejscowe badanie wykazało znaczne 
powiększenie objętości wątroby. Zaraz w dniu uderzenia oznaczono 
przy pomocy plessymetru granice wątroby, które posunęły się 
ku górze jak i ku dołowi na cal; po obfitym upuście krwi powróciła 
wątroba do normalnych rozmiarów.

Sam miałem sposobność zrobienia następującej obserwacyi.

Wilhelmina M., lat 23, zdrowa i silnie zbudowana, nie chorowała przed
tem wcale, a po przebyciu prawidłowo ciąży przed trzema tygodniami odbyła 
łatwy poród. Czując się zupełnie dobrze, po sześciu tygodniach opuściła mie- 
szkanie i z dzieckiem na ręku odbyła dość odległą drogę podczas pogody wil
gotnej i chłodnej. W dwa dni później odpływ połogowy nagle ustał, a po 
dniach kilku chora zaczęła doznawać silnych boleści brzucha, połączonych z mo
cną gorączką i zaniepokojeniem ogólnem. Sądząc że to jest zwykłe rżnięcie, 
chora przyjęła nieco naparu waleriany, poczem wywomitowała obficie massę 
zielonkowatą, womity powtórzyły się kilkakrotnie. Ból ciągle zwiększający się 
skłonił chorą do szukania porady lekarskiej. Wezwanym będąc do chorej 
wieczorem dnia 9 Maja 1846 roku, znalazłem ją w łóżku mocno spoconą 
z twarzą zaczerwienioną i obrzmiałą. Uskarżała się szczególniej na ból kłójący 
brzucha z prawej strony, który zwiększał się przy nacisku, najmniéjszem poru
szeniu, głębszem oddechaniu lub oddawaniu moczu. Badanie miejscowe wyka
zało: 1 ) około pępka guziczki powierzchowne, nieco przesuwalne, bardzo bole
sne wielkości orzecha laskowego lub włoskiego; 2) obecność dużego guza 
twardego, nieprzesuwalnego, bolesnego, przy opukiwaniu dającego ton tępy. 
guz ten zdawał się przedłużać pod żebra fałszywe (dokładnie trudno się o tem 
przekonać z powodu napięcia znacznego mięśniów brzusznych), wypełniał całą 
okolicę środkową brzucha aż do pępka, nakoniec w okolicy pachwinowej koń
czył się brzegiem wyraźnie zarysowanym ostrym, Womity ustały wprawdzie, 
ale za to były ciągle nudności i silne zaparcie stolca. Język wilgotny z bia
łym nalotem. Niekiedy chora doznaje silnego pobudzenia do kaszlu, i duszno
ści, badanie jednakże klatki piersiowej nie wykazuje żadnego zboczenia, mogą
cego spowodować te objawy. Tętno dość twarde, 120 uderzeń na minutę, cie
płota skóry podniesiona, skóra pokryta potem, mocz uderzająco ciemny, barwi 
ściany naczynia żółtawo i pozostawia osad żółto-czerwonawy.

Nie wątpiąc o istnieniu sprawy zapalnej wątroby, zaleciłem ogólny upust 
krwi dość znaczny (cztery filiżanki), postawienie dziesięciu pijawek po prawéj 
stronie brzucha, cieple okłady, a do wewnątrz silną dawkę Infus. Sennae Com- 
positum. Ponieważ pokarm wydzielał się ciągle prawidłowo polecono chorej da
wać dalej pierś niemowlęciu. Dnia następnego znalazłem znaczne zmniejsze
nie gwałtowności objawów. Ból zmniejszył się, a nawet ucisk zewnętrzny mało

1) Du procédé opératoire etc, Paris. 1831,
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oprawiał przykrości. Guziki otaczające przedtem pępek znikły zupełnie, 
guz jednak duży dawał się wyraźnie ograniczyć i był bolesnym, przy naciskaniu. 
Objawy gorączki nie uległy zmianie, mocz jeszcze ciemniejszy jak dnia poprze
dniego, skóra i łącznica wyraźnie żółto zabarwione. Na powierzchni krwi 
upuszczonej dość gruba warstwa żółtawa; środek przeczyszczający sprowadził 
stolec gęsty jasno żółtego koloru. Leczenie: powtórnie dziesięć pijawek na 
prawą stronę brzucha, okłady cieple, wcieranie maści rtęciowej, lawatywy 
i Inf .  sennae compositum. Dnia 11 Maja można już było dość silnie naciskać 
na guz bez wywołania boleści, a ponieważ napięcie ściany brzusznej znacznie 
zwolniało, mogłem się przekonać, że guz rzeczywiście zachodzi pod brzeg że
ber. W dołku sercowym namacujemy również obrzmienie nieco wrażliwe na 
ucisk. Mimo obfitych, żółcią zabarwionych wypróżnień żółtaczka nie znikała, 
mocz brunatny z osadem, barwi zanurzony w nim kawałek płótna na kolor żół
ty. Tętno 96, gorączka, poty i pragnienie znacznie zmniejszone. Leczenie: 
wcieranie maści rtęciowej, wewnątrz kalomel po grami co godzina. Po wy
próżnieniach charakterystycznych przy użyciu kalomelu, dnia 12-go obrzmienie 
wątroby znacznie się zmniejszyło, brzeg jej wystaje zaledwie na dwa cale z pod 
żeber, oraz znosi silny ucisk bez żadnego bólu. Mocz jaśniejszy, skóra i łą
cznica także mniej zażółcone. Tętno 88. Leczenie: wcieranie dalsze maści 
rtęciowej, do wewnątrz kalomel po pół grana co godzina. W ciągu dni nastę
pnych obrzmienie wątroby tak szybko znikało, że już 16  Maja nie było go na
wet i śladu. Ponieważ chora czuła się zupełnie dobrze zaleciłem; Infus. rad. 
Rhei cum Tartar. tartarisat. et Mellag. taraxaci. Żółtaczka wkrótce znikła, 
a 20 Maja pacyentka zupełnie zdrowa zaprzestała dalszego leczenia.

Co szczególniej zwróciło mą uwagę przy pierwszem badaniu, 
to mianowicie guziczki bolesne otaczające pępek, ruchome, wielkości 
orzecha, graniczące na prawo z obrzmiałą wątrobą. Uważałem je za 
stwardniałe bryłki kału, i w samej rzeczy znikły zaraz nazajutrz po 
obfitem wypróżnieniu.

Można by przypuszczać że, są to kamienie żółciowe, dające się 
niekiedy wyczuwać przez ścianę brzuszną, pęcherzyk żołciowy mógł 
leżeć nisko z powodu obrzmienia wątroby, samo jednak zachowanie się 
guzów dowodzi, że przypuszczenie podobne było błędnem, kamienie 
żółciowe nie znikły by po jednokrotnem użyciu środka przeczyszcza
jącego. Szybkie znikanie obrzmienia wątroby po zastosowaniu ener- 
gicznem miejscowych i ogólnych środków przeciwzapalnych, dowodzi 
że obrzmienie było spowodowane głównie przekrwieniem, w samym 
zaś miąższu mógł być tylko bardzo nieznaczny wysięk. Powodem 
przekrwienia było zapewne raptowne zatrzymanie odpływu połogo
wego; podobnież brzmieć może śledziona i wątroba po wstrzymaniu 
się czyszczenia miesięcznego. Portal  przytacza wypadek następu
jący; u pewnej 28-io letniej kobiety wstrzymał się nagle peryod skut
kiem silnego umysłowego wstrząśnienia, natychmiast nastąpiły silne 
womity, mocne boleści w okolicy żołądkowej i prawem podżebrzu. 
W kilka godzin później przyłączyła się gorączka, żółtaczka, wzdęcie
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brzucha, duszność i łkanie, na drugi dzień chora umarła. Sekcya wy
kazała znacznie powiększoną wątrobę, której miąższ był nacieczonym 
surowiczo-krwistym płynem, a na powierzchni widoczne ślady ograni
czonego zapalenia otrzewnej. Nie wątpię, że w wypadkach przeze- 
mnie obserwowanych zaniedbanie chorych było by spowodowało zu
pełny rozwój zapalenia wątroby. Nakoniec ostatni wypadek może 
być słuszniej uważanym za zapalenie wątroby, aniżeli wypadki w pra
ktyce liczone do zapaleń wątroby, a objawiające się bolesnością w oko
licy wątroby, lekkiem żółtem zabarwieniem skóry i moczu i umiarko
waną gorączką: w tych razach siedliskiem choroby bywa otoczka su
rowicza a nawet po prostu tylko błona śluzowa dwunastnicy; 
obrzmienie wątroby bywa wtedy następstwem przekrwienia lub zasto
ju żółci. Również i nowotwory, raki rozwijające się nieznacznie 
w głębi miąższu wywołują chwilowe przekrwienie połączone z bólami 
i obrzmieniem; podobne, przekrwienia łatwo ustępują po przystawieniu 
pijawek i zastosowaniu środków przeciwzapalnych, aby powtórzyć się 
znowu bez żadnego powodu. Podobne przekrwienia dla nieświado
mych są dowodem prawdziwego zapalenia wątroby, aż nakoniec rzecz 
się wyjaśnia skoro, nowotwór wystąpi na powierzchnię wątroby i staje 
się namacalnym.

Leczenie czynnego przekrwienia wątroby polega na stosowaniu 
metody przeciwzapalnej, która powinna być stosowaną tem energiczniej 
im prędzej i gwałtowniej rozwija się przekrwienie. W wypadku wy
żej przytoczonym zaleciłem postawienie pijawek na prawem podżebrzu, 
skutkiem jednakże późniejszych obserwacyj oddaję pierwszeństwo 
metodzie francuzkięj, która w podobnych razach zaleca przystawianie 
pijawek około odbytu o ile możności najgłębiej. Tym sposobem

*) Zapalenie otoczki surowiczej wątroby (perihepatitis) często jest czę
ściowym objawem ogólnego zapalenia otrzewnej, pozostawia jako ślad zmęt
nienia i zgrubienie, oraz zrosty z przyległemi narządami. Zapalenie to daleko 
częściej bywa z przebiegiem przewlekłym: wywołują je choroby wątroby (mar
skość. ropnie), części przyległych (żołądka i dwunastnicy), albo też ogólne za
palenie przewlekłe otrzewnej, wywołane rozwojem raka lub gruzełków. Choro
ba sama przez się niegroźna, gdyby nie szerzyła się wewnątrz wątroby na to
rebkę Gl issona i j ej rozgałęzienia, a na zewnątrz na otoczki surowicze żyły 
głównej i żył wątrobowych, ta bowiem okoliczność powoduje zakrzep w żyłach 
wymienionych wyżej, oraz w żyle wrotnéj, a nadto kurczenie się i organizowanie 
wysięku w torebce Gl i s sona może spowodować zamknięcie przewodu żółcio
wego, o którego następstwach niżej obszerniej pomówimy.

Bibl, Um. Lek. Choroby przyrządów jamy brzusznéj.—Pr. Henoch. 4
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jesteśmy w możności za pośrednictwem żył hemoroidalnych, łączących 
się z układem żyły wrotnej, usunąć bezpośrednio pewną ilość krwi 
z tej ostatniej, gdy tymczasem postawienie pijawek na prawem pod- 
żebrzu osiąga tenże sam rezultat co upust miejscowy z okolicy na- 
pięstka lub stopy. Środki przeczyszczające dlatego właśnie oddziały
wają korzystnie na przekrwienie wątroby, że ułatwiają krążenie 
w układzie żyły wrotnej, bez względu na to czy użyjemy soli obojętnych. 
senesu lub kalomelu. W ogóle przypisują za wielkie znaczenie kalo- 
melowi przy cierpieniach wątroby; skuteczność jego nie tylko nie ma 
żadnego ściśle naukowego poparcia, ale nadto lekarze angielscy znakomi
ci, mający sposobność robienia bardzo ciekawych spostrzeżeń w kra
jach podzwrotnikowych, nie wyrażają się korzystnie o tym środku. 
Dopóki zapalenie wątroby istnieje w najwyższem natężeniu (acme), 
a gorączka silna trwa bez przerwy, nie używają kalomelu, a to z po
wodu, że nie jest pewnym środkiem przeczyszczającym i niekorzystnie 
oddziaływa na stan ogólny. Z tego też powodu poleciłem w powyżej 
przytoczonym wypadku z początku Infus. Sennne composit., a do kalo
melu wtedy się uciekłem, skoro tętno spadło ze 120 na 96 uderzeń, 
a reszta objawów zapalnych znacznie zwolniała.

Środki pryszczące (vesicantia) wtedy mają szczególniej zastoso
wanie przy przekrwieniach wątroby, gdy po użyciu środków przeciw
zapalnych istnieje jeszcze bolesność i obrzmienie w prawem podżebrzu. 
Dawniejsi lekarze zalecają w tym razie położenie pryszczydła na od- 
powiedniem miejscu skóry; nowsze obserwacye lekarzy francuzkieh 
stwierdzają pomyślny rezultat takiego postępowania. Haspel  1) le
czył pewnego żołnierza wycieńczonego rozpustą i biegunką krwawą, 
który wstąpił do szpitala ze wszystkiemi objawami zapalenia wątroby. 
Ponieważ słaby ustrój chorego nie dozwalał na stosowanie zbyt ener
gicznego leczenia, zalecił postawić pijawki i ciepłe okłady, że zaś po 
pewnym czasie ból trwał ciągle, a wątroba pozostała mocno obrzmia
łą, postawiono wezykatoryę. Już w kilka dni później ból zupełnie 
ustał, obrzmiałość szybko znikała, tym sposobem sprowadzono rozej
ście się cierpienia zapalnego. Drugi chory żołnierz przybył do szpi
tala z silnym bólem w prawem podźebrzu i prawem ramieniu, obrzmia
ła wątroba sięgała ku górze aż do 6-go żebra i utrudniała oddechanie, 
środki przeczyszczające jak również kalomel, wcierania rtęciowe, 
miejscowy i ogólny upust krwi, pozostały bez żadnego skutku, wątro-

1) Maladies de l’Algérie 1850. I p. 2 97.
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ba i ramię były ciągle mocno bolesne, a wzrastające wycieńczenie 
i wychudnięcie chorego kazały się obawiać wytworzenia ropni w wą
trobie. Wśród podobnych okoliczności Haspel  zalecił położenie 
dużego plastra pryszczącego na prawe podżebrze: od téj chwili chory 
zaczął doznawać ulgi i po niezbyt długim czasie w zupełności powró
cił do zdrowia. Autor nie wspomina czy podtrzymywał ropienie 
w miejscu postawienia pryszczydła, czy też nakładał wezykatoryę 
kilkakrotnie raz za razem w kształcie pryszczydeł latających (Ves. 
volants). Zapewne podtrzymywał ropienie, w takim jednakże razie 
należy unikać maści jątrzącej zawierającej kantarydy,  gdyż te wedle 
spostrzeżeń Larrey'a mają oddziaływać niekorzystnie.

3) Przekrwienie  wywoł ane  podrażnieniem nerwów.

Jako przykład przytaczam newralgię splotu wątrobowego (coli- 
ca hepatica), której napadom towarzyszyć przekrwienie wątroby, podo
bnie jak przy newralgii pierwszej gałęzi piątej pary nerwów czaszko
wych (nervus trigeminus) następuje przekrwienie łącznicy i obfite 
łzawienie. Z tego też powodu napotykamy również przekrwienie wą
troby przy gwałtownych napadach kolki żółciowej, chociaż brak żół
taczki nie pozwala przypuszczać o istnieniu zastoiny żółciowej w sa
mym miąższu wątroby. Obmacywanie i opukiwanie przekonywa, że 
przechodzące dość prędko obrzmienie wątroby, istnieje i przy tych bó
lach newralgicznych, które nie mają nic wspólnego z uwięznięciem ka
mienia żółciowego w przewodzie, 2) okoliczność ta stwierdza dawny 
aforyzm: „ubi dolor, ibi affluxus“. Po użyciu substancyi ostrych 
drażniących (alkohol, gorczyca, pieprz i t. d.), które albo bezpośrednio 
dostają się do krwi żyły wrotnéj i dochodzą do wątroby, albo też dra
żnią ją na drodze współczulności nerwowej, zauważyć możemy po je
dzeniu ucisk, pełność albo nawet silny ból w prawem podżebrzu, 
przyczem obrzmienie wątroby daje się wyraźnie wykazać. Przechodzi 
ono wprawdzie szybko, gdy jednakże zbyt często się powtarza, przyj
muje charakter stanu przewlekłego, sprawia także zmiany w budowie 
wątroby, które w innym dziale niniejszego dziełka rozpatrzymy 
jako przewlekłe zapalenie wątroby (hepatitis chronica). Zresztą

1) Campagnes d’Egypte. II. p. 45.
2) Beau Arch. gen. April. 1851.
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wpływ podrażnienia nerwowego na przekrwienie wątroby doświad
czalnie został dowiedzionym. Wywołać je może zakłócie w pióro pi
sarskie rdzenia przedłużonego (Bernard, piqûre), drażnienie części 
dośrodkowej przeciętego nerwu błędnego, zatrucie kurarą, Frerichs 
(I p. 371) widział przekrwienie wątroby po przecięciu nerwu trzewio- 
wego i wycięciu większej części zwoju słońcowego. Takiż sam rezul
tat dały doświadczenia Haffter’a i Samuela 1).

4) Zapalenie w ą t r o b y 2).

W naszej strefie przekrwienie wątroby niezmiernie rzadko do
prowadza do ostrego zapalenia jej miąższu (hepatitia acuta) przecho
dzącego w zropienie, nawet w gorących strefach dzieje się to daleko 
rzadziej aniżeli sądzono, przebieg przewlekły ma zawsze przewagę. 
Cat te loup i Kaspel  widzieli tylko trzy wypadki, w których po 
dziesięciu, jedenastu i szesnastu dniach trwania choroby wytworzyły 
się ropnie wątroby, jeden z tych wypadków zresztą obserwowano 
u żołnierza silnie przyciśniętego do muru przez konia co było powo
dem mocnego stłuczenia prawego podżebrza. Była zatem w tym 
razie przyczyna czysto traumatyczna, u nas również powodem rzad
kich wypadków ostrego ropnego zapalenia wątroby bywają obrażenia 
mechaniczne. Oprócz objawów przekrwienia (pełność i ból w prawem 
podżebrzu. obrzmienie wątroby a niekiedy żółtaczka) występują 
jeszcze inne zjawiska, jak zwykle przy zapaleniach ostrych, to jest 
mniej lub więcej silna gorączka, mocne rozgrzanie skóry, pragnienie, 
mocz ciemno-czerwony z. osadem, niekiedy womity żółciowe i krótki 
męczący kaszel. Żółtaczki i w tym wypadku może nie być. Oppol- 
zer wtedy ją tylko znajdywał, gdy część będąca w stanie zapalenia 
uciskała bezpośrednio przewody żółciowe, lub gdy te ostatnie na zna- 
czniéjszéj przestrzeni były wypełnione wysiękiem. Natężenie bólu 
nie może służyć nigdy za kryteryum rozpoznawcze, gdyż ból wtedy 
tylko zwykł występować, skoro była zajętą otrzewna pokrywająca 
wątrobę: gdzie tylko sam miąższ uległ zapaleniu tam chory doznaje 
tylko tępego ucisku w prawem podżebrzu. Przeciwnie silny nacisk 
na grzbiet tuż pod brzegiem dwunastego żebra lub w dolnych odstę-

1) Schm idt’a, Jahrb. f. 1 3 59, IV p. 22 7.
2) Mówić o niém będziemy obszerniej w rozdziale ,,o ropniach wą- 

roby“.
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pach międzyżebrowych więcej zwiększa bolesność, aniżeli ucisk pod- 
żebrza. Cruvei lhier szczególną wartość przypisuje opukiwaniu, 
które wstrząsając całą wątrobę, wywołuje ból nawet w tych miej- 
scach gdzie naciskiem nic się wykazać nie daje. bez względu na to czy 
daje się wykazać powiększenie wątroby lub nie. Objaw przytaczany 
przez dawniejszych lekarze w (P. Frank), to jest tętno prawie nor
malne pomimo wysoko podniesionej ciepłoty skóry, nie został stwier
dzonym przez nowsze badania

5) Zapalenie pęcherzyka żół c i owego i przewodów 

żółciowych.

Nazwa „hepatitis nacuta" nie bywa przez lekarzów ograniczaną 
li tylko do samego miąższu, a to z powodu, że zapalenia innych two
rów należących do wątroby, mianowicie pęcherzyka żółciowego i wię
kszych przewodów żółciowych, mogą dać szeregi bardzo podobych 
objawów i wymagają takiegoż samego leczenia jak i zapalenie 
miąższu.

Lekkie nieżytowe zapalenie przewodów żółciowych bywa zwy
kle powodem prostej żółtaczki, o której pomówimy na innem miejscu, 
przeciwnie do wielkich rzadkości należy silne i samoistne zapalenie 
pęcherzyka żółciowego i dużych przewodów żółciowych, Gdy pęche
rzyk żółciowy sam tylko uległ zapaleniu, jak to miało miejsce u dwóch 
chorych obserwowanych przez G raves’a, 1) występuje ból ograni- 
czony, nudności, womity i gorączka bez obrzmienia wątroby. Mojem 
zdaniem ból ograniczony, na pewnej niewielkiej przestrzeni, pomiędzy 
dołkiem sercowym i podżebrzem nie ma bynajmniej tej wartości dia
gnostycznej, jaką mu przypisuje Graves,  objaw ten zresztą polega 
więcej na założeniu teoretycznem aniżeli na ściśle zrobionych spo
strzeżeniach. Przy sekcyi znaleziono pęcherzyk żółciowy znacznie 
rozszerzony, wypełniony massą ciemnozieloną, ciągnącą się. podobną 
do limfy, massa ta przyjęła kształt gruszkowaty pęcherzyka sięgając 
aż do przewodu pęcherzyka (Ductus cysticus), był to zapewne wysięk 
krupowy lub błonicowy. Pod wysiękiem błona śluzowa mocno za
czerwieniona i strzępiasta. W dwóch wypadkach obserwowanych 
przez B udd’a, było samoistne zapalenie pęcherzyka, zakończone

1) Dublin. Journal. Nov, 1843.
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owrzodzeniem, przyczem istniały zwykłe objawy zapalenia wątroby, 
wyłączając powiększenie jej objętości. Najmniejszą wagę należy 
przywiązywać do kształtu gruszkowatego pęcherzyka, dopóki bowiem 
przewody są niezatkane, śluz i ropa mogą swobodnie odpływać z pę
cherzyka, który tym sposobem nie zostaje wydętym jak balon. Budd 
twierdzi, że tego rodzaju chorzy powracają zwykle do zdrowia, a po
zostałością choroby jest zmieniony, skurczony lub zgrubiały pęche
rzyk żółciowy. Przypominamy jednak, że w tych wypadkach, gdzie 
zapalenie kończy się owrzodzeniem, wszystkie błony pęcherzyka ule
gają zniszczeniu, poczem może nastąpić przedziurawienie i zapalenie 
otrzewnej z zejściem śmiertelnem, jeżeli przedtem nie powstał zrost 
z częściami sąsiedniemi, to jest kiszką poprzeczną, dwunastnicą, żołąd
kiem i t. d., co jedynie ochronić może od smutnego zejścia. Pet i t  
obserwował pewną damę 30-letnią, cierpiącą od lat kilku na silne na
pady kolki wątrobowej; jeden z napadów trwał przez dni siedem, po- 
czem powstał w okolicy pęcherzyka żółciowego guz mocno napięty 
i bolesny. Ból ustąpił a guz zniknął zupełnie po obfitych wypróżnie
niach zawierających ropę i żółć. Chora wyzdrowiała, gdy jednakże 
po kilku latach robiono na jéj zwłokach sckcyę, znaleziono przetokę 
z pęcherzyka żółciowego do kanału kiszkowego. Błona śluzowa 
przewodu żółciowego daleko częściej podlega ostremu zapaleniu, któ
re zwykło na nią przechodzić z kiszki dwunastnicy. I tu za życia 
obserwujemy objawy ostrego zapalenia wątroby, żółtaczka stale to
warzyszy temu cierpieniu. Rozpoznanie choroby jest możliwem tylko 
w pewnych warunkach, jak to miało miejsce w wypadku opisanym 
przez Andral’a, (IV p. 495).

U chorego tego zapalenie przeszło z dwunastnicy na przewód 
żółciowy, ta okoliczność czyni rozpoznanie możliwem, gdyż wstrzymana

Szewc, liczący 31 lut wieku, po obfitej uczcie zaczął doznawać boleści 
w okolicy żołądkowej, więcej ku stronie prawej, drugiego dnia wystąpiła wy
raźnie żółtaczka. Siódmego dnia choroby znaleziono pod chrząstką jedenaste
go żebra guz ruchomy, kształtu gruszki, który musiano uważać za rozszerzony 
pęcherzyk żółciowy. W sześć dni później powstał gwałtowny ból w okolicy 
wątroby, rozszerzający się szybko na cały brzuch i zwiększający się przy naj
lżejszym nawet ucisku. Ból sprowadził szybki upadek sil i trwał aż do samej 
śmierci chorego. Przy sekcyi znaleziono błonę śluzową dwunastnicy mocno 
zaczerwienioną, błony przewodu żółciowego znacznie zgrubiałe a jego światło 
zamknięte. Przewód wątrobowy i pęcherzykowy oraz sam pęcherzyk żółciowy 
mocno rozszerzone, nadto przewód wątrobowy w miejscu gdzie się łączy z prze
wodem pęcherzykowym był przedziurawionym (otwór wielkości ziarnka grochu). 
Cała jama brzuszna wypełniona obfitym wysiękiem na otrzewnej.
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w odpływie żółć musiała spowodować mocne wypełnienie pęcherzyka 
żółciowego. Gdyby zapalenie było przeszło na przewód wątrobowy 
lub pęcherzykowy, przepełnienie pęcherzyka, tak ważne dla rozpozna
nia nie mogło by powstać, w miejsce tego zatrzymana żółć przepeł
niając przewody żółciowe wątroby, musiała by wywołać obrzmienie 
ogólne wątroby, co by było powodem rozpoznania choroby jako zapa
lenia, ale samej wątroby (hepatitis).

Daleko częściej od przytoczonych pierwotnych zapaleń pęche
rzyka i przewodu, spotykamy się z inną formą chorobową, wywołaną 
chorobliwemi zmianami samej żółci. Pierwsze tu miejsce zajmuje 
wytwarzanie się. kamieni żółciowych. Sprawie tej towarzyszy zwy
kle przewlekły nieżyt pęcherzyka i przewodów, wywołujący mniej 
lub więcej obszerne owrzodzenia ścian, które stają się powodem po
wstawanie przetok pomiędzy pęcherzykiem a częściami przyległemi. 
W tych warunkach podrażnienie błony śluzowej może się przenieść 
na sam miąższ wątroby, wywołując w niem ropne zapalenie, jak 
świadczy następujące spostrzeżenie O ppoi zer a: ')

Podobny wypadek z otworzeniem się dwóch ropni wątro
by do jamy brzusznej i ogólnem zapaleniem otrzewnej, opisuje

Kobieta 25-cio letnia, służąca, która przed laty trzema miała cierpieć 
żółtaczkę, zachorowała, doznając silnych boleści w prawym boku i gorączkując. 
Czwartego dnia wystąpiła żółtaczka. W chwili wstępowania do szpitala miała 
mocną gorączkę, była mocno osłabioną, skarżyła się na wielkie gorąco w całem 
ciele, na bóle w dołku sercowym i prawem podżebrzu, które zwiększały się przy 
ucisku, głębokiem oddechaniu lub zmianie położenia ciała. Chora mogła leżeć 
na grzbiecie. Omacywanie i opukiwanie przekonały, że wątroba wystaje z pod 
żeber na trzy palce, oraz że śledziona jest powiększoną. Brak apetytu, silne 
pragnienie, brzuch wzdęty, stolce zielone, płynne, oddech krótki, dolne żebra 
z prawej strony nieruchome, skóra i łącznica mocno zażółcona, mocz brunatny. 
Wczasie przebiegu choroby bóle ustąpiły, żółtaczka się zmniejszyła, gorączka 
jednak trwała w swém pierwotnem natężeniu. Dnia 16-go z prawej strony 
zapalenie płuc. 20-go obrzęk dolnych kończyn. 27-go nowy ból w całym brzu
chu. Lewa kończyna dolna silnie opuchła, okolica żył biodrowych bardzo dra
żliwa na ucisk. 31 -go dnia śpiączka a 32-go nastąpiła śmierć. Sekcya: Pę
cherzyk żółciowy wypełniony kamieniami, dno jego zniszczone, reszta zrośnięta 
z kiszką poprzeczną. W wątrobie jamki wielkości ziarnka grochu wypełnione 
zielonkowatym ropnym płynem; po bliższem przypatrzeniu się widzimy, że są 
to rozszerzone przewody żółciowe. Oprócz tego wątroba obsiana ropniami 
wielkości grochu, w ropniach żółta ropa.

') Prager Vierteljahrsschrift 1845 I p. 35,
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Cru veilh ier, 1) takież opisy spotykamy u Lebert'a (II p. 272; 
i Frerichs’a (II p. 431). Przy zapaleniu pęcherzyka żółciowego, 
spowodowanym obecnością kamieni żółciowych, ściany pęcherzyka mogą 
się rozstąpić, niekiedy następuje przesączanie się żółci lub istotne 
przerwanie, wywołujące śmiertelne zapalenie otrzewnej (Roki-  
t a n s k y ) .

Ponieważ zwężenie lub zupełne zamknięcie przewodu pęcherzy
kowego wywołuje zatrzymanie żółci w pęcherzyku, a tem samem 
uspasabia do wytwarzania się kamieni oraz nieżytu błony śluzowej, 
nic dziwnego, że w podobnych warunkach następuje zapalenie pęche
rzyka żółciowego. Audral (IV p. 500; w podobnym razie widział 
pęknięcie pęcherzyka i zejście śmiertelne skutkiem zapalenia otrze
wnej. Pepper 2) u pewnego chorego 26-letniego, który miał zam
knięty przewód pęcherzykowy, znalazł pęcherzyk żółciowy niezmier
nie rozszerzony, wypełniony (14 uncyami płynu żółtego, ropiastego 
zmięszanego z włóknikowym wysiękiem i żółcią. Ściany pęcherzyka 
grube na 1/4 cala, błona śluzowa w owrzodzeniu i rozpadzie. Za ży
cia obserwowano guz powiększający się ciągle ku dołowi, dochodzący 
aż do brzegu kości biodrowej, guz ten był twardy, bolesny nakoniec 
chełboczący, po przekłuciu trójgrańcem próbnym wypuszczono 2—3 
uncyi wyżej opisanego płynu.

Z owrzodzeniami pęcherzyka i przewodów, zapaleniami błonico- 
wemi i ropnemi ich błony śluzowej spotykamy się dość często przy 
pewnych chorobach ogólnych, jak naprzykład: zwalniającej zimnicy 
podzwrotnikowej i innych zakażeniach zimniczych (Blanc, Boyl e ), 
przy durzycy (tyfus), ospie, tyfusie po-cholerycznym, ropnicy. O ist
nieniu tych zapaleń domyślamy się zaledwie, skoro do innych obja
wów dołączy się żółtaczka. Rozpoznanie stanowcze tam tylko może 
mieć miejsce, gdzie będący w zapaleniu pęcherzyk żółciowy tworzy 
guz wyraźny, namacalny, jak to naprzykład miało miejsce w wypad
kach opisanych przez Haspet'a 3) i Frerichs’a (II p. 439).

6) Krwotok wątrobowy.

Następstwem znacznych przekrwień być może przerwanie na
czyń włosowatych i wylew krwi w miąższ wątroby. Przy sekcyi

1) Arch. gener. Jan. 1857.
2) Schmidt’a Jahrb. f. 1857. I l I p. 32 l.
3) Malad. de 1 Algérie p. 138.
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znajdujemy krew nagromadzoną w oddzielne ogniska (Apoplexia hepa- 
tica), albo też miąższ skutkiem obszernych nacieczeń krwawych jest 
w różnym stopniu rozmiękłym i rozmaicie zabarwionym. Już dawni 
lekarze (Portal )  obserwowali takie rozmiękczenie wywołane nacie- 
czeniem krwawem przy szkorbucie i innych chorobach, których przyczy
ną bywa nieprawidłowy skład krwi. We Włoszech i Indyach przy 
zabójczych formach zimnicy, znajdowano całą wątrobę jak gdyby 
utworzoną przez jeden wielki skrzep krwi przepleciony włóknami tkan
ki łatwo podatnej, zresztą budowa prawidłowa wątroby zupełnie zni
kła. Zupełnie podobne rozmiękczenie wątroby widział Has pe l  
przy zimnicach przepuszczających i zwalniających w algierskiej pro- 
wincyi Oran. Zapewne w tych razach powodem rozdarcia naczyń 
bywa nie tylko zbyteczne przekrwienie, ale i mała odporność, oraz 
kruchość samych ścian naczyniowych, spowodowane ogólnem zakaże
niem. Miejscowe zmiany na ścianach naczyń musiały istnieć w wy
padkach obfitych krwotoków wątroby, opisywanych przez Andral a 
Louis i innych. W jednym wypadku (Andral) śmierć nastąpiła 
szybko po lekkiem niedomaganiu: jama brzuszna zawierała znaczną 
ilość w części skrzepniętej krwi, w środku wypukłości prawego pła
ta wątroby znajdował się otwór tak wielki, że można było weń wpro
wadzić koniec palca, wiodący do jamy wielkości kurzego jaja wypeł
nionej krwią. Na dnie jamy można było spostrzedz rozdartą gałęź 
żyły wrotnej dość dużych rozmiarów.

Freri chs widział tłuszczowe, zwyrodnienie ścian żyły wrotnej, 
które było powodem pęknięcia naczynia przed jego wstąpieniem do 
wnętrza wątroby i wywołało krwotok śmiertelny, przypuszcza, że 
i we wnętrzu wątroby żyła ulegać może tymże samym zboczeniom 
odżywiania. Można zresztą przypuszczać, że w wypadkach krwotoku 
we wnętrzu wątroby krów dostaje się do małych przewodów żółcio
wych i razem z żółcią dochodzi do przewodu kiszkowego. Saun-  
ders 1) utrzymuje, że widział to kilka razy. Wedle jego spostrzeżeń, 
żółć przybiera prawie czarną barwę, krzepnie w części, a po dodaniu 
wody opada osad ciemny złożony z czerwonych kulek 2).

1) On th e  l i ver. London, 1801,
2) Czy ogniska wylewowe wewnątrz wątroby mogą z czasem zamieniać 

się na twory łączno-tkankowe, nie rozstrzygnięto stanowczo. Wypadek opisa
ny przez L uschk a ( V i r c ho wa  Archiv. X V . p. 168), czyni przypuszczenie
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II. Obrzmienie wątroby skutkiem zastoju żółci

Niczem się prawie nie różni od obrzmienia wywołanego prze
krwieniem, wątroba jest przy tem zupełnie gładką, mało wrażliwą na 
ucisk, rozpoznanie opierać się musi w tym razie na ważnych objawach 
towarzyszących chorobie. Nie mamy bynajmniej zamiaru rozbierać 
pojedynczo powody zatrzymania żółci, dostatecznem zdaje się będzie, 
jeżeli jako ogólną przyczynę przytoczymy zamknięcie światła prze
wodów żółciowych (t. j. przewodu wątrobowego i żółciowego ogólne
go), czego następstwem będzie zastój żółci w najdrobniejszych jej 
przewodach. Tym sposobem wątroba zwiększa swą objętość, na
brzmiewa, idzie więc tylko o ścisłe rozpoznanie tego stanu, czem się 
też obecnie zajmiemy.

Przedewszystkiem ważnem jest bardzo, w jakim stosunku zosta
je przewód pęcherzykowy (duclus cysticus) do przestrzeni zamknię
tej przewodu wątrobowego lub żółciowego wspólnego. Jeżeli prze
wody te uległy zatkaniu w tem właśnie miejscu, gdzie otwiera się 
przewód pęcherzykowy bardzo naturalnie, że ani kropla żółci nie mo
że się. dostać z wątroby do pęcherzyka, a więc daleko prędzej wystą
pią objawy zastoju żółci w drobnych przewodach i miąższu, czyli, że 
szybko przyjdzie do obrzemienia wątroby. Inaczej zupełnie będzie, 
gdy zamknięcie światła przewodu żółciowego wspólnego nastąpi po
między kiszką dwunastnicą, a ujściem przewodu pęcherzykowego, 
skoro ten bowiem jest otwartym, żółć z wątroby przechodzi swobo
dnie do pęcherzyka, który więcej coraz wypełniany służy za zbiornik 
niemogącej odpływać żółci. W zebranej w pęcherzyku żółci, zaczynają 
się wydzielać wkrótce blaszki cholesteryny. W tym więc razie, wą
troba zaczyna brzmieć daleko później, a nawet może nie brzmieć wca
le, jeżeli pęcherzyk i większe przewody żółciowe rozszerzą się dosta
tecznie dla pomieszczenia zatrzymanej żółci.

Pi ot r  F. 1) opisuje następujący wypadek: Pewna kobieta 50 cio
letnia, uskarżająca się często na bóle wątroby i mająca żółtawe zabarwienia

to prawdopodobnym. Krwotok musiał nastąpić jeszcze za życia wewnątrz maci
cznego. ponieważ sekcya zrobiona w cztery tygodnie po urodzeniu, wykazała 
zupełnie wykształcony guz, zawierający we wnętrzu dużo ziarek żółtawego bar
wiku, a w części pięknie wykształcone rombiczne kryształy hematyny. Wyle
wy krwi pod otoczką surowiczą wątroby zauważono wielokrotnie u dzieci zmar
łych podczas porodu.

1) Interprétât, clinicae. Tubing. 1812 p. 36 0 .
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skóry, dostała nagle gwałtownych boleści w okolicy wątroby, przytem womity, 
gorączka, i ogólna żółtaczka. Wkrótce udało się namacać guz niewyraźnie 
chełboczący i rozciągający się od prawego podżebrza aż do okolicy podbrzusznej 
(regio hypogastrica). W siedem dni później nastąpiła śmierć, a wątroba oka
zała się wedle słów autora: ,.aliquantisper hinc illinc obstructum duriusculum, 
cystis fellea hile copiosa el f l uida turgidissima, ita ut quintuplo vel sextuplo justo 
major esset. Ductus hepatici, cysticus atque choledochus ad insignem amplitudi
nem extensi fuerunt, nullibi tamen calculus comparuit. Ductus bilis communes, 
prope duodenum intestinum scirrhosus, pancreas quoque durum et obstructum fue 
runt. Porównać też należy opis A n d r a l a (II p. 536), w wypadku tym 
skutkiem ostrego zapalenia błony śluzowej przewodu żółciowego wspólnego, 
nastąpiło zamknięcie jego światła, co spowodowało znaczne rozszerzenie pęche
rzyka i przewodu pęcherzykowego oraz wątrobowego, ten ostatni nawet uległ 
rozdarciu, a tymczasem budowa wątroby żadnej nie uległa zmianie.

Pęcherzyk żółciowy jest bardzo podatnym i może się w podo
bnych razach rozszerzać nadzwyczajnie, tak że dochodzi wielkości dwóch 
pięści, a nawet głowy dziecka, co nawet było powodem, że doświad
czeni chirurgowie przekłówali go trójgrańcem, sądząc, że mają do czy
nienia z przesiękiem w jamie brzusznej. Niekiedy podobnie jak na 
rozszerzonym pęcherzu moczowym powstają oddzielne torebkowate 
wypukłości, nadające w tym razie guzowi, zwykle gładkiemu, wygląd 
nierówny. Wypuklenia mają ścianki mocno ścieńczone, łatwo też pę
kają, przyczem następuje wylew żółci do jamy otrzewnej, której za
palenie kończy się śmiercią: lepsze zejście być może, gdy istnieje zrost 
i powstaje przetoka do kiszki grubej lub na zewnątrz. Guz wytwo
rzony przez rozszerzony pęcherzyk, chełboczący, bolesny, ruchomy, ła
two dający się. określić przez dotykanie, stosownie do swój wielkości 
daje się wyczuwać tuż pod brzegiem żeber przy samym mięśniu pra
wym prostym brzucha, albo w okolicy żołądkowej, niekiedy dochodzi 
do pępka a nawet grzebienia kości biodrowej. Skóra na guzie przesu- 
walna, silna żółtaczka oraz inne objawy, o których niżej pomówimy 
służą do odróżnienia od ropnia wątroby, usiłującego otworzyć się na 
zewnątrz.

Gdy jednakże choroba przeciąga się dłużej, żółć nagromadza się 
nie tylko w przewodach grubszych, ale zaczyna także wypełniać prze
wody coraz mniejsze aż do najmniejszych, powstaje zastój zupełny 
żółci, którego początek charakteryzuje się silnem zabarwieniem żół- 
tem lub ciemno-zielonem miąższu wątroby. Komórki wątroby są w tym 
razie przepełnione barwikiem żółciowym, zwłaszcza w pobliżu prze
pełnionych żółcią przewodów (Virchow), a najwięcej około żył cen
tralnych zrazików wątroby; ta okoliczność wyjaśnia, dlaczego na po-
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wierzchni rozkroju wątroby zabarwienie brunatne lub oliwkowo-zie- 
lone, zdaje się być najmocnięjszem w części środkowej zrazików (Fre- 
ric hs). Bri ght  1) opisuje zastój żółci połączony z nadmiernem 
wypełnieniem pęcherzyka żółciowego, spowodowany uciskiem rako
wato zwyrodniałej trzustki (Scirrhus pancreatis) na przewód żółcio
wy wspólny. Wątroba była przepełnioną żółcią, ciemno oliwkowej 
barwy, a z powierzchni rozkroju tyle sączyło się żółci, jak zwykle 
krwi przy mocnem przekrwieniu. W pewnych rzadkich wypadkach 
dochodzi nawet do zniszczenia tkanki, tworzą się ogniska w głębi lub 
na powierzchni wątroby różnej wielkości, zawierające płyn gęstawy 
brunatno-zielonv złożony z żółci i resztek tkanki miąższowej. Jeżeli 
podobne ognisko znajduje się przypadkiem blizko powierzchni przy
rządu, powstają na niej wyniosłości chełboczące, zielonkowate, które 
czasami pękają, wylewając swą zawartość do jamy brzusznej. (R o- 
kitansk y  p. 28(1).

Tego rodzaju następstwa zastoju żółci, którego rozpoznanie za życia nie 
daje się dokonać, obserwował B right u pewnej chorej 56 letniej. Ujście 
przewodu żółciowego wspólnego do kiszki dwunastnicy było zamkniętem przez 
wysięk włóknikowy, wszystkie przewody i pęcherzyk żółciowy były nadzwyczaj 
rozszerzone, a ten ostatni zawierając osiem uncyi ciemnej żółci, sięgał prawie 
aż do miednicy. Wątroba dochodząca prawie do pępka, była koloru zielonko- 
watego, na jej powierzchni znaleziono mnóstwo wypukłości pęcherzykowatych 
wielkości grochu lub fasoli, wypełnionych ciemno zabarwioną żółcią: we wnę
trzu były także małe ogniska utworzone przez nagromadzoną żółć. Jeszcze za 
życia chorej można było wyraźnie odróżnić powiększoną wątrobę i rozszerzony 
pęcherzyk żółciowy.

W innym wypadku Bright'a 2) przewód żółciowy wspólny był uciśnię- 
tym przez rakowato zwyrodniałą trzustkę, w pęcherzyku żółciowym znajdowało 
się około czterech uncyi gęstej ciemnej żółci, a przewody żółciowe tak były 
rozszerzone, że nawet drobne gałązki przy brzegu wątroby wyraźnie wystawały 
nad jej powierzchnię. F aucounea u - Dufresne 3) na podobnym prepa
racie mógł śledzić najdrobniejsze rozgałęzienia przewodów aż do powierzchni 
wątroby, około brzegów której zaginają się. Przy końcu lewego płata wątro
by w pośród błon fałszywych pokrywających wiąz boczny, zauważył dwa kana
liki grubości pióra gęsiego wychodzące z powierzchni płata, dzielące się w odle
głości półtora cala na kilka gałęzi, łączących się ze sobą lub też wlewająccych 
do innych gałązek występujących nad powierzchnię wątroby. Można także poró
wnać cztery historye chorób pomieszczone w dziele Frer i chsa( I  p. 142 ). 
W dwóch wypadkach autor zwraca uwagę na przemianę nabłonka stożkowatego

1) Guy Huspit. Report. V.
2) Med- chir. Trans. Vol. XVIII, 

3) Revue med. Janv. Mars. 1841.



OBRZMIENIE WĄTROBY. 61

rozszerzonych przewodów żółciowych na nabłonek płaski po części uległy 
stłuszczeniu, co przypomina podobna przemianę obserwowaną przez Kappa  
w rozszerzonych oskrzelach.

B, de Boismont  1) u pewnego 50 letniego chorego zmarłego na żół- 
taczkę znalazł część średnią przewodu żółciowego wspólnego zaciśniętą przez 
zgrubienie modzelowate otoczki Glissona,  część przewodu leżąca powyżej, 
inne przewody, oraz pęcherzyk żółciowy przepełnione żółcią, rozszerzone, sama 
wątroba w zaniku, zamieniona w torbę ciemno-zielona, chełboczącą, poprze- 
rzynaną kanałami wypełnionemi żółcią. Todd 2) w podobnym wypadku 
wprowadzony w błąd przez mocno chełboczący i rozszerzony pęcherzyk żółcio
wy zrobił przekłucie trójgrańcem przyczem wypuścił do dwóch kwart, żółci.

Wątroba daleko jeszcze prędzej i wyraźniej brzmieć będzie sko
ro ulegnie zatkaniu przewód wątrobowy (duel. hepaticus) albo przy
najmniej jego połączenie, z przewodem pęcherzykowym i wspólnym, 
wtedy bowiem żółć zaczyna się odrazu nagromadzać w drobnych ka
nalikach. W ostatnim jednakże razie obok obrzmienia wątroby może 
nastąpić rozszerzenie pęcherzyka żółciowego, nie przez żółć nagroma
dzoną rozumie się, ale przez płyn śluzowo-surowiczy, powstaje wtedy 
hydrops cystidis felleae. Po zamknięciu bowiem przewodu pęcherzy
kowego pęcherzyk albo się kurczy, zamieniając się. w modzelowaty 
twór, albo też żółć zostaje wessaną, a miejsce jej zajmuje wydzielina 
ścianek pęcherzyka. Tym sposobem pęcherzyk zamienia się w rozsze
rzoną, mocno napiętą, przezroczystą torbiel, bardzo podobną do pęche
rza ryb, wypełnioną płynem przedstawiającym wiele podobieństwa 
do mazi stawowej. Sama błona śluzowa pęcherzyka zamienia się 
z czasem na warstwę tkanki gładkiej, modzelowatej, (R okitan sky ) 
Stan ten niesłusznie nazwany „wodną puchliną pęcherzyka żółciowe 
go" może się zdarzać także w rozszerzonym przez wydzielinę śluzową 
przewodzie wątrobowym i jego rozgałęzieniach skutkiem zamknięcia 
przewodu żółciowego wspólnego. Opisał to Schaeffer (1842) 
w swej rozprawie ,,de hydrope ductuum bil iarinum", a bliżej rozebrali 
R okitans ky (p. 281) i Frerichs (I p. 124). Ten ostatni zauwa
żył. że przewody rozszerzone i wypełnione produktem nieżytowym 
nagle kończyły się kolbowatą wypukłością, tym sposobem połączenie 
z miąższem było zupełnie przerwanem, nowa ilość żółci nie mogła się 
dostać do przewodów, a ta która była w nich pierwotnie została za
stąpioną przez wydzielinę błony śluzowej.

1) Arch, gener. 1828. T. XVI p. 38, 
2) Dublin, med, Press 18 42 Nr. 16 6.
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Prócz tych rzadkich zresztą wypadków, powiększenie pęcherzy
ka żółciowego przy zamknięciu przewodu żółciowego, zależy zawsze 
od zatrzymanej w odpływie żółci. W każdym razie prędzej lub pó
źniej występuje żółtaczka, która ciągle wzrasta, tak długo, dopóki prze
wody są zamknięte, najczęściej aż do śmierci chorego. Kał nabiera 
własności i zabarwienia gliny, ponieważ żółć albo wcale nie albo też 
w małej tylko ilości wylewa się do kiszek. 1) Ważną jest bardzo dla 
rozpoznania ta okoliczność obserwowana w dalszym przebiegu choro
by, że pomimo ciągłego trwania a nawet wzrostu wszystkich objawów, 
namacalne obrzmienie wątroby zmniejsza się i nakoniec zupełnie 
znika.

Budd (p. 198) tłómaczy objaw ten w następujący sposób; skut
kiem zastoju żółci komórki wątroby ulegają zniszczeniu, ich naczynia 
włosowate zanikają, poczem wątroba się kurczy, traci wygląd zraziko- 
waty i staje się niezdolną do dalszej czynności. Na poparcie swego 
zdania odwołuje się do spostrzeżeń drobnowidzowych Wil l iamsa,  2) 
oraz przytacza wypadek choroby (u kobiety 63 letniej) trwający oko
ło półtora roku. Oprócz żółtaczki, odbarwionych wypróżnień, opuki
wanie wykazało ton tępy w okolicy żołądkowej i pod brzegiem żeber 
fałszywych z prawej strony, co przypisywano obrzmieniu wątroby, 
n adto miejsca te były bardzo bolesne i wrażliwe na ucisk. Przy 
sekcyi znaleziono wątrobę zmniejszoną, spłaszczoną i ciemno-oliwko- 
wo zabarwioną. Wszystkie kanaliki żółciowe nadzwyczaj rozszerzo
ne, niektóre grubości pióra gęsiego, co można było wyraźnie widzieć 
na powierzchni rozkroju. Pęcherz i jego przewód również rozsze
rzone. Tuż pod ujściem przewodu pęcherzykowego światło przewodu 
wspólnego było zamkniętem. Badania drobnowidzowe miąższu stwier
dzały obserwacye Williamsa; nigdzie nie znaleziono właściwych ko
mórek wątrobowych, wszędzie pełno swobodnych kulek tłuszczowych 
i niekształtnych żółtych cząstek żółci. Podobne wypadki były opisy
wane przez Gluge,  3) Aran a 4; i innych. Zdaje się w rzeczy samej

1) Zdarzające sie niekiedy w przebiegu choroby brunatne zabarwienie 
kału nie należy uważać za następstwo obecności żółci w kiszkach. Zabarwie
nie to w jednym wypadku opisanym przez Freri chs'a (I p. 14 7; zależało 
od obecności w kale licznych czarno zabarwionych komórek nabłonkowych, 
które jak sekcya wykazała pochodziły ze strzępów kiszkowych i gruczołów 
L i e b e r k u hna.

2) Guy. Hospit. Report. Oct. 1843.
3) Atlas d. pathol. Anat. Lief. XII. Tab, II. 
4) Gaz. des hópit. 7&. 1 8 60.
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że drobne naczynia krwionośne, uciśnięte przez zastój żółci, nie 
wystarczają do odżywiania komórek, te więc ulegają tłuszczowemu 
rozpadowi i tym sposobem powodują zmniejszenie objętości wątroby. 
W takim jednak razie jak pogodzić powyższą teoryę z twierdzeniem 
Frerichsa (I p. 125), że wątroba może się zmniejszać, zatrzymując 
w zupełności pierwotną budowę komórkową. Z pomiędzy wypadków 
przytoczonych przez autora, na szczególną uwagę zasługuje ósmy 
(p. 159), w którym obok zaniku, niezbyt znowu znacznego, komórki 
wątrobowe, nigdzie nie były naruszone. 1).

Chorzy z nieuleczalnem zamknięciem światła przewodu żółciowe
go wspólnego lub wątrobowego zwolna zwykle chudną i umierają po 
długich i ciężkich cierpieniach, spowodowanych złem trawieniem 
(dyspepsia) i to często wśród objawów ogólnego zawiędu (marasmus). 
W niektórych razach choroba dziwnie mało albo zgoła nic nie wpły- 
wa na ogólne odżywianie, chorzy bynajmniej nie chudną. Zboczenia 
te zupełnie odpowiadają różnymi wypadkom doświadczeń dokony- 
wanych na żywych zwierzętach. 2).

Skutkiem braku żółci w przewodzie kiszkowym następuje często 
rozkład massy chymusowej połączony z obfitem bardzo wytwarzaniem 
gazów, odchodzą wiatry mocno cuchnące oraz stolce odbarwione z za
pachem zgniłym, co Biddor i Schmidt obserwowali i u zwierząt,

1) Wypadki zaniku wątroby jako następstwa zastoju żółci opisują 
Andral  (1. c. wyp. 50), Cruvei l hi er  (Liv. XII), Br i ght  (Med. chir. 
Trans. Vol. XYIII), S ie b e r t  (p. 276). Sam u pewnego dziecka zmarłe
go z wycieńczenia w cztery miesiące po urodzeniu się, a cierpiącego na silną 
żółtaczkę, przyczem kał był prawie biały, nie znalazłem nawet śladu przewodów 
żółciowych, pęcherz wstanie zarodkowym a ciemno-zielona wątroba zmniej- 
szona w trzecią część zwykłej swej objętości. Takiż sam zanik wątroby, wy
wołany zamknięciem przewodów żółciowych, widziałem u pewnego chorego, któ
rego wątroba z początku powiększona wyraźnie stopniowo zaczęła się 
zmniejszać,

2) S c h w a n n  (Mu l l er ’a Areh. 1844. p. 127) zauważył, że 
zwierzę któremu przewiązano przewód żółciowy i utworzono sztucznie przetokę 
żółciową, zawsze szybko chudnie, a po upływie dwóch lub trzech tygodni ginie 
z wycieńczenia. Przeciwnie B l o n d l o t  (Essais sur les fonctions du foie 
et de ses annexes Paris 1846) zauważył, że pies z przetoką żółciową, u które
go ani kropla żółci nie dostawała się do kiszek, z każdym dniem zyskiwał na 
pełności i siłach. Podobne spostrzeżenie zrobili Kol i iker i Muller 
(Verh. des. physical. med. Ges. zu Wurzburg. V 1854 p. 126 i VI p. 435) 
Badacze ci, podobnie jak Arnold (Zur Physiol. d. Galie 1854) oraz Bid- 
der i Schmidt,  przypuszczają, że w podobnych razach tylko przy bardzo 
obfitym pokarmie zwierzęta mogą się utrzymać przy życiu.
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skoro żółć nie dostawała się do ich kiszek. W pewnych razach na
stępstwem zaniku wątroby i licznych jej naczyń włosowatych bywają 
zastoiny w żyle. wrotnej, pęknięcia naczyń przepełnionych, co daje po
wód do krwawych womitów i biegunek. Należy jednakże pamiętać, 
iż obok zamknięcia przewodów żółciowych mogą częstokroć istnieć 
wrzody dziurawiące żołądka, które są powodem tak groźnych obja
wów. 1) W wielu jednakże razach nie znaleziono innego powodu 
krwotoków, jak tylko zanik wątroby wywołamy zastojem żółci, przy- 
czem niekiedy powstawał przesięk do jamy brzusznej, jako następstwo 
przekrwienia zastojowego w naczyniac h otrzewnej.

Starałem się przedstawić i wyjaśnić główne objawy, na jakich 
opieramy rozpoznanie zamknięcia przewodów żółciowych, przeszedł
bym jednak granicę możliwości i wstąpił na drogę bardzo niepewną, 
gdybym chciał przedstawić szczegółowo przyczyny zamknięcia przewo
dów i znaczenie ich dla rozpoznania. Przyznajmy, że w tym razie istnie
ją granice dla ścisłej nauki. Możemy wprawdzie robić wszelkiego ro
dzaju przypuszczenia, o prawdzie dowiadujemy się dopiero przy se- 
kcyi. Nie przeczę bynajmniej, że mogą być wypadki, w których 
przypuszczenia nabierają w wysokim stopniu charakter prawdopodo
bieństwa. Skoro wiemy naprzykład, że chory z objawami zastoju żół
ci, cierpiał przedtem na kamienie żółciowe, możemy słusznie przypu
szczać, że obecna zastoina została wywołaną uwięźnięciem kamienia 
w przewodzie, Jeżeli jednocześnie obok zastoju rozpoznamy obecność 
guzów rakowatych lub bąblowcowych w wątrobie, możemy z wiel- 
kiem prawdopodobieństwem przypuszczać, że jeden z takich guzów 
naciska na przewód żółciowy i zamyka jego światło. Powodem być 
może również rak trzustki, małej sieci, odzwiernika (p y l o r u s) , kiszki 
grubej poprzecznej, może nim być również modzelowata blizna przy 
wnęce (portae hepatis) wątroby, powstała skutkiem przebytego po
przednio zapalenia otoczki surowiczej (perihepatitis) , nareszcie nagro
madzenie kału w kiszcze grubej: i w tych również razach mogą być 
pewne dane dla rozpoznania przyczyny choroby. Któż jednak ośmie- 
lił by się rozpoznawać jako powód nacisku drobne guziczki rakowe 
w torebce G lissona,  zatkanie przewodu przez gl istę-wnętrzaka lub 
ziarnka porzeczek (Saunders).  albo nakoniec nacisk na przewód 
żółciowy przez tętniak tętnicy wątrobowej. Ostatni wypadek nad-

1) Zgadza się to zupełnie ze spostrzeżeniami Ko l l i k e r a i M ul l era 
(1. c.), którzy u psów z podwiązanym przewodem żółciowym i przetoką pęche
rzykową, zauważyli tworzenie się owrzodzeń na błonie śluzowej żołądka.
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zwyczaj rzadki (Crisp na 551 tętniaków znalazł tylko jeden tętniak 
tętnicy wątrobowej) nie koniecznie zresztą pociąga za sobą uciśnienie 
przewodów żółciowych, jak to naprzykład miało miejsce w wypadku 
opisanym przez Ledieu 1) i wypadku Lebert’a (II p. 322), w tych 
razach tętniak wielkości jaja gołębiego łączył się skutkiem owrzodze
nia i przetoki z pęcherzykiem żółciowym, za pośrednictwem którego 
oraz przewodów nastąpiły znaczne wylewy krwi do żołądka i kiszek. 
Przeciwnie w dwóch innych wypadkach (Stokes 2) i Wal l mann 1 2 3) 
tętniak naciskał na przewód i wywołał zastój żółci.

Chory S t o k e s a  liczący 35 lat wieku, po wymiotach krwawych dostał 
żółtaczki, pragnienia, wstrętu do jedzenia, oraz uskarżał się na ból w okolicy 
żołądkowej, gdzie dawał się wyczuć guz skierowany na lewo nie tętniący. Dwa 
cale od guza na prawo znajdował się drugi guz miękki, chełboczący, kształtu 
gruszkowatego. Po nagle zaszłej śmierci znaleziono cały przewód kisz
kowy wysłany skrzepami krwi, wątrobę wbrew oczekiwaniom małą, lecz sterczą
cą ku przodowi, pod jej cienkim brzegiem dwa guzy. Jednym z nich był pę
cherzyk żółciowy przepełniony żółcią, na prawo we wgłębieniu znajdującym 
się w przednim brzegu wątroby był drugi guz wielkości dużej pomarańczy. 
Byt to tętniak tętnicy wątrobowej, który pokryty torebką Gl i s s o n a  i tkanką 
łączną, zaciskał przewód żółciowy. We wnętrzu tętniaka kilka skrzepów, otwór 
łączący go z tętnicą bardzo wyraźny w kształcie szczeliny owalnej. Rozszerzone 
gałęzie żyły wrotnej przebiegały po wewnętrznej i dolnej powierzchni guza, 
którego ściana przednia i dolna uległy pęknięciu. Przewody żółciowe wszę
dzie rozszerzone, znaczniejsze dochodziły grubości wielkiego palca u ręki. 
Rozszerzone przewody dochodziły aż do powierzchni wątroby, gdzie tworzyły 
liczne guziki wielkości główki szpilki aż do orzecha włoskiego. Zawierały 
w sobie żółć; sam miąższ wątroby łatwo się daje rozerwać, jest miękkim i prze
pełnionym żółcią.

Spostrzeżenie Wal l manna ma wiele podobieństwa do poprzedniego 
wypadku. I w tym razie tętniak tętnicy wątrobowej, dochodzący wielkości 
głowy dziecka zaciskał przewody żółciowe, co spowodowało zastoinę żółci i nad
mierne rozszerzenie pęcherzyka żółciowego. Za życia głównemi objawami 
były gwałtowne bóle żołądka (cardialgia), żółtaczka i odbarwione stolce, gdy 
tymczasem śmierć nastąpiła skutkiem pęknięcia tętniaka do jamy otrzewnej.

Zanim porzucimy przedmiot w mowie będący, wspomnieć też 
muszę o pewnym objawie wielokrotnie obserwowanym przy zamknię-

Gń

1) Journ. de Bordeaux. Mars 185 li.
2) Ueber die Heilung innerer Krankheiten. Po niemiecku przez 

Behrenda.  Leipzig. 1839. 2 wyd. p. 337.
3) Vi rchow a Archiv XIV p. 3S‘J.

Bibl. Um. Lek. Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch.
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ciu przewodów żółciowych. Jest nim obecność tłuszczów w odcho
dach stolcowych. Pierwsze spostrzeżenie w tym względzie opisywa
ne przez Brighta i Ll oyd’a 1) dały powód do mniemania, że 
w wypadkach żółtaczki połączonej z odchodzeniem tłuszczu w stolcach, 
przyczyną zaciskającą przewody żółciowe bywa powiększona trzustka 
lub cierpienie kiszki dwunastnicy.

W trzech wypadkach opisanych przez B right a znaleziono: 1) Hako
wo zwyrodnienie głowy trzustki; 2) Złośliwe owrzodzenie dwunastnicy; 3) Zam
knięcie przewodu żółciowego. Szczególniej ważnym jest wypadek opisany 
przez L loyd ’a. Chory miał silną żółtaczkę, zupełnie odbarwione stolce, mo
cno wychudły i osłabiony, w okolicy żołądkowej uczucie pełności i wielka dra- 
źliwość, pod chrząstką ósmego żebra wyczuwać się daje guz chełboczący. 
W  kilka miesięcy później zaczął odchodzić tłuszcz ze stolcami, trwało to sześć 
do siedmiu tygodni, niekiedy odeszło na raz więcej jak łyżka tłuszczu. Prawie 
codzień womity, żołądek tak niekiedy rozszerzony, że można go wyczuć przez 
ścianę brzuszną, a nacisk na niego sprowadza natychmiast womity. Po jedy- 
nastomiesięcznych cierpieniach nastąpiła śmierć. Sekcya wykazała obecność 
guza twardego, utworzonego przez głowę trzustki, dwunastnicę oraz gruczoły 
zwyrodnione rakowato, który naciskał na odźwiernik (pylorus) i spowodował 
tak znaczne rozszerzenie żołądka, iż ten sięgał aż do kości biodrowej. Część 
środkowa dwunastnicy to jest miejsce ujścia przewodów żółciowych miała świa
tło nadzwyczaj zwężone, toż samo działo się z przewodem żółciowym i trzustko
wym; ten ostatni rozszerzony we wnętrzu gruczołu i wypełniony brunatnym 
płynem, który na nieszczęście nie został należycie zebranym. Większe i mniej
sze przewody żółciowe bardzo rozszerzone, toż samo pęcherzyk żółciowy, z po
wierzchni rozkroju wątroby wysączyło się parę uncyj żółci. 1 2).

Tłuszcz wydalony w tym razie przedstawia się jako płyn oleisty, 
odchodzi albo sam albo z kałem, od którego w krotce się oddziela, pły
wając po wierzchu; gdy kał jest rzadkim, tłuszcz pokrywa ściany no
cnika mniej lub więcej grubą warstwą. Bright ostrzega aby nie 
brać przypadkiem za tłuszcz chorobliwie wydzielany olejku rączniko- 
wego, który także może odchodzić czysty ze stolcami, albo też two-

1) Med. chir. Transact. vol. XVIII.
2) Ma r c e t  (Schm idt’a Jahrb. f. 18 58 II p. 7) znalazł w kale du

żo kwasu margarynowego, stearowego i olejowego, żółć nie mogła się dosta
wać do kiszki z powodu wciśnięcia przewodu żółciowego przez złośliwie zwyrod- 
niona trzustkę; w jednym razie nawet znalazł w kale dwustearynian sody, co 
tłómaczy brakiem obu wydzielin alkalicznych (żółć i sok trzustkowy) w kisz
kach, skutkiem czego kwasy tłuszczowe nie ulegają zobojętnieniu. Utrzymuje, 
że w kale osób zdrowych nie znajdujemy ani obojętnych tłuszczów, ani swobod- 
nych kwasów tłuszczowych.
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rzyć w kale płynnym biało-żółtawe kulki i płatki. Powrócimy 
jeszcze raz do tej kwestyi, mówiąc o chorobach przewodu kiszkowego, 
tu tylko nadmienię, że odchodzenie tłuszczu z kałem nie ma tak wiel
kiego znaczenia dla rozpoznawania zamknięcia przewodu żółciowego 
przez zwyrodniałą trzustkę lub dwunastnicę, jak to pierwotnie sądzo
no, chociaż doświadczenia Bernard’a nad trawieniem tłuszczów 
zdawały się stwierdzać to przypuszczenie. Po obfitującym w tłuszcz 
pokarmie pewna jego część odchodzi niezmienioną, a Le h ma n n 1) 
w stanach prawidłowych znalazł tłuszcz w kale, podczas biegunki 
zwłaszcza. Wydalanie tłuszczu wtedy będzie oznaką złego chłonie- 
nia, jeżeli nawet małe jego ilości przyjmowane w pokarmach odcho
dzą niezmienione z kałem, co się często zdarza u chorych z żółtaczką, 
gdy żółć nie wlewa się do kiszek. Fakt ten zresztą stwierdzają do
świadczenie fizyologiczne. 2)

Leczenie.  Z tego cośmy wyżej przytoczyli łatwo pojąć, że 
zastoina żółci w wątrobie wtedy tylko pomyślnie leczyć się daje, jeże
li istnieje możebność przywrócenia połączenia pomiędzy przyrządem 
wydzielającym i kiszką. Ma to naprzykład miejsce, gdy odpływ żół
ci został chwilowo wstrzymanym przez nieżyt dwunastnicy lub same
go przewodu, wtedy mieć możemy nadzieję, że po usunięciu nagroma
dzonego śluzu i zniknięciu obrzęku błony śluzowej, światło przewodu 
żółciowego powróci do pierwotnego stanu. W rozdziale traktującym 
o żółtaczce będę miał sposobność pomówienia o leczeniu takich świe
żych i uleczalnych wypadków, tu tylko nadmieniam, że nie należy le
kceważyć i zaniedbywać nawet lekkich na pozór wypadków prostej 
żółtaczki (icterus simplex), gdyż zaniedbanie chorób rozwijających 
się w przewodach ważnych narządów wydzielniczych, zagrażających 
ich zamknięciem, może mieć bardzo smutne następstwa dla całego 
ustroju. Odpowiednie zastosowanie upustów krwi, środków przeczy
szczających i kwasów mineralnych, może zapobiedz zagrażającym 
zmianom w budowie, które zwolna lecz nieuniknienie przygotowują

1) Physiol. Chemie I p. 260.
2) W istin gh au sen  (Endosmotische Versuche uber die Wirksam- 

keit der Galle bei der Absorption der neutralen Fette. Inaug. Diss. 1851), 
zauważył, że żółć ułatwia wessanie tłuszczów obojętnybh, nie wywołując żadnej 
chemicznej zmiany, ale jedynie drogą mechaniczną. To nam wyjaśnia dla czego 
przy braku żółci, tłuszcze albo wcale nie, albo też w bardzo małej ilości ulegają 
chłonieniu, a nadmiar razem ze stolcami wyrzuconym zostaje z kiszek. Mleczko 
(chylus) zbierane przy tych doświadczeniach (B id d er  i Schmidt ,  Arnold) ,  
zawierało 17, a nawet wedle Lenz’a 31 razy mniej tłuszczu, jak w stanie 
prawidłowym.

5'
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zejście śmiertelne. Nie należy tracić nadziei nawet u tych chorych, 
u których istnieje wyczuwalne rozszerzenie pęcherzyka żółciowego, 
byle tylko choroba nie trwała zbyt długo.

Andral  (IV p. 499) leczył pewnego chorego, ze znaczną bole- 
snością prawego podżebrza, żółtaczką, guzem ruchomym groszkowa
tym pod brzegiem żeber, zaparciem stolca i gorączką, objawy te. po 
zastosowaniu pijawek, lawatyw, kąpieli ciepłych znikły zupełnie 
w ciągu kilku dni. Piorry 1) opisuje wypadek żółtaczki z powię
kszeniem pęcherzyka żółciowego, w którym zastosowanie silnych 
środków przeczyszczających usunęło zupełnie chorobę. Frerichs  
(I p. 137) podczas znikania żółtaczki zauważył w gliniastym kale 
massę brunatno-czarnych kłaczków, ciągle się zwiększającą aż do chwi
li powrotu normalnego zabarwienia kału, jednocześnie przytem powię
kszony i bolesny pęcherzyk zmniejszał swą objętość. Mianowicie też 
przy zamknięciu światła przewodu żółciowego przez kamień żółciowy 
widziano ustąpienie groźnych objawów nawet po upływie kilku mie
sięcy, skoro przypadkiem po upadnięciu, wstrząśnięciu lub systema- 
tycznem użyciu wody Karlsbad, kamień przedostaje, się do przewodu 
kiszkowego. Gdy choroba trwała zbyt długo, skutkiem zapewne zbyt 
silnego rozszerzenia powstaje porażenie pęcherzyka żółciowego; mimo 
więc otworzonego światła przewodu żółciowego pęcherzyk jest prze
pełnionym i tylko chwilowo pod naciskiem opróżnia się.

Mężczyzna 40-letni, obserwowany przez Pe t i t  a, cierpiał od dni ośmiu 
silne napady kolki wątrobianej, które usuwano przez upusty krwi, i inne środki 
przeciwzapalne. W okolicy pęcherzyka żółciowego pozostał guz mniej lub 
więcej wyraźnie chełboczący. Proponowano na naradzie lekarskiej operacyę, 
na co Pet i t  nie zgodził się, i w istocie chory wyzdrowiał, pozostał tylko guz 
przez wiele lat, nie przeszkadzający bynajmniej choremu. Guz ten niekiedy 
znikał zupełnie, to znowu wracał do pierwotnej wielkości, nie sprawiając żadne
go bólu. Gdy chory czul mocniejsze naprężenie guza, uciskał go, poczem pe
wna ilość żółci wylewała się do kiszek a guz się zmniejszał. Środek ten jednak 
nie zawsze się udawał, guz w nocy a nawet wśród dnia wypróżniał się sam, nie 
zwracając uwagi chorego. Niekiedy wypróżnianiu się guza towarzyszył lekki 
ból, zwiastujący choremu potrzebę oddania stolca zawierającego massę żółci.

Gdy jednak żółtaczka trwa miesiącami całemi i mimo odpowied
niego leczenia ciągle się zwiększa, stolec jest ciągle odbarwionym, 
chory chudnie i gdy nareszcie wyczuwalne przedtem obrzmienie wą- 1

1) Gaz. des hópit. 1842 Nr. 34.
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troby zaczyna znikać, to objawy te wykazują stałe zamknięcie prze
wodu żółciowego, zanik wątroby, a wszelkie metody leczenia okażą 
się bezskutecznemi. Przedewszystkiem unikajmy w tych razach 
środków osłabiających, mianowicie kalomelu, który nie tylko że w po
dobnym razie nie przynosi żadnego pożytku, ale przeciwnie może szko
dzić, sprowadzając ślinotok. Zalećmy lekkie strawne pokarmy o ile 
możności bez tłuszczów, oraz środki wypróżniające, co jest zupełnie 
usprawiedliwionem z przyczyny upośledzonego trawienia i zwolnienia 
ruchów robaczkowych kiszek. Gdybyśmy chcieli stosować leczenie 
radykalniejsze możemy zalecić ostrożne używanie wód mineralnych 
alkalicznych, jak „Marienbad, Karlsbad, Eger-Salzquelle, zwłaszcza 
w wypadkach gdzie przypuszczamy zamknięcie przewodu przez 
uwięzgnięty kamień żółciowy. Nawet w wypadkach gdzie nie może
my robić tego przypuszczenia, użycie wspomnianych wód mineralnych 
przynosi ulgę chwilową, ułatwiając wypróżnienia i zwiększając wy
dzielanie moczu. F rerichs (I p. 139) u pewnej kobiety z tak roz
szerzonym pęcherzykiem żółciowym, że sięgał na 11/2 cala pod kość 
biodrową i podnosił ścianę brzuszną, zrobił przekłócie, chcąc usunąć 
napięcie i ból, przyczem wypuścił około 10 uncyj żółci. Operacye 
tego rodzaju, przynosząca tylko chwilowo ulgę. może być tylko doko
naną w tych razach, gdy silne wystawanie guza, jego wrażliwość 
i nieruchomość dowodzą stałego zrośnięcia ze ścianą brzuszną.

III. Tłuszczowe zwyrodnienie (stłuszczenie) wątroby.

(Degeneratio adiposa hepatis. Hepar adiposum).

Anatomia porównawcza wykazuje, że w ogóle komórki wątroby 
ze szczególną łatwością nagromadzają w sobie tłuszcz, jest to stanem 
fizyologicznym dla wielu zwierząt niższych (bezkręgowych i wielu 
ryb) a nawet wyższych w pewnych epokach życia, jak naprzykład 
w okresie życia płodowego ssących, ptaków i gadów. Obecności tłu
szczu w komórkach wątroby u dzieci i dorosłych nie należy uważać 
bezwarunkowo za stan chorobliwy, owszem nagromadzenie się nie nad
mierne tłuszczu w wątrobie jest do pewnego stopnia stanem fizyolo
gicznym. Główną rolę w tym względzie odgrywa dyeta. Magen- 
die, Gl uge i Thiernesse wytwarzali sztucznie stłuszczenie wą
troby u zwierząt, karmiąc je wyłącznie tłuszczem i zastrzykując
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tłuszcz płynny do naczyń; do podobnych rezultatów doszli w naszych 
czasach Bidder i Schmidt,  Lane i Frerichs.  Ostatni robił 
następujące doświadczenie, psom obok zwykłego pożywienia dawano 
dziennic 1/2 — 1 uncyi tranu rybiego: po trzech dniach znaleziono już 
w komórkach wątroby kropelki tłuszczu, po dniach ośmiu całe prawie 
komórki były niemi wypełnione. Łatwo pojąć, że skoro dyeta podo- 
bna trwa bardzo długo, wywołuje stałe odłożenie się tłuszczu w ko
mórkach wątroby. Tenże sam skutek sprawia zbyt obfity pokarm, 
bogaty w wodany węgla, choćby był nawet ubogim w tłuszcze, skoro 
indywiduum przyjmując go, pędzi życic siedzące, próżniacze. Wrócę 
jeszcze do tej kwestyi, tu zaś nadmieniam, że zapewne żyła wrotna 
przenosi tłuszcz do komórek wątroby. Za tem przemawia fakt obser
wowany przez Gul l iver'a i Virc howa, że tłuszcz przedewszy- 
stkiem odkłada się w komórkach przylegających bezpośrednio do roz
gałęzień żyły wrotnej, to jest w części obwodowej zrazików wątroby. ') 

Chorobliwa obecność tłuszczu w wątrobie występuje w rozmai
tych formach, jest albo jedyną zmianą w budowie przyrządu, albo też 
towarzyszy innym jeszcze zmianom. Pierwszą formę nazywamy słu
sznie po prostu stłuszczeniem wątroby: wedle Rokitanskyego od
znacza się następującemi anatomo-patologicznemi właściwościami 
Wątroba powiększona z przeważnem powiększeniem w kierunku sze
rokości, spłaszczenie i zgrubienie brzegów, otoczka surowicza gładka, 
połyskująca, przezroczysta, mocno napita, w dotknięciu wątroba cia- 
stowata, nacisk palca pozostawia przez czas jakiś dołek; zewnątrz 
i wewnątrz zabarwienie żółto czerwonawe a nawet żółto białawe je
dnostajnie, barwa wielce podobna do zeżółkłych liści, bladość i niedo- 
krewność, zawartość łojowata zdradzająca się przez osad tłuszczowy 
na powierzchni noża suchego i nieco ogrzanego użytego do przekroju, 
oraz przy ogrzewaniu mocniejszem wątroby. Mogą być liczne od te
go wyjątki. oczem obszerniej mówi Frerichs (I p. 304). Otłu
szczała wątroba nie zawsze jest powiększoną, może być nawet w za 
niku: brzegi pozostają zaostrzone, a osad na nożu powstaje i przy przeci-

') K o l l i ker (Verh, d. phys. med. Gesellsch. zu Wurzburg. VII p. 
174), stale znajdował u ssących zwierząt w pierwszych dniach po urodzeniu 
mniejszą lub większą ilość tłuszczu w wątrobie, przypuszcza, że tłuszcz 
dostaje się tam za pośrednictwem naczyń chłonnych, na co jednakże stano
wczych dowodów nic przytacza. Fr e r i c h s  wyjątkowo widział nacieczenie 
tłuszczowe komórek w pobliżu żył wątrobowych, gdy tymczasem komórki na 
obwodzie zrazika położone były zupełnie swobodne.
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naniu ubogiej w tłuszcz wątroby, blade zaś zabarwienie miąższu 
zdarza się i przy prostej niedokrewności. Powierzchnia rozkroju ma 
wygląd siateczkowaty, jest jakby złożoną z dwojakiej substancyi, je
dnej brunatno-czerwonawej, drugiej jasno-żółtej, pierwsze tworzy wy
sepki otoczone substancyą jaśniejszą. Część jasna odpowiada części 
obwodowej zrazika, gałązkom żyły wrotnej, dokoła których przede- 
wszystkiem tłuszcz się odkłada, część ciemniejsza żyłom centralnym, 
i około nich leżącym przekrwionym naczyniom włosowatym i bogatym 
w barwik komórkom. Poznajemy więc nowa formę wątroby „mu
szkatołowej". Najważniejszem zawsze będzie badanie drobnowidzo- 
we, które wykazuje, że komórki leżące zwłaszcza przy obwodzie zra
zika są wypełnione mniejszemi i większemi kropelkami tłuszczu a nie
kiedy jedną dużą kroplą. Czy tłuszcz odkłada się i zewnątrz komó
rek, jest kwestyą bardzo wątpliwą. Pozornie dzieje się to wedle 
Lr reboul l eta skutkiem uszkodzenia komórek przez nóż lub igłę. 
Komórki wątrobowe, zawierające w rzadkich wypadkach krupki kry
ształów margarinu, tracą coraz bardziej zawartość prawidłową drobno
ziarnistą i zabarwioną, miejsce jej zajmuje tłusz, który dwu lub 
trzykrotnie zwiększa ich objętość; to tłómaczy nam powiększenie ca
łego przyrządu. Odbarwienie miąższu powstaje przez ucisk wywie
rany przez komórki powiększone na gałązki żyły wrotnej, której krąże
nie doznaje przeszkód. W tej formie stłuszczenia tłuszcz przenika 
wszystkie tkanki wątroby i stanowi jedyną dającą się wykazać zmia
nę w budowie anatomicznej; druga forma jest tylko powikłaniem in
nych zmian budowy daleko ważniejszych, to jest towarzyszy wysię
kom zapalnym, rakom, bąblowcom. We wszystkich na końcu przyto
czonych wypadkach drobnowidz wykazuje gdzieniegdzie komórki na
cieszone tłuszczem. Piękna praca Reirhardta  o komórkach ziar
nistych najlepiej wyjaśnia te zmiany. Badacz ten, zbyt wcześnie 
zgasły dla nauki, pierwszy wykazał, że komórki ziarniste czyli wy
pełnione tłuszczem nie stanowią osobnego rodzaju komórek, ale two
rzą pewien stopień rozwoju, któremu ulegać mogą wszystkie komórki 
przy pewnych okolicznościach. Mianowicie też dzieje się to przy 
przemianie wstecznej komórek, to jest stłuszczeniu, któremu ulegają 
komórki części przekrwionej lub będącej w stanie zapalnym. Fakt 
ten stwierdziły obserwacye nad stłuszczeniem komórek nabłonkowych 
przewodzików nerkowych przy chorobie Brighfa,  oraz nabłonków 1

1) Mem. de 1’Acad. XVII p. 38 7.
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płuc przy zapaleniu tego przyrządu, mamy więc zupełne prawo zasto- 
stosować go do komórek wątroby; nic zatem dziwnego, że przy róż
nych cierpieniach wątroby, którym towarzyszy uporczywe przekrwie
nie i zastój krwi, spotykamy się ze stłuszczeniem częściowem komó
rek. W tego rodzaju stanach stłuszczenie jest cierpieniem wtórnem, 
jakkolwiek bardzo ważnem, gdy tymczasem tam gdzie stanowi jedyną 
zmianę budowy i zajmuje całą wątrobę, powinno być uważane za cier
pienie pierwotne.

Objawy.  Ponieważ obrzmienie wątroby następuje dopiero 
w dalszym okresie zwyrodnienia, a czasami wcale nie bywa, nic dzi
wnego zatem, że nacieczenie tłuszczowe może mieć miejsce przy nie
zmienionej objętości wątroby. W podobnych razach niepodobnem bę
dzie stanowcze rozpoznanie, tem bardziej, że nawet przy dość zna- 
cznem powiększeniu wątroby brakuje zresztą innych objawów wy
raźnych. W śród tych okoliczności jedyną wskazówką dla rozpo
znania będzie istniejące obrzmienie wątroby. Anatomia patologiczna 
uczy, że przy stłuszczeniu brzeg wątroby zwykle grubieje, przez co 
staje się bardziej tępym i zaokrąglonym, fakt ten może służyć do roz
poznania w tych razach, gdzie przez podatną ścianę brzuszną będzie
my w stanie wymacać dokładnie brzeg narządu, 1 w tym jednak ra
zie mogą być wyjątki. Bright  wspomina o pewnej 28-latniej sucho
tnicy, u której nie istniały żadne objawy cierpienia wątroby, której 
brzeg był w stanie zupełnie normalnym.

Przy stłuszczeniu nie występują nigdy objawy zaburzeń w czyn
nościach przyrządu, a chorzy przy daleko posuniętem cierpieniu uskar
żają się tylko na uczucie ciężkości w prawym boku, szczególnie dole
gające przy zmianie położenia. Naczynia krwionośne nie są zbyt uci
skane przez komórki wypełnione tłuszczeni i dla tego w rzadkich tyl
ko wypadkach dochodzi do zaburzeń w krążeniu i zastoju w gałęziach 
żyły wrotnej, co już objawia się uciążliwem trawieniem, przypadło
ściami hemoroidalnemi i skłonnością do rozwolnień. Rzadko też kiedy 
nacisk na przewody żółciowe ogranicza wydalanie żółci do tego sto
pnia, żeby powstać mogła żółtaczka; chociaż przy wysokim stopniu 1

1) Freri chs  (I p. 311) robi mi zarzut, że uważam zawsze odłoże
nie się tłuszczu w komórkach wątroby jako następstwo sprawy wysiękowej, a to 
przez porównanie ze wsteczną przemianą innych komórek. Zaprzeczam temu 
stanowczo. Zawsze uważałem, że pierwotna forma stłuszczenia powstaje przez 
dostarczenie komórkom wątroby tłuszczu od zewnątrz; przemianę wsteczną 
uważałem za powod formy wtórnej stłuszczeniu.
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stłuszczenia znajdujemy gdzieniegdzie rozszerzenie przewodów żółcio
wych. Zdaje się jednakże, że niekiedy ilość wydzielanej żółci zmniej
sza się. Freri chs w dwóch podobnego rodzaju wypadkach znalazł 
przewody żółciowe opróżnione i pokryte szaro-żółtawym śluzem, a kał 
w kiszkach popielaty. W wyjątkowych tylko razach żółć przestaje 
się zupełnie wydzielać, co powoduje zejście śmiertelne wśród ogólnego 
wycieńczenia i objawów mózgowych. Że w ogóle wydzielanie żółci 
mało cierpi przy stłuszczeniu o tem świadczą ryby, których wątroba 
przepełniona tłuszczem dostarcza tranu, a mimo to funkcyonuje nor
malnie. R oki tansky i Addisson zwrócili uwagę na znaczenie 
semiotyczne wyglądu ogólnej pokrywy ciała przy tem cierpieniu. 
Pierwszy wspomina o szarem zabarwieniu skóry i tłustawym pocie 
z właściwym zapachem, tymczasem Addi sson uważa prawie za znak 
patognomoniezny skórę bezkrwista, pół-przezroczystą, woskową na twa
rzy, grzbiecie ręki a nawet na tułowiu. W dotknięciu skóra taka 
jest zawiędłą, miękką, a przy wysokim stopniu stłuszczenia ma nabie
rać gładkości atlasu. Mogą być jednak wypadki stłuszczenia wątro
by bez wszelkich podobnych zmian w skórze, które zresztą zależą od 
obfitszego wydzielania gruczołów łojowych. Dlatego też często musi
my powtarzać słowa Louis o stłuszczeniu wątroby: ,,nons manquons 
des signes capablos, de la faire reconnaitre, a une epogne qaelconque de 
sa duree. En rain nous avons ete au devant des symptómes. qui pour- 
raient lui appartenir; nous nien avons recucilli aucun“.

Przyczyny.  W obce powyżej przytoczonych faktów, pozna
nie warunków, wśród których następuje odkładanie się tłuszczu w wą
trobie, jest rzeczą wielkiej wagi. Jest to jeden z tych rzadkich wy
padków, w którym staranna anamneza i uwzględnienie stanu wszy
stkich przyrządów więcej przyczynia się do rozpoznania, aniżeli bada
nie samego chorego przyrządu. Zwyrodnienie znajdujemy: 1) Naj
częściej przy gruźl i cy płucnej .  Louis na 174 wypadków gru
źlicy znalazł stłuszczenic wątroby 53 razy, Home na 65 wypadków 
15 razy, a Gl uge utrzymuje, że u wszystkich suchotników, jeżeli nie 
gołe oko, to drobnowidz wykazuje stłuszczenie wątroby. Jakkolwiek 
związek obu tych chorób mimo licznych hypotez nie został ostatecznie 
wyjaśnionym, l) to jednakże obrzmienie bezbolesne wątroby, bez za- 1

1) F r e r ich s (I p. 293) szuka przyczyny w zmianie składu krwi, wy
twarzającej się przy wyniszczeniu ciała. Krew jest przepełnioną tłuszczeni 
(wygląd mleczny, podobnie jak przy zakażeniu alkoholowym), który przy chu
dnięciu zostaje wessanym, a to dla pokrycia potrzeb przemiany materyi. Do
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burzeń w jej czynnościach, spotykane u suchotników, bez jednoczesne
go obrzmienia śledziony, wodnej puchliny i białkomoczu, budzić po
winno podejrzenie stłuszczenia wątroby, zwłaszcza gdy osoba chora 
jest płci żeńskiej. Louis wykazał, że kobiety suchotnice daleko 
częściej cierpią na stłuszczenie wątroby aniżeli suchotnicy; a 14 wy
padków Homw'a zdarzyło się u kobiet. Wiek mniejszy wpływ wy
wiera aniżeli płeć; znajdowałem często stłuszczoną wątrobę u dzieci 
mających gruźlicę. 1)

2) Połączone z żylnem przekrwieniem wątroby przy chorobach 
przewlekłych serca i płuc, wywołujących zaburzenia w krążeniu wą
troby. Virchow 2) zauważył, że komórki nabłonkowe pęcherzyka 
żółciowego w późniejszym okresie trawienia, gdy komórki wątrobowe 
tracą nieco tłuszczu, są nacieczone tłuszczem, podobnie jak komórki 
nabłonków kiszkowych, co zdaje się dowodzić, że część tłuszczu zosta je 
wydaloną z wątroby z żółcią, lecz powtórnie pochłoniętą z niej przy przej - 
ściu przez przewody żółciowe. Tym sposobem dostaje się tłuszcz do 
krwi żyły wątrobowej. Gdy jednakże chłonienie zostaje wstrzyma- 
nem przez większe ciśnienie w układzie żylnym, jak to ma miejsce 
przy przewlekłych cierpieniach płuc i serca, następuje zatrzymanie 
tłuszczu w samych komórkach wątroby.

3) U pijaków oraz łudzi pędzących życie bezczynne i rozpustne, 
spożywających dużo tłuszczu. W podobnych razach tłuszcz odkłada 
się także pod skórą i około wewnętrznych przyrządów. Mówiliśmy 
już wyżej o sposobie powstawania tego rodzaju stłuszczenia. Sprzy
ja stłuszczeniu brak ruchu, świeżego powietrza, dla tego też znajduje
my stłuszczenie wątroby nie tylko u pijaków i żarłoków, ale także 
u przeładowanych jedzeniem dzieci ubogich rodziców: sztucznie two
rzy się u gęsi karmionych w ciasnych klatkach, których wą
troba ma służyć do przyrządzania pasztetu. Wedle Wil l isiusa  
postępowanie to było znanem Rzymianom. ( Olim apud Romanos ars

tego przyłącza się ograniczone przyjmowanie tlenu przez płuca chore, co zno
wu powoduje zmniejszenie przemiany materyi.

1) Nie tylko przy gruźlicy ale także przy innych wyniszczających cho
robach znajdujemy tłuszczowe zwyrodnienie wątroby, i tak naprzyklad przy ra
kach innych przyrządów, po przewlekłej biegunce i dysenteryi ( L e g e ndre,  
Bu dd) po zgorzelinowych odleżynach ( Frerichs)  oraz obszernych oparze
niach ( Bri ght). R i l l i et i Barthez  widzieli stłuszczenie wątroby u dzieci 
niekiedy po ostrych wysypkach i tyfusie.

2) Virchow Archiv. XI 1 857. Cellularpathologie p. 29 7.



fuit, anserem ita pascere, ut hepar in immensum acerescens totum 
praeterea corpus praeponderaret).

Sądzę, że większą połowę obrzmień wątroby, napotykanych 
u osób w średnim wieku, mało używających ruchu a dużo jedzących, 
należy zaliczyć do kategoryi stłuszczenia wątroby,połączonego z prze
krwieniem. W tych wypadkach często połączonych z upośledzeniem 
trawienia, najlepszym środkiem leczniczym okazują się wody mineral
ne alkaliczne, które mocno alkalizując krew i żółć, sprowadzają rozpu
szczenie tłuszczu już odłożonego i zapobiegają odkładaniu się nowej 
jego ilości, nadto działają pomyślnie ze względu na wymagalną przy- 
tem dyetę i ruch na świeżem powietrzu. I w tym więc razie już pro
ste doświadczenie bardzo trafnie wskazało chorym podobnym wody 
Karlsbad, Marienbad, Kissingen i inne, zanim jeszcze anatomia patolo
giczna należycie rzecz rozjaśniła. Pomyślne działanie kuracyi wino
gronowej i tak zwanej wiosennej (sokami ziół) polega na tem, że sok 
winogron i ziół (zwłaszcza taraxacum) zawiera dużo alkalii, przytem 
chorzy muszą zachowywać właściwą dyetę, unikać tłuszczów i na
pojów spirytualnych, wstawać rano, używać dużo ruchu, co wszystko 
sprowadza pomyślny rezultat. Chorych podobnych należy wysłać 
latem do Karlsbad, Marienbad lub Kissingen, a to wedle ich ogólnego 
stanu, w kilka zaś tygodni po kuracyi u wód, zalecić w porze jesien
nej kuracyę winogronową nad Renem (Bingen), w palatynacie bawar
skim (Durkheim), w Meran lub nad jeziorem Genewskiem.

4) Levin doświadczalnie i na podstawie obserwacyi klinicznej 
przekonał, że stłuszczenie wątroby ma miejsce przy zatruciu fos
forem. 1) Z ośmiu królików zatrutych fosforem u sześciu znaleziono 
charakterystyczne stłuszczenie wątroby. U chorej otrutej, już za ży
cia można było stwierdzić dotykaniem i opukiwaniem powiększenie 
wątroby. Wiele podobnych spostrzeżeń udzielonych mi było ustnie 
przez Dr. Helberta członka rady lekarskiej miasta Hamburga, któ
ry dokonywał wszystkich sekcyi sądowych w tem mieście. Hel bert  
w podobnych razach oprócz stłuszczenia wątroby obserwował jeszcze 
stłuszczenie serca i mięśniów, naprzykład deltowatego, a Wagner  2) 
widział nadto stłuszczenie nabłonków kanalików moczowych, płuc, 
oraz swobodny tłuszcz w podścielisku tkanki płucnej. Nic nie wiemy

TŁUSZCZOWE ZWYRODNIENIE WĄTROBY.

1) Le v i n  Studien uber Phosphorvergiftung. Vi rebowa Archiv. 
T. XXI.

2) Archiv. der Heilkunde. III. 1 862. p. 3 59.
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pewnego, w jaki sposób powstają podobne stłuszczenia przy zatruciach 
fosforem. Stale przy zatruciu występuje żółtaczka, obecność jej 
usprawiedliwioną jest przez stan wątroby, ale nie wyjaśnioną dosta
tecznie. Część śmiertelnych wypadków, opisywanych pod nazwą 
,,ostrego zaniku wątroby", zwyrodnienia tłuszczowego, żółta
czki ciężkiej, zapewne należy do działu ostrego zatrucia fosforem.

IV. Przerost wątroby.

(Hypertrophia hepatis).

Jak ostrożnym być należy w przyjmowaniu chorobliwego prze
rostu lub zaniku wątroby, o tem uczą nas spostrzeżenia Frerichs’a 
(I p. 18) nad wielkością i wagą wątroby w stanach prawidło
wych i patologicznych. Wedle tych spostrzeżeń ,,u osoby zdrowej 
względna waga wątroby (to jest stosunek jej wagi do wagi całego 
ciała) może się wahać od 1:17 aż do 1:59, w latach średnich wynosi 
od 1:24 do 1:40; ciężar bezwględny dla tej opoki wynosi od 0,82 — 
2,1 kilogram". Przyczyną wahań jest wiek, (waga wątroby zmniej
sza się z wiekiem), ilość krwi wypełniającej naczynia wątroby, oraz 
czas w którym badamy; podczas trawienia powiększa się objętość 
i ciężar wątroby. Różnice mogą być także wywołane ogólnemi lub 
miejscowemi sprawami chorobowemi, szczegóły wykazuje tablica F re- 
richs’a (p. 24).

Ściśle biorąc, pod nazwą przerostu możemy rozumieć podniesie
nie sprawy odżywiania, pomnożenie lub powiększenie elementów wła
ściwych budowy. Dawniejsze spostrzeżenia Bianchie go 1), An- 
dral a (II p. 374) Abere rombie'go, Cruvei lhie r‘a i innych 
nie mają dziś wielkiej wartości, gdyż brak im badania drobnowidzo- 
wego. Więcej na uwagę zasługuje wypadek G luge ’go, 2) który 
także przedstawia pewną wątpliwość co do przerostu prostego, gdyż 
wątroba miała wygląd ziarnisty.  1 2 3)

1) Hist. hepatica p. 130.
2) Atlas der pathol. Anatomie. XII tab. 2.

3) Opisane przez Rok ita n sk y ’ego (Allg. Wien. med. Zeitg. 1809. 
Nr. 14) nowotworzenie substancyi wątrobowej w kształcie guzów ograniczonych 
leżących we wnętrzu narządu, ma znaczenie tylko dla anatoma. Toż samo
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W nowszych czasach stwierdzono prawdziwy przerost wątroby 
w następujących wypadkach: 1) Przy Leukemii (wykazali Bennet,  
Vogel ,  Uhle i inni) obok jednoczesnego przerostu śledziony i gru
czołów limfatycznych. Wątroba przytem ma bardzo znaczną objętość 
i wagę, jest jędrną, twardą, bardziej niedokrewną, aniżeli przekrwio
ną. Liczba komórek wzrasta (hyperplasia), a każda z nich jest dwa 
do trzech razy większą jak zwykle, zawartość bywa przeważnie mę
tna, ziarnista. 1) 2) Przy słodkomoczu (diabetes mellitus) wykaza
nym był przerost wątroby przez Frerichs’a (II p. 204) i Stockvi-  
s’a. Zaburzeń w czynności i w ogóle szczególnych objawów chara
kterystycznych nie zauważono przy przeroście, prócz powiększenia 
objętości, oraz zauważonego przez. Friedreichsa i Lebert a (II p. 
256) 2) zmniejszenia wydzielanej ilości żółci, o czem przekonywa za
wartość kiszek. .Nie więc nie możemy mówić ani o rozpoznaniu ani 
też o właściwem leczeniu.

V. Zwyrodnienie sadłowate lub mączkowate wątroby.

(Degeneratio amyloidea hepatis).

Rokitansky pierwszy opisał dokładnie „sadłowatą wątrobę", 
nie określając bliżej substancyi ,,sadłowatej“ stanowiącej nacieczenie.

powiedzieć można o przerostach miąższu, napotykanych w pobliżu głębokich 
blizn.

1) V irchow kilka razy znalazł przy tem kupki ziarenek gruczoło
wych, jakie znajdujemy w gruczołach limfatycznych, otoczone delikatną, prawie 
bezbudową otoczką, mianowicie też w pobliżu gałęzi żyły wrotnej. Fakt ten 
stwierdzili: Bo ttch er ( Vi rchowa Archiv. T. XVI 1858), Fr i edre i ch  
(tamże XII p. 37) i Lambi (Aus d. Franz-Joseph-Kinderspitale i t. d. I. 
Prag. 1860 p. 265).

2) Lebert  wedle swoich spostrzeżeń uważa prosty przerost wątroby 
za zmianę często napotykać się dające, zdaje się jednak, że nie grzeszy ścisło
ścią w tym razie. I tak naprzyktad, wspomina przytem o zwiększeniu ilości 
tłuszczu w komórkach, o substancyi bezkształtnej i fibro-plastycznych pier
wiastkach pomiędzy komórkami. Wypadek naprzykład przytoczony na 255 
stronicy jego dzieła niewątpliwie należy do działu stłuszczeń wątroby, a nie 
do prostego przerostu.
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Meckel  1) uważał ją za pokrewną cholesterinie, to jest za tłuszcz, 
gdy przeciwnie Virchow 2) porównywa ją z tkanką roślinną (Cellu
lose) i opisuje całość jako zwyrodnienie „mączkowate" tkanki. Sub- 
stancya ta, której obecność wykazaną została w wielu innych tkan
kach i przyrządach (małych tętnicach, wątrobie, śledzionie, nerkach, 
gruczołach limfatycznych, przewodzie pokarmowym) odznacza się 
szczególnym odczynem: pod wpływem działania jodu przyjmuje 
żółto-czerwonawą barwę, zmieniającą się na fioletową lub niebieską za 
ostrożnem dodaniem stężonego kwasu siarczanego. Co się tyczy wą
troby w szczególe, zauważono, że zmianie tej niekiedy ulegają tylko 
drobne gałązki tętnicy wątrobowej, gdy tymczasem w innych razach 
znajdujemy zmienione komórki wątrobowe przyległe tętnicy. 3) „Śle
dząc pojedynczą komórkę wątrobową, powiada Virchow, widzimy, 
że ziarnista jej przedtem zawartość, nadająca wygląd mętnawy, zwolna 
staje się jednolitą; jądro i otoczka znikają zwolna, przychodzi nareszcie 
okres, w którym widzimy tylko ciałko jednolite, lekko połyskujące, 
jednem słowem prostą bryłkę". Zupełnie podobnie opisują przemia
nę Roki tansky (I p. 327) i Frerichs (IIp. 168), gdy tymczasem 
Wagner 4) ogranicza zwyrodnienie tylko do naczyń, utrzymuje że 
znajdował komórki mocno ziarniste, zmniejszone lub zanikłe, ale nigdy 
zwyrodnione sadłowato.

Przerodzenie mączkowate występuje albo ogniskami albo też zaj
muje mniej więcej całą wątrobę jednostajnie, przyczem ta ostatnia 
jest mocno obrzmiałą, ciężką, konsytencyi ciastowatej nieco, otoczka 
surowicza mocno napięta. Barwy bywa szarej, szaro białawej, żółto 
lub szaro-czerwonawej, powierzchnia rozkroju gładka, prawie jednoli
ta, podobna do słoniny lub wędzonego łososia, z lekkim matowym po
łyskiem. Zwilgocenie powierzchni rozkroju roztworem jodu zabar
wia miejsca zwyrodnione na kolor czerwony, za dodaniem kwasu siar
czanego barwa się wzmacnia lub zmienia w fioletową. Zwyrodnienie

1) Annalen der Charite IV. 2. 1853.
2) Cellularpathologie. Berlin 1858 p. 337.
3) Jest to część średnia zrazików wątroby, część zewnętrzna (żyła wro- 

tna) częściej ulega stłuszczeniu, a wewnętrzna (żyła wątrobowa) przemianie 
czyli nacieczeniu barwikowemu. „Już gołem okiem możemy niekiedy roze
znać pomiędzy warstwą zewnętrzną żółtą białawą i wewnętrzną żółto-brunatną 
lub szaro-brunatną, warstewkę bladą, bezbarwną, twardą, odpowiadającą zwy
rodnieniu mączkowatenm1-. (Vi rchow Cellularpathologie p. 337).

4) Arch. d. Heilkunde I I p. 481. 186 1.
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mączkowate łączy się niekiedy z nacieczeniem tłuszczowem dokoła 
gałązek żyły wrotnej, z zapaleniem przewlekłem śródmiąższowem 
(cirrhosis) przy czem powierzchnia powiększonej wątroby wygląda 
ziarnisto i zrazikowato, nakoniec dość często towarzyszy przymio
towi wątroby (syphilis).

Jakkolwiek dotąd nie znamy zmiany w składzie krwi, która by 
mogła wyjaśnić zwyrodnienie mączkowate, mimo to jednak przyczynę 
zwyrodnienia upatrywać prawdopodobnie musimy w tego rodzaju zmia
nie. Za tem przypuszczeniem przemawia jednoczesne zajęcie wielu przy
rządów (wątroby, śledziony, nerek i t. d.), co dowodzi dyskratyczne- 
go charakteru sprawy, tembardziej, że towarzyszą mu objawy char
łactwa, wodnej puchliny. Zresztą zwrócić należy uwagę na warun
ki, wśród których rozwija się zwyrodnienie. Już w pierwszem wyda
niu swego dzieła Roki tansky zwracał uwagę na to, utrzymując, że 
wątroba sadłowata towarzyszy organicznym zboczeniom wegetaty
wnym, mianowicie zołzom, krzywicy, zadawnionemu przymiotowi, 
charłactwu rtęciowemu i t. d. oraz bywa wynikiem ogólnego charłac
twa przy gorączkach zimniczych. Spostrzeżenie Budd’a (p. 248), że 
zmiana podobna wątroby często towarzyszy zolzowatemu cierpieniu 
kości i stawów, zostało stwierdzonem przez innych (Meckel  i t. d.). 
Znaleziono go przy chronicznych zapaleniach stawów i próchnieniu 
kości. Niekiedy istnieje obok stłuszczenia wątroby u suchotników. 
Tutaj zapewne należy także opisywany przez dawniejszych lekarzów 
przerost wątroby u dzieci cierpiących na krzywicę (rhachitis).

Bianc hi powiada (Hist. hepatica p. 130) „la molem enormem, 
naturalis tamen habitudinis, grandescit hepar in pueris rhachitide 
affectis; adeo ut totam frequenter epigastrii regionem occupet, et ipsum 
quoque sinistrum hypochondrium attingat, interdum impleat.“ W za
każeniu przymiotowem (syphilis) obok zmian właściwych tej chorobie, 
znaleziono jeszcze przerodzenie mączkowate wątroby; wpływ zatrucia 
rtęciowego dziś bywa uważanym za wątpliwy na rozwój tego zwy
rodnienia.

Wedle Frerichs'a płeć męzka zdaje się być bardziej usposo
bioną do tego cierpienia aniżeli żeńska, na 68 wypadków tylko 15 
obserwowano u kobiet. Najczęściej spotykamy chorobę między 10 
i 50 rokiem życia, chociaż może się zdarzać wcześniej lub później.

Objawy.  Freric hs zwrócił uwagę, że komórki wątrobowe 
uległe zwyrodnieniu mączkowatemu przestają brać udział w f unkcyach 
wątroby, to jest nie wytwarzają żółci i cukru, a zwyrodniałe naczynia 
utrudzają prawidłowe przesiękanie. Warunki te pociągać za sobą muszą



ważne zaburzenia w odżywianiu, tembardziej że zwyrodnieniu ulega 
cały szereg ważnych przyrządów ciała. Chorzy maja wygląd blady, 
charłaczy, cierpią na niedokrewność (anaemia), lub zbytnią wodnistość 
krwi (hydraemia), a niekiedy powstaje prawdziwa leukemia.

Wątroba powiększona we wszystkich kierunkach, zwykle gład
ka, rzadko nierówna w dotknięciu, zwykle bywa niebolesną. Brak 
pospolicie żółtaczki i objawów zaburzeń w układzie żyły wrotnej, 
albo też zostają wywołane przez inne towarzyszące okoliczności. 
Obok tego daje się wykazać obrzmienie śledziony, wywołane również 
zwyrodnieniem. Zaburzenia w trawieniu, womity, wycieńczające 
biegunki nie tyle zależą od cierpienia wątroby, jak raczej od towarzy
szących mu zmian w błonie śluzowej kiszek, mianowicie drobnych jej 
naczyń. Istniejące także zwyrodnienie nerek bywa powodem białko
moczu. Zrozumieć łatwo, że wśród takiego stanu zejście prawie we 
wszystkich wypadkach bywa śmiertelnem.

Leczenie.  W świeżych wypadkach zwyrodnienia wątroby, 
gdy inne przyrządy mały jeszcze biorą udział w cierpieniu, możemy 
mieć nadzieję polepszenia przez polepszenie stanu ogólnego, co zresztą 
zostało stwi erdzonem w nielicznych co prawda wypadkach.

Wypadki przytaczane przez Gravesa 1), zwłaszcza pod wzglę
dem historyi chorób, są zanadto aforystyczne, aby mogły służyć za 
wskazówkę dla ustalenia metody leczenia; w każdym razie służyć mo
gą za dowód, że nawet w tych razach, gdy już istnieje przesięk w ja
mie brzusznej (ascites), wszystko może wrócić do pierwotnego stanu. 
Wszystko polega na tem, aby nie stosować na oślep tak zwanych 
„resorbentia“, jak kalomel, jod, lecz zawsze szukać wskazań w danym 
stanie wątroby, (idzie obok zwyrodnienia istnieje przymiotowe zaka
żenie, tam stosownie używać można jodek potasu oraz jodek żelaza, 
a oprócz tego zalecić kąpiele siarczane w Akwizgranie. Zupełnie 
tak samo postępujemy przy zakażeniu rtęciowem, gdy tymczasem przy 
charłactwie zołzowem (cachexia scrophulosa) obok preparatów jodu 
i żelaza, kąpiele solankowe znajdą zastosowanie, Podobnie postępuje
my przy ropieniach kostnych, chociaż w tych razach niestety rezultat 
bywa najgorszym. Gdy zwyrodnienie łączy się z charłactwem zim- 
niczem, zalecamy żelazo obok chininy, pożywną dyetę, wino i świeże 
powietrze. Wody mineralne roztwarzające (Karlsbad, Marienbad, 
Franzensbad, Kissingen i innej trzeba zalecać bardzo ostrożnie.

3 0  CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

1) Clinical medicine p. 568.



PRZEWLEKLE ZAPALENIE WĄTROBY. 81

Frerichs wśród podobnych okoliczności stosując wodę Karlsbadzką, 
zauważył wprawdzie zmniejszanie się obrzmienia, ale za to charłactwo 
postępowało dalej; dla tego też spodziewa się lepszych rezultatów po 
wodzie Ems lub Weilbach. Pod tym względem lekarze zdrojowi 
w miejscowościach, do których uczęszczają chorzy na wątrobę, oddać 
by mogli wielką usługę, gdyby zbierali dokładne historye chorób, od
nośnie do anamnezy i działania źródła.

VI. Przewlekłe zapalenie wątroby.

(Hepatitis chronica).

Nazwa „przewlekłe zapalenie wątroby" jest zbyt nadużywaną 
w codziennej praktyce i dla tego wymaga ścisłego określenia. l’od 
nazwą „przewlekłe zapalenie wątroby" rozumiem taki stan patolo
giczny wątroby, przy którym skutkiem przekrwienia i zasto
ju krwi,  następuje wysięk do miąższu wątroby,  koń
czący się albo wytworzeniem nowej tkanki łącznej 
albo też ropieniem.  W pierwszym razie następuje stwardnie
nie miąższu lub marskość (zapalenie śródmiąższowe przewle
kłe (cirrhosis) , w drugim powstaje ropień wątrobowy. Marskość by
wa następstwem przewlekłego zapalenia tkanki łącznej, która jako 
dalszy ciąg torebki G lissona wnika do miąższu, otaczając pochew- 
kowato gałązki żyły wrotnej i kanaliki żółciowe. Od tej formy prze
wlekłego zapalenia odróżniam jeszcze drugą, w której wysięk zapalny 
nie tylko odkłada się w tkance łącznej, ale przenika wszystkie ele
menta tkankowe pewnej części wątroby i doprowadza je do zupełnej 
zagłady, formę tę nazywam po prostu s t w a r d n i e n i e m  (indu- 
ratio hepatis).

a) S t w a r d n i e n i e  w ą t r o b y  (Induratio hepatis).

Dla lepszego zrozumienia przytaczam tutaj dwa następujące 
wypadki:

Wypadek I. (Gluge Atlas der pathol. Anat. Zeszyt II p. 4)

Bibl. Um. lekk. Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Fr. Henoch. 6
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Kobieta lat 54. Z anamnezy dowiadujemy się, że była niezamężną 
w służbie na wsi. Na trzy tygodnie przed śmiercią, gdy wystąpiła wodna pu- 
chlina jamy brzusznej, radziła się lekarza z powodu boleści brzucha. W szpi
talu nie skarżyła się na boleści, lecz na ściskanie i trudność oddechania; stolce 
i mocz oddaje prawidłowo. Puchlina wodna jamy brzusznej bardzo zna
czna. Na dziesięć dni przed śmiercią ciągłe womity krwawe, a przy sekcyi 
znaleziono dużo krwi w żołądku; była też i żółtaczka. Z wyjątkiem wątroby 
wszystkie przyrządy ciała w stanie prawidłowym. Otrzewna otaczająca wątro
bę zgrubiała, powiększona wątroba (ważyła 53/4 funta) w trzech czwartych ule
gła chorobliwej przemianie. Powierzchnie jej obie blade z odcieniem żółta
wym, pokryte ziarnistością wielkości grochu aż do wielkości orzecha laskowego. 
Ziarnina ta twarda, na przekroju biała jednolita, nie przedstawia ani śladu bu
dowy komórkowej. Pomiędzy ziarniną mocna, włóknista tkanka łączna. Po
wierzchnia rozkroju wątroby po większej części jednolita, bez śladu prawi
dłowej budowy, szara, trudna do przekrojenia, twardości chrząstki; normalna 
tkanka żółtawa porozrzucana gdzieniegdzie wysepkowato. Drobniejsze naczy
nia prawie wszystkie opróżnione i zanikle, tylko większe naczynia żylne wyraź
ne i przepełnione krwią. W pęcherzyku żółciowym żółć gęsta, smolista, pę
cherzyk o ścianach zgrubiałych. B a d a n i e  d r o b n o w i d z o w e ,  Cały 
miąższ wątroby nacieczony białawym płynem, osadzającym się na skalpelu, 
z wyskokiem tworzy skrzep i zawiera liczne ciałka ropne. W miejscach gdzie 
miąższ wątroby zupełnie zniknął, utworzył się wysięk, albo ziarnisty, albo też 
zmieniony we włókna. Tkanka włóknista tego rodzaju nie tylko znajduje się 
pomiędzy ziarniną, ale także w całej substancyi wątroby. Uderzająco mało 
znaleziono naczyń włosowatych. Resztki komórek wątrobowych zmięszane 
z nielicznemi kulkami tłuszczu, których nieco więcej zawierają jeszcze zdro
we części miąższu, tłuszcz tworzył tu małe żółte ziarnistości wielkości główki 
szpilki.

W y p a d e k  II (obserwowany przezemnie w Listopadzie 1849 roku).

Ponieważ nie sam leczyłem chorego 53-letniego, lecz tylko na żądanie 
ordynatorów dokonywałem otworzenia ciała, nie mogę zatem wiele powiedzieć 
o przebiegu choroby. To tylko nadmieniam, że chory oddawna miał wątrobę 
powiększoną i żółte zabarwienie skóry i że nareszcie po obfitych krwotokach 
z odbytu zmarł skutkiem wycieńczenia. Sekcya wykazała umiarkowaną ilość 
surowicy w jamie brzusznej, wątroba, zwłaszcza jej część górna i tylna, mocno 
powiększona, powierzchnia w wielu miejscach bliznowato pościągana, miejscami 
lekko-ziarnista, w ogóle jasno-żółtawa z miejscami ciemniej prążkowanemi, 
zrazik S p ig e l a bardzo powiększony, przesycony żółcią, miękki, gdy tym
czasem reszta wątroby daje się krajać prawie jak chrząstka. Prawie trzy pią
te wątroby, zwłaszcza jej warstwy zewnętrzne składają się z massy prawie je
dnolitej, biało-żółtawej zbitej i twardej, z której daje się wycisnąć nieco lekko 
zmętnialego płynu. Badanie drobnowidzowe płynu, dokonane wspólnie 
z R e i n h a r d t’em, wykazało rozpadowe komórki i pojedyncze kulki tłuszczu, 
gdy tymczasem sama substancya złożona ze zbitej tkanki łącznej włóknistej. 
W małej części miąższu przesyconej żółcią lub przekrwionej, znaleziono ko
mórki wątrobowe zabarwione żółcią lub zawierające kulki tłuszczowe.
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Nie można zaprzeczyć podobieństwa zachodzącego w obu wy
padkach. Obadwa przedstawiają obraz przewlekłego zapalenia miąż
szu wątroby, które zakończone obfitym wysiękiem, na znacznej prze
strzeni zniszczyło elementa prawidłowej budowy (komórki, naczynia 
włosowato, kanaliki żółciowo) i ostatecznie wytwarzając zbitą włó
knistą tkankę łączną, spowodowało stwardnienie znacznej części wą
troby. Podobne zmiany mają niekiedy miejsce przy przymiocie trze
wiowym (siphilis visceralis). Powodem być mogą także złogi 
w przewodach żółciowych, drażniące mocno miąższ. 1).

b)  M a r s k o ś ć  wą t r ó b  y.

( Cirrhosis hepatis).

Gdy choroba mniej jest rozwiniętą, objętość wątroby bywa pra
widłową lub nieco nawet zwiększoną, przy dalszym rozwoju objętość 
wątroby zmniejsza się. Miąższ wątroby zaczyna się dzielić na zia
renka wielkości maku, siemienia konopnego, a niekiedy powstają czę
ści wielkości ziarnka grochu lub fasoli. Ziarenka te mieszczą się 
w tkance łącznej białej, zbitej, stanowiącej podścielisko. Powierzchnia 
wątroby staje się przez to ziarnistą, gruczołowatą, zrazikowatą, a oto
czka otrzewnej po większej części zmętniała, zgrubiała i zrośnięta 
z przyległemi częściami (przepona). Konsystencya wątroby jest skó- 
rzasto-odporną, twardą, trzeszczącą przy przecięciu, a objętość zmala
ła do połowy a nawet czwartej części, skutkiem czego wątroba ukry
wa się we wklęsłości przepony. Zmniejszona objętość szczególnie 
jest wyraźną przy brzegach, szczególniej brzeg przedni tworzy rąbek 
cienki ruchomy. Płat lewy dość często zmienia się w rodzaj wyro
stka błoniastego, modzelowato zbitego, miejsce właściwego miąższu 
zajmuje w nim pokurczona massa tkanki łącznej. Podobnież widzi
my pręgi i włókna tkanki łącznej w głębi płata prawego. Miąższ 
tworzący rodzaj ziarniny, może być zresztą prawidłowej budowy, 
zwykle jednak ziarnina bywa bladą, żółtawą, brunatną lub zielonko- 
watą, a komórki jej są przepełnione tłuszczem lub barwikiem żółci 
(Rokitansky). W rzadkich wypadkach przewlekłe zapalenie ogra-

1) Berlin. S c h m i d t a Jahrb, f. 1858. III p. 43. Fr e r i c h s  
II p. 93.
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nicza się do torebki Glissona i jej rozgałęzień, wtedy do zaniku 
wątroby nie przychodzi. Podobny wypadek opisuje Klinger.  1)

Wątroba niezbyt powiększona, na jej obwodzie pięć blinzowato podcią
ganych wklęsłości, w których tkanka łączna obficie jest rozwiniętą a przyle
gły miąższ pomarszczony i zanikły. Wnęka wątroby i żyła wrotna otoczona 
massą zgrubiałą tkanki łącznej, która wnika wgłąb miąższu wątroby towarzy
sząc rozgałęzieniom żyły wrotnej. W ogole rozgałęzienia żyły wrotnej nigdzie 
nie uległy zakrzepi a przewody żółciowe nie były o tyle zaciśnięte, aby to mo
gło szkodzić wydzielaniu żółci, co jednak czasami w podobnych razach miewa 
miejsce.
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Wedle spostrzeżeń Frerichs’a, przy przewlekłem śród- 
miąższowem zapaleniu większa część komórek miąższu wątrobowego 
ulega zagładzie, resztki ich dają się rozpoznać jako brunatne kupki 
barwika, umieszczone wśród pasemek tkanki łącznej. Reszta komó
rek tworzących ziarniste zraziki, ulega nacieczeniu tłuszczem w dal
szym rozwoju choroby, niekiedy nagromadzają się w nich drobinki 
barwikowe, rzadko kiedy ulegają przemianie mączkowatej. Drobniej
sze gałązki żyły wrotnej zostają zwężone przez kurczącą się tkankę 
łączną, a naczynia włosowate zanikają w miarę, znikania substancyi 
właściwej miąższu, tymczasem w nowej tkance łącznej przebiegają 
prosto naczynia włosowato, dające się nastrzykiwać z tętnicy wątro
bowej (Fre richs II p. 28). Pień i gałęzie żyły wrotnej bywają 
niekiedy rozszerzono i wypełnione skrzepem krwi (thrombosis), tętni
ca wątrobowa również rozszerzona z obszerną siecią naczyń włosowa
tych.2 )

Objawy występujące w pierwszym okresie, przewlekłego za
palenia wątroby można rozdzielić na dwie gruppy, powodem jednych 
jest cierpienie wątroby samej, drugie są wynikiem wspólcierpieniu 
innych narządów ciała. Zwykle objawy drugiej gruppy biorą prze. 
wagę, chory na nie się najwięcej uskarża i przywiązuje do nich wagę. 1 2

1) V i r ch ow a Archiv. XIł p. 5 5 0.
2) Wygląd ziarnisty przeważnie występuje przy marskości, chociaż nie 

bywa tylko wyłącznie w tym razie. Ziarnina tego rodzaju powstaje także, przy 
mechanicznych przekrwieniach oraz stłuszczeniu, o czem wspomina Fre r i chs  
(II p. 31) . Niżej będzie mowa o nierównej zrazikowatej powierzchni przy za
krzepie żyły wrotnej. Pamiętać też. wypada, że marskość bywa połączoną ze 
zwyrodnieniem mączkowatem, przyczem wątroba się nie zmniejsza, ale prze
ciwnie powiększa i ma wygląd ziarnisty. Nie należy się mylić, biorąc rzadkie 
wypadki wrodzonego podziału wątroby na zraziki, za stan chorobliwy.
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Mamy tu na myśli przedewszystkiem wadliwe trawienie (dyspe
psia) ze wszystkiemi odmianami, brak apetytu, język czysty lub obło
żony śluzem, zgaga, uciskanie i wzdęcie w dołku sercówym po jedze
niu, od czasu do czasu womity, stolec nieregularny, zwykle zaparty, 
oraz kał oddawany rozmaicie zabarwiony, raz jasno-żółty to znowu cie
mny zupełnie. Przy tem chory jest zniechęconym, niechętnie zajmuje się 
pracą, chociaż dawniej był bardzo czynnym, a jak każdy hypokondryk 
ciągle zwraca na siebie uwagę i jest w ciągłej obawie o stan swego 
zdrowia. Z początku chorzy sami, a nawej lekarze, uważając cierpi 
nie za proste osłabienie żołądka, próbują środków gorzkich wzmacnia
jących nawet wyskokowych, aż nareszcie żółtawe zabarwienie łączni
cy -raz szaro-ziemiste zabarwienie skóry zwracają uwagę na przy
rząd wydzielania żółci, jeśli, przypadkiem już przed tem uskarżanie 
się chorych na nieprawidłowe uczucie w prawem podżebrzu nie skło
niło do wybadania wątroby. W tym razie sprawa się rozjaśnia, gdyż 
objawy dotąd opisane, mogą mieć miejsce również przy nieżycie żołąd
ka i kiszki dwunastnicy, bez żadnego współudziału ze strony 
wątroby. Gdy jednakże przy badaniu znajdziemy okolicę wą
trobową mocno napiętą, wrażliwą na ucisk, a za pomocą doty
kania i opukiwania przekonamy się o wystawaniu brzegu wątro
by z pod żeber, mamy wtedy pewną zasadę do przyjęcia stanu zapal
nego wątroby 1). Pomylić się można tylko ze względu na 2 choroby 
to jest: 1) Katar kiszkowy dwunastnicy, sprowadzający przez zatka
nie przewodu żółciowego obrzmienie wątroby z powodu zastoju żółci, 
w takim razie musi istnieć wyraźna żółtaczka; i 2) rak zaczynający 
się rozwijać w wątrobie. Sądzę że niemożebnem będzie w tym okre
sie choroby rozpoznanie dokładne, czy mamy do czynienia z rakiem, 
czy też z przewlekłem zapaleniem.

W czasie pierwszego okresu choroby możemy się spodziewać 
dobrego rezultatu od stosownego leczenia, jeżeli mianowicie uwzglę
dnimy należycie stan ogólny, przy którym zapalenie przewlekło się 
rozwija. Choroba zakończa się, wysięk zostaje wessanymi, a jako ślad 
przebytego cierpienia pozostają częściowe mniej szkodliwe zmiany 
w tkance łącznej. Wśród podobnych okoliczności możebną jest po
myłka w rozpoznaniu, która jest wielkiej doniosłości. Skutkiem czę
ściowego nowytworzenia tkanki łącznej i kurczenia się jej bliznowatego, 1

1) Fre r i c h s  utrzymuje, że u ludzi chudych daje się wyczuć ziar
nista powierzchnia marskiej wątroby, rozumie się dopóki przyrząd jest powię
kszony, a zatem najczęściej przy galaretowałem nacieczeniu.
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może nastąpić dzielenie się wątroby na płatki pomniejsze, co już za 
życia daje się wyczuwać pod postacią nierówności i pogarbień po
wierzchni, dzieje się to przedewszystkiem przy zajęciu rozgałęzień to
rebki Glissona, sięgających aż do powierzchni. Za przykład słu- 
żyć może wyżej przytoczony wypadek Klingera. W podobnym 
razie łatwo możemy popełnić błąd, rozpoznając raka wątroby; gdy zaś 
następnie przy pomyślnym przebiegu miejsca wyniosłe spłaszczają 
się, możemy uważać cały proces za zabliźnianie się raka, który w isto
cie wcale nie istniał. Mogło się stać coś podobnego w wypadku 
Klingera, gdyby nie przypadkowe cierpienie, które zakończyło się 
sekcyą. Sądzę nawet, że niektóre obserwacye podane w dawniej
szych wydaniach tego dzieła, były wadliwe z tej właśnie przyczyny. 
Najłatwiej popełnić błąd przy stwardnieniu przymiotowem wątroby, 
gdy na jej powierzchni powstają guzowatości, wyczuwalne przez ścia
nę brzuszną. 1) Gdy jednak nastąpi drugi okres choroby, to jest gdy 
nowotworzenie tkanki łącznej jest na ukończeniu, sztuka lekarska 
może tylko przynosić ulgę tymczasową, jakkolwiek rozpoznanie nabie
ra zupełnej pewności co się tyczy formy chorobowej. Anatomiczną 
cechą tego okresu jest zniszczenie miąższu przez tkankę łączną, pod 
formą stwardnienia lub marskości. Następstwem tych zmian anato
micznych będzie znaczne utrudnienie krążenia krwi w wątrobie, gdyż 
wielka liczba naczyń została zamkniętą, powstaje zastój w pniu żyły 
wrotnej, rozszerzający się na jej korzenie, to jest na żyły żołądka, śle
dziony, kiszek i otrzewnej, nakoniec dochodzi do pęknięcia i krwotoku, 
albo też następuje przesięk surowicy do jamy brzusznej. Z drugiej 
znów strony ucisk wywierany przez tkankę łączną na najdrobniejsze 
kanaliki żółciowe we wnętrzu wątroby, utrudnia odpływ żółci, i dla
tego też, jakkolwiek nie dochodzi do żółtaczki mocnego natężenia, za- 
wsze, istnieje odcień żółtawy zabarwienia skóry i białkówki oka, cha
rakterystyczny dla cierpień wątroby. Prócz tego, czynność wydziel- 
nicza wątroby skutkiem zaniku licznych komórek miąższowych bywa 
mocno upośledzoną, a nawet może ustać zupełnie, co wpływa bardzo 
szkodliwie na przemianę materyi i wytwarzanie krwi.

Zwyrodnienie występuje najobszerniej przy marskości wątroby, 
gdy prawie cała tkanka łączna ulega zgrubieniu i rozrostowi, co sta
wi największą przeszkodę dla krążenia krwi w żyle wrotnej. W tym 
razie objawy następstw przewlekłego zapalenia wątroby występują

1) Bierm er Schweizer. Zeitschr. f. Heilkunde I 1802 p. 13 2.
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najwyraźniej. Ogromny zastój żylny, rozwijający się z powodu zam
knięcia układu naczyniowego wątroby we wszystkich korzeniach żyły 
wrotnej, a więc i w drobnych żyłkach otrzewnej, wywołuje obfity su
rowiczy przesięk do jamy brzusznej, powstaje wodna puchlina brzucha 
(ascites), która najstalej towarzyszy marskości wątroby. Niekie
dy stanowi ona obok brunno-żółtawego zabarwienia skóry jedyny 
wyraźny objaw choroby. Mimo to jednak Wallmann 1) w trzech 
wypadkach nie znalazł wodnej puchliny, jakkolwiek w jednym mar
skość wątroby była bardzo daleko posuniętą, a rozgałęzienia żyły 
wrotnej po części zamknięte. Wodna puchlina wtedy tylko nie wy
stępuje, skoro utworzy się krążenie oboczne żylne, przyczem zauważa
my mocno rozszerzone żyły w ścianie brzusznej. Jakkolwiek mecha
niczne warunki powstawania puchliny grają rolę główną, nie należy 
także zapominać współudziału otoczki surowiczej przy przewlekłem 
zapaleniu, na jej powierzchni zjawia się również wysięk zapalny, 
a w następstwie zrosty z przyrządami przyległemi. Takie ograniczo
ne przewlekłe zapalenie otrzewnej bywa powodem, że w płynie prze
siękowym, czysto surowiczym, znajdujemy strzępki włóknika, osady 
ropiaste pochodzenia zapalnego, o których obecności przekonywamy 
się przy sekcyi lub wypuszczaniu płynu z jamy brzusznej za życia 
chorego (paracentesis). Za kryteryum rozpoznawcze dla takich prze
sięków, wywołanych stanem chorobowym wątroby, jest pierwotny spo
sób rozwoju. Nieprzenikalność naczyń wątroby, oddziaływając bezpo
średnio nażyłę wrotną i jej cały układ, wywoła przedewszystkiem prze
sięk do jamy brzusznej, tymczasem przy chorobach serca cierpi przede- 
wszystkiem układ żyły głównej dolnej, ztąd też objawy puchliny roz
poczynają się brzęknięciem nóg, przesięk do jamy brzusznej należy już 
do objawów dalszych. Zasada ta oparta na anatomicznych warunkach, 
stosuje się do niezmiernej większości wypadków, ale nie do wszystkich, 
gdyż Andral przytacza wypadek, w którym przy zupełnie prawidło
wym stanie serca, skutkiem marskości wątroby zaczęła się rozwijać wo
dna puchlina, począwszy od brzęknięcia nóg i stopniowo dopiero zajmu
jąca coraz wyżej leżące części. W większej liczbie wypadków marskość 
wątroby nic stawia żadnej przeszkody odpływowi krwi z kończyn 
dolnych, jeżeli jednak w dalszym rozwoju choroby powstaje brzęknię- 
cie nóg, zależeć będzie to albo od powikłania z chorobą Bri ght a, 
albo od ucisku wywieranego przez płyn w jamie brzusznej zawarty 1

1) Oesterreich. Zeitschr. f. pract. Heilk. V. p. 9. 1859.
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na żyłę główną dolną i jej rozgałęzienia, albo nareszcie przypisać je 
można powstawaniu zakrzepów w żyłach udowych, jak to nieraz ma 
miejsce przy przewlekłych chorobach i leniwem krążeniu krwi 
żylnej. 1)

Przesięk surowiczy występujący zwykle na swobodnej powierz
chni otrzewnej, może niekiedy występować pod formą obrzęku błony 
surowiczej otaczającej kiszki i pęcherz. Zdaje się, że zastój żylny nie 
wywiera tego samego skutku na żyły błony śluzowej kiszek, gdyż do 
przesięku do światła kiszek nie przychodzi, i dla tego zwykle istnieje 
zaparcie stolca, nawet przy zupełnie rozwiniętej chorobie. Za to jed
nakże zastój w tych żyłach sprowadza inne bardzo ważne następstwa, 
z początku jest to tylko wadliwe trawienie (dyspepsia) oraz utrudnio
ne wessanie płynów, prędzej jednak czy później przychodzi do obfi
tych krwotoków żołądkowych lub kiszkowych. Jakkolwiek Law 2) 
posunął się za daleko, twierdząc, że ze wszystkich cierpień wątroby 
tylko przewlekłe śródmiąższowe zapalenie może sprowadzić womity 
krwawe oraz krwotoki kiszkowo (haemathemesis el melaena), przy
znać jednak wypada, że spotykamy się z niemi najczęściej przy roz
winiętej zupełnie marskości wątroby. Powodem krwawień bywa 
pęknięcie naczyniek przepełnionych żołądka i kiszek, przyczem krew 
wylewa się zwykle do ich wnętrza, niekiedy bywają wylewy pod 
otoczką surowiczą. B ecquorel 3) naprzykład znalazł w jednym 
wypadku w kilku miejscach pod otrzewną, okrywającą kiszki, naciecze- 
nia krwiste, a miejscami prawdziwe wylewy, tworzące rodzaj sterczą
cych krwawiaków pokrytych tylko przezroczystym listkiem otrze
wnej. W bardzo rzadkich wypadkach przyjść może zdaje się do pę
knięcia samej żyły wrotnej, jak to już Vesal ius  4) opisuje. Wy
żej już wspomnieliśmy w jaki sposób przy utrudnionem krążeniu krwi 
w żyle wrotnej, połączonej z układem żył odbytniczych, a za ich po
średnictwem z wielkim obiegiem, powstają guzy hemoroidalne i na
stępuje rozszerzenie żył ściany brzusznej. Na ścianie brzusznej mia
nowicie z prawej strony aż ku podżebrzu, a nawet do klatki piersio-

1) Przypominam jako przykład, o skrzepach krwi powstających w ży
łach udowych w ostatnim okresie suchot, poczem rozwija się obrzęk kończyn 
dolnych; oraz o zakrzepach w zatokach opony twardej mózgowia u dzieci bar
dzo wycieńczonych, co łatwo może wywołać przesięk do jamek mózgowych.

2) Dublin, med. Trans. I p. 165.
3) Arch. gener. 1810.
4) Opera. T. II p. 674.
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wej sięgają żyły rozszerzone powrózkowato. Złe następstwa nieprze- 
nikalności naczyń wątrobowych tym tylko sposobem dają się nieco 
wyrównać, gdy krew przez drogę żylną uboczną dostawać się może 
do serca. Sappe y 1) opisuje pięć grupp gałązek dodatkowych żyły 
wrotnej, mogących ulegać rozszerzeniu przy marskości wątroby. Dro
bne żyłki odprowadzające krew ze ścianek przewodów żółciowych, 
ścianek pęcherzyka żółciowego oraz więzów wątroby, a wpadające 
do żyły wrotnej, rozszerzają się wtych razach do grubości pióra kru
czego, coś podobnego widział S c h i f f  2) u zwierząt, u których wy
woływał stopniowo zakrzep żyły wrotnej. Niekiedy istnieją połącze
nia pomiędzy gałęziami żyły wrotnej i żyłami przeponowemi, albo 
pomiędzy żyłami żołądka a żyłą nieparzystą za pośrednictwem żył 
przełykowych dolnych, b ywa też czasami, że w zrostach pomiędzy 
otrzewną a ścianą brzuszną powstają naczynia, które służą jako 
droga komunikacyjna pomiędzy układem żyły wrotnej i wielkim 
układem naczyniowym. Oppolzcr 3) nareszcie utrzymuje, że 
widział drogę uboczną krążenia za pośrednictwem otworzonej ży
ły pępkowej wpadającej do gałęzi wrotnej w lewym płacie 
wątroby, czemu jednak Sappey stanowczo zaprzecza, twierdząc, 
że nie mogła to być żyła pępkowa, ałe po prostu była żyła pod- 
otrzewna znacznie rozszerzona, towarzysząca więzowi obłemu wątro
by teres hepatis) aż do opuszki żyły wrotnej (sinas), do której 
się. ostatecznie wlewa. Żyła ta, jak również kilka innych jeszcze, 
przeprowadza krew z żyły wrotnej do ściany brzusznej, zkąd za pośre
dnictwem żył nadbrzusznyeh i sutkowych wrócić może do prawej ko
mórki serca. Fakt stwierdzony zresztą przez doświadczenia Schil l a 
na żywych zwierzętach, autor ten nazywa wspominaną żyłę, żyłą 
około pępkową (v. parumbilicalis). Przy bardzo obszernej marsko
ści lub stwardnieniu, zwłaszcza gdy im towarzyszy zakrzep żyły 
wrotnej, pień i gałęzie tętnicy wątrobowej bywają niekiedy roz
szerzone.

Sądzić by można, że obszerny zastój we wszystkich gałęziach 
składających się. na wytworzenie żyły wrotnej, powinien przedewszy- 
stkiem sprowadzić obrzmienie śledziony tak ściśle połączonej z wątro-

1) Recherches sur uu point d’auat. patii, relatif. a 1'histoire de la 
cirrhose. Mem. de 1’acad. de med. 1 859.

2) Schwei t zer .  Zeitsohrift i', Heilk. T. I 1862 p. 4 2.
3) Prager  Vierteljahrssehrift 18 11. Zesz. 3
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bą. Nie zawsze tak bywa, jakkolwiek w ogólności obrzmienie śledzio- 
ny należy do bardzo częstych objawów towarzyszących marskości wą
troby. Op p o l z e r  nie widział obrzmienia śledziony w czte
rech wypadkach marskości wątroby; Andral  znajdował śle
dzionę w jednych razach obrzmiałą, to znowu prawidłową, małą lub 
zmiękłą, albo też zmniejszoną i stwardniałą. Frerichs w 36 wy
padkach marskości znalazł śledzionę obrzmiałą 18 razy, jakkolwiek 
nigdy nie przechodziła podwójnie lub potrójnie naturalnej swej wiel
kości. Taka różnica rezultatów polega zapewne na obecności lub 
braku żylnych połączeń, ułatwiających odpływ krwi z żyły wrotnej 
do wielkiego układu żylnego, przyczem żyła śledzionowa należycie 
ze krwi opróżniać się może. Obrzmienie śledziony może znikać po 
wymiotach krwawych, jak o tem świadczy następujący wypadek przy
toczony przez Br i g h l a. 1)

Chory 23-letni, krawiec, pijak nałogowy, przed trzema laty po opadnię
ciu zaczął się uskarżać na wzdęcie w okolicy żołądkowej, przyłączyło się do 
tego stopniowo mocne wzdęcie brzucha i często powtarzająca się żółtaczka. 
W czasie wstąpienia do szpitala znaleziono: znaczną puchlinę wodną jamy 
brzusznej (ascites), mocne rozszerzenie żył podskórnych ściany brzusznej, żół
taczkę, a pod brzegiem lewych żeber guz nieregularnego kształtu, sięgający ku 
dołowi prawie aż do miednicy, a na prawo do pępka. Można było wymacać 
niewyraźnie lewy płat wątroby, stolce odbarwione, mocz zawiera barwiki żół
ciowe. W czasie pobytu w szpitalu guz z lewej strony raz się zwiększał to 
znowu się zmniejszał. Przesięk w jamie brzusznej i żółtaczka ciągle się zwię
kszały, a po womitach krwawych, powtarzających się z rzędu kilka dni chory 
zmarł. Sekcya: wątroba mała, ściągnięta, twarda, bardzo wyraźnie podzielona 
na zraziki, z których bardziej wystające są oliwkowo-zielono zabarwione, reszta 
wygląda srebrzysto-szaro, a to zpowodu zmętnienia i zgrubienia otoczki suro
wiczej. Wątroba kraje się jak chrząstka, powierzchnia rozkroju cała ziarni
sta, widać na niej pręgi białe zgrubiałej tkanki łącznej, barwa ciemno-oliwko- 
wo-zielona; w niektórych średniej wielkości przewodach żółciowych znajduje 
się żółć śluzowata, w pęcherzyku żółciowym 3 — 4 uncyj śluzowego płynu. 
Przewody żółć wyprowadzające bardzo rozszerzone, a w torebce Gl i s s ona  
kilka ciemnych, twardych, obrzmiałych gruzełków. Śledziona bardzo duża 
lecz wiotka, zapewne opróżniona ze krwi (skutkiem womitów krwawych), waży 
3 funty i 10 uncyj, budowy prawidłowej. Tkanka stwardniała i zmieniona 
podobnie do wątroby.

Zresztą należy mieć na uwadze, że obrzmienie śledziony być 
może następstwem poprzednio przebytej zimnicy i dochodzić z tego 
powodu do bardzo znacznych rozmiarów. Bright u pewnego mary-

1) Guy Hospit. Report, Vol III. p. 417.
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narza 39-letniego, z mocno rozwiniętem stwardnieniem wątroby, zna
lazł śledzionę sześć razy większą jak w stanie normalnym, mięsistą, na 
powierzchni jej znajdowały się blaszki chrzęstnawe.

Łatwo pojąć, że marskości towarzyszą także zaburzenia w wy
dzielaniu i wydalaniu żółci, obfity wysięk a następnie wytwarzanie 
się nowej tkanki łącznej uciskają na kanaliki żółciowo, z drugiej znów 
strony skutkiem zaniku miąższu zmniejsza się ilość wydzielanej żółci, 
dla tego też przy sekcyi znajdujemy często pęcherzyk żółciowy wy
pełniony bladą słomkowego lub pomarańczowego koloru żółcią, co jest 
także powodem brudno-ziemistego zabarwienia skóry chorych, 1) któ
re w niektórych razach przy zaciśnięciu drobnych kanalików żółcio
wych i zastoju żółci w zanikającej wątrobie, może dojść do prawdzi
wej żółtaczki. Żółtaczka nie występuje jednakże stale (Wal lmann 
znalazł ją 13 razy w 24 wypadkach mocno rozwiniętej marskości), 
a gdy jest, kał nie bywa zupełnie odbarwionym, lecz przybiera kolor 
jaśniejszy, mocz bywa przytem pomarańczowy lub czerwonawy, mo
cno kwaśny i zawiera dużo moczanu amonii, osadzającego się po osty

1) Si non totius corporis, color saltem faciei sensibiliter commutatur, 
(Bian chi 1. c. p. 325). To szczególne odbarwienie skóry oraz wychudnięcie 
i osłabienie, towarzyszące wielu cierpieniom wątroby, dadzą się wyjaśnić teoryą
o jej czynnościach, podawaną przez K ollik e r ’a, W eb e ra , Le hmann’a
i innych. Wedle tej teoryi, wątroba bierze udział w wytwarzaniu a przynajmniej 
odmładzaniu ciałek czerwonych krwi, resztki wydalane bywają ze krwi pod formą 
żółci. Z tego powodu przy chorobach wątroby liczba czerwonych ciałek krwi ma 
się pomniejszać. Mo l e s c ho t t  ( Wien. mol. I Wochensche. 1854. 14) u żab 
z wyciętą wątrobą znajdował stosunkowo zmniejszoną ilość ciałek krwi czerwo
nych, zmniejszenie zaledwie w 1/3 dało by się usprawiedliwić utratą krwi 
przy operacyi. Nie tylko zatem badanie drobnowidzowe, ale i na drodze che
micznej (Lehmann) dowodzą, iż wątroba tak zarodkowa (Weber,  Kolli- 
ker) jako też zupełnie rozwinięta w wysokim stopniu ułatwia przemianę cia
łek bezbarwnych krwi na ciałka czerwono. Zgadza się to zupełnie z obserwa- 
cyą B uh la nad żółtym ostrym zanikiem wątroby, w wypadku tym komórki 
miąższowe rozpadły się w massę tłuszczową drobno-ziarnistą, a wiec dalej fun- 
kcyonować nie były w możności, otóż przytem znalazł we krwi prawego przed
sionka sercowego massę białych ciałek krwi, zdawało się że było ich więcej jak 
czerwonych. Ciekawa rzecz w jakim związku z tą teoryą będzie jedno z naj
większych odkryć w medycynie najnowszej, to jest odkrycie przez Bernarda  
wytwarzanie się cukru w wątrobie. Dziś już mamy ważną wskazówkę tego 
związku. Bernard  zauważył, żc cukier gra wielką rolę przy wytwarzaniu 
się komórek zwierzęcych; miejmy nadzieję, że dalsze badania wykażą wpływ 
siły cukro-twórczej na wytwarzanie ciałek czerwonych krwi. (Porównać Cl. 
B e r n a r d  Lccons de physial. experimentale etc. Paris 1855 p. 246).
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gnięciu. Graves utrzymuje, że przy przewlekłem zapaleniu wątro
by widział kilkakrotnie szczególne ukształtowanie kału. Kał odda
wany ma kształt walcowaty, ale składa się z warstw różnobarwnych, 
jedna warstwa bywa gliniastą, druga normalnie żółto brunatną, co 
się powtarza kolejno.

R ozpoznanie.  Wszystkie objawy marskości przytoczone 
wyżej (puchlina wodna jamy brzusznej, womity i stolce krwawe, 
obrzmienie śledziony, barwa żółtawa skóry albo zupełna żółtaczka, 
wychudnienie i osłabienie) mogą występować i przy drugiej formie, 
zapalenia, to jest przy stwardnieniu wątroby, ponieważ jednak w tym 
ostatnim razie wysięk nie jest w bezpośrednim stosunku z naczyniami 
i nie zajmuje tak znacznej części wątroby jak marskość, przeto i obja
wy nie występują tak wyraźnie. Żaden z objawów nie służy do 
odróżnienia dwóch form przewlekłego zapalenia wątroby, rozpozna
nie musimy opierać na obecności lub braku obrzmienia wątroby oraz 
na momentach etiologicznych. Wiemy bowiem, że stwardnienie, 
z wyjątkiem niektórych wypadków, występuje zawsze pod formą dość 
znacznego obrzmienia, niebolesnego, tymczasem przy marskości nie tyl
ko brak obrzmienia, ale nawet opukiwaniu wykazuje pomniejszenie 
objętości przyrządu. Oppolzer zwraca uwagę na ton jasny w pra
wej połowie okolicy żołądkowej, spowodowany zanikiem przeważnie 
lewego płata wątroby; wartość tego objawu jest zresztą względną, 
gdyż łatwo popełnić błąd, skoro w okolicy tej mięści się pętla kiszki 
lub otorbiony zbiór powietrza, jak to raz sam Oppolzer widział 
przy wrzodzie dziurawiącym żołądka. Chcąc uniknąć błędu pamię
tać należy, że brzeg wątroby może być zepchniętym ku górze przez 
wzdęte kiszki pływające nad przesiękiem wypełniającym jamę brzu
szną; to naturalnie zmniejszy granicę tępości wątroby. Gdy wodna 
puchlina i połączone z nią napięcie ściany brzusznej utrudnia lub nie- 
możebnem czyni wybadanie wątroby, mamy prawo użyć przekłócia 
brzucha (paracentesis) w celu ułatwienia rozpoznania. Że marska wą
troba mimo zmniejszenia swej objętości daje się wyczuć, tego powo
dem bywają zrosty jej z dwunastnicą, odzwiernikiem, kiszką poprze
czną, jak to miało miejsce w pewnej obserwacyi Frer i chs’a 
(II p. 61).

Wspomnieć tutaj wypada o dwóch zmianach w budowie wątro
by, które z powodu swych następstw, są bardzo podobne do marskości, 

mogą za życia być rozpoznawane jako marskość wątroby.
1) Zatkanie pnia ż y ł y  wrotnej  lub jej gałęzi we wnę

trzu wątroby, wywołane sprawą zapalną samej żyły, lub innemi przy-
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czynami sprowadzającemi krzepnie krwi i powstanie czopków włókni- 
kowych (thrombosis). W tym względzie szczególniej interesu przed
stawiają dwa spostrzeżenia Frerichs'a (I wyp. 29 i 30). W pier
wszym zakrzep w żyle wrotnej powstał jako następstwo utrudnione
go krążenia żylnego, spowodowanego zapalnem zamknięciem światła 
tętnicy płucnej. W drugim żyła wrotna była zaciśnięta przez tkan
kę łączną nowowytworzoną, bliznowato skurczoną, która tworzyła 
zrost pomiędzy owrzodzeniem dwunastnicy i wnęką wątroby. Nie 
kiedy powodom zakrzepu bywa ucisk na gałęzie lub pień żyły ze stro
ny raka wątroby, żołądka lub sieci, wrastanie raka do światła żyły 
a bardzo rzadko uciśnienie przez rozszerzone kanały żółciowe; naj
częstszym powodom bywa sama marskość, skutkiem wytworzenia mas- 
s y  tkanki łącznej zaciskającej rozgałęzienia żyły wrotnej. Jeżeli 
zamknięciu uległy tylko pojedyncze jej gałęzie, nic spostrzeżemy ża
dnych objawów za życia, o istnieniu choroby dowiadujemy się na sto
le sekcyjnym. Skoro jednak, co rzadko się zdarza, zatkaniu ulegają 
większe gałęzie lub nawet sam pień żyły, wtedy krążenie cierpi na 
tem więcej aniżeli przy marskości, i koniecznemi są wszystkie jej smu
tne tego następstwa. Śledziona obrzmiewa, powstaje przesięk do jamy 
brzusznej, bywają krwotoki żołądkowe i kiszkowe, żyły ściany brzu
sznej ulegają rozszerzeniu, bywają śluzowe lub krwawo biegunki, 
a rozpoznanie staje się tem trudniejszem, że przy wysokim natężeniu 
choroby następuje również zanik wątroby  i zmniejszenie jej 
objętości .  Nie koniecznie jednak zanik wątroby bywa następ
stwem zakrzepu w żyle wrotnej, trwającym nawet dość już dawno; 
przekonywa o tem obserwacya Frerichsa  (I p. 280. wyp. 30); 
śledziona i wątroba miały prawidłową wagę i objętość, mimo to, że 
we wnętrzu żyły wrotnej znajdował się skrzep warstwowy ulegający 
w środku przemianie serowatej, który sięgał głęboko w gałęź prawą 
i lewą, wnikając do wątroby. ') Przy sekcyi znajdujemy na powierz-

’) Wypadki zakrzepu żyły wrotnej, mogą z uwzględnieniem warunków 
krążenia krwi w wątrobie, posłużyć do wyjaśnienia stosunku krążenia do wytwa
rzania żółci. Dawna kwestya sporna, czy do wytwarzania żółci dostarcza ma- 
teryału żyła wrotna czy też tętnice wątrobowe, została w ostatnich czasach 
rozstrzygniętą na korzyść tej ostatniej przez G in tr a e'a (Journ. de Bordeaux. 
June. Mars. 1856) i Ore.  Pierwszy zestawiając szereg wypadków, przeko
nał się, że zamknięcie przez czas dłuższy żyły wrotnej może istnieć bez zabu
rzeń w wydzielaniu żółci; drugi sztucznie sprowadzając stopniowe zamknięcie 
żyły zauważył, że wydzielanie żółci i wytwarzanie żółci trwało dalej bez prze-
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chni wątroby zagłębienia dość długie, przebiegające w różnych 
kierunkach i krzyżujące się, nieraz dosyć głębokie, powstające skut
kiem kurczenia się tej części miąższu, która zaopatrywaną była przez 
zamkniętą gałęż żyły wrotnej i uległa ściągnięciu bliznowatemu, pod 
zagłębieniem znajduje się tkanka włóknisto-komórkowa, modzelowata 
dochodząca do gałęzi żylnej i do niej jakby przyczepiona. Żyła bywa 
przytem zwykle rozszerzoną, często zgrubiałą, zrośniętą z częściami 
otaczającomi, wewnątrz nierówną, zaczerwienioną w ściankach znaj
dują się niekiedy drobne laseczki kostnawe, i albo już zamieniła się 
na rodzaj więzu powrózkowatego, albo też jest jeszcze zamkniętą 
przez skrzep włóknikowy, w części lub zupełnie zwyrodniony serowa
to lub zwapniały. (Rokitansky). Rozpoznanie wypadków tego 
rodzaju ze ścisłem odróżnieniem ich od marskości jest niemożebnem, 
ze względu na tożsamość objawów. Porównajmy tylko wypadek 
opisany przez Monnere ta. 1) Mężczyzna 42-letni bez żadnej wy
raźnej przyczyny w dniu 20 Września dostał womitów krwawych, 
przyczem wyrzucił około kwarty ciemnej skrzepłej krwi, wkrótce 
nastąpiły stolce krwawe. Stan się pogarszał, przyłączyła się wodna 
puchlina, żyły powierzchowne ściany brzusznej mocno były rozszerzo
ne, a 25 Października nastąpiła śmierć. Przy sekcyi znaleziono wą
trobę do tego stopnia zanikłą, że nie była większą nad dwie pięście, 
brak wyglądu ziarnistego, a wszystkie gałęzie żyły wrotnej wypeł
nione starymi w części odbarwionymi i suchymi skrzepami.

2) Zanik przewl ekł y  wątroby,  nie wywoł any  
marskości ą (Frerichs.  I p. 261). Wątroba bywa zmniejszoną

szkody. M o o s  ( Unters. u. Beobacht. uber Pfortalerentzandang. Heidelberg 
1859) dochodzi ze spostrzeżeń swych do wniosku, że prze,wiązanie żyły wrotnej 

zm niejsza wydzielanie żółci, k tóre zależy również oil krwi tętniczej. Nowsze 

spostrzeżenia na kotach robił S ch i f f  (Schweizer. Zeilschrift. f. Heilk. T. I 
1862). Rezultat był następujący: przerw anie krążenia tętniczego (podw ią

zanie tętnicy tró jdzielnej (art. coeliaca) nie wpływa na wydzielanie żółci, gdy 

tymczasem podwiązanie żyły wrotnej w strzym uje natychm iast wydzielanie, 

sprowadza niedokrewność wątroby i szybką śm ierć wśród głębokiego odurzenia. 

Przy stopniowo powstającem  zatkaniu (resp , zakrzepie) tworzy się krążenie 

oboczne, za pom ocą którego gałęzie żyły otrzym ują krew  i podtrzym ują w y

dzielanie żółci. Zdaje się, że z doświadczeń S c h i f f a  wypada ostatecznie, że 

krew  żyły wrotnej sam a przez się nie jest właściwą do wytw arzania żółci, lecz 

że bierze w te m udział w ogóle krew  żyłna dosta jąca się do jej pnia drogam i 
ubocznemi, a zapew ne i krew  tętnicza.

1) Union. med. 1849.
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we wszystkich kierunkach, traci na wadze, powierzchnia jest gładką 
lekko ziarnistą, w niektórych miejscach bliznowato pościąganą, miąższ 
ciemny czerwono-brunatny, budovva zrazikowa niewyraźna; żyła wro- 
tna aż do najdrobniejszych rozgałęzień przy powierzchni zrazików 
rozszerzona, ścianki jej już to w stanie normalnym już też zgrubiałe. 
Naczynia włosowate po większej części zanikają i są wypełnione bru- 
natnemi lub czarnemi ziarnkami i bryłkami barwika. Oczka wytwo
rzone przez naczynia włosowate i podścielisko łączno-tkankowe są 
zwężone, miejscami znikają zupełnie, tak iż ścianki zanikających na
czyń przylegają do siebie, w oczkach zwężonych widać gdzieniegdzie 
komórki zanikające. Torebka G lissona często bywa zgrubiałą. 
Komórki wątroby w niektórych miejscach znikają zupełnie, w innych 
znowu są wyraźne ale za to zmniejszone, blade, pomarszczone, kątowa - 
te, często zawierają ziarenka barwikowe, kulki tłuszczowe. W ka
nałach żółciowych niewielka ilość wydzieliny bladej, zawierającej 
częstokroć białko. Obok tego F rerichs zauważył wielokrotnie 
rozszerzenia żył w żołądku i kiszce grubej, podsurowicze wynaczynie- 
nie krwi oraz mechaniczny zastój żylny w śledzionie, nakoniec ogólną 
puchlinę wodną (ascites et anasarca). Jako następstwo zaniku wątro
by i połączonego z niem utrudnienia w krążeniu żyły wrotnej, może 
powstać zakrzep tej ostatniej. Co się tyczy warunków przyczyno
wych zaniku wątroby, to w sześciu wypadkach Frerichs’a były 
następujące: w pierwszym istniało zgrubienie torebki Gl issona sięga
jące w kierunku żyły wrotnej aż do jej najdrobniejszych rozgałęzień, 
co spowodowało zamknięcie naczyń włosowatych wraz ze wszystkiemi 
następstwami; w dwóch drugich wypadkach można było wykazać 
przepełnienie naczyń włosowatych ziarenkami barwika, jako następ
stwo długo trwającej zimnicy, nareszcie w trzech ostatnich zanik wą
troby towarzyszył przewlekłej sprawie zapalnej i owrzodzeniom 
w kiszce grubej i cienkiej. Do tejże samej kategoryi zdają się nale
żeć wypadki zaniku wątroby obserwowane przez Ha s pe l a 1) po 
biegunce krwawej (dyssenteryi) i zimnicy.

Przyczyny.  Po tej krótkiej wzmiance o sprawach chorobo
wymi: indentycznych prawie pod względem klinicznym z marskością, 
wracamy do przewlekłego zapalenia, chcąc się przekonać czy czasami 
stosunki etiologiczne nie dostarczą pewnej podstawy dla rozpoznania.

1) Maladies de l’Algerie 1850 p. 326.
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Zniszczenie i zwyrodn enie wątroby lub jej części, przez tak zwa
ne stwardnienie, występowało u zdrowych przedtem zupełnie osób bez 
żadnego wyraźnego powodu, w niektórych tylko razach było następ
stwem przymiotowego zakażenia.

Już dawniejsi lekarze utrzymywali, że wątroba bierze udział 
w cierpieniach syfilitycznych, a R icord powiada już o istnieniu 
nowotworów syfilitycznych w wątrobie (gummata syphilitica). Do
kładniej rzecz tę opisał Di ttrich 1). Znalazł u syfilityków lub 
u osób, które przedtem uległy zakażeniu, obszerne zaklęśnięcia i stwar
dnienia miąższu wątroby, spowodowane obecnością tkanki bliznowej 
włóknisto-komórkowej, wdrążającej się w głąb organu i sprowadzają
cej zanik właściwego miąższu. Zwyrodnienie tego rodzaju jest na
stępstwem sprawy zapalnej, towarzyszącej wtórnym objawom przy
miotu, wysięk włóknikowy ulega następnie przemianie w tkankę bli
znowatą, przez co tworzy pogłębienia i przykurczenia, wątroba na po
wierzchni staje się nierówną, pogarbioną, ziarnistą; naciska niekiedy 
na gałęzie żyły wrotnej, przez co powstaje ostatecznie obszerny zanik 
wątroby. U pewnego robotnika 50-letniego z obszernemi bliznami 
w gardzieli, znaleziono prawy płat wątroby do tego stopnia zanikły, 
że tworzył guzik wielkości talara, gruby na cal i złożony ze zbitej 
tkanki bliznowatej, był zrośniętym za pomocą błon fałszywych z prze
poną, a jedynym śladem pierwotnej jego budowy było kilka naczyń 
większych widocznych na powierzchni rozkroju. Miejsce prawego 
płata w podżebrzu zajmował obok jego resztek bliznowatych płat lewy 
znacznie przerośnięty, na którego powierzchni również można było 
zauważyć bliznowate wklęsłości. Zupełnie podobnym jest wypadek 
obserwowany przez Schu tzenberger'a 2), kobieta zakażona przy
miotem (owrzodzenia gardzieli, łuszczyca, obrzmienie gruczołów szy
jowych, zapalenie przewlekłe okostnej na kościach goleni) uskarżała 
się na tępy ból w prawem podżebrzu. Wątroba sterczała z pod brze
gu żeber na szerokość kilku palców, po trzytygodniowej kuracyi 
i wcieraniu maści rtęciowej zmniejszyła się nieco, gdy tymczasem in
ne objawy przymiotu zniknęły zupełnie. Po upływie lat dwóch ból 
w prawem podżebrzu powrócił z dawnem natężeniem, zjawiła się żół
taczka, a gruczoły szyjowe obrzmiały znacznie. Stan ten trwał przez 
dwa lata, przyczem wątroba tak się powiększyła, iż sięgała brzegiem

1) Prager Vierteljahrsschrift 18 4 9 . i 1850.  
2) Giaz. de Strasbourg. 3. 1856.
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aż do dołu biodrowego, śledziona obrzmiała, skóra przybrała kolor żół- 
tawo-zielonkowaty, stolce odbarwione, nareszcie zjawił się przesięk 
w jamie brzusznej. Leczenie przeciw-przymiotowe (rtęć i jod) pozo
stało bez skutku; po śmierci znaleziono lewy płat przerośnięty w spo
sób kolosalny, płat prawy zanikły dochodził wielkości nerki. Po
wierzchnia obu płatów ziarnista i zrazikowata, koloru naprzemian 
brudno-czerwonego, zielonawego lub żółtego, torebka zgrubiała, gdzie
niegdzie gwiazdowato pomarszczona i zaklęśnięta. Powierzchnia roz
kroju lewego płata ziarnista podobnie jak i powierzchnia zewnętrzna, 
podzielona na zraziki przez tkankę łączną bliznowatą; płat prawy zło
żony z tkanki włóknistej, w której ślepo kończą się uciśnięte kanaliki 
żółciowe. W lewym płacie kanaliki żółciowe oraz naczynia krwio
nośne znacznie rozszerzone. Wypadki przytoczone przedstawiają 
sprawę chorobową już ukończoną i rozwiniętą do najwyższego stopnia, 
znamy jednak wypadki mniej rozwinięte. Di ttrich u pewnej 30 
letniej syfilityczki znalazł w wątrobie guziczki okrągłe, szare, nie da
jące się wyłuszczyć, wielkości ziarna prosa lub grochu, porozrzucane 
w obu płatach i w różnej głębokości, już to w pobliżu gałęzi żyły 
wrotnej, już zdala od nich. Guziki złożone były z massy włókniko- 
wej skrzepłej różnej konsystencyi, gdzieniegdzie drobnoziarnistej; 
w środku guzików większych wyraźne zmięknienie, a w niektórych tyl
ko przemiana w ropę. U drugiego znowu syfilityka znaleziono wą
trobę powiększoną, niedokrwistą, twardości prawidłowej, na powierz
chni zaś obu płatów blizny mniej lub więcej głębokie, którym za pod
stawę służyła tkanka modzelowata mniej lub więcej obfita. W głębi 
prawego płata było kilka guzików wielkości fasoli, otoczonych skrze
pem włóknikowym, organizującym się w tkankę bliznową włóknistą, 
we wnętrzu zawierały śmietankową, żółtą, zgęstniałą ropą, w której 
drobnowidz obok komórek zwykłych znalazł dużo ziarenek tłuszczu 
i drobnoziarnistej massy rozpadowej. W innych znowu miejscach 
znaleziono twory świeższe, wielkości orzecha laskowego, i tu także 
była otoczka włóknista, a jądro tworzyła massa miękka, ropiasta. 
Jest to forma nazwana przez Virchow’a 1) ..hepatitis gummosa", 
gdyż guziki opisywane, pod względem budowy są zupełnie podobne 
do ziarniniaków sylilitycznych (Gummata syphilitica), rozwijających 
się w innych tkankach; a Ricord porównywał je do gruzełków 1

1) V i r c h ow’a Archiv. XV p. 51.

Bibl. Um. Lek. Choroby przy rządów jam y b rzuszn e j, Yr. lUnofh.



9 8

syfilitycznych tkanki łącznej, Budd opisywał je pod nazwą ,,gruzło- 
watych guzów" wątroby, nie wiedząc nic o ich stosunku do zakażenia 
przymiotowego. Otoczka wątroby ulega także przewlekłemu zapa
leniu, co sprowadza jej zgrubienie i zrosty z przyległ emi narządami. 
Nakoniec obok opisywanych zmian możemy napotkać zwyrodnienie 
mączkowate wątroby.

Od czasu Di t t r i cha liczba obserwowanych wypadków przy
miotowego zapalenia wątroby tak jest znaczną 1), a spostrzeżenia tak 
ścisłe, że zarzuty w tym względzie Bohmera nie zasługują na 
uznanie.1 2) Również i Vidal przy podobnym stanie rzeczy odwołał 
by zapewne swe zdanie, że: „la syphilis du f aie chez l'adulte est luin 
d'etre faite; elle n'est meme pas cummence e " . Ponieważ i u dzieci 
urodzonych z przymiotem dziedzicznym często spotykamy się z podo- 
bnemi zmianami w wątrobie, przeto nie możemy powątpiewać o istnie
niu przymiotowego śródmiąższowego zapalenia wątroby (Hepatitis 
interstitialis syphilitica). Zapalenie podobne kończy się albo wytwo
rzeniem ziarninowyeh guzów, albo też powstaniem nowej tkanki łą
cznej bliznowatej, sprowadzających zanik miąższu właściwego. Jeże
li zatem obok objawów przewlekłego zapalenia wątroby spotkamy 
się z objawami przymiotowego zakażenia, mamy prawo sądzić, że 
pierwsze jest następstwem drugiego i rozpocząć leczenie przeciwsy- 
filityczne. Wyżej już wspominaliśmy o możebności pomyłki ze 
względu na raka wątroby, gdyż kurczenie się nowej tkanki łącznej 
sprowadza pogarbienie powierzchni wątroby, która wymacywana zdaje 
się być pokrytą guzami. 3) Przy zapaleniu przymiotowem pomyłka 
jest jeszcze łatwiejszą, gdyż wątroba mimo częściowego zaniku po
większać może swą objętość skutkiem przerostu. Tym sposobem po
wstaje obrzmienie wątroby z powierzchnią guzowatą nierówną, zwła
szcza gdy powstaną ziarniniaki i rozwinie się zwyrodnienie mącz
kowate.

CHOROB Y P R Z Y R Z Ą D Ó W  JA M Y  BR ZU SZNE J.

1) F uhrer (Deutsche Klinik. 1854. 2 5), Ur ag (Wien med.
Wochenschrift 3 3 . 1857). F r i e d r e i c h  ( S c h mi d t ’a Jahrbuch. f.
1859 . I I I .  8). Wil ks (Transaet, of the pathol. soc. VIII 240). F re - 
r i c h s (l. c. II p. 158) i t. d.

2) Zeitschr. f. ration. Med. X. T. III. 1.
3) Conf. B i e r m e r (Schweizer. Zeitschr. f. Heilk. 1 186 2 p. 132 

i nast.)  Autor ten sądzi że wytworzenie p łatów guzowatych, nie tylko zależy 
od kurczenia się bliznowatej tkanki,  ale także od jednoczesnego przerostu 

miąższu wątroby.
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Co się ty c zy  etiologii marskości w ątroby, wiemy o te m, że czę 

stą  przyczyną b y w a  nadużycie napojów wyskokowych; w Anglii le

karze marską wątrobę nazywają po prostu „w ątrobą  pijaków" (Gin- 
drinkers-liver). W sprzeczności z te m stoją spostrzeżenie D u c h e -  

k 'a, iż we Lwowie pomimo rozprzestrzenionego pijaństwa rzadko mo

żna się spotkać z marskością w ątroby; a W a l l m a n n  na 24 w y p ad 

ki tylko 5 znalazł u nałogowych pijaków. W p ły w  napojów w ysko 

kowych na wątrobę starano się wyjaśnić dwojako, raz z B r o u s s a i s m  

przyjmowano istnienie podrażnienia przez alkohol błony śluzo

wej żołądka, które następnie miało się szerzyć na przewody żółciowe 

i sam miąższ w ątroby , drugi raz przypuszczano, że alkohol pochłonię

ty  w kiszkach dostaje się do krw i ży ły  wrotnej i bezpośrednio prze 

chodzi do w ątroby . M ożebność ostatniej okoliczności by ła  p rzyzna 

waną przez lekarzów dawniejszych, a w nowszych czasach zwrócili 

na nią uwagę M a g e n d i e ,  Cl .  B e r n a r d  i B e a u .  1) 2 3 Dawno już 

przedtem P e r c y  w rozprawie  uwieńczonej przez un iw ersy te t  edyn- 

burski, wykazał, że przy  zatruciu psów alkoholem, najwięcej daje się 

go znaleść w wątrobie. A zatem zapalenie śródmiąższowe może być 

następstwem bezpośredniego drażnienia w ą troby  przez w yskok. Prze 

mawia za tem jeszcze siedlisko choroby, która przedew szystk iem- zaj

muje tkankę łączną otaczającą gałęzie ż y ły  wrotnej; coś podobnego 

widzimy przy stłuszczeniu w ątroby, i w tym  razie tłuszcz odkłada 

się w komórkach miąższu, p rzy legających  do rozgałęzień ż y ły  wrotnej.

R ozpatrując powyżej warunki powstawania  przekrwień w ątro 

by, wspominaliśmy o ich zależności od zaburzeń w krążeniu, w y w o 

łanych zwłaszcza chorobami serca. B e c q u e r e l  2) przypisuje im 

wielkie znaczenie przy  pow staw an iu  marskości; w 42 wypadkach tej 

ostatnej choroby znalazł 21 razy  jednoczesne cierpienie serca, nad

mieniamy tylko, iż autor nie bierze ściśle pojęcia „marskości w ątro 

b y " . W 6 -ciu wypadkach k l i n g e r a  3) ani razu nie znaleziono 

choroby serca; a w 33 wypadkach F r e r i c h s a  tylko cztery  r a 

zy. P y tan ie  w ogóle, czy mechaniczny zastój k rw i w wątrobie

1) Mem, sur l'influence de l'ingestion d e certains alimens irritants sur
le developpement des maladies du foie. Socicte med des hop. d e Paris 10
Avril 18 5 0 .

2) Arch. gener. 1810.
3) V i r c h o w a  Archiv XII p 549 .
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skutkiem chorób serca, może doprowadzić do t ej formy zapalenia, któ- 

re  n a z y w a my marskością.

Powoływano się w tym  razie na podobieństwo do przewlekłego 

zapalenia nerek (Morb, Brighti), lecz ten dowód stracił  prawie całą  

wartość, od czasu gdy  zaczęto powątpiewać o zależności tej choroby 

od zastoju żylnego spowodowanego chorobami serca. Jednoczesny ro z 

wój obu chorób, to jest marskości wątroby i przewlekłego zapalenia ne 

rek, należało 4 razy  odnieść do jednakowego działania szkodliwego 

napojów w yskokowych na oba p rzyrządy : w Anglii szczególniej w i 

dzieć można jednoczesny rozwój obu chorób. 1)

W rzadkich wypadkach markość w ątroby  występuje jako cho

roba wrodzona; podobny w ypadek  opisuje W e b e r ,  2)

L e c z e n i e .  Leczenie przewlekłego zapalenia w ą troby  ty lko  

w pierwszym jego okresie może być uwieńczone pomyślnym skutkiem, 

to je st w te d y ,g d y  wysięk  w ystępu je  dopiero i nie uległ jeszcze zmia

nom, sprowadzającym zniszczenie miąższu i zmianę kszta łtu  w ątroby . 

W podobnym razie najwłaściwszą będzie łagodna  metoda przeciwza

palna z uwzględnieniem stanu  ogólnego. Ze środków zewnętrznych 

stosujemy miejscowy upust krwi z odby tu  lub przez postawienie p i 

jawek na podżebrzu. ostrożne wcierania szarej maści, ciepłe p rzypar-  

ki, w ezykatorye  (tak zwane latające); zaś do wewnątrz  małe daw ki 

kalomelu, rzewienia, aloesu czyli w ogóle środki przeczyszczające, j e 

dnem słowem całe nasze leczenie je s t  skierowanem ku temu celowi, 

aby  o ile możności zmniejszyć zastój zapalny w wątrobie. Nie potrze

bujemy zdaje się dodawać, że chory winien zachować dye tę .  a prze- 

przedewszystkiem unikać napojów wyskokowych. Unikać również 

wypada potraw  tłus tych , masła, mleka, aby nie popierać jeszcze wię

cej rozwijającego się nieraz stłuszczenia komórek wątrobowych. W ie 

my przecież F r e r i c h s  I p. 21), że w drugim okresie traw ien ia  w ą

troba w zrasta  co do objętości i wagi, w części skutkiem przekrwienia 

a w części skutkiem przepełnienia je j komórek substanc yami ziarni- 

stemi i bezkształtnemu W pływ  ten trawienia na stan wątroby w y 

stępuje tom wyraźniej, im pokarm był bogatszym w tłuszcz, lub im go 

było więcej odnośnie do zużycia; o te m należy pamiętać przy stanach 1 2

CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

1) W a l l m a n n  w Wiedniu na 24 wypadki marskości znalazł 17 

razy zmienione nerki (zapalenie i zanik), a 13 razy serce (raz przerost, lewej 

komórki,  5 razy prawej. 6 razy niedostateczność zastawki dwudzielnej, u w czę
ści i trójdzielnej).

2) Beitr. zur. pathol. Anat. d. Neugeb. Kiel. 185
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zapalnych. W okresie początkowym choroby oddają wielkie usługi 
wody mineralno alkaliczne, kilkakrotny pobyt w Karlsbadzie, Marjen- 
badzie lub Kissingen, połączony z kąpielami zwykłemi i błotnemi mo
że nie tylko powstrzymać rozwój choroby, ale i przerwać ją zupełnie. 
Nie ulega wątpliwości, że pomyślne działanie wód mineralnych nale
ży także przypisywać innym jeszcze warunkom, wywierającym wiel
ki wpływ na przewlekłe cierpienie wątroby. Do tych warunków na
leży: ranne wstawanie, ruch ciągły na świeżem powietrzu, samo zre
sztą podróżowanie, które z jednej strony podnoszą i przyśpieszają 
sprawę oddechania, a z drugiej oddziaływają pomyślnie na cały na
strój umysłowy, często przygnębiony w tych razach. Wedle wła
snych spostrzeżeń, R oth 1) zaleca używanie źródeł siarczanych 
Weilbach, przyczem objętość wątroby szybko się ma zmniejszać; nie 
możemy w tym razie wyrzec nic stanowczego dla braku własnych 
obserwacyi. Nareszcie spostrzeżenia nad zapaleniem przymiotowem 
wątroby uczą, że należy stosować leczenie przeciw-syfilityczne w ra
zach istnienia objawów drugo lub trzeciorzędowego przymiotu. 2)

Skoro tylko objawy zwiastują drugi okres choroby, nie możemy 
mieć żadnej nadziei na zupełne wyleczenie. Żaden środek nic jest 
w stanie usunąć wytworzoną już w wątrobie nową tkankę łączną. 
Prosto stwardnienie daje przynajmniej lepsze widoki co do długości 
życia, gdyż zwykle zajmuje część tylko wątroby, reszta przyrządu 
nieząjęta spełniać może właściwą jej funkcyę. Daleko niepomyślniej- 
szą jest marskość, która zajmując całą zwykle wątrobę, nie tylko 
upośledza jej czynność, ale sprowadza jeszcze przez utrudnienie krą
żenia nieuleczalne i fatalne następstwa. Cóż bowiem pomogą środki 
moczopędne, drastyczne a nawet przekłucie, gdy mamy do czynienia 
z wodną puchlinę jamy brzusznej, wywołaną stwardnieniem nieule- 
czalnem wątroby. Wszystkie środki działają odwlekająco, zwłaszcza 
przekłócie, gdy tymczasem środki przeczyszczające i moczopędne ża
dnej nieraz nie przynoszą ulgi. Tembardziej wystrzegać się należy 
preparatów rtęciowych i silnie działających wód mineralnych, które 
tylko osłabiają i przyśpieszają ogólną puchlinę wodną. Obok więc 1 2

MARSKOŚĆ WĄTROBY.

1) Die Bedeulung des kalten Schwefelwassers zu Bad Weilbach. 
Wiesbaden. 1854.

2) Wypadek opisywany przez B i e r m e r’a (Schweizer. Zeitschrift. 
f. Heilk. I  1862 p. I  j L) przedstawia przykład szybkiego znikania żóltaczk 
przy zadawaniu jodku potassu, gdy przytem śledziona zwolna się zmniejszała 
a nierówne guzowate obrzmienie wątroby żadnej nic uległo zmianie.
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posilnej lecz lekkiej dyety , ograniczyć się w ypada  do metody ła g o 

dzącej cierpienia. Stolec o tw arty  u trzym ujem y  za pomocą prostych 

środków (Electuar. lenil. Ex tract . Rhei composil, l a w a ty w y  i t. d.), 

trawienie podtrzym ujem y środkami gorzkiemi np. Fel. bovin, nako- 

niec p rzy  napadach duszności, spowodowanych puchliną wodną ja m y  

brzusznej, robimy przekłucie brzucha (paracentesis abdominis). Do 

t ego jednak  środka należy się uciekać tylko w ostatecznej potrzebie 

(indicatio c ilatis), gdyż p ły n  szybko się znowu nagromadza, a k i lka 

krotnie powtarzane przekłucie, zabierając z organizmu massę surowi

czego p łynu , może sprowadzić prędki upadek sił, objawy tyfoidalne 

i zejście śmiertelne.1 )

c)  Ro p i e ń  w ą t r o b y  (Abscessus hepatis).

Przechodzę nareszcie do tej formy przewlekłego zapalenia w ą 

troby, k tóra  doprowadzając do ropienia, staje się powodem w y tw a 

rzania się ropnia. Wiemy już, że ropnie wątroby mogą także być 

zejściem ostrego zapalenia wątroby.

Obraz ropnego zapalenia wątroby ulega zmianom w miarę te 

go, czy zapalenie rozwija się u osoby zdrowej przedtem, czy 

też u osoby osłabionej, zwłaszcza gdy  się przyłącza do istniejącej już 

przedtem choroby. U ludzi zdrowych ostre  zapalenie w ątroby, r z a d 

kie w ogóle, w tedy tylko prawie przechodzi w ropienie, jeżeli pow sta 

ło z p rzyczyny  traum atycznej ,  naw et o s t ry  przebieg tej choroby 

w krajach podzwrotnikowych zależy przew ażnie  od tej p rzyczyny.

Objawy choroby w takim razie są znacznego natężenia, a rozpo

znanie dość ła tw e m, przy uwzględnieniu warunków etiologicznych, 

zresztą pojedyncze wyjątkowe wypadki nie mogą być  uważane za 

prawidło. A n d r a l u pewnego młodego człowieka, zupełnie p rzed 

tem zdrowego, po siedemnastodniowej chorobie przedstawiającej 

wszystkie cechy gorączki t y foida lne j, znalazł świeży ropień wielko

ści pomarańczy w p ra w y m  płacie w ątroby. Mimo to za życia na j 

skrupulatniejsze badanie nie było w możności odkryć umiejscowienia

1) Używana dawniej, mianowicie przez Anglików Aqua rcgia (Acid. 
nitr. et acid. m uriat. ana) do wewnątrz i zewnętrznie do kąpieli przy przewle
kłych zapaleniach wątroby, okazała się zupełnie bezskuteczną. C f. T h o m 

s o n a  On diseases o f th e  liver  p . 2 8 7 . W innem miejscu powiemy, ja k  wy
śmienite usługi oddaje środek ten przy żółtaczce.
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choroby, jedynym objawem mogącym zdradzać cierpienie wątroby 
było żółtawe zabarwienie skóry na twarzy, dziwnie odbijające od ru
mieńców gorączkowych. Wypadek ten zasługuje na uwagę ze 
względu na świeżość ropnia, dwa inne wypadki przytoczone przez 
F rerichsa (II p. 117) dotyczą ropni otorbionych starych, które 
istnieć mogą i w innych przyrządach ciała, naprzykład w mózgu, i nie 
zostają rozpoznano za życia. W każdym razie wypadki te zwracają 
naszą uwagę na ukryte a przynajmniej bardzo niejasne występowa
nie ropni w wątrobie. Okoliczność ta chociaż tak często się powta
rza nie jest należycie uwzględnianą przez praktykujących lekarzów, 
którzy do nazwy „ropień wątroby" przywiązują przerażający obraz 
choroby, jak go typowo przedstawia szkoła. W Europie mało robio
no obserwacyi nad tem cierpieniem i dla tego chętnie posługujemy się 
spostrzeżeniami lekarzów praktykujących w Afryce i w ogóle w kra
jach podzwrotnikowych. Spostrzeżenia to posłużą nam za podstawę 
dalszego opisu.

Zrobiłem wyżej uwagę, iż objawy ropnia wątroby ulegają zmia
nom, w miarę tego czy choroba rozwija się w nastoju już przedtem 
osłabionym, lub jako powikłanie innej choroby; niekiedy w tych wa
runkach istnienie ropnia pozostaje w ukryciu. W krajach podzwro
tnikowych, wedle wiarogodnych badaczów, najczęstszym powodem 
utajenia się ropnia bywa endemicznie panująca w tych miejscowo
ściach dysenterya. Nowsi badacze, jak Haspel, Cambay, Brous- 
sais i Pa t t e loup, oraz wszyscy lekarze armii algierskiej stwier
dzają obserwacyę Annesle y’a, podaną przez tego autora w jego 
dziele o chorobach Indyi, że ropne zapalenia wątroby, rozwijające się 
w czasie przebiegu dysenteryi, nie przedstawia żadnych wyraźnych 
objawów. W wypadkach tego rodzaju albo natężenie dysenteryi 
o tyle się wzmaga, że zajmuje całą uwagę lekarza a nawet chorego, 
przez co mało się śledzi za powikłaniem, albo też to ostatnie nie zdra
dza się żadnym objawem, bez którego lekarze niedoświadczeni w tym 
względzie, nie mogą wyobrazić sobie możebności istnienia ropnia wą
troby. Że wśród podobnych okoliczności nawet w umiarkowanej 
strefie ropień wątroby nie bywa rozpoznanym, o tem przekonywa 
wypadek obserwowany przez Inman’a w Liverpoolu.

Chora -15-letnia przybyła do szpitala 21 Czerwca 18-13 r., wycieńczo
na w najwyższym stopniu. Zawsze żyła bardzo ubogo, a od 9 —10 tygodni 
cierpiała ciągle rozwolnienie, które z początku mało ją niepokoiło. Stolce na
stępowały bez boleści i wydymań, niekiedy zawierały żyłki krwawe, brzuch za
padnięty i niebolesny przy naciskaniu. Po śmierci zaszłej 12 Lipca 1843 r.
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sekcya wykazała obszerno owrzodzenie kiszki grubej od zastaw ki B a u h ina 

aż do kiszki prostej, obrzm ienie wątroby, a w pobliżu dolnej pow ierzchni p ra 

wego je j p łata, trzy ropnie zawierające około dwudziestu uncyi czystej żółtej 

ropy, ze ścianami nierównymi, pom arszczonem i. Z wyjątkiem  niewielkiego 

obrzęku płuc nie znaleziono więcej żadnych zmian chorobliwych. A utor wy

raźnie wspomina, iż za życia nie było żadnego objawu ukazującego na c ie rp ie 

nie w ątroby, k tóre  dopiero przypadkowo przy sekcyi zostało wykrytem.

W  muzeum szpitala R i c h m o n d  w Dublinie znajduje się w ą 

troba z trzema wielkiemi wydrążeniami ropni pewnego chorego z m a r 

łego na dysen te ryę  i obszerną zgorzel błony śluzowej kiszki grubej, 

mimo to za życia nie było żadnych objawów, dowodzących tak wiel

kiego zniszczenia miąższu wątroby. Toż samo w w yp ad k u  S m i t h a ') 

obok obszernych owrzodzeń w kiszce grubej is tn iały  cz te ry  ropnie 

w wątrobie bez żadnych objawów w yraźnych . Gi n t r a c  2) jako j e 

dy n y  objaw licznych ropni w ątroby  u pewnego chorego zauw aży ł  

uskarżan ie  się na ból w prawej połowie piersi i karku; w innych r a 

zach w ystępu ją  naw et objawy, odwracające zupełnie uwagę od w ątro 

by i zwracające ją  na płuca, w których podejrzywam y istnienie suchot. 

Do t ej naprzyk ład  ka tegory i można zaliczyć ósmą obserwacyę H a s -  

p e l a .  3) Olbrzymi ropień w praw ym  płacie w ątroby  pozostał 

w ukryc iu ,  gdyż cała uwaga była zwróconą na biegunkę w yw ołaną  

przez owrzodzenie w kiszce grubej, oraz na bardzo w yraźne objawy 

cierpienia płucnego, to je s t kaszel wieczorne napady gorączki, poty 

nocne bardzo obfite, szybkie spadanie z ciała, obok usposobienia skro 

fulicznego. Nakoniec błąd t e m był łatwiejszym do zrozumienia, że 

rozwijające się jednocześnie zapalenie w dolnym płacie lewego płuca 

wprowadzał ona błędną drogę we względzie badania fizykalnego. C o n 

s t a n t  1 2 * 4) znalazł przy  sekcyi 11-letniego chłopca 12—15 ropni w w ą

trobie, nierozpoznanych za życia, które z powodu towarzyszącej im 

trawiącej gorączki by ły  powodem uważania choroby za gruźlicę. 5) 

Podobny wypadek opisuje B u d d  k tó ry  podejrzyw ał istnienie g ruź l i 

cy u pewnego marynarza, cierpiącego na p rzew lekły  nieżyt oskrzeli

C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W  J AM Y B R Z U S Z N E J .

1) Dublin. Quart. Journ. Febr. 184 0 p. -17.
2) Journ. de Bonleaux. Juli. 1811.
3) Malad. dc 1’Algerie p. 2 23.
4) Gaz. mcci. 1834. Nr. 20.
5) U dzieci ropnie wątroby są nadzwyczajną rzadkością C o n s t a n t  

na 240 ciał dziecinnych poddawanych sekcyi, raz tylko jeden znalazł ropień 
wątroby.
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oraz gorączkę trawiącą, a tymczasem przy sekcyi znalazł stary 
ropień wątroby, zawierający do 16 uncyi ropy, który za życia nie 
zdradzał się żadnym objawem właściwym. W przewodzie kiszko
wym były blizny po dawno przebytej dysentoryi, w płucach ani śla
du gruźlicy.

De l acour 1) wspomina o pewnym pacyencie, cieszącym się 
przedtem doskonałem zdrowiem, który po ośmiodniowej chorobie 
zmarł wśród objawów ropnicy; jedynym objawem był ból w okolicy 
wątrobowej w okresie rozpoczęcia się choroby. Przy sekcyi zna
leziono dwa stare ropnie wątroby o ścianach uorganizowanych, które 
łączyły się z pęcherzykiem żółciowym uległym przedziurawieniu; 
punktem ich wyjścia było zapalenie pewnej gałęzi żyły wątrobowej. 
Nieco podobnym jest wypadek podany przez Traubeg’o. 1 2)

Flisak liczący lat 58 w Sierpniu 1859 dostał regularnych napadów zi
mnicy codziennej (Febris intermittens quotidiana), napady t e same przez się ustą
piły i powtarzać się zaczęły dopiero około połowy Października. Dnia 15 Li
stopada z powodu uporczywości napadów i wielkiego osłabienia chory wstąpił 
do Charite. W dniu wstąpienia oraz trzech następnych dni po południu napad 
zimnicy gwałtowny, jak w zimnicy złośliwej {Febr. int. perniciosa). Chory 
uskarża się na dreszcze, ciepłota bardzo podniesiona bez potów, połączona 
z osłupieniem, a dnia pierwszego nawet z utratą przytomności. Napad trwa 
trzy godziny. W czasie pomiędzy napadami osłabienie silne, brak wszelkiego 
bólu. Żadnego znaku cierpienia wątroby, śledziona sterczy z pod żeber na 
1 1/2 cala, tępość jej rozpoczyna się na 7-em żebrze. Tępość wątroby zaczy
na się na 5-cm żebrze. W obu płucach mocne rzężenia. Dawka 30 gran 
chininy nie wywarła żadnego skutku. W nocy z 17 na 18 nastąpiła śmierć. 
S e k c y a . W  obu płucach liczne ogniska przerzutowe, utworzone z massy 
dość płynnej, żółtawej, leżą w głębi płuc i tuż przy powierzchni, w tych ostat
nich miejscach opłucna uległa zgorzeli. Śledziona powiększona i miękka. 
Wątroba obrzmiała, pod jej górną powierzchnią tuż przy brzegu przednim 
prawego płata znajduje się ropień ze ściankami gładkiemi, dochodzący wielko
ści pięści dziecka; drugi ropień wielkości orzecha włoskiego znajduje się przy 
tylnym tępym brzegu prawego płata. Pień żyły wątrobowej będący w zet
knięciu bezpośredniem z ropniem jest zgrubiałym na przestrzeżeni 1/2 cala. 
w końcu zgrubienia w jego świetle znajduje się biały, odbarwiony skrzep, dłu
gi na 1/4 cała. Zgrubienie sięgało, aż do końca żyły, to jest aż do żyły głó
wnej dolnej.

U tego chorego zatem duży ropień dawno już musiał istnieć. 
Mniejszy ropień powstał daleko później, on też wywołał zgrubienie

1) Gaz. des hópit. 1858. Nr. 112.
2) Deutsche Klinik. 1859. Nr. 50.



ży ły  i powstanie skrzepu. Codzienne paroksyzmy goryczki b y ł y  

objawem ropnicy, w y tw a rz a ją c e j  się przez wprowadzenie cząstek 

skrzepu ulegającego rozpadowi w ogólny obieg krwi. jako  nas tęp 

stwo w ystępow ały  ropnie przerzutowe w płucach.

W każdym  jednak razie ukry te  ropienie wątroby, lub też m a 

skujące się inną chorobą, należą do rzadkich wypadków. Daleko czę

ściej przy  starannem zebraniu anamnezy i wybadaniu chorego znajdu

je m y  pewne pojedyncze objawy lub cale szeregi objawów, które u ł a 

twiają rozpoznanie. ,.Z pomiędzy różnych objawów, powiada H a s -  

p e l. u ła tw ia jących  rozpoznanie przejścia zapalenia w ątroby w ropie

nie, wspominam następujące: mierne natężenie choroby, brak objawów 

rozejścia się sp raw y  chorobowej, choroba t rw a  dalej mimo stosowania 

najodpowiedniejszych środków, objętość powiększona ciągle, często 

powtarzające się dreszczyki, oraz poty, rozwolnienie, gorączka p rz y 

biera charak te r  trawiącej, suchość i ziemisty kolor skóry, przyczem 

chory coraz bardziej chudnie i dochodzi nareszcie do najwyższego s to 

pnia wycieńczenia. Niekiedy gorączka nabiera  charak teru  napadów 

typowych. J eżeli ropienie ogranicza się, do niewielkiej przestrzeni, 

objawy bywają bardzo niewyraźne. Bóle w okolicy wątroby zm n ie j 

szają się a nawet ustają  zupełnie, jeżeli w ogólności is tniały przedtem, 

a p e ty t  wraca niekiedy, chory nawet czuje się dość znośnie. Nagle 

wśród zadowolenia chorego i lekarza, cieszących się. z polepszenia 

i ustąpienia boleści, występują  nowe objawy, odkryw ające ca ły  obszar 

cierpienia i nie dające żadnej nadziei pomyślnego zejścia, nab y w am y  

wtedy smutnego przekonania, które codziennie obserwacya s tw ierdza .“ 

P o naszkicowaniu takiego ogólnego rysu  choroby przechodzę do szcze

gółowego rozbioru ty c h  objawów, które mniej lub więcej często zw y k ły  

tow arzyszyć  ropniom wątroby.

1) O b r z m i e n i e  w ą t r o b y .  Jakkolwiek objaw ten bardzo 

często b y w a  obserwowanym, to jednakże nie b yw a stale  przy  formo

waniu się ropnia, w dziełach też A n d r a l a, A b e r e r o m b i e g o .  

C a t t e l o u p ' a  i innych znajdujemy opisy wypadków, w k tórych  po

mimo licznych ropni, głęboko, położonych w miąższu, wątroba z a t rzy 

mała praw id łowe w ym iary .  R o u i s  1) oznaczył powiększenie obję

tości na 60% . N ależy  bowiem pamiętać, że przy  ropniach głęboko 

położonych ogólne obrzmienie w ątroby nie ty le  zależy od samego ze-

1 0 6  CHOROBY PRZYRZĄDÓW J AMY BRZUSZNEJ.

1) Reche rchcs sur los suppurations endoiniques du foie. Par is  1 8 6 0 .  
p .  115.
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brania się ropy, jak  raczej od przekrwienia i naciecze nia obocznego, 

a być może i zastoju żółciowego w drobnych kanalikach żółciowych, 

w arunki te mogą w niektórych razach nie istnieć. Dla tego t eż 

G a m b a y  1) po wytworzeniu się ropnia widział zmniejszenie się obję

tości wątroby, obrzękniętej przedtem, co przypisuje częściowemu wes- 

saniu wysięku zapalnego i zniknięciu zastoiny żółciowej. I na to 

zw racam y uwagę, iż wątroba może się powiększyć ku górze i w y p e ł 

nić mocno wklęsłość przepony. Gdzie jednak da się wymacać pow ię

kszenie całego przyrządu lub jednego pła ta ,  tam powierzchnia jego 

b y w a  zw ykle  równa i twarda. Ktoby wedle pojęć szkolnych ocze

kiwał w yraźnego chełbo tania, ten łatwo popełni błąd w rozpoznaniu, 

jeżeli bowiem ropnie leżą w głębi wątroby, chełbotanie nie występuje 

przez ca ły  czas trwania  choroby. Przeciwnie chełbotanie w tedy  t y l 

ko p raw ie  daje się wyczuwać, skoro obszerny ropień w ątroby  s ta ra  

się otworzyć na zewnątrz w jednym  z odstępów międzyżebrowych lub 

pod brzegiem żeber, jak  to się dzieje z ropniami rozwijąjącemi się na 

części dolnej lub średniej wypukłej powierzchni wątroby. Czas 

w k tórym  chełbotanie wyczuć się daje jest bardzo różnym, gdyż za le 

ży  od przebiegu choroby i położenia ropnia. H a s p e l  naprzyk ład 

w pewnym wypadku zauważył 12 Marca obrzmienie g ładkie ,  o k rąg ła - 

we, twardo w prawem podżebrzu, a już w osiem dni później dało się 

wyczuwać niezbyt w yraźne chełbotanie; u innego znowu chorego 2 3 

Kwietnia znalazł niewielką, nabrzmiałość w dołku sercowym , k tó r a  

1 3  Maja zamieniła się. w guz wielkości pięści wyraźnie che łboczący; 

przeciwnie u pewnego m arynarza  potrzeba było la t ca łych zanim w y 

stąpiło chełbotanie. Niekiedy trudno wyczuć chełbotanie z powodu 

mocnego napięcia mięśniu w brzusznych, jak  to zauw ażył Au d r a l 

w pewnym wypadku, gdzie dopiero po śmierci chełbotanie wyraźnie 

daw ało  się w yczuw ać. Guz cheł boczący w okolicy wątrobowej sam 

p rzez się nie je s t  jeszcze dowodem istnienia ropnia w ątroby, gdyż mo

że być w yw ołany  innemi jeszcze p a t ologicznemi stanami, a mianowicie 

tw orzyć go mogą; powiększony pęcherzyk żółciowy, pęcherze bąblow

ców (Echinoceus) lub ropień pow sta ły  obok zdrowej zupełnie w ą tro 

by. Dla odróżnienia możemy się posługiwać następująca, tabliczką.

1) Traitr des m aladies des pays chauds et specialement de 1’Algerie.
P aris1 8 4 7 p .  2 2 0 .
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1) O tym i innych objawach guzów bąblowcowych wątroby mówić bę
dziemy szczegółowo na innem miejscu.

Ropi eń wątroby
Powi ększeni e  pę
cherzyka żół cio

wego
Twory bąbl ow- 

cowe.

1) Guz niewyra
źnie ograniczony, do
koła otoczony częścią 
obrzmiałą i twardą, 
skóra nad nim obrzę
kła i zrośnięta z gu
zem.

Guz wyraźnie ogra
niczony, wszędzie je
dnostajnie chełboczący, 
dość miękki i sprężysty, 
kształtu gruszki, rucho
my, skóra nad nim w sta
nie prawidłowym daje 
się łatwo przesuwać.

Guz nadzwyczaj sprę
żysty, już okiem samym 
daje się spostrzegać, to
warzyszy mu ogólne 
obrzmienie wątroby, jest 
nieruchomym, otaczają 
go części twardo, skóra 
w stanie prawidłowym, 
drżenie wodunkowe  
(Tremor hydaticus). 1)

2) Rozwój powol
ny następuje po mniej 
lub więcej gwałto
wnych objawach za
palenia wątroby.

Rozwój prędki nie
kiedy natychmiastowy, 
bez objawów poprzedza
jących zapalnych, nie
kiedy po kilkakrotnem 
odejściu kamieni żółcio- 
wych.

Rozwój powolny, bez 
zbyt dokuczliwych do
legliwości, niekiedy bez 
zwrócenia uwagi same
go chorego.

3) Guz przy naci
skaniu, a nawet i sam 
przez się bolesny.

Ból bardzo niezna- 
czny, a niekiedy wcale 
go nie ma.

Brak zwykle bólu.

4) Gorączka z cha
rakterem trawiącej.

Stan bezgorączkowy. Stan bezgorączkowy.

5) Żółtaczka bar
dzo rzadko.

Żółtaczki wtedy tyl
ko brakuje, jeżeli obok 
zatkania przewodu pę
cherzykowego, sam pę
cherzyk jest wypełnio
ny śluzem (Hydrops 
cyst. f elleae). Jeżeli 
wypełnia go żółć, żółta
czka jest silną i upartą.

Żółtaczka rzadko.
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Najłatwiej wprowadzają w błąd zebrania ropy, tworzące się nie 
w samej wątrobie lecz w otrzewnej, albo też nawet pośród tkanki 
mięśniów brzusznych. Co się tyczy ropni w otrzewnej o tych już 
wspominałem wyżej, wspominam tylko, że przy ich sztucznem lub na- 
turalnem otworzeniu się a następnie zabliźnieniu można popełnić błąd, 
uważając je za zagojone ropnie wątroby, Haspel  przyznaje, że sam 
dwa razy popełnił błąd, przypuszczając istnienie ropnia wątroby, gdy 
tymczasem sekcya wykazała zebranie ropy pomiędzy wątrobą, dwu
nastnicą i kiszką poprzeczną. Ropienie w ścianie brzusznej 1) (Myo
sitis abdominalis) bywa następstwem zapalenia otoczki i samych włó
kien mięśniowych, zwłaszcza w mięśniu prostym, niekiedy także 
przedstawia się jako ropień napływowy przy próchnieniu żeber. Je
żeli taki ropień ma siedlisko w górnej części mięśnia prawego proste
go brzucha, nic dziwnego, że może być wziętym za ropień wątroby. 
Choroba rozpoczyna się silnym bólem w okolicy wątrobowej, zwiększa
jącym się przy ucisku od zewnątrz lub poruszeniach, oraz mniej wię
cej dość silną gorączką. Niekiedy rozpoznanie staje się łatwiejszem 
z przyczyny zaczerwienienia i wyższej ciepłoty skóry, pokrywającej 
miejsce bolesne, oraz ze względu na wzrastanie bólu przy ruchach 
oddechowych, naprzykład kaszlu lub wydymaniu się przy oddawaniu 
stolca. Część mięśnia uległa zapaleniu tworzy pod skórą obrzmia
łość wyraźnie określoną, twardą, która przy stosownem leczeniu albo 
znika, albo też przeciwnie powiększa się, chełbocze i przez to wska
zuje istnienie zbiornika ropy. Guz przy opukiwaniu w samym środ
ku daje ton tępy, przy brzegach przytępiony bębnisty, przy wdecha- 
niu podnosi się razem re ścianą brzuszną, a skóra na nim aż do osta
tniej chwili mało bywa zmienioną i przesuwalną. Dotykanie i opuki
wanie nie wykazuje żadnego związku pomiędzy guzem i wątrobą, 
chociaż i w tym razie można popełnić błąd ze względu na podobień
stwo kształtu guza z pewną częścią wątroby. Freri chs  (I p. 68) 
obserwował wypadek tego rodząju „podobieństwo tak było uderzają 
cem, że stary i doświadczony lekarz zalecił choremu pić przez kilka 
tygodni wodę Karlsbad, dla usunięcia obrzmienia wątroby, poczem 
chory wstąpił do kliniki. Przyparki w ciągu ośmiu dni wpłynęły na 
ostateczne wyformowanie się ropnia, a bistur z łatwością usunął to,

ROPIEŃ W Ą T R O B Y .

1) Dawniejsi już lekarze zwracali uwagę na podobieństwo objawów 
tego cierpienia z objawami ropnia wątroby, o czem się można przekonać, po- 
równywajae ustępy dzieła B i anch i’ego (Hist. hepatica p. 113 9).
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czemu Sc hl ossbrun podołać nie mógł." Interesujący wypadek 
podobny przytacza Oppolzer.  1) Otworzenie naturalne lub sztuczne 
ropnia dość szybko sprowadza zupełne wyleczenie; niekiedy je
dnak gdy ropa leży głęboko, zaczyna się opuszczać pomiędzy 
dzy mięśniami brzusznemi ku otrzewnej, ta ostatnia łatwo wtedy ule
ga przedziurawieniu. 2)

2) Bolesność okol i cy wątrobowej.  Zawsze towarzy
szy ropniom wątroby, w wyjątkowych tylko razach prawe podżebrze 
jest zupełnie nieboleśnem. Zwykle chorzy uskarżają się na uczucie 
pełności, gniecenia, ciężkości w prawym boku, niekiedy nawet na sil
ne boleści. W 68-ciu wypadkach zestawionych przez C. Broussai s  
ból miał siedlisko 47 razy w prawem podżebrzu, cztery razy w okoli
cy żołądkowej, a 7 razy bolał cały brzuch; ból może być wyczuwa
nym przez chorego około wyrostka mieczykowatego a nawet pod 
mostkiem i około krzyża, Jakkolwiek mały stopień bolesności zwykł 
wskazywać na głębokie umiejscowienie ropnia bez wspułudziału 
w sprawie zapalnej otoczki surowiczej wątroby, mimo to jednakże 
Andral  w jednym wypadku ropnia wątroby, jako jedyny objaw no
tuje silny ból w okolicy wątroby, otoczka jej surowicza nie była zaję
tą a sama wątroba miała wymiary prawidłowe. Young u pewnego 
mężczyzny, który przez czternaście lat skarżył się na ból głęboki 
w prawym boku, znalazł przy sekcyi ropień w wątrobie. Porusza
nie się, leżenie na boku zwłaszcza prawym, nacisk zewnętrzny nie 
tylko na podżebrze ale i na przestwory międzyżebrowe, głębokie 
w dechanie, kaszel, opukiwanie, mniej lub więcej powiększają ból, 
mianowicie też gdy ropień leży w pobliżu powierzchni wypukłej wą
troby, co niekiedy bywa powodem uważanie bólu za pleurytyczny.

3; Żółtaczka.  Żółty odcień zabarwienia białkówki oka 
oraz szarawa barwa skóry, mianowicie na twarzy, prawie zawsze to
warzyszą tworzeniu się ropnia wątroby: rzadko jednak rozwija się. 
przytem wyraźna żółtaczka. Broussai s  widział ją 23 razy na 88 
wypadków ropni, Geddes tylko 2 razy na 28 wypadków, Rouis  
podaje 17%, a Haspel  wtedy tylko ją spotykał, gdy duże ropnie 
powstające na wklęsłej powierzchni -wątroby uciskały na kanały żół- 1 2

1) Wiener med. Wochensehrift l 862 Xr. 4.
2) Chcąc poznać bliżej zmiany w budowie mięśnia prostego, mogące 

stać się powodem jego przerwania Cf. V irchowa w Wurzburg. Verhandlun- 
gen, T, VII p. 2  13 . 1 856.

3) Journ. de med. Aout et Sept, 1845.
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ciowe, utrudniając tym sposobem wydalanie żółci; toż samo twierdzi 
Cr u v e i lh ier.

Twierdzenie powyższe dwóch ostatnich autorów należy zapewne 
rozumieć w ten sposób, że żółtaczka powstaje zawsze, skoro ropień 
uciska drobniejsze kanaliki żółciowe, przebiegające we wnętrzu wą
troby, co bywa powodem zastoju żółci, wessania jej części składowych 
zwłaszcza barwików, a przy sekcyi znajdowano części miąższu wątro
bowego przesiąkłego żółcią. Gdzie istnieje podobny ucisk, tam żół
taczka niezawodnie wystąpi, gdy tymczasem sama wielkość ropnia 
nie gra w tym razie żadnej ważnej roli. W wypadku opisanym przez 
Abere rombiego (p. 416) w dwóch wypadkach A ndral a i je
dnym Haspel a, duże ognisko ropne wypełniało cały prawie prawy 
płat wątroby, a mimo to nie zauważono nawet śladu żółtaczki, gdy 
tymczasem nieraz małym ropniom wgłębi wątroby położonym towa
rzyszy silna żółtaczka. Chcąc ją wyjaśnić należycie, wypada przy 
sekcyi mniej zwracać uwagi na sam ropień jak raczej na stan otacza
jącego miąższu, to jest czy istnieje w nim zastój żółciowy lub nie.

4) Objawy współczuln e. Z góry robię uwagę, iż objawy 
noszące nazwę ,,współczulnych‘‘ nie występują li tylko przy ropniach 
wątroby, ale mogą towarzyszyć innym także cierpieniom tego przy
rządu. Opis ich dla tego tutaj dopiero pomieszczam, ponieważ dzieła 
podręczne i wykłady uniwersyteckie odnoszą niektóre z nich przewa
żnie do ropniów wątroby. O współczulnem kurczeniu się mięśnia pro
stego brzucha prawego, oraz niektórych mięśniów prawej dolnej koń
czyny już wspominałem wyżej; pozostaje nam ocenienie znaczenia bó
lu w prawem ramienia i barku, któremu dawniejsi autorowie nadawali 
wielkie znaczenie. A owi badacze doszli do przekonania, że ból ten 
nie ma tak wielkiego znaczenia diagnostycznego, jak to sądzono da
wniej. Louis i Andral  nie przywiązują do niego żadnej wagi. 
C. Broussai s  na 66 wypadków, obserwował ból w barku tylko 11 
razy, Cambay u trzeciej lub czwartej części chorych, Rouis w 17 
na 100, a Budd pięć razy na 15 wypadków. Ostatni autor zgadza 
się ze zdaniem Aunes l eya,  iż obecność tego objawu dowodzi istnie
nia ropnia w prawym płacie wątroby i to w pobliżu jego powierzchni 
górnej. Podobnież Geddes  1) zawsze spotykał ból w barku, wiele 
tylko razy ropień leżał w pobliżu wypukłej (górnej) powierzchni wą
troby, chociaż z drugiej strony ból istniał często i w tych wypadkach

1) Clinical illustrations of the diseases ot India. London, 1846
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gdy ropień leżał przy powierzchni wklęsłej (dolnej). Tymczasem 
Andral raz tylko wspomina o tym objawie wyraźnie i to w wypad
ku, gdy ropień był na powierzchni dolnej i otworzył się do jamy 
brzusznej tuż obok pęcherzyka żółciowego. Zresztą ból ma siedlisko 
nie tylko w okolicy łopatki, zajmuje niekiedy przednią powierzchnię 
mięśnia naramiennego, zkąd rozpromienia się na ramię i przedramię aż 
do napięstka. a ku górze w kierunku obojczyka lub na powierzchnię 
boczną szyi, to jest w kierunku przebiegu nerwów szyjowych. Rouis 
widział nawet raz prawdziwy zanik mięśnia naramiennego (M. deltoi
deus). Niekiedy ból występuje pod formą reumatyzmu, jak to mia
ło miejsce w wypadku opisywanym przez H aspel a (p. 191); gdy 
tymczasem u chorego leczonego przez G eddesa wyrównywał co 
do siły bólom, przy wywichnieniu ramienia zjawiającym się. B udd 
utrzymuje, że ból zwiększa się przy naciskaniu na obrzmiałą wątrobę, 
co jednak nie zostało dotąd stwierdzonem. Oehlschlager ') zau
ważył w jednym wypadku zajęcia wątroby przez bąblowce (Echi
noccus) silny ból wśpółczulny w prawej łopatce, który się zawsze 
zwiększał po przekłóciu pęcherza bąblowcowego. Pod względem swej 
natury fizyologicznej ból ten należy do kategoryi wrażeń rozpromie
niających się, które przy dokładnem badaniu chorego dają się wyśle
dzić w lewej łopatce, lewem ramieniu a nawet kończynach dolnych. 
Jeden z moich pacjentów, cierpiący na raka wątroby, uskarżał się naj
więcej na występujące od czasu do czasu stężenie całej prawej poło
wy ciała.

Mniej jeszcze znaczenia przywiązywać należy do innych obja
wów ubocznych, jak womitów i kaszlu (lussis hepatica lekarzów sta
rożytnych). Jakkolwiek bowiem Budd (p. 83) obserwował womity 
sympatyczne w jednym wypadku, jako jedyny objaw ropnia wątroby, 
a przy sekcyi znalazł żołądek zupełnie w normalnym stanie, to jed
nakże przypomnieć należy spostrzeżenie p. Louis, który objawy 
powyższe nie przypisywał ropniom wątroby, ale powikłaniom ze stro
ny żołądka i płuc. Andral w jednym wypadku ropnia wątroby, 
któremu towarzyszył kaszel, znalazł rozlano zaczerwienienie i ogólne 
zgrubienie błony śluzowej oskrzeli. Pamiętajmy o tem, że nacisk 
wywierany przez obrzmiałą wątrobę lub wystający ropień może spro
wadzić zmieszczenie żołądka, uniesienie ku górze płuc, czego następ
stwem być mogą womity i kaszel. Wszakże Haspel  (p. 220) za-

' ) Deutsche Klinik 1856. Nr. 50 .
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uważył, że nacisk wywierany ze strony ognisk zapalnych na żyłę 
wrotną może sprowadzić zamknięcie jej światła, a w następstwie wy
wołać wodną puchlinę jamy brzusznej. W istocie wartość przywią
zywana do znaczenia podobnych objawów datuje z czasów, w których 
sekcyi nie dopełniano z taką ścisłością jak dzisiaj; zadawalano się 
wtedy znalezieniem naprzykład ropnia w wątrobie, nie badając dalej 
innych przyrządów. Nieraz zapalenie przenosi się stopniowo na prze
ponę, oplucnę a nawet prawe płuco, nic więc dziwnego, że występują 
wtedy wyraźne objawy ze strony przyrządów oddechowych.

5) Gorączka,  Wyjątkowo tylko przy przewlekłym two
rzeniu się ropnia w wątrobie brak objawów gorączkowych. Z dru
giej znów strony nie zawsze bywa gorączka taką, jaka zwykła towa
rzyszyć ropniom głębokim, to jest z charakterystycznemi napadami 
dreszczów i osłabiającemu potami, o czem szeroko opowiadają podrę
czniki patologii.

C. B roussais w 42 wypadkach ropnia wątroby tylko 20 razy 
obserwował napady dreszczów, a 4 razy mocne obfite poty. Gdzie 
istnieją podobne napady gorączkowe, wprowadzają nas one w błąd 
nieraz, a to z powodu, że nie tylko są wielce podobne do napadów zi- 
mnicy, ale podobnie jak tamte pod wpływem siarczanu chininy 
słabną w swem natężeniu, a nawet na jakiś czas znikają zupełnie (na
przykład zobacz Cambay’a, obserw. 35).

6) Upadek odżywiania,  towarzyszy prawie zawsze ro
pniom wątroby, bez względu na to, czy istnieje trawiąca gorączka lub 
nie. Chory chudnie gwałtownie, siły jego wyczerpują się, co szcze
gólniej staje się wyrażnem w ostatnich chwilach przed śmiercią. 
Wycieńczenia wtedy tylko może brakować, jeżeli choroba rozwija się 
szybko u osób przedtem zdrowych. Upadek odżywiania należy przy
pisać w części komplikacyom, mianowicie też owrzodzeniu błony śluzo
wej kiszek.

Przyczyny.  Uznany przez wszystkich wpływ na rozwój 
ropnego zapalenia wątroby wywiera klimat gorący, mianowicie też 
podzwrotnikowy. Haspel  utrzymuje, że u wszystkich cudzoziem
ców bawiących nieco dłużej w Algeryi, zauważył obrzmienie wątroby 
w mniejszym lub większym stopniu. Cierpienie rozpoczyna się bie
gunką zwykłą a następnie krwawą (dysenterya), następują objawy 
gorączki zwalniającej lub przepuszczającej, żółtaczka, womity żółcio
we, poczem nieraz następują bredzenia i śmierć. Po tak gwałtownym 
przebiegu choroby sekcya wykazuje wątrobę bardzo kruchą, prze-

Bibl. Um. l ek. Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch. 8
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krwioną, coś podobnego dzieje się w śledzionie i nerkach, zwykle też 
komórki wątrobowe i nabłonki nerkowe są nacieczone drobnoziarnistą 
massą. W wielu razach następstwem endemicznie panujących gorą
czek i biegunki krwawej bywają objawy przewlekłego ropnego zapa
lenia wątroby, której istnienie stwierdza sekcya. Same upały nie 
zdają się wywierać tego szkodliwego wpływu na wątrobę, jakkolwiek 
im przypisywano zwiększenie wydzielin żółci i drażnienie miąższu 
wątroby. Daleko tu większą rolę grają wpływy miazmatyczne. 
Pringle obserwował biegunkę krwawą i zapalenie wątroby w bagni
stych okolicach Holandyi. Haspel  w roku 1846 podczas ogro
mnych upałów, panujących w prowincyi Oran zauważył, że cier
pienia wątroby zmniejszyły się co do liczby, Mouatt w Bangalo- 
re i Hyderabad, najchłodniejszych miejscowościach prowincyi Madras, 
znalazł najwięcej wypadków zapalenia wątroby; a Morehead 1) 
zauważył, że zapalenia wątroby w Indyach najczęściej wypadają na 
porę chłodniejszą, to jest w Listopadzie i Marcu. Indyanie daleko 
rzadziej ulegają tej chorobie aniżeli przybysze z Anglii, ku czemu 
przyczynić się też może używanie przez tych ostatnich ostrych pokar
mów, do jakich nawykli w ojczyźnie, lecz nieodpowiednich dla klima
tu Indyi. 2) Pet i t  już zauważył że rozwój ropn:a wątroby bywa 
poprzedzany przez biegunkę lub prawdziwą dysenteryę, które także 
towarzyszyć zwykły temu cierpieniu. Istnienie tego związku zosta
ło stwierdzonem przez badaczów zasługujących na wiarę, zwłaszcza 
w krajach gorących. Broussai s  i jego uczniowie przyjmują, że 
w wypadkach ropnego zapalenia wątroby, gdzie nie istnieją przyczy
ny traumatyczne, powodem choroby bywa szerzenie się zapalenia 
z kiszki dwunastnicy na wątrobę; jest to teorya, którą da się wyja
śnić zaledwie powstawanie zapalenia w przewodaah żółciowych. 
W krajach gorących spotykamy ropne zapalenie wątroby, połączone 
często z zapaleniem błony śluzowej kiszki grubej przeważnie, sekcya 
wykazuje jej przekrwienie, rozpulchnienie, zgrubienie a nakoniec 
owrzodzenie. Trzy czwarte chorych Anne s l e y ’a z ropniami wą
troby cierpiało jednocześnie na mniejsze lub większe owrzodzenia lub

1) Wedle M oreh ead ’a w szpitalu europejskim pomieszczono 3,7 % 
chorych cierpiących na zapalenie ropne wątroby, z tych 13,1 % zmarło. 
W szpitalu Indyjskim liczba tych chorych była tylko 1,5% z tych jednak 
zmarło 3 4% .

2) G eddes (Transact. of the med. and phys. soc. of. Calcutta. 
VI. 1833).
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zwężenia w kiszce grubej, k tó re  uważać można było za pozostałości 

przebytej dysen tery i .  B u d d na 13 w ypadków  znalazł coś podobne

go 9 razy. A u d r a l i J o u i s  nie p rzyw iązujący  wielkiej wagi do 

podobnej komplikacyi, wspominają o niej 8 razy wyraźnie; a nowsi 

badacze ja k  C a m b a  y, C. B r o u s s a i s ,  H a s p e l , Cat t el o u p ,  R ou- 

i s  w Afryce, zaś P a r k e s  i G e d d e s  w Indyach, k ładą wielki 

nacisk na związek istniejący pomiędzy wytwarzaniem się ropni w ą tro 

by i panującą w tych krajach endemicznie dy se n te ry ą  1) Część ba- 

daczów uważa ropień wątroby i dysen teryę  za dwie choroby odrębne, 

nie będące w żadnym ze sobą związku, lecz powstałe  skutkiem je d n a 

kowych przyczyn, to jest pod wpływem miazmatów klimatu pod

zwrotnikowego lub bardzo gorącego 2), inni znowu (jak naprzykład  

B u d d ) ,  opierając się na nauce o zapaleniu żył i ropnicy, upatru ją  

p rzyczynow y związek pomiędzy dwoma temi chorobami. W istocie 

dość często napotykamy ropnie w ątroby  połączone z zapaleniem ży ł 

i ropnicą (pyemia), mianowicie też co się tyczy zapalenia ż y ły  wro- 

tnej mamy liczne stwierdzone obserwacye. S potykam y również ro 

pnie wątroby przy zapaleniu ży ł  wielkiego obiegu, czego dokładnie 

wyjaśnić niepodobna, gdyż  sk rzepy  krw i (emboli) unoszone z żył 

w stanie zapalenia będących, zanim dostaną się do wątroby muszą 

przebyw ać układ  włosowatych naczyń w płucach. L o u i s  widział 

dw a wypadki zropienia wątroby wywołane upustem żylnym krwi 

i w okresie połogowym; C r u v e i l h i e r  obserwował coś podobnego 

przy zastrzałach (panaritium)  oraz nacieczeniach moczowych w tk a n 

kę łączną. Więcej znanym ogólnie powodem choroby bywają obra 

żenia czaszki, w tedy  jednak ropnie nie tylko powstają  w wątrobie, 

ale także w płucach, sercu, śledzionie i innych przyrządach, powodem 

wedle C r u v e i l h i e r ' a  ma być zapalenie ży lnych zatok w miąższu 

(diploe)  kości czaszkowych. Zgodny z tym  poglądem wypadek opi

suje S i e b e r t  (p. 261): przy  częściowej zgorzeli kości ciemieniowej 

w ystąp i ły  nagle bez żadnej widocznej p rzyczyny  dreszcze gwałtowne, 

poczem nastąpiła  u tra ta  przytomności,  gorączka, skóra przy ję ła  b a r 

wę żółtawą, ból g łow y  silny, a po upływ ie trzech dni nastąpiła

1) Clinical researches on diseases in India. London 1856. W 26 wy
padkach ropni wątroby obserwował 1 6 razy dysenteryę i owrzodzenia w kiszce 
grubej. Można także porównać cztery wypadki Muhl i ga  (W ien . Zettschrift. 
VII. 6. 7. 8. 1852) .

2) Conf. Dutrouleau.  Mem. de 1'acad. de med. T, XX. 1856.
S *
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śmierć. Przy sekcyi znaleziono w wątrobie dwa ropnie wielkości 
orzecha włoskiego każdy, jeden w prawym, drugi w lewym płacie, 
przytem nie było ropni w płucach, ani też skrzepów w żyle wrotnej 
i żyłach wątrobowych. W szwie pomiędzy kościami ciemieniowemi 
kość zanikła w niektórych miejscach, a w zatoce podłużnej mózgu 
(sinus longitudinalis) oraz w naczyniach wypustnych (r. emissariae) 
w kącie tylnym-górnym kości znaleziono łatwo oddzielające się skrze
py krwi. Wypadek ten. w którym oprócz przekrwienia dolnych pła
tów nie znaleziono innych zmian w płucach, zdaje się obalać dawny 
pogląd, wedle którego ropa domięszana do krwi podczas zapalenia żył, 
dostaje się przedewszystkiem do płuc, gdzie w naczyniach włosowa
tych zatrzymane komórki ropy tworzą pierwsze wtórne ropnie, z któ
rych dopiero uniesione komórki ropne, jeśli zdołały przebyć naczynia 
włosowate, dostają się do lewego serca, zkąd z krwią tętniczą rozcho
dzą się po całym ustroju. Jakkolwiek cała ta teorya nie jest opartą 
na faktach niewątpliwych (wstrzykiwanie do żył rtęci przez Arnot- 
t'a i Cruve ilhier'a, nie może być porównywane z wstąpieniem 
do naczyń komórek ropnych), mimo to jednak Budd uważa ją za pe
wną i posługuje się dla wyjaśnienia związku istniejącego pomiędzy 
dysenteryą i ropieniem wątroby. Krew żyły wrotnej wedle jego zdania, 
przynosi zakażający materyał, który zawiera w sobie albo nieco ropy 
powstałej przy zapaleniu żył, albo też produkt rozkładu gnilnego 
zmiękłej i owrzodziałej tkanki. Szkodliwe produktu dostawszy się do 
wątroby wywołują powstawanie wtórnych ropni. Tym sposobem da
wne przysłowie „Vena portae porta malorum ‘ w smutny sposób zna
lazło by stwierdzenie. Budd powołuje się na spostrzeżenie Cruve- 
i lhier’a i Dance, którzy widzieli ropnie wątroby powstające po 
herniotomii lub innych operacyach w kiszce stolcowej, ależ i w tych 
wypadkach nie ma wyraźnego dowodu pośredniczenia krwi żyły wro
tnej. Parkes ') zaś wyraźnie wspomina, że mimo najściślejszych 
poszukiwań w wielu bardzo razach, nie napotykał zapalenia w dro
bnych gałązkach żylnych kiszki grubej. Muhlig, uważający ro
pnie wątroby za wtórne i powstające jako następstwo dysenteryi, 
skłania się do nowszej teoryi powstawanie zakrzepów w naczyniach. 
Z zatyczek włóknikowych w żyłkach otaczających wrzód dysenteryczny, 
odrywają się strzępki, które uniesione prądem krwi, osiadają w naj
bliższym układzie włosowatym to jest w wątrobie, dając powód do

1) R ema rks on the dysenterv and hepatitis of India, London. 1 8 40
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zapalenia i ropienia. Strzępki te mogą się odrywać tylko wtedy, gdy 
skrzep włóknikowy w żyłach jest miękkim, takim też staje się zwykle 
skoro jest w zetknięciu z substancyami ulegającemi rozkładowi, jak 
to ma miejsce przy owrzodzeniach dysenterycznych. Wrzody dysen- 
teryczne istnieją w kiszcze grubej lub dolnej części kiszki cienkiej, 
a zatem w tych częściach przewodu pokarmowego, w których już wy
tworzony kał może ulegać rozkładowi. „Gnicie mass kałowych rozpo
czynające się w kiszce grubej, zdaje się szerzyć na skrzepy w żyłach 
otwartych skutkiem owrzodzenia, wywoływać ich rozpad, co znowu 
ułatwia odrywanie się od nich strzępków unoszonych przez krew 
i dających początek ropniom wątroby.“ Szybkość wytwarzania się 
owrzodzeń dysenterycznych ma wywierać znaczny wpływ, gdyż owrzo
dzenie zajmuje naczynia, zanim utworzone w nich skrzepy mogą się 
zorganizować, a więc te ostatnie łatwo ulegają rozmiękczeniu i roz
padowi. Te właśnie szczególne cechy charakteryzujące owrzodze
nia dysenteryczne mają być powodem, dla czego one właśnie, a nie 
wrzody gruźlicze lub tyfoidalne sprowadzają wytwarzanie się ropni 
w wątrobie. Tablice statystyczne Bristowe'a 1) stwierdzają ten 
pogląd, gdyż wykazują, że ropnie wątroby towarzyszą li tylko owrzo- 
dzeniom dysenterycznym kiszek, a nigdy nie bywają następstwem 
owrzodzeń gruźliczych, tyfoidalnych lub innej natury; zachodzi jednak 
kwestya, co jest chorobą pierwotną? Jakkolwiek teorya ta wiele 
przedstawia prawdopodobieństwa, nie należy jednak zapominać, 
o  czem i Muhlig wspomina, że ropnie wątroby towarzyszą dysen- 
teryi endemicznie panującej, gdy tymczasem w naszym klimacie rzad
ko je bardzo spotykamy przy krwawej biegunce, nawet bardzo rozpo
wszechnionej. To naprowadza na myśl, że dwa te processa chorobo
we, to jest dysenterya i ropnie wątroby rozwijają się, jednocześnie bez 
związku wzajemnego, a tylko zależnie od jednakich przyczyn. Za 
tym poglądem przemawia jeszcze i ta okoliczność, iż w gorących 
strefach ropnie wątroby często towarzyszą zimnicom zwalniającym, 
lub rozwijają się po ich ustąpieniu, a mimo to sekcya nie wykrywa 
żadnych owrzodzeń na błonie śluzowej kiszek. Tak również zapatru
ją się na stosunek wzajemny tych chorób niektórzy nowsi badacze 
(Morehead, Gordon, Cameron). 2)

1) Transact. of the path. soc. of London IX p. 241.
2) Conf. H i r s ch w Schmidta Jah r . f. 1857. III p. 257.
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Lekarz praktyczny zresztą mało odnosi korzyści z powyżej 
przytoczonych sporów. Wystarcza mu znajomość faktu, iż we wszy
stkich wypadkach dysenteryi lub zimnie zwalniających stref gorących, 
gdy tylko wystąpią najmniejsze choćby objawy ze strony wątroby, 
należy się obawiać powstania w niej ropnia. Cambay wykazał bo
wiem, że w Algierze raz na 20 wypadków dysenteryi powstają ropnie 
wątroby. Tembardziej należy przypuszczać rozwój ropnia, jeżeli po 
wystąpieniu dolegliwości wątrobowych (bolesność i obrzmienie w pra
wem podżebrzu, lekkie wąchanie gorączkowo, żółtawo zabarwienie 
białkówki) objawy dysenteryi zaczynają znikać, a miejsce biegunki 
zajmuje zatrzymanie stolca.

W wielu bardzo wypadkach przyczyny choroby są zupełnie cie
mne. Niekiedy dają się wykazać powody traumatyczne, nie tak je
dnakże często, jak chętnie przyjmują niektórzy. Wyżej już wspomi
naliśmy, że powodem ropni w wątrobie mogą być kamienie żółciowe 
drażniące lub dostanie się. wnętrzaka do przewodów żółciowych, co 
sprowadza owrzodzenie przewodu, a w następstwie może być przyczy
ną wytworzenia się ropnia wątroby.

Zmiany patologiczne.  Znakomita większość chorych na 
ropień wątroby prędzej lub później umiera. Sekcya w niektórych 
rzadszych wypadkach wykazuje rozlane nacieczenie ropne większej 
lub mniejszej części miąższu rozmiękczonego, rzadziej jeszcze, jak to 
widział Cruveilhier raz tylko, ropa zbiera się w otoczkach ko
mórkowych, będących dalszym ciągiem torebki Gl issona i prze
biegających wątrobę we wszystkich kierunkach. Daleko częściej 
znajdujemy wątrobę obrzmiałą, różnokolorową, a na powierzchni jej 
lub w głębi miąższu ukryte pojedyncze, odosobnione ogniska ropne 
niezbyt wielkie, w liczbie jednego do trzech, rzadko więcej. Jeżeli 
sekcya wcześnie dosyć bywa dokonywaną, naprzykład przy ropnicy, 
można wyraźnie wykazać łączenie się drobnych ognisk ropnych w je
den większy ropień. Najczęściej ropień ma siedlisko w prawym pła
cie, w lewym zdarza się rzadko, wedle Haspela stosunek częstości 
rozwoju ropnia w prawym i lewym płacie da się wyrazić jak 30:1. 
Głównie ropnie położone w głębi miąższu dosięgają znacznych rozmia
rów, niekiedy do tego stopnia, iz niszczą zupełnie płat prawy, zamie
niając go na obszerną torbę chełboczącą. Postęp ropienia bywa 
wstrzymanym przez otorbienie się ropnia. Z początku bujanie tkanki 
łącznej wytwarza błonkę delikatną, cienką, łatwo się rozrywającą, 
która zdaje się być osadem samej ropy, następnie błonka ta organizu- 
e się, nabiera grubości i mocy do tego stopnia, że niekiedy stary
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ropień bywa otoczony jakby chrząstką. Otoczka tego rodzaju oddzie
la zupełnie ropień od reszty miąższu wątroby. 1) Im świeższym jest 
ropień tem cieńszą będzie błona otaczająca go; Louis znalazł ją wy
kształconą już po dwudziestu dniach. W wypadkach przebiegających 
bardzo ostro błona zupełnie nie powstaje, ścianami ropnia jest miąższ 
mniej lub więcej twardy, często nacieczony ropą. Duże ropnie two
rzą częstokroć jamę zatokowatą, do której światła ze ścian zwieszają się 
strzępy otoczone ropą. Są to albo reszty błony otaczającej, albo też 
rozmiękłe i zmartwiałe części miąższu wątroby zawieszone na naczy
niach cieniutkich, zwykle zamkniętych. Widzimy ztąd, że skutkiem 
zniszczenia stopniowego przegródek z miąższu, kilka przyległych ro
pni łączy się w jedną zatokowatą jamę. Jeżeli otorbienie ropnia jest 
dokładnem, miąższ otaczający go znajduje się w dosyć normalnym sta
nie. Zwykle jednakże bywa na pewnej przestrzeni rozmiękczonym, 
naciekłym przez wysięk, modzelowatym, stwardniałym a najrzadziej 
uległym zgorzeli, chociaż Andral, Haspel i Budd widzieli tego 
rodzaju wypadki- 2). Nie popełniamy jednak błędu przyjmując istnie-

1) Gi l de me s t e r  (Sch m i d t 'a Jahrb. f. 1856. III p. 184) opisu
je wypadek, w którym prawy płat wątroby zamienił się na worek wielki wy
pełniony gęstą zielonkowatą ropą, przepona była uniesioną aż do 4-go żebra. 
Ściana ropnia była pokryta błoną białawą, włóknistą, grubą na dwie linije, da
jącą się łatwo oderwać od reszty miąższu. Na wypukłej powierzchni wątroby 
nad błoną tą leżała jeszcze warstwa miąższu wątrobowego gruba na 3 — 4 li- 
nij, na powierzchni wklęsłej brak miąższu zupełny, ścianę ropnia tworzyła tylko 
błona otaczająca i przepona.

2 )  Zgorzel wątroby należy do tak rzadkich wypadków, że niektórzy le
karze jak naprzykład A n n e sl ey i S t o k e s  powątpiewali o możebności jej 
istnienia. Jakkolwiek w sprzeczności z tem stoją spostrzeżenia dawniejszych 
autorów, naprzykład P o r t a l a, jednakże pamiętać należy, iż dawniej widzia
no zawsze zgorzel, skoro tylko część chora była zabarwioną brunatno lub czar- 
nawo. Budd (p. 118) zwraca uwagę na czarniawe lub czarno-zielone zabar
wienie miąższu wątroby, które powstaje dość często w okolicy ropnia lub prze
wodów żółciowych, jako następstwo rozpadu, ale nie może być uważane za zgo
rzel. Przy starych ropniach, otoczonych mocno-zbitą błoną rzekomą, daleko 
rzadziej spotykamy podobne zmiany zabarwienia otaczającego miąższu, gdyż 
ropa ulegająca rozkładowi nic tak łatwo działać na niego może; w tych też ra
zach zmiana barwy słuszniej być może uważaną za znak zgorzeli. Bywają 
rzadkie wypadki zgorzeli wątroby niezależne zupełnie od ropni wątrobowych, 
w tych razach jednak występuje zgorzel w wielu organach, jako następstwo za
toru (embolia) zgorzelinowego. Roki tansky widział zgorzel, pod postacią 
mniej lub więcej wyraźnie ograniczonych ognisk, w których miąższ rozpadł się 
na massę brunatną lub czarno-zieloną i miał charakterystyczny zgorzelinowy



1 2 0 C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W  J A M Y  B R Z U S Z N E J .

nie zgorzeli na  tej zasadzie, że ropa zebrana nosi charak ter  rozpado

wej. Dawno już wykazano błędność przypuszczenia, ja koby  ropa po

wstająca w wątrobie miała być różną pod względem b a rw y  od ropy 

gdzieindziej zebranej, że powinna być koniecznie brunatno-czerwoną 

lub podobną do drożdży. Przeciwnie ropa wypuszczona z wątroby 

najczęściej je s t  nieco białawą, czyli nosi cechy tak zwanej „pusbonum 
et laudabile". G dy ropa jest ciemną lub podobną do czekolady 

z mlekiem zależy to od domieszki k rw i lub zniszczonej substancyi w ą 

trobowej; gdy  dołączy się nieco żółci, ropa ma mniej więcej zielonawą 

barwę i odróżnia się szczególnego rodzaju suchością. P l e i s c h l  ') 

opisuje c iekawy wypadek, w k tórym  ca ły  lew y  p ła t wątroby tw orzy ł 

jamę ropnia o ścianach grubych, wypełnioną, brudnym, mętnym, czer- 

wono-brunatnym gęstym  płynem  oraz skrzepami staremi brunatnemi 

i świeżemi czarnemi. W yraźnie  od czasu do czasu następowały  k rw o 

toki do jam y ropnia, a chora w istocie zmarła wskutek niedokrewności. 

W  niektórych razach gałązki ż y ły  wrotnej lub wątrobowej leżące 

w pobliżu ropnia biorą udział w zapaleniu i są wypełnione skrzepami 

krwi.

P r z e b i e g  i z e j ś c i e .  Opisane wyżej zmiany w budowie w ą 

troby są tak  znaczne, iż zdaje się niepodobieństwem przypuszczać mo- 

źebność wyleczenia, ztąd też wielu z lekarzów twierdziło, że zabliź

nienie j e s t  niemożebnem. Mimo to jednak nowsze badania dowiodły, 

że zabliźnienie może nastąpić, jak  to zresztą z dawniejszych badaczów 

u trzym yw ali  P e t i t ,  M o r g a g n i ,  S ó m m e r i n g  i inni. Oprócz 

lekarzów francuzkich w Afryce, w idzia ł także zabliźnienie R o k i 

t a n s k y .  Miąższ zapada się nad miejscem, gdzie przedtem istniało 

ognisko ropne; jeżeli zaś ropień sięgał aż do powierzchni w ątroby, po

wstaje zagłębienie bliznowate, wywołane przez zgrubiałą  i pokurczoną 

otoczkę surowiczą wątroby. Niekiedy reszta ropy pozostaje pod po

stacią massy serowatej lub zkredowaciałej, otoczonej tkanką bliznową,

z a p a c h . " Budd (p. 120) widział coś podobnego u pewnego chorego, które
go ostatnie członki palców u nóg uległy zgorzeli w skutek odmrożenia. Je
dynym objawem zdradzającym cierpienie wątroby było w tym razie żółtawe za
barwienie skóry; inne zaś objawy jak womity, napady dreszczów, język suchy 
brunatno obłożony, bolesne obrzmienie niektórych stawów, bredzenie i śpiącz
ka, mogły zależeć właśnie od ropienia w stawach, albo też od jednocześnie 
istniejącej zgorzeli śledziony i dolnego płata prawego płuca. Obserwowano 
także częściową zgorzel wątroby', towarzyszącą rakowi żołądka i wątroby, 
(Arch. general. Mai. 1848. p . 97).

') Wien. med. Wochenschrift. 22. 23. 1854.
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nie należy jednak zapominać, że podobne ślady pozostawia również 

p rzeb y ty  przymiot wątroby.

Nowy szereg objawów występuje, skoro ropnie wystające nad 

powierzchnię wątroby pękają, wylewając  swą zaw artość  w p rzy leg le  

przestwory. Pomijam opis tych  szczególnych wypadków, gdy ropień 

otwiera się do przewodu żółciowego, pęcherzyka żółciowego, do ż y ły  

wrotnej lub głównej dolnej. Rzadko także następuje pęknięcie 

ropnia połączone z rozerwaniem przepony, tak iż ropa w lew a się bez

pośrednio do jam y osierdzia, wywołując szybko zabójcze jego zapale 

nie. Daleko częściej zdarza się, że ropień otwiera się do jam y opłu 

cnej albo do płuc. W  tym  ostatnim razie powstają gwałtowne n apa 

dy  kaszlu, chory wyrzucza massę ropną ciemno-czerwoną lub bruna

tną, a tymczasem guz wyczuwalny  w prawem podżebrzu mniej lub 

więcej szybko zmniejsza się, auskultacya prawego płuca a naw et oko

licy wątrobowej wykazuje szmer grubo-pęcherzykowy. Ropa po 

wstała  w wątrobie zmięszana ze krw ią  i resztkami miąższu, wydostaje 

się tą drogą na zewnątrz, i je s t  najczęściej koloru brunatno-czerwone- 

go albo też podobną do drożdży, o czem już wyżej wspominaliśmy. 

B u d d  utrzymuje, że jedynie tylko opierając się na zabarwieniu massy 

ropnej, wyrzucanej przez płuca, rozpoznawał kilka razy ropień w ą tro 

by, którego istnienia bynajmniej nie podejrzywał.

K u n d e  podaje ciekawy opis podobnego pęknięcia ropnia w ątroby 

( C a s p e r a  Wochenschrif t  1836 Nr. 22). Skutkiem  ropienia w pęcherzu 

bąblowcowym powstał ropień wątroby. Gdy chory opuścił łóżko, chcąc oddać 
stolec, wystąpiła gwałtowna czkawka, trw ająca przeszło pół godziny, przytem  

ogólne poty, osłabienie dochodzące do zem dlenia, poczem dopiero zjawił się 

kaszel podobny do womitów, przy którym  chory grubym  strum ieniem  w yrzu

ca! płyn rzadki, zielonawy, mocno cuchnący. Zaledwie to nastąpiło, guz znaj

dujący się w prawem  podżebrzu zniknął, brzuch przyjął kształty prawidłowe, 

a nieznośny ból, dolegający w prawej łcpatce  i ram ieniu, ustąpił zupełnie. K a 

szel i wyrzucanie płynu trw ały ciągle, a badanie dokonane przez P h i l i p p ’a 

wykazało na 2 1/2 cala poniżej prawego obojczyka i w dole pachowym rzężenie 
śluzowe, k tóre w m iarę posuw ania się ku dołowi przyjm ow ała charak ter bulgo 

tania. Najw yraźniej dawało się to szlyszeć nad rzekom em i żebram i w okolicy 

wątroby, gdzie auskultacya wykazała oddech am foryczny, a perkussya ton ty m - 

panityczny. P rzy  sekcyi znaleziono w jam ie  ropnia wątrobowego powietrze.

l) N ajrzadziej zapew ne następuje otworzenie się ropnia  do praw ej 
nerki; wypadek podobny byt obserwowanym przez D o h l h o f f a  (Preuss. Ve- 
reinszeitung, 1837. 38). W  następstw ie powstało ropienie w nerce , a ropa 
wydzielała się na zewnątrz z moczem.
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Bezpośrednie połączenie ropnia z dolnym płatem prawego płuca 
może nastąpić w tedy tylko, gdy płuco przyrośnie skutkiem zapalenia 
opłucnej do samej przepony Jeżeli taki zrost nie istnieje ropa, wyle
wa się z wątroby do jamy opłucnej, wywołuje tutaj zapalenie wy
siękowe, które znowu ze swej strony, jak to obserwował raz Haspel 
(p. 174) przyczynia się do wytworzenia przetoki do wnętrza
płuc, co powoduje odmę ropną opłucnej (pneumopyothorax). 
Pęknięcie ropnia wątroby do jamy opłucnej lub płuc nie daje powodu 
do tak złego rokowania, jak to sądzono dawniej, a jakkolwiek twierdze
nie Dufresue'a, że na dziesięć podobnych wypadków pięć jest ule
czalnych, będzie nieco przesadzonem, to jednakże wielu wiarogodnych 
badaczów przytacza wypadki wyzdrowienia, nawet przy podobnem 
zejściu. Robiono w tych razach dosyć szczęśliwie otworzenie klatki 
piersiowej (paracentesis), nie należy jednak zapominać, że ropa wypu
szczana przy tej operacyi nie pochodziło bynajmniej z jamy opłucnej, 
jak sądzono z razu, ale miała zupełnie inny punkt wyjścia. Po prze
biciu bowiem przepony ropa nie dostaje się do jamy opłucnej, ale le
ży pod opłucną (Senac), a oddzielając ją od ścian klatki piersiowej 
dostać się może wysoko, bo aż do jamy pachowej (Portal), Przy 
otworzeniu się na zewnątrz ropnia położonego pomiędzy ścianą klatki 
i opłucną ścienną łatwo przypuszczać by można, że ropa była zebraną 
w samym worku opłucnej. Pęknięcie ropnia do żołądka lub innej 
części przewodu trawienia (dwunastnica lub kiszka gruba poprzeczna) 
jest dość rzadkiem (M' Grigor na 64 wypadki ropnia wątroby wi
dział je tylko trzy razy); i to mianowicie wtedy, gdy ropień zajmuje 
lewy płat wątroby. Zejście to jest tem trudniejszem do rozpoznania, 
gdyż wyrzucanie w womitach i stolcach mass brunatnych wtedy tyl
ko ma znaczenie dla rozpoznania, skoro jednocześnie nie mamy do 
czynienia z przewlekłą dysenteryą. Zresztą Andral  (p. 488) opi
suje wypadek, gdzie istniejąca przetoka z wątroby do żołądka ani ra
zu nie spowodowała womitów. Sam miałem sposobność robienia sekcyi 
na człowieku z wrzodem żołądka, nadnie którego światło kilku naczyń 
tętniczych było otwartem. żołądek był wypełnionym ogromnemi 
skrzepami krwi, a mimo to iż krew odchodziła ze stolcami, ani razu 
jednak nie występowały womity krwawe. Więcej daleko ma znacze
nie wypróżnienia massy ropnej górą, wypróżnienie dołem wtedy na
biera znaczenia, gdy jest bardzo obfitem, oraz gdy mu towarzyszy 
znikanie guza w okolicy wątrobowej, jak to miało miejsce w wypadku
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opisanym przez S c h m i d t ' a .  1) Nie należy jednak przypuszczać, że po 

pęknięciu, guz w podżebrzu prawem znika natychmiast,  gdyż 

guz ten nie tylko je s t  następstwem powstania ropnia, ale także zale

ży od przekrwienia i nacieczenia przyległej mu tkanki wątrobowej. 

H a s p el szłusznie zwraca uwagę, że po takiem zejściu, guz opukiwa

ny g d y  przedtem w ydaw ał ton stępiony, daje te raz  ton donośny, a to 

z powodu, że przez ucisk ze strony przepony i mięśniów brzusznych, 

gazy kiszkowe dostają się do jam y ropnia, a naw et wnikają do samego 

miąższu wątroby. W  w ypadku G r a v e s a  2) po otworzeniu się ro 

pnia w ątroby  do żołądka i jam y  osierdzia, guz opukiw any daw ał ton 

bębnisty i jasny, M ożebność istnienia tego rodzaju rozedmy w ątroby  

została stwierdzoną przez obserwacyę H a s p e l  a w jednym w ypad 

ku istniejącym u zwierzęcia. 3)

Ponieważ ropnie rozwijające się w blis kości powierzchni w ą t ro 

by, w ywołując  jednocześnie zapalenie otoczki surowiczej,  dają może - 

bność zrostów z przyleglemi przyrządami, ztąd też pęknięcie ich do 

jam y  otrzewnej zdarza się daleko rzadziej, aniżeli by się zdawać 

mogło. Jeżeli istotnie ropień otworzy się do jam y  otrzewnej, w y w o 

łuje jej gw ałtowne zapaleniu szybko kończące się śmiercią. Dlatego 

też, jeżeli przy  sekc yi znajdziemy ropień otworzonym a na otrzewnej 

nie ma znaków zapalenia, możemy być pewni, że ropień nie otworzył 

się za życia, ale został rozdartym przez nieostrożność już podczas se- 

kcyi. Ropień torujący sobie drogę na zewnątrz w ywołu je  ograniczo

ne przewlekłe zapalenie otrzewnej, powstają przytem zrosty i błony 

rzekome, otaczające zbiornik ropy i tworzące ograniczony ropień 

otrzewnej, do którego wlewa się następnie ropa z wątroby, Podobne 

ropnie otrzewnej utworzone dokoła wątroby, mogą znowu otwierać 

się do kiszek, płuc i t. p. 4 ) P r zy pomyślnem położeniu, ropień może 

w yw ołać  zrosty ze ścianą brzuszną lub przestworem międzyżebrowym, 

powstaje wtedy guz cheł boczący (gdy  leży pod wyrostkiem mieczy - 

kowatym mostka może tętnić, przenosząc uderzenie, serca), k tóry  się

1) S c h m i d t a  J a hrb. f. 1855. IV p. 310.
2) Dublin. Journal. Jan. 1839.
3) Rozedma (emphysema) wątroby była widzianą także przez S to k e s 'a  

i P i o r r y ’ego. Zdaje się jednak, że te obserwacye nie są dość wyraźne, aby 
wyłączać zupełnie możebność wzięcia wytwarzania się gazów pośmiertnych za 
rozedmę istotną, powstałą za życia. (Porów. S t o k e s  Krankheiten der Brus! 
p. 369 i P i o r r y .  Guz, des hópit. 1851 Sr. '2-1).

4) .Schmidt a Jahrb. f. 1855 IV p. 310, 311.
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zaczerwienia, części otaczające brzękną, aż nareszcie ropa wydzielać 
się zaczyna na zewnątrz. W podobnych razach powstają przeto
ki i to niekiedy nawet aż do dalszych części, ropa wypływać może 
tym sposobem w okolicy pępka, na ścianach brzusznych w okolicy 
pachwinowej, przez worek mosznowy a nawet przez grzbiet.

Zabliźnienie się jamy ropnia po odejściu ropy, kończące się wy
zdrowieniem, jest w ogóle rzeczą dość rzadką. Zwykle chory umiera 
wycieńczony ciągiem obfitem ropieniem i towarzyszącą mu gorączką. 
Budd powiada (p. 86) co następuje: „Trwanie dalsze ropienia zależy 
od jakości ścian ropnia. Miąższ i tkanka twarda chrząstkowata, ota
czająca stare ropnie, nie mogą się tyle ściągnąć, iżby były w stanie 
wypełnić jamę ropnia, w której zawsze pewna ilość ropy się zbiera. 
Dzieje się tu toż samo, co przy zastarzałem zebraniu ropy w jamie 
opłucnej (empyema), skoro płuca stwardnieją i są odsunięte aż do sto
su kręgowego. Wysięk surowiczy o tyle ulega wessaniu, o ile miej
sce przezeń opróżnione zostanie zajętem przez zwężanie się klatki 
i rozszerzenie oskrzeli płuc uciśniętych, gdy jednak usiłowania samej 
przyrody dojdą do tej granicy, przy której jama opłucnej zmniejszyć 
się więcej nie może, wessanie płynu z jamy zostaje wstrzymanem. 
Tej właściwości ścian ropnia przypisać należy ciągłe ropienie i śmier
telne zejście, nawet w tych razach, gdy swobodne opróżnienie się. ro
pnia na zewnątrz zdawało się rokować zejście pomyślne. Droga, któ
rą ropa wypływa na zewnątrz, bynajmniej nie wpływa na powiększe
nie lub zmniejszenie śmiertelności: widziałem nieraz wypadki, iż ro
pień otwiera się przez ściany brzuszne a mimo to następuje śmierć, 
zdaje się. zatem, iż droga ta nie daje lepszego rokowania aniżeli 
otworzenie się ropnia do kiszki lub pluć. Wielkie ropnie wątroby 
mogą się opróżniać kilkoma drogami, mianowicie też gdy po pierwszem 
pęknięciu, ściany ropnia nie zapadają się, a jama jego ciągle choć 
w części jest wypełniona ropą."

Leczenie. Leczenie chirurgiczne ropnia wątroby, to jest 
sztuczne jego otworzenie, wtedy tylko może mieć miejsce, skoro ro
pień sam usiłuje otworzyć się na zewnątrz, występując pod postacią 
guza chełboczącego w okolicy żołądkowej, podżebrowej albo w jednym 
z dolnych przestworów międzyżebrowych. Jak jednakże w podo- 
bych razach należy być ostrożnym o tem przekonywają wypadki, 
w których sławni chirurgowie przekłówali guz, sądząc że otwierają 
ropień, gdy tymczasem otworzyli powiększony pęcherzyk żółciowy. 
Przed operacyą należy się dokładnie przekonać czy czasem pomiędzy 
ropniem i ścianą brzuszną nie leżą części ważne. I tak naprzykład



R O P I E Ń  W Ą T R O B Y . 1 2 5

Pringle  opisuje wypadek, w którym ropień sterczący na wklęsłej 
powierzchni wątroby, do tego stopnia wypchnął żołądek na zewnątrz, 
iż przy operowaniu ten ostatni koniecznie musiał by uledz zranieniu. 
Radzimy więc, wtedy tylko przystępować do otworzenia ropnia, skoro 
ograniczone obrzęknięcie, zaczerwienienie lub nieruchomość ściany 
brzusznej dowodzą zrośnięcia się jej ze ścianą ropnia, gdyż przy braku 
zrostów operacya może wywołać wylew ropy do jamy otrzewnej, 
a tem samem szybkie zejście śmiertelne sprowadzić.

Liczne obserwacye stwierdziły, że operacya przedsięwzięta 
w odpowiednich warunkach była uwieńczoną świetnym rezultatem. 
Mimo jednak pozornie dobrych warunków nie należy stawiać pomyśl
nego rokowania, gdyż po otworzeniu ropnia może się okazać daleko 
większe, zniszczenie miąższu aniżeli sądzono pierwotnie, z drugiej 
znów strony wnikanie do rany powietrza może wywołać nowe zapa
lenie, przechodzące niekiedy w zgorzel. Przy otworzeniu sztucznem 
należy być przygotowanym na przewlekłe ropienie, połączone z tra
wiącą gorączką. Ponieważ dzieje się to szczególniej wtedy, gdy ro
pień trwał długo i jest otoczony włóknistą błoną, nie należy przeto 
zwlekać z operacyą, ale przystępować do niej, gdy chory nie jest 
jeszcze wyniszczony przewlekłem ropieniem i gorączką.

Haspel  na zasadzie licznych operacyi dokonywanych przez 
niego w Algerze, radzi operować natychmiast, skoro tylko jesteśmy 
przeświadczeni o obecności ropy, gdyż ropień pozostawiony sam sobie 
bezwarunkowo sprowadza zejście śmiertelne. Ale należy czekać, aż 
chełbotanie stanie się wyraźnem na całej powierzchni guza, przeci
wnie tego rodzaju chełbotanie jest znakiem obszernego bardzo ropie
nia, i w obec innych powikłań może nawet być przeciwwskazaniem 
dla operacyi.

W celu stwierdzenia rozpoznania zaleca się tak zwane ukłócie 
próbne guza za pomocą długiego cienkiego trójgrańca. Metoda ta, 
oparta na pomyślnych rezultatach, miała gorącego obrońcę w dokto
rze R ecamier.  Mimo to jednak Budd (p. 91) wykazał jej niebez
pieczeństwa, z tego też względu Haspel  nie mógł się nigdy zdecy
dować na przekłócie próbne. Co się tyczy metody operowania, ta 
bywa głównie trojaką:

1) Metoda R e c a m i e r .  Skoro za pomocą nakłucia próbnego prze 

konano się o obecności ropy, zastosowuje się na najwznioślejszy punkt guza 
cztery do pięciu g ran  potażu żrącego (Kali causticum), a to celem utworzenia 

strupa, na k tórego oddzielanie się czekać należy. W  nagłych razach można 

go dnia następnego wyciąć, a na dnie rany pomieszcza się znowu kawałek po
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tażu. Pow tarzam y to cztery do pięciu razy, aby tym sposobem przeniknąć aż 

do samego ropnia. T ym  sposobem sprow adza się zrost ropnia ze ścianą brzu 

szną, poczem ju ż  śmiało można przystąpić do przecięcia.

2) M etoda B o g i n a . Po odpowiedniem ułożeniu chorego, opera to r 

na części najbardziej wystającej guza robi cięcie długie na 2 — 4 cali, dokony

wać go powinien stopniowo (per strata), to je s t  przez skórę, tkankę podskórną, 
mięśnie brzuszne i powiezie, nakoniec przez otrzewną, którą otw iera podobnie 

ja k  przy zaciśnięciu przepukliny. Naczynia krwawiące należy natychm iast 

podwiązywać, raz dlatego aby nie zanieczyszczały rany , z drugiej strony celem  
zapobieżenia wlewaniu się krwi do jam y brzusznej, r anę pokrywa się sku- 

banką. i kom presem ; gdy zaś po upływie trzech dni zdejm ujem y opatru n ek  

znajdujem y wszędzie brzegi rany zrośnięte z powłoczk ą  wątroby, co już  p ozw a
la na otworzenie sam ego ropnia bez niebezpieczeństwa. B e g i n  stosował tę 

metodę bardzo pomyślnie w dwóch wypadkach.
3) M etoda G r a v e s 'a różni się. od poprzedzającej te m tylko, iż p rze 

cięcie pierwsze dochodzi tylko do otrzew nej, k tórej się nie otw iera ale pok ry 
wa opatrunkiem . Tym  sposobem wywołujemy ograniczone zapalenie o trze 

wnej i zrost z ropniem .

Dawni lekarze (C e l s u s )  a z nowszych S t o l l uważali w y p ły w  

ropy biało-żółtawej po operac j i  za znak pomyślny, gdy tymczasem 

spostrzeżenia H a s p e l a temu zaprzeczają. W  trzech w ypadkach 

gdzie uleczenie udało się pomyślnie, ropa w ypływ ająca  b y ła  brunatno- 

czerwoną z powodu domieszki krw i i resztek zniszczonego miąższu, 

w dalszym dopiero przebiegu choroby zaczęła przybierać własności 

ropy prawidłowej. Przeciwnie w pięciu w ypadkach  zakończonych 

śmiercią, ropa w ypływ ająca zaraz, po przecięciu miała charak ter  do 

brej (pus bonum et laudabile). Własności ropy, jak to już wspomina

liśmy, zależą ud czasu trwania  ropnia, to też trzy  pomyślne wypadki 

by ły  świeże, a pięć niepomyślnych należały  do zastarzałych. Nie z a 

lecamy drażniących zastrzykiwań do ja m y  ropnia, celem wywołania 

jej zamknięcia. Po operacyi należy się ograniczyć prostym opa trun 

kiem, dbać o czystość, oraz. ułożyć tak chorego, aby  ropa m iała  sw o

bodny odpływ. Leczenie wewnętrzne stosujemy odpowiednio do sił 

chorego. Metoda wzmacniająca (pożywna dyjeta. przetwory  chininy 

i t. d.) jest je dyną  możebną przy ropniach wątroby, gdy  niepodobień

stwem jest zastosowanie pomocy chirurgicznej.  Jakkolwiek metoda 

ta nie może się poszczycić świetnemi rezultatami, to jednakże wiemy 

bardzo dobrze, że przetwory chininy przynoszą wielką ulgę, usuwając 

na czas jakiś  przynajmniej napady gorączki wyniszczającej.
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VII. Zapalenie żyły wrotnej.

(Pylephlebitis).

W roku 1829 Balling pierwszy dostarczył dokładnego opisu 
anatomicznych zmian przy tej chorobie, opis ten zgadzał się ze spo
strzeżeniami Cruveilhier'a, Andral a i Dance'a. Schonlei-  
n owi należy się zasługa, iż pierwszy zwrócił uwagę lekarzów na 
objawy choroby występujące za życia, udało mu się nawet w jednym 
wypadku stwierdzić w zupełności rozpoznanie sekcyą. Forma choro
bowa opisywana dawniej pod nazwą ,,zlepnego zapalenia żyły wrotnej 
(pylephlebitis adhaesiva)" jest to po prostu zakrzep w żyle, często zu
pełnie niezależny od sprawy zapalnej. Wypada nam obecnie roze
brać tak zwane ropne zapalenie żyły wrotnej. We wnętrzu pnia ży
ły wrotnej lub jej rozgałęzień we wnętrzu wątroby znajdujemy mas- 
sę ropną z mniej lub więcej zbitą, w części złożoną z wytworów roz
padu skrzepów, których resztki dają się rozpoznać, w części z istotnej 
ropy wydzielanej przez ściany żyły, zajętej sprawą zapalną. Przy
taczamy na dowód następującą obserwacyę Traube'go. 1)

Śledząc gałęzie prawego pnia żyły wrotnej, znajdujemy większą ich część 
wypełnioną zwykłą gęstą ropą, która pod postacią kropelek występuje za naci
śnięciem z drobnych gałązek, wiele jednak z nich jest zupełnie pustych. Po
wierzchnia zewnętrzna gałązek wypełnionych ropą utraciła pierwotny połysk. 
Płyn wypełniający gałązki żyły wrotnej zawiera liczne komórki ropne z dwoma 
lub trzema jądrami, obok których znajdują się także w niektórych kropelki 
tłuszczu.

1) Wnikanie ciał  obcych do ż y ł y  zdarza się rzadko 
z tego powodu, że żyła wrotna leży bardzo głęboko. Do tej katego- 
ryi należy spostrzeżenie opisane przez Larabron a 2), ość rybia prze
biwszy odzwiernik i głowę trzustki, weszła do żyły krezkowej gór
nej i stała się powodem zapalenia, które rozszerzyło się aż na rozga
łęzienia żyły wrotnej.

2) Szerzenie się zapalenia z przyrządów lub two
ru w leżących obok. Jako przykłady zapalenia żyły wrotnej 
powstającego wteu sposób przytaczam trzy wypadki następujące:

1) Deutsche Klinik 1869. Nr. 51.
2) Arch. gener. Juin 1842.
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W y p a d e k  I obserwowany przez B r e i t h a u p t a  (Preus. Vereinszeit. 
47. 1851). Z apalenie żyły wzięło początek z ogniska zapalnego w okolicy w y

rostka robaczkowego kiszki ślepej. W  m iejscu te m znaleziono „wysięk p la 

styczny pomięszany ze zbitą tkanką komórkową, żyły mocno rozszerzone, 

z k tórych po przecięciu wypływała brudno-biaław a ropa. Podobnież ropą b y 
ły wypełnione gałęzie żyły krezkowej wielkiej oraz wielkie pnie żylne żołądka 

i śledziony. Ściany żył oprócz nieznacznego zgrubienia i odbarwienia nie 

przedstaw iały nic szczególnego na wewnętrznej swej powierzchni. W ątroba 

przyjęła b iało-szaraw ą barwę, była zmniejszoną, cała je j substancya a m iano 
wicie k ażd a  powierzchnia rozkroju była usianą szaremi punktam i różnej wiel

kości, stosownie do obszerności światła żyły przeciętej, szare punkta były to 

krople ropy wypływającej z przeciętych żył tak  obficie, że trudno było przy- 

tem  rozeznać substancyę właściwą w ątroby."  W  śledzionie dwa ropnie w iel

kości ziarna fasoli.
W y p a d e k  I I  obserwowany przez B u h l a ( 1 8 5 4).  M ężczyzna lat 

19 utrzym uje, że popełniwszy b łąd  w diecie zaczął doznawać boleści w brzuchu. 

N apad dreszczów, gorączka, poty, womity oraz biegunka nastąpiły  szybko. 

Ból się uśm ierza, gorączka ciągła, womity, poty i dreszcze w ystępują naprze- 

m ian. Dnia 9 choroby występuje zażółcenie skóry, lewy płat wątroby pow ię

kszony. Ż ółtaczka w zrasta, w ciągu dni następnych pow tarzają się napady 
dreszczów, nakoniec wśród ciągłych womitów, m ajaczenia, tworzą się odleżyny 

i chory um iera 25-go dnia choroby. S e k c y a .  Żółte zabarwienie skóry 

oraz przesięków , w mózgu zmiany nieznaczne, serce wiotkie, w prawem  p rzed 

sionku skrzep galaretow aty , w lewem płacie zastój surowiczo-krwisty, w d o l

nym płacie praw ego p łuca liczne nacieczenia zrazikow ate, ciemno-czerwone, 

wielkości z iarna soczewicy lub fasoli. W ątro b a  powiększona w dwójnasób, 
pozlepiana z przyleglem i trzewiam i i ścianą brzuszną, w lewym płucu prze

ważnie znajdują się ropnie wielkości orzecha laskowego aż do wielkości ja ja  

kurzego. Gruczoły krezkowe powiększone, ciemno czerwone, zwłaszcza w p o 
bliżu kiszek; wyrostek robaczkowy powiększony, zgrubiały, czarniawo-czerwony, 

wypełniony ropą, przedziurawiony w końcu zakończonym ślepo. Otwór 

w nim dochodzący wielkości ziarnka soczewicy prow adzi do ropnia tak w ielkie

go ja k  orzech laskowy i zupełnie odgraniczonego od jam y  otrzewnej. Z ro 
pnia przechodzi zatokowata przetoka pomiędzy listkam i krezek aż do sam ego 

p n ia żyły wrotnej; żyły krezkowe przebiegające obok przetoki są wypełnione 

posoką i skrzepam i włóknikowemi przedziurawionem i, sam pień żyły w rotnej 
zam knięty przez skrzep podobny. Ściana wewnętrzna naczyń żylnych brudna, 

zielonkowato żółta, pom arszczona, naciekła, daje się łatwo oddzielić, od sk rze 

pu można j ą  łatwo odróżnić pod drobnowidzem . W  rozgałęzieniach żyły w e

wnątrz wątroby znajduje się ropa i skrzepy; drobne kropelki występujące na 

powierzchnię rozkroju  w ątroby odpowiadają gałązkom  żyły wrotnej, większe 

wypływają z oddzielnych ropni. Śledziona powiększona w dw ójnasób, bez 
skrzepów jednak .

W y p a d e k  I I I  obserwowany przez T r a u b e g o  (Deutsche Klinik 
Nr 51. 1859) . P rzebieg  choroby był następujący: „P rzedziuraw ienie wy
rostka robaczkowego, ograniczone zapalenie otrzewnej, powstaje ognisko ro- 

pne pomiędzy kiszką ślepą i ścianą miednicy, k tó re  po ustąpieniu objawów za- 
palnych dość szybko się zmniejsza. Przedziuraw ienie kiszki ślepej  pociągają-
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ce za sobą rozpad ropy zebranej obok i zamianę jej w posokę. Zaczyna cier
pieć vena ileo-colica, nakoniec ropa dostaje się aż do gałęzi żyły wrotnej. 
Miejscami ropnie tworzą się w wątrobie."

W wypadkach opisywanych wyżej choroba rozpoczyna się 
w korzeniach żyły wrotnej (żyły krezkowe), w pobliżu wyrostka ro
baczkowego uległego zropieniu, a następnie szerzy się na rozgałęzie
nia żyły w wątrobie samej. Zapalenie szerzyć się może i z innych 
części przyrządu trawienia, widziano je powstające po zranieniu kiszki 
prostej (Leudet), przy wrzodzie dziurawiącym żołądka (Rristo- 
we), zropieniu śledziony (Law i Fre richs), przy ropieniach 
w krezkach i ich gruczołach, dalej jako następstwo ropni wątroby 
i owrzodzeń w przewodach żółciowych (Gluge,  Lebert i inni), 
nakoniec przy ropieniach w przestworze zaotrzewnym w pobliżu 
wnęki samej wątroby.

Do tej kategoryi należy zaliczyć wypadek Tungel a 1), owrzo
dzenie rakowate w dolnej części przełyku wywołało wytworzenie 
się ropnia ze ścianami zrakowaciałemi za żołądkiem, a w następstwie 
spowodowało uszkodzenie ściany przedniej żyły wrotnej. W wy
padku obserwowanym przez Schonleina 2) rozpoznanie było zro- 
bionem za życia chorego. Po otworzeniu jamy brzusznej znaleziono 
lekkie, nacieczenie w otrzewnej, pokrywającej kiszkę poprzeczną; po 
za nią kiszka cienka przyrosła do krezki otaczającej kiszkę grubą, 
mniej więcej na linii środkowej pomiędzy pępkiem i wyrostkiem mie- 
czykowatym. Rozerwawszy zrost znaleziono ropień wielkości jaja 
gołębiego, wypełniony gęstą ropą i otoczony twardemi, modzelowate- 
mi ścianami. Z ropnia wychodziła króciutka przetoka za otrzewną ku 
żyle wrotnej; pień tej ostatniej był mocno rozszerzonym, wszystkie 
rozgałęzienia przepełnione ropą, a sama błona wewnętrzna żyły zgru
białą i podoba do aksamitu. Ropnie wątroby mogą w podobny spo
sób oddziaływać na żyłę wrotną. Schonlein (p. 284), Budd 
(p. 168), Frerichs (I I p. 413) i Bristowe 3) widzieli pojedyncze 
gałązki żyły wrotnej uległe zapaleniu, skutkiem leżących w pobliżu 
ropni wątroby.

1 2 9

1) Klin. Berichte mis dem Mamb. Krankenhanse l 861.
2) Klin. Vortrage i t. d. wydane przez G ut e r bo c ka  p. 288.
3) Transact. of the path, soc. IX p. 27 3 .

Bibi. Um. lek.Choroby przydządów jamy brzusznej, Pr.Henoch.
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3) Oddziel enie się skrzepu wł ókni kowego.  Skoro 
w której z żył, będących korzeniami żyły wrotnej, powstaje zakrzep 
(thromboais), części skrzepu uniesione prądem krwi dostają się do pnia 
żyły wrotnej lub jej rozgałęzień w wątrobie, gdzie nareszcie skrzep 
nie mogąc się przedostać, tworzy zator (embolia), zamyka światło na
czynia, wywołuje nowy zakrzep, a następnie ropienie. Tym sposo
bem niepozorna żyła kiszkowa lub krezkowa może wywołać grożący 
śmiercią zakrzep w żyle wrotnej oraz jej zwyrodnienie, gdy tymcza
sem żyły pośrednio leżące nie ulegają bynajmniej zakrzepowi. Tu 
nam tłomaczy, dlaczego napotykamy liczne ropnie wątroby przy zapa
leniu żyły wrotnej.

U noworodków punktem wyjścia zakrzepu i zropienia być może 
żyła pępkowa, jak o  tem świadczy wypadek opisany przez Hera
path’a. 1)

U dziecka (chłopiec) zupełnie zdrowego w ciągu kilku dni po urodzeniu, 
dnia 6-go po oddzieleniu się reszty pępowiny był nieznaczny krwotok z żyły 
pępkowej. Zaraz potem dziecko było niespokojnem. brzuch bolesny, zaburze
nie w trawieniu, lekkie dreszczyki i jęczenie. Powstała róża na palcach wskazu
jących obu rąk, szerząca się aż do lewego łokcia, następnie powstała róża na 
drugim palcu prawej stopy, palce mocno były obrzmiałe i zaczerwienione. 
Nad prawym stawem obojczyko-mostkowym powstał guz bolesny przy dotknię
ciu. Stopniowo czerwoność różowa znikała, a miejsce jej zajęła żółtaczka, na- 
koniec wśród łkania, senności i drgawek dziecko umarło czternastego dnia. 
Sekcya.  We wszystkich miejscach gdzie była róża znaleziono nagromadzo
ną ropę, a mianowicie około prawego kolana, drugiego członka lewego palca 
wskaziciela i około prawego stawu obojczyko-mostkowego. Ropa nie była ze
braną w samej jamie stawowej, ale tylko w błonach staw otaczających. Pę
pek w normalnym stanie, ale sama żyła pępkowa rozszerzona, kanał żylny 
w więzić obłym wątroby otwarty w całej swej długości i wypełniony ropiastym 
płynem skrzepłym, który w miarę zbliżania się do wątroby coraz wyraźniej 
przyjmował charakter prawidłowej ropy. Wątroba przekrwiona, ropni w niej 
nie znaleziono, przeciwnie wszystkie gałązki żyły wrotnej aż do najdrobniej
szych były wypełnione ropą, którą znaleziono nawet w przewodzie żylnym 
Arantiusza.  2)

Zresztą jakikolwiek mógł być powód zapaleniu żyły wrotnej, 
zawsze przy sekcyi znajdujemy jej pień i rozgałęzienia ważniejsze 
i mniejsze w głębi wątroby wypełnione po części płynem ropno-poso-

1) Med. Times and Gaz. Marzec 1854.
2) Conf. Weber  Path. Anat. d. Neugebor. i Bednara Krankhei- 

ten der Neugeborenen. III p. 174.
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kowatym, a w części zamknięte przez skrzepy włóknikowe, łatwo też 
po zabarwieniu brudnym lub rozszerzeniu poznać je można. Pozorne 
zwężenie ich światła może być wywołanem przez skrzep wyściełają- 
jący ściany i otaczający płynną zawartość. Na powierzchnię rozkro
ju tej części wątroby, w której mieszczą się rozgałęzienia żyły wro
tnej zajęte chorobą, zawsze daje się wycisnąć nieco ropy. Same bło
ny tworzące żyłę są zgrubiałe skutkiem nacieczenia, rozpulchnione 
a częstokroć od wewnątrz ulegają zgorzeli i owrzodzeniu. Traube 
naprzykład znalazł na brudnej, zaczerwienionej ścianie żylnej dwa 
płaskie owrzodzenia z wyraźnemi brzegami. W samym miąższu wą
troby prawie zawsze znajduje się pewna liczba ropni (w jednym wy
padku, opisywanym przez Bright’a, przeszło sto), które niekiedy 
bezpośrednio łączą się z wypełnionemi ropą lub posoką gałązkami ży
ły wrotnej. Niekiedy podobne ropnie znajdujemy i w innych przy
rządach, to jest w płucach, śledzionie, stawach, nerkach i t. d. a przy- 
tem bywa zwykle mniej lub więcej obfity wysięk ropny w jamie 
brzusznej.

Rozpoznanie zażycia zapalenia żyły wrotnej tem większe 
przedstawia trudności, że zapalenie to rzadko bywa pierwotnem, lecz 
zwykle towarzyszy innym chorobom, których objawy maskują groźne 
zajęcie żyły.

Z tego też powodu bardzo trudno przychodzi dać pełny obraz 
kliniczny zapalenia żyły wrotnej, gdyż nigdy nie mamy pewności czy 
objawy nastręczające się należą do zapalenia czy też innej wikłającej 
choroby. Z pomiędzy objawów Schonlein kładzie wielki nacisk 
na ból umiejscowiony. W połowie przestrzeni pomiędzy pępkiem 
i wyrostkiem mieczykowatym ma istnieć ból tępy, zwiększający się 
za naciśnięciem i rozszerzający się ku tyłowi aż do stosu kręgowego. 
Wal l  er 1) jednak obserwował chorego, który bynajmniej na ból ten 
się nie uskarżał, u innych chorych ogranicza się. on na bolesności nie
zbyt wyraźniej w okolicy żołądkowej, albo brak go zupełnie. Dla 
tego też ból sam przez się nie może mieć wielkiego diagnostycznego 
znaczenia, gdyż może zależeć od powikłań, mianowicie też od wytwa
rzania się ropni w wątrobie, ograniczonego zapalenia otrzewnej, 
w tym ostatnim razie szerzy się na całą jamę brzuszną. 1

1) W iener  Zeitschriit. Sept. u. October 1 8 4 6 .



Oppolzer 1) wprawdzie powiada: „przy zapaleniu żyły wro
tnej i mowy być nie może o najważniejszym znaku zapalenia żył po
wierzchownych, to jest o wyraźnem zgrubieniu;" co w samej rzeczy 
jest słusznem dla znakomitej większości wypadków, mimo to jednakże 
przypominam sobie pewnego chorego z kliniki Schonleina, u któ
rego pomiędzy pępkiem i wyrostkiem mieczykowatym dawał się wy
czuwać guz ograniczony, wielkości jaja kurzego, przenoszący tętnie
nie aorty, a który przy sekcyi okazał się po prostu rozszerzoną, zgru
białą i żółtą ropą wypełnioną żyłą wrotną. W podobnych razach 
ucisk wywierany przez żyłę na przewody żółciowe może wywołać 
żółtaczkę, która zresztą bywa i bez podobnego ucisku. Ani jednak 
żółtaczka, ani obrzmienie wątroby, powstające zwykle wtedy dopiero 
gdy tworzyć się zaczynają ropnie w jej miąższu, nie przedstawiają 
wielkiej wartości dla rozpoznania. Objawy złego trawienia towarzy
szące zwykle cierpieniu, smak gorzki w ustach, żółty nalot języka, 
brak apetytu, nudności i womity dowodzą raczej istnienia powikłań 
ze strony przewodu trawienia, aniżeli swoistego zapalenia żyły wro- 
tnej. Dodajmy jeszcze, że objawy utrudnionego krążenia w żyle, to 
jest womity lub stolce krwawe, obrzmienie śledziony, występujące 
dość wyraźnie podczas zakrzepu żyły, stają się bardzo niewyraźnemi 
lub brak ich zupełnie, gdy żyła jest wypełnioną rozpadłemi skrzepa
mi lub ropą. Zapaleniu żyły wrotnej towarzyszy prawie zawsze go
rączka różnego natężenia, skóra jest suchą i gorącą, tętno dochodzi do 
140 uderzeń na minutę, nadto występują charakterystyczne napady 
dreszczów, które albo powtarzają się w odstępach stałych czasu, co 
niejako przypomina zimnicę przepuszczającą, 2) albo też jawią się 
bez żadnego typowego porządku, sprowadzając obfite poty, w dalszym 
ciągu choroba przyjmuje charakter adynamiczny, i wśród śpiączki lub 
snu głębokiego, szybkiego wychudnienia i upadku sił, następuje śmierć. 
Częstokroć w ostatnich dniach życia występują jeszcze obszerne zapa 
lenia błonicowe (diphtheritis), wysięki w opłucnej lub otrzewnej, oraz 
nagromadza się ropa w stawach. Chcąc lepiej uprzytomnić obraz 1 2
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1) P ragor V ierte ljah rsschrift 18 4 7. 1.
2) S ch o nl e in  zwrócił uwagę, że nie jed en  wypadek tak zwanej 

,,Intermittens erratica" dawnej medycyny, mógł polegać na ukrytem  i powolnie 

rozwijającym się zapaleniu żyły wrotnej. W  wypadku T r a u b e ’go (Deutsche 
Klinik 1859,.Nr. 51) napady dreszczów z początku występowały co trzeci dzień

i powtarzały się dwa razy (Tertiana duplex), w następstw ie dopiero zjaw iać się 

zaczęły nietypowo.
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choroby, podajemy w krótkości opis jej wypadków, charakterystycz
nych pod względem przebiegu.

(Oserwacya Wal t er a )  F. L. liczący lat 21, słabej budowy ciała, za
czął doznawać 19 Stycznia 1844 roku lekkiego tępego bólu w brzuchu całym, 
a najwyraźniej w okolicy żołądkowej. Brzuch był wzdęty, apetyt, znikł, stolce 
oddawane opieszale, chory z każdym dniem był słabszym, chudł, a skóra przy
jęła barwę brudno-bladą. Dnia 6 Lutego miał napad gwałtownych dreszczów, 
trwający przez kwandrans, napad powtarzał się następnie codziennie o tejże sa 
mej godzinie wieczorem. Przy wstąpieniu chorego do szpitala dnia 9 Lutego 
znaleziono co następuje: Mięśnie wiotkie, znaczna ilość tkanki tłuszczowej pod
skórnej zniknęła, skóra sucha, gorąca, brudno-blada, znaczny upadek sił, cho
ry leży ciągle na prawym boku, twarz chwilowo się zaczerwienia, język obło
żony w środku biało-szarym nalotem, brzeg zaś i koniec są mocno zaczerwie
nione z wystającymi brodawkami; brak apetytu, silne pragnienie, nudności ani 
womitów nic było. Cały brzuch wzdęty nieco, w okolicy żołądka i prawego 
podżebrza tępy ból, zwiększający się za naciśnięciem. Opukiwanie wykazuje 
ton tępy na przestrzeni od szóstego prawego żebra aż na dwa cale poniżej 
brzegu żeber, tępość zajmuje także okolicę żołądkową aż do brzegu dolnego 
lewych żeber. Stolce zaparty, mocz nieobfity, jasny, z kwaśnym odczynem; 
tętno 100; lekki nieżyt oskrzeli. Po przystawieniu pijawek, ból nieco się 
zmniejszył, codziennie raz lub dwa razy zjawiały się lekkie dreszczyki w róż
nych godzinach, aż nakoniec 11 Lutego był nowy gwałtowny napad dreszczów 
trwający pół-godziny, od tej chwili nie było więcej napadu. Chory ciągle 
senny, leżał przeważnie na grzbiecie i chudł coraz więcej; tętno przyspieszało 
sie jednocześnie z podniesieniem się ciepłoty ciała. Stolec wywoływano sola
mi średniemi. W ciągu szóstego tygodnia leczenia bóle tępe w górnej poło- 
wie brzucha stały się. bardzo dokuczliwymi i kłójącemi. Opukiwanie wykaza
ło stopniowe posuwanie się stępienia ku górze aż do czwartego żebra, ku doło
wi stępienie dosięgało do brzegu kości biodrowej prawej, na lewo dochodzi do 
okolicy śledziony. Jednocześnie cała skóra i białkówka oka nabrały odcienia 
żółtego. Tętno 92 — 96. W siódmym tygodniu dolna część brzucha zapa
dła się wgłąb, gdy tymczasem część górna była tak wzdętą, iż żebra rzekome 
były posunięte ku górze: skóra słomkowego koloru, gorąca i sucha; tętno cią
gle 120, język suchy. W końcu siódmego tygodnia chory wychudły jak 
szkielet zmarł. Leczenie z początku polegało na stosowaniu środków prze
ciwzapalnych mniej gwałtownych, oraz środków przeczyszczających, w dalszym 
ciągu ograniczono się na diecie wzmacniającej i środkach tonicznych.

S ekcya. Ciało mocno wychudłe, powłoki ciała żółtawe, prawa stro
na klatki piersiowej bardzo rozszerzona, brzuch nieco wzdęty. Wątroba po- 
większona w dwójnasób, ciemna, brunatno-czerwona miejscami prawie czar
na. Dolna powierzchnia prawego jej płata w części zlepiona a w części zro
śnięta z kiszką dwunastnicą; oba płaty prawie chełboczące, pełno w nich ropni 
z zawartością gęstą żółto-zieloną; z przeciętego pnia żyły wrotnej wylało się 
około funta ropy, która wypełniała wszystkie rozgałęzienia aż do najdrobniej
szych. Żyła krezkowa górna wypełniona w górnej części ropą, część jej dol
na pokurczona a nawet miejscami zarośnięta. Żyła śledzionowa rozszerzona, 
śledziona powiększona, wiotka, obwisła i przekrwiona. W jamie opłucnej pół



funta płynu surowiczego żółtawego, płuca pokryte nalotem wysięku w części 
strzępiastego a w części ziarnistego, górne płaty płuc w stanie obrzęku lub ro
zedmy; dolny płat lewy i prawego przepełnione ograniczonemi stwardnie
niami miąższu, wielkości ziarna konopnego lub prosa. Opona twarda żółta, 
substancya mózgu miękka, w obu jamach bocznych około łyżki płynu suro
wiczego.
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Powstanie zapalenia żyły wrotnej w powyższym wypadku by
ło zupełnie ciemnem, gdyż niepodobna rozstrzygnąć co było chorobą 
pierwotną, czy zapalenie żyły czy też zapalenie ropne wątroby. Da
leko zrozumialszym pod względem patogenezy jest wypadek opisany 
przez Lambrona1) gdyż zapalenie żyły wrotnej było następstwem 
obrażenia traumatycznego i przebiegało bez powikłania ze strony 
miąższu wątroby.

Chory 69 letni przed przybyciem dnia 4 Czerwca do szpitala (Pitie), 
cierpiał przez parę tygodni na nudności i zaparcie stolca, do czego wkrótce 
przyłączyły się gwałtowne bole newralgiczne w prawem podżebrzu, które je 
dnak przy naciśnięciu nie zwiększały się. Dnia 8 Czerwca po raz pierwszy 
wystąpiło zażółcenie skóry i białkówki oka, a w moczu wykryto kwasem sale- 
trzanym barwik żółciowy. W cztery dni później wystąpił napad dreszczów 
z gorączką i potami, co skłoniło do dania choremu chininy. Dreszcze powta
rzały się w ciągu dni następnych, a obok żółtaczki, bólu w okolicy wątroby, 
ciągłej czkawki i braku objawów chorobowych ze strony innych przyrządów, 
budziły podejrzenie, że mamy przed sobą wypadek zapalenia żyły wrotnej. 
Dnia 20 Czerwca wśród objawów tyfoidalnych nastąpiła śmierć. Przy sekcyi 
znaleziono pień żyły wrotnej wypełniony posokowatym płynem i strzępkami 
ropnemi, światło jego zwężone przez wysięk odłożony na ścianach, gałęzie ży
ły wrotnej w wątrobie w części napełnione ropą a wczęści w stanieprawidło- 
wym. Miąższ wątroby w pobliżu wnęki rozmiękły, zresztą wstanie normal
nym; tylko w częściach, do których dochodzą zajęte chorobą gałęzie żylne, sub
stancja międzyzrazikowa jest rozpulchnioną, a żyły w niej przebiegające pró
żne zupełnie. Przy oddzielaniu korzeni żyły wrotnej znaleziono w pniu żyły 
krezkowej górnej utkwioną ość rybią, wielkości szpilki. Jeden jej koniec 
tkwił mocno w głowie trzustki, drugi koniec przebił ścianę żyły w kierunku 
z góry na dół i od przodu ku tyłowi. Światło żyły było w tem miejscu zam- 
kniętem przez błony rzekome, mocno przylegające do ścian, które dosięgały 
aż do ujścia żyły śledzionowej. Śledziona w stanie prawidłowym.

Leczenie zapalenia żyły wrotnej, o ile ono w ogóle daje się 
rozpoznać z objawów wielce podobnych do ropnicy. jest można 
powiedzieć żadne i bez nadziei skutku. W niektórych wypadkach

1) Arch. gener. Juin 18 12.
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(W el l e r ) podawanie siarczanu chininy wpływało nieco na ułago
dzenie lub powstrzymanie napadów dreszczów, i dla tego też środek 
ten jako k o jący  jedynie zalecić możemy. 1)

VIII. Rak wątroby

(Carcinoma hepatis).

Oprócz gruczołu sutkowego i macicy żaden organ ciała nie pod- 
lega tak często zwyrodnieniu rakowemu jak wątroba. Oppolzer2) 
w ciągu trzech lat na 4000 chorych znalazł 53 wypadki raka watro- 
by, a zatem jeden wypadek na 80 chorych, Wedle Rokitan- 
skyego na 5 wypadków raka w ogóle jeden, wypada na raka wą
troby, a van der Byl  3) na 380 sekcyi znalazł raka wątroby 29 razy 

Punktem wyjścia rozwoju raka zdaje się być tkanka łączna 
międzyzrazikowa, następnie nowotwór niszczy zraziki wątroby, postę
pując od ich części obwodowej ku środkowi. Wytwarzająca się mas
sa rakowata zajmuje stopniowo miejsce komórek wątrobowych, któro 
bardzo Irmino odróżnić od komórek rakowatych, zwłaszcza jeżeli je
dne i drugie ulegać zaczynają stłuszczoniu. Jednocześnie następują 
zmiany w układzie naczyniowym, gdyż wedle Frerichs'a (I I p.

') V ir c how (V erhandl. der p hys-med. Gesellschaft. zur Wurzburg
T. VII p . 2 1) opisuje pod nazwą ..Pylephlebittis chronica"  następujący stan 
żyly wrotnej. Ściana wewnętrzna żyły wrotnej była zgrubiałą, przez co w mia
rę zbliżania się do wątroby, światło żyły zdawało się zwężać. Gałęż udająca 
się ku prawemu piatowi miała ścianę wewnętrzną grubą na 1 centymetr. Ścia
na przedstawiała się pod formą massy zbitej, warstwowanej wyraźnie, przezro
czystej, chrząstkowatej, większa jej część uległa zwapnieniu, a światło było mo
cno zwężonem. Virehow zebrał 14 podobnych wypadków z literatury me
dycznej; w wielu razach istniały kamienic żółciowe oraz przewlekła żółtaczka, 
zmianę tę uważa jako następstwo zapalenia przewlekłego błony wewnętrznej
i średniej żyły (Endo-et Mesophlebitis chronica), coś podobnego do Endarteritis 
chronica, wywołującej process ateromatyczny tętnic. (Można także porównać 
pierwszy i piąty wypadek w rozprawie G intrae’a o zamknięciu światła żyły 
wrotnej. (Journal de Bordeansr Jan. Mars. 1856). Stłuszczenie żyły wrotnej
z następczemi krwotokami z żył żołądkowych obserwował F rerich s  
(II p. 382).

2) Prager Vierteljahrsschrift 1845. II p. 65.
3) Transact. of the pathol. soc. IX p. 231.
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276) s iatka  naczyń, należących do układu ży ły  wrotnćj i wątrobowej, 

znika tam, gdzie powstaje nowotwór, a miejsce jej zajmuje sieć nowych 

naczyń, pochodzących z tę tn icy  wątrobowej. Sieć ta  jest bardzo roz- 

winiętą przy formie raka  miękkiego, zwanego rdzeniakiem (Carcino- 
ma medullare) , często też naczyńka pękają, co bywa powodom licznych 

wylewów krw aw ych . Większe gałęzie ży ły  wrotnej przechodzące 

przez nowotwór lub przebiegające obok niego, przedstawiają się z czasem 

jako  twory spłaszczone, albo też nowotwór wrasta  do ich św iatła ,  które 

wypełnia się skrzepami krwi i massami rakowatem i. sięgającemi nie

kiedy aż do pnia głównego, Pojedyńcze obserwacye przemawiają za 

t em, że nawet bez uszkodzenia ściany naczynia przez nowotwór, roz

wijać się zaczyna rak  w skrzepach wypełniających żyłę. Żyły  wą- 

trobowe zw ykle  nie ulegają tej przemianie i są po prostu w ype łn io 

ne skrzepami. Rakowate zwyrodnienie przyległych gruczołów lim- 

fatycznych, mianowicie też we wnęce w ą tro b y  leżących, może być 

powodem znacznego zaciśnięcia przewodów żółć wyprowadzających. 

F r e r i c h s  wielokrotnie zna jdyw ał naczynia limfatyczne powierzcho

wne wątroby wypełniono komórkami rakowatemi. Co się tyczy przy 

rządu wydzielniczego żółci nadmieniam, że drobne kanaliki żółciowe 

w obrębie części zwyrodniałej zanikają, gdy  tymczasem przewody 

większe zostają uciśnięte, miejscami rozszerzają się nadmiernie u n a 

wet pękają; w niektórych nawet razach podobnie jak  ścianki pęche

rzy k a  żółciowego ulegają rakowatemu zwyrodnieniu, przez co u t ru- 

dniać mogą odpływ  żółci. W przeważnej liczbie wypadków znajdu

jemy wątrobę mniej lub więcej powiększoną, powierzchnia jej rzadko 

bywa g ładką i równą, zwykle jest ona guzowatą i pogarbioną, a to 

z powodu guzików rakowych mniej lub więcej nad nią wystających 

Guzy te żółtawo-białe lub czerwonawe w środku swym płasko 

zaklęśnięte , bywają różnej wielkości, od ziarnka grochu aż do jab łka  

średniej wielkości. Miąższ na powierzchni rozkroju w części nacie- 

czony rakowato , w części przesiąknięty żółcią, skoro odpływ  tejże 

będzie utrudnionym; w niektórych znowu miejscach zamiast miąższu 

znajdują się guzy rakowate , podobne do wysta jących nad powierz

chnię wątroby, i w swych powierzchownych warstwach zabarwione 

żółcią, jak i reszta  miąższu. Największa liczba guzów rakowatych 

należy do k a tegoryi rdzeniaków, ztąd  naśladują do złudzenia chełbo- 

t a nie, łatwo dają się uszkodzić palcem, a we wnętrzu zawierają  z w y-
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kie skrzepy świadczące o wylewach krwi. Inne rodzaje raka rzadko 
dosyć przytrafia się spotykać w wątrobie. ')

Rak wątroby pomimo tak częstego występowania należy do tej 
kategoryi chorób, których rozpoznanie jest utrudnionem z przyczyny 
fałszywych wskazówek,umieszczanych we wszystkich prawie dziełach 
podręcznych. Dla wielu lekarzów pojęcie raka wątroby jest nieroz- 
dzielnie połączonem z pojęciem guzowatego jej obrzmienia i powię
kszenia; jest to pogląd zupełnie fałszywy, który przeszedł bez kryty
ki z chirurgii do patologii. Ztąd to pochodzi błędne przekonanie wie
lu lekarzów, że wiele tylko razy obrzmiała wątroba nie przedstawia 
na swój powierzchni nierówności i guzowatości, nie można przypu- 
szczać rakowatego jej zwyrodnienia. Kto przywykł opierać rozpo
znanie raka wątroby na praktyce szpitalnej tylko, ten łatwo błąd po
pełnić może, gdyż w szpitalu przedmiotem obserwacyi bywają formy 
najwięcej rozwinięte, ostatnie stopnie zwyrodnienia rakowego i to 
z tak wyraźnemi objawami, iż rozpoznanie żadnej nie przedstawia 
trudności. Przeciwnie z początkowemi okresami rozwoju raka bardzo 
rzadko spotykamy się w szpitalu, gdyż pacyjenci, znajdując stan swój 
znośnym i mogąc się jeszcze oddawać zwykłym zajęciom, przekła 
dają leczenie się we własnym domu nad pobyt w szpitalu A wła
śnie w tych pierwszych okresach choroby rozpoznanie przedstawia 
wiele trudności; chorzy uskarżają się na ogólno niedomaganie, brak 
apetytu i szczególne pognębienie umysłowe, częściej jeszcze widzimy 
też same objawy, o których wspominaliśmy przy opisie początkowego 
okresu przewlekłego zapalenia wątroby. I tu także mogą być zabu
rzenia w trawieniu, w ogóle złe trawienie, wzdęcie, pełność i tępy ból 
w prawem podżebrzu, szczególne jego napięcie, bywa także niekiedy 
ból w prawej łopatce i ramieniu, albo też ogólne znieczulenie całej 
prawej połowy ciała, występujące chwilowo (jak to widziałem raz 
u pewnej chorej), obok tego ziemiste lub żółtawe zabarwienie skóry 
na twarzy. Badając w tych warukach wątrobę, znajdujemy ją nieco 
powiększoną i wrażliwą, podobnie jak przy przewlekłem zapaleniu, po- 1

1 ) Są to tak zwane formy;Fungus haemotodes (rak naczyniak), C. me- 
lanolicum i C. cysticum (rak torbielowaty). Formy raka dołeczkowe.go (C. al- 
ceolare) i galaretowatego, były opisywane przez p. Luschka (V irchow ’a 
Archiv IV. 3. 1852), Freric hs’a (II p. 286) i innych, chociaż częstokroć 
zdawała się zachodzić pomyłka, to jest iż za raka uważano twory bąblowcowe 
wielokomorowe, zresztą porównać należy nowsze prace anatomo patologiczne, 
co się tyczy tej kwestyi.
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wierzchnia jej jest prawie  zawsze g ła d k ą  bez śladu guzów i wzniesień, 

których obecność mogłaby w płynąć  na rozjaśnienie rozpoznania. 

Tym sposobem u p ły w a  pewien przeciąg czasu, w ciągu którego le

karz uspokaja siebie samego i chorego, sądząc, że ma do czynienia 

z przewlekłem śródmiąższowem zapaleniem, lub „zastoiną hemoroidal- 

ną“ wątroby; aż nareszcie nowotwór zaczyna wyłaniać się z głębi 

miąższu, w powierzchownych warstwach powstają  guzy rakowate , po

wierzchnia obrzmiałej w ątroby  staje się nierówną, co już dowodnie 

wykazuje rakow atą  naturę cierpienia. Następujące wypadki zas łu 

gują w tym względzie na uwagę.

1. Pani H . w 38 roku życia podczas napadu cholery utraciła regular
ność, która już się nie powróciła więcej. Wkrótce rozwinęła się żółtaczka, 
ból i obrzmienie w prawem podżebrzn; objawy te ustąpiły wprawdzie przy 
użyciu środków przeciwzapalnych, ale powracały się od czasu do czasu. Od 
dwóch lat chora zaczęła cierpieć napady kataleptyczne, rozpoczynające się 
wzburzeniem nerwowem od brzucha i postępującem ku górze, oraz 
uczuciem wielkiej bojażni. Dnia 5 Lutego 1817 roku, w dziesięć lat po 
ustaniu regularności, wstąpiła do polikliniki. Od szesciu dni pojawiły się cią
głe mocne i kłójące bóle w okolicy wątroby, które od czasu do czasu wzmaga
ły się znaczenie i w chwili podobnego napadu rozpromieniały się aż do stosu 
kręgowego. Wątroba na dwa palce wystawała z pod brzegu żeber, była wra
żliwą. na ucisk, ale przytem powierzchnia jej była zupełnie gładką. Apetyt 
prawidłowy, zaraz jednak pojedzeniu niepokój, uczucie gniecenia w okolicy żo
łądkowej. Stolec zaparty, twarz żółta, niekiedy uczucie mrowienia (formicatio)  
w całej prawej połowie ciała, odżywianiu dość dobre, gorączki nie ma. Lecze
nie. Zalecono 10 pijawek przystawić na prawej okolicy podzebrowej, wcie
ranie z maści szarej, pigułki z kalomelu i rzewienia. Przy pomocy tych środ 
ków udało się złagodzić objawy gwałtowne, mimo to jednak wątroba pozostała 
obrzmiałą, przytem uczucie ciężkości w prawem podżebrzu trwało ciągle, ja k 
kolwiek badanie powtarzane kilkakrotnie w ciągu lata nie wykrywało żadnych 
zmian pod względem jakości powierzchni wątroby. Dopiero 14 Grudnia zna
lazłem na obrzmiałym prawym płacie dwa guziki twarde, wielkości orzecha 
laskowego. Guzy te szybko wzrastały, obok nich powstawało wiele innych 
nowych, odżywianie ogólne podupadło; w tym stanie rzeczy było widocznem, iż 
mamy do czynienia z cierpieniem rakowatej natury.

Ponieważ w dalszym ciągu nie mogłem prowadzić o b s e r w c y i ,  

a nadto brak  w tym razie dowodu stwierdzającego to je s t  sekcyi, mo

żna by zrobić zarzut, że nie był to rak ,  ale zwyrodnienie przym ioto 

we wątroby, które ostatecznie spowodowało guzowatą konfiguracyę 

powierzchni wątroby. Zarzutów podobnych nikt nic może czynić 

w następującym w ypadku.

C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W  JA M Y  B R Z U S Z N E J .
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II. Pani T. licząca 44 lat, od 17 roku życia przebywała regularność 
prawidłowo, przed pięciu laty chorowała na zimnicę z typem codziennym, która 
wraz z przerwami trwała przez trzy miesiące. W chwili wstąpienia do poli
kliniki około Wielkiejnocy 1845 roku, zanotowano objawy zapalenia wątroby, 
niezbyt gwałtowne. Gorączka dość znaczna, wyraźne obrzmienie wątroby, 
która była bolesną i bez dotykania, żółtaczka, mocz ciemno-brunatny, kał za
barwiony żółcią, oprócz tego kaszel dokuczliwy, zwiększający jeszcze bolesność 
prawego boku. Gdy objawy te po zastosowaniu energicznego przeciwzapalne
go leczenia ustąpiły w ciągu kilku tygodni, chora usunęła się, z obserwacyi, do
wiedziałem się następnie od niej, iż powstało mocne powiększenie objętości 
brzucha, które spowodowało potrzebę dwukrotnego przekłócia w miesiącach 
Czerwcu i Lipcu. Gdym znowu chorą spotkał w klinice 14 Listopada, uderzy
ło mnie żółte zabarwienie łącznicy i skóry na twarzy, jakkolwiek zresztą odży
wianie chorej mało ucierpiało. Uskarżała się na suchy kaszel, mocne bicie ser- 
ca, oraz obrzmienie nóg występujące codziennie wieczorem, tymczasem badanie 
fizykalne klatki piersiowej nie wykazało żadnych zmian w organach w niej za
wartych. Jakkolwiek brzuch był znacznie powiększonym, a zagłębienie pęp
kowe, podobnie jak przy ciąży, zupełnie wyrównane, jednakże tylko w stojącej 
pozycyi można było wykazać nieznaczne chełbotanie. Opukiwanie wykazało 
ton tępy w obu okolicach biodrowych, okolicy podbrzusznej i prawem podże- 
brzu. Pod brzegiem żeber wystaje na dwa do trzech palców wątroba, bardzo 
wrażliwa na ucisk. Powierzchnia jej zupełnie gładka i równa. Stolec zapar
ty, brak apetytu, mocz ciemny- w niewielkiej ilości wydzielany, tętno 108, od 
dwóch miesięcy regularność wstrzymana. Zalecono: miejscowy upust krwi. 
wieczorem kalomelu gran jeden, z rana 1— 2 łyżek stołowych Infus. Sennae 
Compositum. Dnia 19 po obfitych wypróżnieniach, wzdęcie brzucha o połowę 
zmalało, moczu odeszło cztery razy tyle co przedtem. Poprawa jednak trwała 
tylko do pierwszych dni Grudnia. Dnia 12 Grudnia duszność i przesięk w ja 
mie brzusznej znacznie się zwiększyły, kończyny dolne mocno obrzękłe, wątro
ba bardzo bolesna, twarz żółta zupełnie. Zalecono: pijawki w okolicy wątroby, 
wcieranie szarej maści, sataraega Natr. carbon. cum Aceto scillitico. Po pięcio- 
tygodniowem leczeniu stan chorej o tyle się poprawił, że mogła wstać z łóżka 
a nakoniec wychodzić na małą przechadzkę. Zmieniła mieszkanie, co było po
wodem, że powtórnie usunęła się z mej obserwacyi. Dopiero 20 Czerwca 
1848 roku, a więc w 2 1/2 roku po pierwszym pobycie w klinice, wróciła 
do niej po raz trzeci. Wedle opowiadania samej chorej, stan jej przez ten 
czas był dosyć znośnym, tak że nie uważała za potrzebne zasięganie porady 
lekarskiej. Dopiero wkrótce przed wstąpieniem do kliniki uczuła pogorszenie. 
Czerwone rumieńce dziwnie odbijały od żółtego zabarwienia skóry na twarzy. 
Wątroba twarda, bardzo wrażliwa, wystawała na cztery palce z pod żeber, się
gając prawie aż za pępek, na jej powierzchni dają się wyczuwać twarde guzo
wate wyniosłości, zwłaszcza jedna z prawej strony pępka bardzo bolesna, nieco 
przesuwalna, wielkości małego jabłka. Opukiwanie wykazało powiększenie 
wątroby ku górze, aż do czwartego żebra. Stolec co trzy lub cztery dni, kał 
ciemno zabarwiony, apetytu brak zupełny. Chora często uskarża się na drę
twienie prawej kończyny dolnej i ból w prawym barku. Kończyny dolne co 
wieczór mocno obrzmiałe, upadek sił znaczny, mimo to odżywianie dobre, 
a wszędzie tkanka tłuszczowa podskórna dobrze rozwinięta. Często bywają
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na pady bicia serca i niepokoju, mimo to badanie nie wykrywa żadnego cierpie- 
nia samego serca. Wieczorami gorączka, mocz ciągle jasny i czysty, bez 
osadów, zawierał teraz wiele białka i cylindry włóknikowe. Leczenie zupełnie 
symptomatologiczne. W ciągu następujących tygodni rozwinęła się znaczna 
puchlina wodna jamy brzusznej, aż nakoniec 16  Sierpnia nastąpiła śmierć.

S e kcya.  Na ścianie brzusznej warstwa tkanki tłuszczowej grubości 
pół cala. Jama brzuszna wypełniona płynem przezroczystym, surowiczym. 
Wątroba olbrzymio powiększona, na jej powierzchni oraz w głębi miąższu 
liczno guzy miękkie rakowate, zawierające we wnętrzu ślady wylewów krwi, to 
jest skrzepy. Przewody żółciowe swobodne, ale wiele gałęzi żyły wrotnej 
w wątrobie zapchanych massą rakowatą. Miąższ leżący pomiędzy guzami rako- 
wemi zabarwiony oliwkowo (zastój żółci). Odzwiernik żołądka uległ także 
rakowemu zwyrodnieniu; mocny obrzęk płuc, serce normalne, nerki w drugim 
okresie choroby Brighfa.

Mniej lub więcej znaczne powiększenie wątroby tak ku dołowi 
jak i ku górze należy do najstalszych objawów raka, mimo to jednak
że zdarzają się wypadki, że wątroba nie tylko nie jest powiększoną, 
ale przeciwnie zmniejszoną się wydaje, ma to miejsce wtedy, gdy gu- 
ziki rakowate są nieliczne, leżą głęboko w miąższu i nie dochodzą zna 
cznych rozmiarów. W pięciu wypadkach tego rodzaju obserwowa
nych przez Andral a, cztery razy guziki rakowato miały siedlisko 
tylko we wnętrzu wątroby, w jednym razie było ich tak wiele, że za
ledwie 1/3 część miąższu pozostała niezmienioną, mimo to jednak ani 
za życia ani też przy sekcyi nie zauważono powiększenia wątroby. 
Zależy to, jak robi uwagę Cruve i lhi er od stanu miąższu niezajęte- 
go rakiem. Nacisk ze strony tworów rakowatych, lub zatkanie mas
są rakową ważniejszych gałązek tętniczych, utrudniając dopływ krwi, 
może wywołać zanik niektórych części miąższu, tak nawet obszerny, 
że pomimo obecności licznych guzów nowotworu cały organ nie zdaje 
się być powiększonym, lecz przeciwnie staje się niby mniejszym jak 
zwykle. Brak o tyle ważnego objawu jak powiększenie objętości 
utrudnia jeszcze bardziej rozpoznanie; nawet Oppolze r w niektó
rych razach uznał niemożebność rozpoznania, gdyż żaden objaw nie 
zapowiadał obecności guzów rakowych w głębi miąższu wątroby. Po
dobna forma ukrytego raka zdarza się mianowicie u osób starych, wy
cieńczonych, gdy rak wtórnie powstaje w wątrobie, niekiedy dopiero 
przy sekcyi wykrywamy jego obecność. Skoro znajdujemy obrzmia
łą wątrobę, a na jej powierzchni guzowate wyniosłości, nie mamy 
jeszcze prawa uważać je za cechę nieomylną raka, gdyż guzy podobne 
mogą powstawać przy przymiotowem zapaleniu wątroby lub z przy
czyny obecności w niej guzów bąblowcowych; w podobnych razach

C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W  J A M Y  B R Z U S Z N E J .



RAK WĄTROBY. 1 4 1

należy zwrócić baczną uwagę na sposób rozwoju i najdrobniejsze 
szczegóły towarzyszące chorobie, Guzy bąblowcowe, o których pó
źniej mówić będziemy, są zwykle elastyczne, gdy tymczasem guzy 
rakowate z wyjątkiem bardzo nielicznych wypadków (Frerichs 
opisuje wypadek, w którym guzy rakowe wyraźnie chełbotały. II p. 
325) dają się wyczuwać za życia przez powłoki brzuszne jako wynio
słości niekiedy bardzo nawet twarde. Mała przesuwalność guza ra
kowego, jak to miało miejsce u pani T., powstać może gdy guz siedzi 
na wązkiej podstawie, bywa to niekiedy powodem omyłki, Bois- 
mont 1) widział chorego, u którego zrazik Spigela był rakowato 
zwyrodniony, tworzył guz ruchomy i był uważanym za raka odzwier- 
niczej części żołądka. Sam przypominam sobie następujący wypadek; 
u pewnej kobiety rozpoznawano za życia torbiel prawego jajnika, gdy 
tymczasem sekcya wykazała guz rakowaty wielkości głowy dzi ecka, 
którego siedliskiem była wątroba również rakowato zwyrodniona, guz 
opuszczał się ku dołowi, był mało ruchomym i stał się powodem po
myłki w rozpoznaniu. Można także popełnić błąd, przyjmując guz ra
kowaty sterczący na dolnej powierzchni wątroby za rakowato zwy
rodniony pęcherzyk żółciowy i odwrotnie, co obserwował kilka razy 
Durand-Fardel 2), błąd ten jednak ma bardzo małe znaczenie pod 
względem praktycznym, nie wpływa bowiem ani na rokowanie ani 
na sposób leczenia. Nie należy jednak spodziewać się rozszerzenia 
gruszkowatego pęcherzyka, jak to ma miejsce przy zatkaniu przewo
dów żółciowych, gdyż zwyrodnieniu rakowatemu jego ścian towarzy
szy częstokroć powstawanie kamieni żółciowych. Pęcherzyk tak ści
śle przylega do kamieni w nim zawartych, iż zmienia zupełnie swój 
kształt. Ruchomość pęcherzyka zwyrodnionego może być powodem, 
iż przypuszczamy istnienie raka kiszki poprzecznej; w jednym nawet 
wypadku Durand-Fardel'a istniało połączenie pomiędzy pęche
rzykiem i kiszką, długie na trzy cale. Bardzo zresztą rzadko istnieje 
rakowate zwyrodnienie pęcherzyka bez jednoczesnego zajęcia samej 
wątroby. Miało to miejsce w jednym wypadku opisanym przez 
Papper a 3), pęcherzykżółciowy długi na 4 cale, w którego ścianach

1) Arch. gener. 1828.
2) Arch. generał 1840 i 1841,
3) Schmi dta Jahrbuck za rok 1857. p. 322.
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rozwinął się rak włókniak (Scirrhus) , tworzył pomiędzy brzegiem 
żeber i pępkiem guz twardy, bolesny, nieruchomy, wielkości pięści. l)

Przy znacznem powiększeniu rakowato zwyrodniałej wątroby, 
części otaczające zostają wypchnięte na zewnątrz, dolne żebra wygi
nają się ku górze, a cale podżebrze tworzy wyraźne wzniesienie, stan 
podobny zdradza obecność choroby, zanim jeszcze zaczynamy badanie 
ręką brzucha. Dolny ostry brzeg wątroby, zwłaszcza przy cienkich 
ścianach brzusznych, zarysowuje się bardzo wyraźnie i daje się 
się wyczuć na całej rozciągłości. Badanie ręczne zwyrodniałej 
wątroby sprawia niemiłe wrażenie choremu, a niekiedy nawet 
ból dość znaczny, gdzie rak szybko się rozwijał. W ogóle wrażli
wość jest mniejszą w tych wypadkach gdy powierzchnia jest gładką, 
przy nierównościach na powierzchni wątroba staje się bolesną, zape
wne zależy to od współudziału ze strony otoczki surowiczej, która 
ulega łatwiej zapaleniu przy powierzchownym rozwoju raka, a może 
być niezmienioną skoro rak powstaje w głębi miąższu. I w tym razie 
mogą być wyjątki. Br i ght  2) opisuje wypadek znacznego zwyrod
nienia powierzchni wątroby, mimo to jednak dotykanie nie sprawiało 
bólu, który w ogóle był nieznacznym. Cruvei lhier div. XII pt. 
2 — 3  widział chorą, u której guzy na powierzchni wątroby wystąpiły 
dopiero na dwa tygodnie przed śmiercią, a ucisk nie sprawiał żadnych 
dolegliwości.

Żadne inne cierpienie wątroby nie sprowadza tak szybkiego jej 
powiększenia jak wzrost tworów rakowatych, a Budd bynajmniej 
nie wpada w przesadę twierdząc, że: „wątroba ciągle się powiększa, 
a dzieje się to tak szybko przy rozwoju miękkich guzów rakowatych 
obfitujących w naczynia, iż łatwo dopatrzeć się różnicy w ciągu je 
dnego tygodnia-" Andral opisuje wypadek następujący: w Kwietniu 
1820 roku lekka bolesność w okolicy wątroby, następnie żółtaczka 
z odbarwieniem kału, dnia 9 Maja można już było wyczuć guz nie
równy bolesny, 15 Maja był on już widocznym przez powłoki brzu
szne, a 20 wypchnął żebra na zewnątrz. Leczyłem sam wciągu lata 
1847 roku pewną 72-letnią kobietę, u której z niesłychaną szybkością 
rozwinął się rak wątroby. Od pół roku uskarżała się na ból umiej
scowiony w prawym boku i na obecność tamże twardego obrzmienia.

1) Kiob U ber den Zottenkrebs Jor Gallenblase w Wiener Woeben- 
blatt 1850. 46.

2) Guy. Hospit. Report 1 p. 638.
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Wciągu czterech tygodni objawy stały się gwałtownemu a 30 Czer
wca mogłem wyczuć guz bolesny, bardzo twardy, pokryty drobniej- 
szemi guzikami. Guz ten dawał odgłos tępy przy opukiwaniu, zaj
mował całą prawą stronę jamy brzusznej od brzegu żeber rzekomych 
aż do okolicy biodrowej, na cal jeden przechodził po za pępek ku lewej 
stronie, zkąd krzywą liniją opuszczał się ku prawej okolicy pachwino
wej. Już 4 Lipca guzik wielkości orzecha laskowego, który był na
przód dostrzeżonym, doszedł wielkości pięści dziecięcej, i wyraźnie 
sterczał pod pokrywami brzusznemu Tak gwałtownemu rozwojowi 
guzów rakowatych towarzyszy zwykle gorączka, może on być spowo
dowanym małym wylewem krwi w głębi guza. Czasami podobny 
wylew rozrywa sam guz, krew dostaje się do jamy brzusznej i spro
wadza szybko zejście śmiertelne. Częstokroć towarzyszą rozwojowi 
raka mocne boleści, brakuje ich wtedy tylko przeważnie, skoro rak 
rozwija się powolnie i w głębi miąższu wątroby. W tym jednak ostat
nim razie występują najczęściej w innych częściach bóle rozpromie
nione. Andral u pewnego chorego z rakiem wątroby nie zauważył 
nigdy bólu samej wątroby, ale za to chory uskarżał się na bolesność 
z obu stron klatki piersiowej, były to bóle bardzo dokuczliwe, przeszy
wające, które jak iskra elektryczna przebiegały przez górne kończy
ny i sprawiały mrowienie w ramieniu i dłoni. Cruvei lhier (Liv. 
XXL pt. L) opisuje wypadek raka barwikowego (C. melanodes), który 
rozpoczął się mocnemi bólami w prawej okolicy lędźwiowej i prawem 
udzie. W samej wątrobie chory uczuwał, jak się wyrażał ,,un trava- 
il profond", palenie trawiące, zmieniające się niekiedy w ból nieznoś
ny, tymczasem bóle rozpromieniały się aż na prawą stronę piersi i le
wy bark. Abererombie (p. 449j opisuje kolosalne zwyrodnienie 
rakowate wątroby z bardzo nieznacznemi objawami, z których najwy
bitniejszym był ból w dolnej części grzbietu, powiększający się po 
jezdzie konnej. G-dy jednak guzy leżą w pobliżu powierzchni wątro
by, szybko się powiększając a stercząc nad powierzchnią rozciągają 
utoczkę surowiczą, wtedy bóle bywają znaczne, mimo to że sekcya nie 
wykrywa śladów przebytego zapalenia otrzewnej. Najmniejszą war
tość należy przypisywać do bólów przeszywających, które obok gu
zowatego wyglądu wątroby stanowią wedle pojęć szkolnych niezbę
dną cechę raka; daleko częściej zdarza się, iż pomimo istnienia raka 
bóle te nie występują.

Żółtaczka nie zawsze towarzyszy rakowi wątroby, chociaż skó
ra zawsze jest przytem wiotką i szorstką, brudno-ziemisto zabarwio
ną. Wedle Cruvei l hi era żółtaczka wtedy tylko występuje, gdy
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przewody większe żółciowe zostają uciśnięte przez guzy rakowate, 
na dowód czego można by przytoczyć liczne przykłady. Szereg je
dnak wypadków, w których pomimo normalnego stanu przewodów wy
stępowała żółtaczka, dowodzi, że zdanie C ruveilhier'a było za 
zbyt ogólnem. 1) Wszystko zależy od tego, w jakim stanie znajduje 
się reszta miąższu niezajętego przez rakowe zwyrodnienie. Skoro gu
ziczki rakowe we wnętrzu miąższu ucisną drobne kanaliki żółciowe 
do tego stopnia, iż wywołają zastój żółci na znaczniejszej przestrze
ni, wtedy żółtaczka koniecznie wystąpi, a przy sekeyi znajdziemy 
miąższ łożący pomiędzy guzami rakowemi mocno zielonej barwy, cho
ciaż przewód wątrobowy i pęcherzykowy żadnym nie uległ zmianom. 
Przewody żółciowe mogą ulegnąć zamknięciu przez massę rakowatą 
wrastającą do ich światła. Budd opisuje wypadek, w którym żół
taczka wystąpiła dopiero na trzy tygodnie przed śmiercią, stolce, by
ły zupełnie odbarwione; sekcya wykazała 2/3 wątroby zwyrodnione, 
a przewód pęcherzykowy i żółciowy wspólny wypełniani massą ra
kowatą.

Wodna puchlina jamy brzusznej jakkolwiek występuje często, 
nie może być uważaną za stały objaw, towarzyszący rakom wątroby. 
W razach gdzie puchlina jest mocno rozwiniętą, polega ona na przewle
kłem zapaleniu otrzewnej, często towarzyszącem złośliwym nowotwo
rom rozwijającym się w przyrządach jamy brzusznej. Zapalenie by
wa zwykle wywołanem przez szerzenie się nowotworu na samą otrze
wną. Może powstać również puchlina, skoro guzy rakowate rozwija
jące się na dolnej powierzchni wątroby uciskają na pień żyły wrotnej; 
nacisk może być także wywieranym przez zwyrodnione rakowato 
gruczoły krezkowe. Czasami ucisk na gałęzie żyły wątrobowej 
sprawia zastój w żyle wrotnej, nakoniec i sama powiększona wątroba 
może uciskać żyłę główną dolną, są to wszystko momenta wywołują
ce wodną puchliną jamy brzusznej; w ostatnim wypadku przedewszy- 
stkiem wystąpi brzęknięcie stóp około kostek. Często spotykamy 
się przy raku wątroby z naroślami rakowemi wrastającemi do światła 
żył od zewnątrz lub powstałemi pierwotnie na wewnętrznej ich błonie. 
U pewnego chorego ze znaczną puchliną za życia, znalazłem żyłę śle
dzionową zamkniętą przez skrzepy, które w miarę zbliżania się do 
pnia żyły wrotnej przyjmowały charakter tworów rakowych i jako

' ) A n d r a l  wypadek 3 5  38; W i s h a u p t  w P ra g e r V ierteljahrs-
schrift 1 8 4 8 .  I I I  p .  3 7 .
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takie przechodziły przez pień ż y ły  wrotnej, dając się wyśledzić 

jeszcze głęboko w jej lewej gałęzi.  P odobne zwyrodnienie ra k o w a 

te ż y ły  wrotnej na większą skalę było obserwowanem przez D i t t r i -  

c h ’a 1) u pewnego chorego 54-letniego, mocno wychudłego, puchlina 

wodna jamy brzusznej dosięgła wysokiego stopnia a oprócz tego roz

winęła się żółtaczka.

Sam a w ątroba w wysokim stopniu zanikła, substancya je j  uboga w krew , 

b rudno-żół ta , skórzasta i poprzecinana tkanką zbitą w łóknisto-komurkową.. 

Żyła wrotna w dwójnasób rozszerzona, była wypełnioną m assą m iękką rakow ą, 

k tó ra  zapychała światło nie tylko samego pnia, ale także jeg o  rozgałęzień. 

N a powierzchni rozkroju  z drobnych nawet gałązek żyły wrotnej występow ała 

m assa szaro-biała, m iękka, rakowatej natury. Podobne twory wypełniał)' ży

łę śledzionową aż do ogona trzustk i, toż samo dzieje się z żyłą krezkow ą dolną. 

Z praw ego p łata wątroby ku tyłowi sterczy półkolisto  guz rakowy wielkości 

jab łk a . Rozszerzenie żyły wrotnej uciskało na przewód wątrobowy i żółcio

wy wspólny, wywołując tym  sposobem  zastój żółci i żółtaczkę.

W ypadek  ten dostarcza nowego dowodu, iż może być  zw y ro d 

nienie rakow ate  w ątroby obok pomniejszenia jej objętości. P r z y c z y 

ną zaniku było właśnie zamknięcie ż y ły  wrotnej i jej gałęzi,  skutek  

by ł ten sam jak przy p ros tym  zakrzepie ży ły  wrotnej. Wodna p u 

chlina by ła  konieczną w tym  razie, a nacisk w yw ierany  przez żyłę na 

przewody żółciowe musiał sprowadzić zastój żółci w wątrobie i żół

taczkę ogólną.

Reszta objawów opisywanych przez różnych autorów należy do 

ka tegory i  więcej podrzędnej. Niekiedy n aw et  brak wychudnięcia, 

k tóre  zwykło  towarzyszyć rozwojowi raka, w innych organach us tro 

ju. O p p o l z e r  wielokrotnie się o tem przekonał w swej p ryw atne j  

prak tyce ,  a ja  miałem sposobność przytoczyć wyżej wypadek, w k tó 

rym  pomimo kolosalnego rozwoju raka, znaleziono jeszcze na poi cala 

g ru b y  pokład tłuszczu pod skórą. Mocz w niektórych razach zawie

r a  białko i cy l indry  włóknikowe, sekcya w ty c h  razach wykazuje 

przewlekłe zapalenie lub zwyrodnienie mączkowało nerek. Zaciśnię

cie ż y ły  głównej dolnej lub ży ł  nerkowych przez zw yrodnia łą  w ą t ro 

bę lub gruczoły zaotrzewne może wywołać białkomocz, skutkiem zna

cznego żylnego zastoju w nerkach. Inne ob jaw y  zależą nie ty le  od

Prager Vierteljahrsschrift 1846 . II  p. 104.

Bibl. Um. Lek. Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Cr. Henoch. 10



14G

samego raka wątroby, jak raczej od powikłań, i tak naprzykład obja
wy złego trawienia, brak apetytu, nudności i womity zależą od cier
pienia żołądka i dwunastnicy, w których również rozwijać się może 
zwyrodnienie rakowate Napady bicia serca i niepokoju, pomimo to 
że serce znajdujemy w zupełnie normalnym stanie, są następstwem 
uniesienia przepony ku górze przez mocno powiększoną wątrobę.

Wielkiego znaczenia dla rozpoznania raka wątroby jest uwzglę
dnienie stanu wszystkich organów ustroju, doświadczenie uczy, że 
rak pierwotnie rozwinięty w wątrobie należy do wypadków dosyć 
rzadkich, rzadziej się jeszcze zdarza, aby sama tylko wątroba ulegała 
przerodzeniu rakowemu. (Wedle van der Byl’a na 29 wypadków 
tylko 3 razy). Najczęściej rak wątroby jest wtórnym, to jest rozwija 
się obok zwyrodnienia rakowego gruczołów zaotrzewnych, sutek lub 
żołądka. Niekiedy przy bardzo dokładnem badaniu chorego znajdu
jemy w skórze małe guziczki natury rakowej, co bardzo ułatwiać mo
że rozpoznanie. Bright nawet w dwóch wypadkach z czarnego za
barwienia guzików na skórze wnosił o istnieniu raka barwikowego 
(Car. melanodes) w wątrobie obrzmiałej, co też sekcya zupełnie 
stwierdziła. Vi rchow podaje jeszcze jeden znak, ułatwiający roz
poznanie, to jest rakowate zwyrodnienie jednego z gruczołów limfa- 
tycznych szyjowych, leżącego nad lewym obojczykiem w pobliżu uj
ścia przewodu piersiowego do żyły, które ma towarzyszyć rozwojowi 
raka w jamie brzusznej. Objawy te większej jeszcze nabierają warto
ści, skoro wątroba nie jest powiększoną lub nie daje się dokładnie 
wybadać ze względu na silnie rozwiniętą puchlinę wodną jamy 
brzusznej.

Przyczyny rozwoju raka wątroby są równie ciemne, jak w ogó
le wszystkich zwyrodnień rakowatej natury. Zdaje się, że wpływ 
wywiera wiek późniejszy, u kobiet zwłaszcza okres ustawania pe- 
wnych funkcyj. W wieku tym rak nie tylko zwykł się rozwijać 
w macicy i sutkach, ale również w innych organach ustroju. Dwie 
trzecie chorych Oppol zera z rakiem wątroby przypada na kobiety. 
W ogóle wiek średni i podeszły najczęściej podlega rakowemu zwy
rodnieniu wątroby, chociaż wyjątkowo choroba rozwija się u małych 
dzieci i ludzi młodych zupełnie, zwykle jednak wtedy cierpi nie tylko 
sama wątroba. Rapp ') obserwował raka wątroby u młodego czło
wieka, cieszącego się przedtem wyśmienitym stanem zdrowia, był to

C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W  J A M Y  B R Z U S Z N E J.

' )  Wurtemb. Correspondenzbl. 38. 1 857.
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wypadek tem ciekawszy, że rak rozwijał się bardzo nieznacznie; toż 
samo widział van der Byl u mężczyzny 28-letniego. Prędzej lub 
później zawsze jednak nieuchronnie, rak wątroby sprowadza zejście 
śmiertelne, wśród objawów ogólnej puchliny i wycieńczenia, następu
je to jeszcze prędzej, skoro i inne przyrządy ustroju biorą udział 
w cierpieniu. Rozerwanie guza rakowego na powierzchni wątroby 
przez wylew nagły do jego wnętrza, przedziurawienie pęcherzyka 
żółciowego, którego ściany są siedliskiem raka, mogą spowodować 
gwałtowne zapalenie otrzewnej, którego punktem wyjścia być może 
również ograniczone zapalenie otoczki surowiczej zwyrodniałej rako
wato wątroby. Przejście sprawy chorobowej na przeponę i prawą 
opłucną może wywołać ropno zapalenie tej ostatniej, również kończą
ce się śmiercią. W nowszych czasach opisywano naturalne uleczenie 
raka drogą zabliźnienia (Boehdalok 1). Wedle tego opisu, na wię
kszej lub mniejszej przestrzeni dokoła guzów rakowych rozwija się 
odczyn zapalny w miąższu otaczającym, który sprowadza wysiękowe 
przewlekłe zapalenie wątroby. Wysięk organizuje się w massę twar
dą, odporną, włóknistą lub włóknisto-chrząstkowatą, szarego koloru, 
która otarbia guzy rakowe i odcina im dopływ krwi. Guz rakowy 
odbarwia się, jest blado-szarym, szaro-żółtawym, blednie a przytem 
zanika, staje się, wiotkim, suchym, twardnieje nieco, aż nareszcie kur
czy się, tworząc guziczek podzielony na wyraźne płatki, dochodzący 
wielkości ziarna konopnego lub orzecha laskowego. Drobnowidzowe 
badanie wykazuje w guziku kulki tłuszczowo różnej wielkości, be- 
leczki błoniaste podobne do nabłonków, oraz nieliczne pokurczone ko
mórki rakowe; niekiedy brakuje zupełnie kulek tłuszczowych, istnieją 
tylko niekształtne ziarenka różnej wielkości, obok pokurczonych ko
mórek. Na powierzchni wątroby widzimy pomarszczone bliznowato 
zagłębienie, z którego sterczą brodawkowato resztki zanikającego no
wotworu, niekiedy nie ma nawet śladu raka a miejsce dawnego guza 
zajmuje blizna lejkowato zagłębiona. Przy podobnej przemianie za
nikają również obficie przedtem rozwinięte naczynia. Większe massy 
rakowe rozstępują się, w przestwory wnika wysięk otorbiający, skut
kiem czego powierzchnia rozkroju przyjmuje wygląd wachlarzowaty, 
nieregularny. Zapewne części miękkie i płynne ulegają wessaniu 
i zostają wydalonemi z organizmu. Daleko jeszcze rzadziej sprawa

1) Prager Vierteljahrsschrift. 1845 II  65.

1 0 *
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podobna następuje w okresie rozmiękczenia massy rakowej; następuje 
wtedy zgęstnienie rozmiękłej massy. wessanie płynnych części i wy
tworzenie blizny. Cała sprawa ma przebiegać bardzo powolnie, 
w ciągu roku całego, wyleczenie jednak ma być stanowczem. Chociaż 
podobna sprawa zdarza się. przy rakach innych przyrządów, B o c h
dalek utrzymuje, że ją najczęściej spotykał w wątrobie (na 16—17 
wypadków 6 — 7 razy).

Dokładniej jeszcze opisał ten proces Virc how 1), odnośnie do 
raka w ogóle. Komórki rakowe umieszczone w oczkach siatki łączno- 
tkankowej zamieniają się drogą stłuszczenia w zlepki kulek tłuszczo
wych i stopniowo przechodzą w massę drobnoziarnistą, zajmują prze
stwory podścieliska, tworząc drobniejszą jeszcze siateczkę. Massa 
tłuszczowa albo ulega wessaniu, w miarę czego ścianki przestworów 
zapadają się, sam przestwór się. zmniejsza, nakoniec znika zupełnie, 
miejsce ich zajmuje warstwa tkanki zbitej włóknistej,podobna do ścię
gien, twarda jak chrząstka, chrzęszcząca pod nożem—jest to blizna 
rakowata; albo też następstwem stłuszczenia jest zwapnienie, wtedy 
niassy rakowe gęstnieją i zamieniają się w zwapniały czopek wypeł
niający przestwór podścieliska. Wytwarzanie się blizny we wnętrzu 
dużych guzów rakowych ma sprowadzać, wedle Virchow'a, zagłę
bienie na środku guza, podobne do tego, jakie widzimy przy zabliźnia
jącym się raku sutki. Najstarsze części raka, to jest środkowe, pier
wsze ulegają przemianie wstecznej, skutkiem czego środek się zapada, 
a powierzchnia guza przyjmuje postać lejkowatego zagłębienia, tym
czasem dokoła istnieją jeszcze części późniejsze raka, a nawet guz mo
że się. szerzyć dalej ku obwodowi. Virchow utrzymuje, że prze
mianie wstecznej mogą ulegać i raki wtórne wątroby, gdy tymczasem 
wedle Oppolzera,  tylko pierwotny, pojedynczy rak rdzeniak (Car
cinoma medullare) przeważnie, jeżeli nie jedynie, jest zdolnym do podo
bnej przemiany.

Roki tansky zwrócił pierwszy uwagę, że łatwo pomylić się. 
uważając za bliznę rakową skrzepy w żyle wrotnej również bliznowato 
pościągane; nakoniec nowsze obserwacye nad przymiotowem zapaleniem 
wątroby podały w wątpliwość całą teoryę o zabliźnianiu się raka wą
troby. Sam Bochdale k kilkakrotnie znalazł owe blizny rakowe 
obok istniejących jeszcze objawów przymiotu, i w ogóle były one naj
częściej spotykane w wątrobie sadłowatej, która stale zwykła towa-

CHOROBY P RZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ .

1) Arch. f. path, Anat. T. 1 p. 178 .
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rzyszyć przymiotowi, krzywicy i charłactwu rtęciowemu. Di t t r i ch 
w podobnych razach nie przyjmuje istnienia raka, ale blizny istnieją
ce uważa za przemiany wysięku przymiotowego zapalenia wątroby, 
nawet Oppolzer 1) zdaje się skłaniać do tego poglądu. Fakta te 
jednak bynajmniej nie usuwają możebności samowolnego uleczenia się 
raka, chociaż w ogóle cała ta sprawa mały przedstawia interes ze sta- 
nowiska klinicznego. Nawet przy obszernem zabliźnianiu się, nowe 
pierwiastki rakowe ciągle się wytwarzają, dzieje się więc toż samo co 
i przy suchotach płucnych, pojedyncze ogniska otarbiają się, jamy 
ulegają zabliźnieniu, w innych za to miejscach tworzą się nowe nacie- 
czenia gruźlicze, a wszystko kończy się dopiero śmiercią chorego. 
Dlatego też wypadki poniżej przytoczone, obserwowane przez Op- 
polzera i przeżeranie, które w dawniejszem wydaniu niniejszego 
dziełka opisywałem jako przykłady uleczalności raka wątroby, chę
tnie wedle dzisiejszego stanu nauki uważam raczej za uleczony przy
miot wątroby.

I W y p a d e k .  Pewien oficer, kaw alerzysta, liczący 40 la t wieku, c ie r- 

p iał przez dwa lata na złe traw ienie i nieżyt oskrzeli zanim szukał mej porady 

lekarskiej. Badając chorego, znalazłem w dołku żołądkowym dwa guzy tw a r 

de, bolesne, które wyraźnie były częścią w ątroby i wystawały na dwa palce 

z pod brzegu żeber, poniżej guzów można było wyczuć ostry b rzeg  w ątroby. 

Chory uskarża ł się na brak  apetytu, gniecenie w dołku i zaparcie stolca, t rw a 

jące  po dwa lub trzy dni, poc zem odchodził kał zbity, zabarwiony, co przyno 

siło ulgę. Przytem  chory kaszle, zwłaszcza rano, badanie jed n ak  oprócz le k 

kiego rzężenia nie wykryło innych zboczeń w płucach. W ciągu choroby 

schudł znacznie, skóra n ab ra ła  barwy ziem istej, gorączki ani też żółtaczki n ie 

było. Półroczne leczenie nie osiągnęło żadnego rezultatu . Idąc  za własnym 

popędem  udał się w 18 41 roku do K arlsbadu, gdzie złe traw ien ie ustąpiło, 

stolce się uregulowały, guzy jed n ak  nie uległy żadnej zm ianie. G dym  widział 

chorego w p ół roku po pow rocie z K arlsbadu, znalazłem z zadziwieniem guzv 

o połowę zmniejszone. Chory utył, wyglądał bardzo dobrze i nie uskarżał się 

na żadne dolegliwości. ( O p p o l z e r ) .

I I  W y p a d e k .  Kupiec liczący 3 3 lat. przyjętym  został do szpitala 
z rakiem  wątroby. W jam ie  brzusznej znaczna ilość przesięku, w ątroba do 

chodzi aż do okolicy pępka, powierzchnia je j  guzowata, brzeg w części ostre 

a w części nierówny. Chory uskarża się na ból gniotący w okolicy żołądko
wej, zwiększający się za naciśnięciem. M iał żółtaczkę i był mocny wychudłe. 

W  szpitalu puchlina wodna jam y brzusznej zmniejszyła się, toż samo co się 

tyczy żółtaczki, w samej jed n ak  wątrobie nie zauważono żadnych zmian. Chore

1) B a m b u r g e r  Ilandb . d. spec. Pathol. u. T lierap. red, v. V i r -  

c h ow  T . IV  p. 6 06.
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opuścił szpital, celem udania się na wieś dla owocowej kurucyi, W rok po 
wystąpieniu ze szpitala, wygląd chorego był bardzo dobry, puchlina i żółtaczka 
znikły zupełnie, wątroba była wprawdzie powiększona, ale nie można było już 
namacać na jej powierzchni wyraźnych guzów. ( O p p o l z e r ).

I I I  Wy p a d e k .  Urzędnik skarbowy liczący lat 30, szukał porady 
z przyczyny ciągle trwającej żółtaczki. Wątrobę znalazłem powiększoną, po
wierzchnia jej nierówna, brzeg ostro zarysowany. Chory uskarżał się na ból 
w dołku żołądkowym, zwiększający się za naciśnięciem i na zaparcie stolca. 
Leczenie trzymiesięczne zmniejszyło żółtaczkę, uregulowało stolce, ale nie wy
wołało żadnej zmiany w guzach wątroby. P o upływie dwóch lat chory odwie
dził mnie, znalazłem wątrobę nie tak powiększoną, a nierówności jej powierz
chni znikły zupełnie. Wedle słów chorego, doznał on polepszenia przy zmianie 
sposobu życia i używaniu dużo ruchu na świeżem powietrzu. ( O p p o l z e r ) .

IV W y p a d e k .  Pani G. licząca 39 lat, kobieta ciesząca się przed
tem dobrem zupełnie zdrowiem, zaczęła się uskarżać w Styczniu 1817 roku na 
ból w prawym boku, rozpromieniający się aż na prawą kończynę górną. 
Wkrótce potem regularność stała się nieprawidłową w przebiegu, w miesiącu 
Marcu była aż trzy razy i od tego czasu powtarzała się bardzo obficie co czter
naście dni, przyczem chora doznaje silnych boleści. W Marcu podczas sil
nych bólów w prawem podżebrzu zjawiła się. żółtaczka, która trwała aż do po
czątku Maja. Dnia 28 Czerwca chora przybyła do polikliniki. Skarżyła się 
głównie na bóle palące „jakby węglami rozżarzonemi" w dołku żołądkowym, 
prawem podżebrzu i odpowiadającej mu części grzbietu, bóle zwiększały się 
przy głębokiem wdechaniu, nacisku od zewnątrz lub leżeniu na boku. Koń
czyny z prawej strony nieczułe, zdrętwiałe, ruchy ich nie tak pewne i silne jak 
kończyn lewych. W okolicy żołądkowej i prawem podżebrzu aż do pępka wy
czuwałem guz twardy, nierówny ku prawej stronie, wrażliwy bardzo na ucisk 
i dający przy opukiwaniu ton zupełnie tępy. Guz podchodził pod żebra, opu
szczał się przy wjechaniu głębokiem, a brzeg jego ostry przekonywał, że to 
była wątroba. Stolec nieobfity lekko zabarwiony żółcią, mocz mętny wpraw
dzie, ale nie zawiera barwików żółciowych. Skóra twarzy i białkówka oka 
lekko zabarwione na żółto. Wychudnienie wyraźne, tętno 104, niekiedy pod 
wieczór gorączka lub dreszczyki naprzemian. R o z p o z n a n i e .  Rak wą
troby pierwotny. L e c z e n i e ,  miejscowe upusty krwi, pigułki przeczyszcza
jące ( Palc. rad. Rhei, Extract. Conii et Extr. Hyosciami). Przy użyciu pigu
łek stan chorej wyraźnie się poprawiał, odżywianie polepszone, w ogóle stan 
chorej aż do Stycznia 1848 roku, czyli około pół roku wyborny. W tym 
czasie bóle w okolicy wątroby wróciły, zaczęła boleć prawa łydka, bardzo by
ła wrażliwą na ucisk, lecz żadnej jednak wyraźnej zmiany. Zaparcie stolca 
uparte bardzo, aż nakonicc Pulv, liquirit, composit. zadawany co wieczór po pół 
lub całej łyżce, uregulował nieco czynności przewodu kiszkowego. Miejscowe 
upusty krwi i teraz sprowadziły chwilową ulgę; tymczasem badanie wykazało 
przy prawym brzegu obrzmiałej wątroby obecność guza, twardego, nierównego, 
wielkości jaja kurzego, który sięgał aż do pępka. Guz nie ulegał zmianie, 
mimo to, że stan ogólny znacznie się polepszył, a chora zaczęła nabierać ciała. 
W tym czasie chora zaszła w ciążę, odbyła prawidłowe poród i czuła się tak 
dobrze, iż pomimo odradzania ze strony lekarza sama karmiła dziecko. W ciągu 
lat 1849 i 1850 stan zdrowia był ciągle pomyślnym, nastąpiła nowa ciąża i po-
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ród, bez żadnych przykrych powikłań. Dopiero w Maju 1851 r. szukała znowu 
porady z przyczyny bólów w okolicy wątroby. Z zadziwieniem znalazłem teraz 
nie tylko wątrobę zmniejszoną, ale również obserwowany przed dwoma laty 
guz o połowę zmniejszony. Miejscowe upusty krwi i teraz nie zawiodły, chora 
mogła powrócić znowu do zwykłych zajęć. Zabarwienie skóry prawidłowe, 
odżywianie wyśmienite, a skłonność do zaparcia stolca ustępuje przy użyciu 
lekkich środków rozwalniających. (He n o c h).

Leczenie. Rak wątroby jest chorobą nieuleczalną, jedyną 
czynną pomocą ze strony lekarza być może łagodzenie objawów zapal- 
nych w otoczce surowiczej. Miejscowe upusty krwi, ciepło wilgotne, 
ostrożne wcierania szarej maści, najlepiej odpowiadają celowi; w czasie 
przerw pomiędzy dolegliwościami zapalnemi najlepiej wstrzymać się 
od zbyt czynnej interwencyi. Jedynie tylko leczenie kojące i sympto
matyczne jest dozwolonem w tym razie. Staramy się o uporządko
wanie stolca, podniesienie trawienia. Zalecamy więc lekką, posilną 
djetę, pobyt na świeżem powietrzu. W tych warunkach możemy 
przedłużyć życie choremu, gdy tymczasem używanie wód mineralnych 
alkalicznych stanowczo zabronionem być winno. 1)

IX. Bąblowiec wątroby.

(Echinococcus hepatis).

Hydatidy czyli pęcherze bąblowca znajdujemy częściej w wą
trobie aniżeli w innych przyrządach jamy brzusznej. Brighl  2) jest 
tego zdania, że w większej liczbie wypadków, znalezione dużo pęche
rze bąblowcowe w jamie brzusznej, powstały pierwotnie w wątrobie, 
nowsi badacze stwierdzają zupełnie tę obserwacyę.

Nie należy brać za guzy bąblowca tak zwane „torbiele wodne" 
wątroby, są to zwykłe torebki wysłane nabłonkiem płaskim, na ich 
wewnętrznej powierzchni występują niekiedy listewkowate wyrostki,

1) Tak zwano guzy jamiste wątroby (Telangiectasiae, Angioma) nigdy 
nie bywają przedmiotem klinicznej obserwacyi. Mają one znaczenie tylko dla 
anatomo-patologa, i dla tego chcących je poznać odsyłam do opisu Roki tan-  
skyego (Pathol. Anat. T. I), Vi rchow’a (Arvhiv. VI. 4. 1 854) i F r e-
r ic h s ’a (II p. 2 11) .

2) Guy. Hospital Report. II p. 4 40.
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wypełnione płynem wodnistym, przezroczystym, napotykamy je przy 
brzegu wątroby, rzadziej w głębi miąższu, obok więzów, dochodzą 
zwykle wielkości orzecha laskowego i za życia nie mogą być rozpo
znane, gdyż nie wywołują żadnych objawów wyraźnych. W niektó
rych razach znajdowano znaczną liczbę podobnych torbieli nie tylko 
w samej wątrobie, ale także jednocześnie w nerkach. Wypadki opisa
ne przez Hankins’a l) 2 niesłusznie wszystkie były przytaczane jako 
zwyrodnienie prosto torbielowate, wiele z nich zapewne należy zali
czyć do kategoryi bąblowców lub ropniów wątroby. W dwóch wypad
kach, uleczonych szybko przez przekłócie torbieli, w ogóle powątpie
wać można czy torbiel była rzeczywiście w wątrobie, zdaje się raczej, 
że istniała w samej ścianie brzusznej. 2)

Budowa anatomiczna torbieli bąblowcowych wątroby niczem się 
nie różni od budowy podobnych tworów w innych przyrządach ustroju. 
Zwykle w wątrobie istnieje jedna, dwie lub trzy torbiele, rzadko wię
cej nad pięć lub sześć. Stosownie do ich liczby i wielkości objętość 
wątroby bywa mniej lub więcej powiększoną, niekiedy wątroba do
chodzi olbrzymich rozmiarów, jakich przy innem jej cierpieniu nie spo
tykamy. Zwykle jeden lub więcej pęcherzy wystaje częściowo nad 
powierzchnię wątroby, i są pozlepiane z częściami przyległemi, skut
kiem ograniczonego zapalenia otrzewnej. Część wystająca pęcherza 
jest zwykle szaro-żółtego koloru co już wyraźnie odróżnia go od sa
mej ciemno-zabarwionej wątroby, uciskany palcem pęcherz wydaje się 
sprężystym, napiętym, chełboczącym. Po przecięciu pęcherza wypły- 
wa większa lub mniejsza ilość płynu jasnego lub mętnego, pomieszane
go z licznomi pęcherzykami, mocno napiętemi, pół przezroczystemu 
wielkości ziarna prosa aż do rozmiarów jajka kurzego. Niekiedy już przy 
otworzeniu ciała następuje uszkodzenie pęcherza przez rozerwanie zro
stu jego z przyległemi narządami. Robiąc ostrożnie przecięcie pęcherza 
warstwami, przekonywamy się, iż zewnętrzna jego otoczka stanowi wo
rek włóknisty, skórzasty; w starych dużych pęcherzach dosięga grubości

C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W J A M Y  B R Z U S Z N E J .

1) Med. chir. Trans. 1811. p. 9 8.
2) Nie należy brać za proste surowicze torbie le częściowego rozszerze 

nia drobnych kanalików żółciowych, jakie  powstaje skutkiem przypadkowego 
zamknięcia światła kanalika. Część kanalika zamknięta z dwóch stron tworry 

rodzaj torbieli z zawartością żółciową z początku, która następnie przyjmuje 

charakter  surowiczy. W  rzadkich wypadkach widziano cale szeregi podobnych 

rzekomych torbieli, ułożonych naksztalt różańca. (Cf, D a v a i n  Gaz. des hóp. 
5 9 .  1 8 5 2 ) .
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4 — 5 linii, staje się bardzo twardym chrząstkowatym, a nawet skut
kiem odłożenia się soli wapiennych nabiera twardości kostnej. 1) Tor
ba ta jest wytworem tkanki łącznej, która rozrasta się dokoła obcego 
ciała w wątrobie. Po przecięciu otoczki zewnętrznej znajdujemy pę
cherz mocno wypełniony płynem, który wyścieła dokładnie we
wnętrzną powierzchnię torbieli (Laenneca Acephalocyst). Ściany 
pęcherza wewnętrznego złożone są z substanoyi podobnej do ściętego 
białka, jest to substancya biała, miejscami przezroczysta, prześwieca
jąca, daje się rozszczepiać na kilka listków, utrzymują iż znaleziono 
w niej twory komórkowe, mięśniowe oraz siatkę naczyń o dużych 
oczkach. W pęcherzu oprócz znacznej ilości płynu 2) znajdujemy 
jeszcze większą lub mniejszą liczbę (zwykle 20—25, niekiedy setki 
całe a nawet tysiące) pęcherzyków wielkości ziarna prosa aż do wiel
kości jaja gęsiego, zupełnie podobnych do pęcherza obejmującego. 
Pęcherzyki te spłaszczają się, uciskając się wzajemnie, jedne pływają 
swobodnie w płynie wypełniającym pęcherz wielki, inne zwłaszcza 
najmniejsze, są przyczepione do wewnętrznej powierzchni pęcherza 
wielkiego, który z tego powodu nosi nazwę macierzystego.  Je
żeli torbiel dochodzi znacznych rozmiarów, pęcherza wewnętrznego 
może zupełnie brakować. Według Rokitansky'ego „reszty pę
kniętego, zapadłego i porozrywanego pęcherza w postaci płatków 
mięszają się z małemi pęcherzykami wtórnemi, albo też pęcherz zani
ka zupełnie przy znacznym rozroście i ścienczeniu." Pęcherze zawar
te w torbieli macierzystej zawierać mogą we wnętrzu swym nową 
generacyę pęcherzyków niepłodnych lub zapłodnionych, są to już 
twory trzeciorzędowe; w trzeciorzędowych znowu mogą być czwarto
rzędowe i t. d. Gdy tyle generacyi umieszczonych jedna w drugą 
zaczną się rozwijać łatwo zrozumieć, że całość tworu bąblowcowego 
dochodzić może do kolosalnych rozmiarów. Płyn wypełniający pę
cherz macierzysty i pęcherze wtórne, który po przekłóciu wypływa 
strumieniem, zwykle zawiera zaledwie ślady białka, nie krzepnie też 
ani przy ogrzewaniu ani po dodaniu kwasu, o czem przekonywamy

1) Zewnętrzna otoczka pęcherza może się tym sposobem zamienić na 
prawdziwą torbiel kostną, którą przy sekcyi przepiłowywać potrzeba (Bou- 
ch u t i inni).

2) Nie zawsze tak bywa. Frer i chs  (I p. (14) opisuje wypadek, 
w którym torbiel mająca 9 3/4 cali średnicy, zawierała tylko jeden wielki pęcherz 
z zawartością galaretowatą, na jego ścianie wewnętrzej massa wytworów bąblo
wcowych młodych.
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się. również po wypuszczeniu płynu za pomocą tróigrańva próbnego. 
W płynie znajduje się znaczna ilość soli kuchennej, a wedle poszuki
wań Heintza 1) charakterystyczną jest obecność bursztynianu sody 
(3,41 na 1000), co jednakże nie przez wszystkich (Frerichs,  Va- 
lentiner) stanowczo stwierdzonem zostało, Bernard i Lucke 2) 
znaleźli w płynie cukier gronowy, który jednakże może pochodzić 
z wątroby lub żył wątrobowych. W późniejszych okresach istnienia, 
to jest przy przemianie wstecznej, można wykazać obecność znacznej 
ilości tłuszczu i cholesteriny.

Na wewnętrznej, a wyjątkowo i zewnętrznej powierzchni wie
lu pęcherzyków, znajdujemy przy bliższem opatrywaniu nalot biała
wy ziarnisty, który pod drobnowidzem przedstawia się jako liczne bą
blowce żywe i zmieniające swój kształt. Częstokroć spotykamy je 
już przy badaniu drobnowidzowem płynu wypełniającego pęcherz, 
dokąd dostają się zwykle już obumarłe twory. Dopóki są żywe, 
są przytwierdzone do ścianki pęcherza i tworzą niby pączki. 
(Leuckart 3). Livois 4) utrzymywał, że w każdym pęcherzu 
znajdują się żywe bąblowce, co jednak nie jest słusznem, gdyż nowsze 
badania niewątpliwie wykazały, iż istnieją tak zwane pęcherze nie
płodne, to jest nie zawierające plemienia żywych bąblowców. Ponie
waż bąblowiec wątroby przedstawia też same cechy jak i bąblowce 
rozwijające się w innych częściach ciała, przeto nie wdajemy się 
w bliższy jego opis, zsełając się na dzieło Leuekart a i Da- 
vaina. 5) Szczególną odmianę stanowi opisany przez Virchow’a 
pęcherz bąblowcowy wielokomorowy wrzodziejący  
(Echinococcus multilocularis exulcerans). Jest to twór okrągły, 
twardy, wielkości dobrej pięści lub głowy dziecinnej, na powierzchni 
jego rozkroju widzimy niezliczone drobne, nieregularnego kształtu 
jamki, oddzielone jedna od drugiej massą tkanki łącznej lub tworami 
powrózkowemi, w każdej jamce tkwi koreczek przezroczysty, galare
towaty. (Wedle Bubla i Zel l er'a ,,Alveolarcoloid“ wątroby). 
Z powierzchni guza, dającego się. zresztą łatwo wyłuszczać, wyrasta
ją białe sznurki paciorkowate, pogłębione w przyległym miąższu, albo 
wedle spostrzeżeń Virchowa,  idące wzdłuż torebki Glissona 
i uciskające na zawarte w niej naczynia krwionośne i kanaliki

1) Jenaische Annalen. T. I. Zeszyt 2. 1849.
2) V irchow ’a Archiv. XIX p. 18!). 1860.
3) Leuckar t  Die menschlichen Parasiten. f. Leipzig 1862. p. 356

i 362.
4) Recherches sur les echinocoquos ete. Paris 1843.
5) Traite tles entozoairos. etc. Paris 1 8 60 p. XII.
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żółciowe. Obecnie doświadczenia Virchow’a, Luschki, Leu- 
ckart'a i innych przekonały, iż zawartość galaretowata każdej jamki 
jest pęcherzykiem bąblowca, po największej części niepłodnym, rzadko 
tylko zawiera on żywe plemię bąblowców, a nawet kilka ich genera- 
cyi. Zwykle wcześniej lub później w środku guza rozpoczyna się ro
pienie, którego punktem wyjścia jest tkanka łączna, co się staje po
wodem wytworzenia obszernej jamy wypełnionej ropą.

Im  większą jest liczba i objętość pęcherzy  bąblowcowych, t em 

więcej cierpi sam miąższ, k tóry  stopniowo uciskany zanika, tak że 

niekiedy większą część w ątroby  tworzą same pęcherze. B yw a ją  w y 

padki, iż zaledwie 1/4 część miąższu ocaleje, a j a  sam widziałem cho

rego, którego cały p ra w y  p ła t  w ątroby zamienił się w jedną torbiel 

wypełnioną drobniejszymi pęcherzykami. Zwykle ty lko  w ątroba  w y 

łącznie b yw a siedliskiem jednego lub więcej pęcherzy bąblowcowych; 

niekiedy jednak  napotykamy j e jednocześnie w częściach p rzy leg łych , 

naprzykład  w krezkach, więzić żołądko-wątrobowym, lub żołądko-śle- 

dzionowym, w śledzionie, sieci, a nawet w okolicach dalszych, to je s t  

miednicy malej, około kiszki ślepej, w rzadkich w ypadkach  nawet 

w płucach, nerkach i oku.

Objawy.  Bywają wypadki, że guzy bąblowcowe rozwijają 
się w wątrobie, a nawet znacznych dochodzą rozmiarów, mimo to je
dnak nie wywołują żadnych objawów, a zatem nie stają się przedmiotem 
rozpoznania. Raz przy sekcyi osoby zmarłej na ostre zapalenie płuc 
znalazłem w prawym końcu prawego płata wątroby świeży guz bą
blowcowy wielkości głowy dziecka, o którego istnieniu nikt nawet 
nie przypuszczał ze względu na brak wszelkich objawów cierpienia 
wątroby. Andral (obserw. 44) u 27-letniej suchotnicy, zmarłej skut
kiem gwałtownego zapalenia otrzewnej, znalazł guz bąblowcowy 
w prawym płacie wątroby, który pękł i wywołał śmiertelne zapale
nie. W ogóle doświadczenie przekonało, iż prócz otłuszczenia wątro
by, żadne inne cierpienie tego organu nic przebiega z tak nieznaczne- 
mi objawami miejscowemi i ogólnemi jak bąblowiec. Gruzy bąblowca 
z małym wyjątkiem wzrastają bardzo powolnie, ubiegają całe miesią
ce a nawet lata, zanim chory, częstokroć przypadkiem, zauważy obe
cność guza w prawem podżebrzu lub dołku sercowym, o którego ist
nieniu zupełnie dotąd nie wiedział. Podobny przykład opisuje B ou- 
chut. 1) Dziewczynka 11-letnia uderzyła się w okolicę żołądkową,

l ) Gaz. des hop. 185 0 .  N. 2 2.
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a schwyciwszy się. w to miejsce ręką zauważyła obecność guza. Co 
najwyżej chorzy uskarżają się na uczucie pełności i ciążenia w okoli
cy wątroby, prawdziwe bóle rzadko towarzyszą rozwojowi bąblowców. 
Nawet znaczny rozwój pęcherzy nie zakłóca dobrego stanu ogólnego: 
apetyt i stolce nie ulegają zmianie, odżywianie nie cierpi wyraźnie, 
dokucza tylko ciążenie wątroby, zwłaszcza gdy chory chce się poło
żyć na lewy bok. Są jednakże wypadki, w których rozwojowi bą
blowca towarzyszy żółtaczka, puchlina wodna jamy brzusznej, obrzęk 
dolnych kończyn; objawy te jednakże nie przedstawiają nic charakte
rystycznego dla danej choroby, są one tylko następstwem przypadko
wego pomieszczenia pęcherzy bąblowcowych, które mogą uciskać ży
łę wrotną, przewody żółciowe lub żyłę główną dolną. Wspominam 
jeszcze o jednym objawie wyjątkowo tylko zdarzającym się, to jest 
o osłabieniu paretycznem dolnych kończyn, utrudniającym stanie i cho
dzenie. Spotkano ten objaw w jednym wypadku przy kolosalnym 
rozwoju bąblowca (opisał go Moissenet  1) gdzie nie znaleziono ża
dnych zmian w mózgu, rdzeniu i stosie kręgowym. Wprawdzie nie 
znajdujemy uwagi, czy robiono badanie drobnowidzowe tych części. 
Moissenet  przypisuje objaw ten znacznej ciężkości wątroby, któ
ra stanowiła zbyt wielki ciężar dla dolnych kończyn. (?)

Jedynym znakiem pewnym, na którym mamy prawo opierać 
nasze rozpoznanie, jest powiększenie wątroby. Jeżeli bąblowce roz
wijają się przy brzegu tylnym lub tępym prawym kącie wątroby, jak 
to miałem sposobność parę razy widzieć, wtedy nie wymacamy ich 
pod żebrami; guzy uniosą przeponę, posuną prawe płuco ku 
górze i więcej dowiemy się przez badanie klatki piersiowej, aniżeli 
prawego podżebrza. Że wątroba przy rozwoju bąblowców może za
chować wielkość prawidłową, o tem uczy nas spostrzeżenie Andral a 
(wyp. 43). Chory od dwóch lat doznawał bólów w prawym boku, 
następnie przebył żółtaczkę, a sekcya dopiero wykazała liczne pęche- 
rze bąblowcowe w wątrobie i śledzionie, przyczem jednak wielkość 
obu przyrządów nie uległa żadnej zmianie. W wyjątkowych nawet 
wypadkach może nastąpić częściowy lub ogólniejszy zanik wątroby, 
wywołany umiejscowieniem pęcherzy. Cruvei lhier (Liv. III pl. 
5) opisuje wypadek, w którym pęcherz bąblowca rozwinięty na dol
nej powierzchni wątroby, ucisnął lewą gałęź żyły wrotnej, przez co 
nietylko że wywołał puchlinę wodną jamy brzusznej, ale prócz tego

1) Arch. gener. Fevr. 1859. p. 147.
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spowodował zanik lewego płata wątroby. 1) Wypadki tego rodzaju 
należą jednak do rzadszych, daleko częściej udaje się prędzej lub pó- 
żniej przekonać o powiększeniu wątroby ku dołowi lub ku górze, albo 
też w obu kierunkach jednocześnie. Abererombie (p. 452) opisuje 
wątrobę zwyrodnioną przez bąblowce, która ku dołowi sięgała aż za 
pępek, a ku górze posunęła przeponę aż do drugiego żebra, prawe 
płuco zamieniło się na twór miękki, wiotki nie przechodzący wielko
ścią nerkę. W wypadku opisanym przez Frerichsa wątroba pod
niosła przeponę z prawej strony aż do drugiego, a z lewej do czwar
tego żebra. ,,Nad przeponą z prawej strony widzieć było można 
z przodu tylko płat średni płuc zamieniony w błonę niebieskawo szarą, 
pozbawioną zupełnie powietrza, oraz płat górny; płat dolny leżał ku 
tyłowi przyciśnięty do ściany klatki piersiowej, zrośnięty z nią 
i z przeponą. Z lewej strony klatki serce usunięte ku górze i na le
wo, przyjęło położenie poprzeczne, a wierzchołek odpowiada trzecie
mu odstępowi międzyżebrowemu.“ Przy tak kolosalnem powiększe
niu wątroby nie brakuje objawów ugniecenia i podrażnienia części 
przyległych, następuje gwałtowna duszność, bicie serca, kaszel, drę
twienie prawego uda, obrzęk dolnych kończyn i t. d. Ale objawy te 
dowodzące jedynie znacznego powiększenia wątroby, bynajmniej je
szcze nie wskazują natury jej cierpienia, na nich opierając się, nikt nie 
ma prawa rozpoznawać istnienia pęcherzy bąblowcowych. Guz bąblo
wcowy, jak i każdy inny, może przenosić uderzenie leżącej pod nim 
aorty, wywołując tym sposobem tętnienie w dołku podsercowym. 
R ol and 2) obserwował guz leżący nieco z prawej strony okolicy 
żołądkowej, twardy i wrażliwy, tętniący jednocześnie z tętnicą pro
mieniową,, uważano go za życia chorego za tętniak aorty lub tętnicy 
słońcowej. Im mniej zatem objawy towarzyszące mogą się przyczy
nić do rozjaśnienia sprawy chorobowej, tem więcej zależeć nam musi 
na zyskaniu kryteryum pod względem kształtu i jakości istniejącego 
guza. Chociaż w niektórych razach, jak naprzykład w 45 obserwa- 
cyach Andral a wątroba bywa powiększoną, ale zupełnie gładką i ró
wną, to jednakże zwykle dają się. wyczuwać wyniosłości okrągławe, 
półkoliste, będące pęcherzami bąblowca wystającemi nad powierzchnię

1) Chory ten od lat kilku, szczególniej po zmęczeniu i użyciu napojów 
wyskokowych, miewał womity krwawe, co należy przypisać przekrwieniu t yl- 
nemu żołądka, spowodowanemu uciśnięciem żyły wrotnej, 

2) Bullet, de la soc. med. de Montpellier. 1838.
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wątroby. Czase m już p rzy  oglądaniu samem brzucha kolosalnie po

większonego spostrzegam y wyniosłości charak terystyczne .  Otoczka 

włóknista, obejmująca pęcherz bąblowca, w miarę powiększania się 

i dłuższego is tnienia guza nie tylko grubieje , ale częstokroć ulega 

zwapnieniu. Tym sposobem guz nabiera twardości znacznej, staje 

się odpornym, a samem dotykaniem nie je s teśm y  w możności odróżnić 

tak  zwyrodniony pęcherz bąblowca od guzowatości rakow atych , lub 

tworów powstałych przy  p rzym iotow em zapaleniu wątroby; w podo

bnych razach należy ściśle obserwować sam przebieg choroby oraz 

towarzyszące mu objawy. Nadmieniam, że guzy rakowato są zwykle 

bolesne, tworzą tylko wzniesienia nierówne nad powierzchnią w ą tro 

by i często towarzyszą rakowym zwyrodnieniom innych przyrządów 

lub charłac tw u rakowemu ogólnemu; przeciwnie pęcherze bąblowca są 

zwykle niebolesne, tworzą duże wypukłości półkoliste, wypychające 

całe p raw e podżebrze ku przodowi, a żebra rzekome z prawej s t rony  

ku zewnątrz. W większej liczbie wypadków, naciskając palcem na 

guz, doznajemy pewnej odporności sprężystej,  tak charakterystycznej ,  

iż kto raz widział podobny wypadek, ten nie tak ła tw o się pomylić 

może. Napięcie sprężysto pęcherzy bąblowca, wedle mego zdania, 

ma zupełnie tak  wielkie znaczenie dla rozpoznania, jak odkry te  przez 

B l a t t i n a  (1802) d r ż e n i e  w o d u n k o w e  (Fremissement hyda- 
tique), wykazane następnie przez B r i a n qo n a  1) i zas tosowane do 

celów diagnostycznych przez P i o r r y ’ego. 2) Jeżeli lewą ręką  dość 

mocno obejmiemy guz, a prawą uderzamy weń krótko i prędko, w y 

czuwamy w tedy  lewą ręką szczególną wibracyę, którą by można po

ró wnać do drżenia zegarka repetierowego uderzającego godzinę, albo 

drżenia poduszki sprężynow ej uderzanej palcem. Podobne wrażenie 

otrzymujemy przy  opukiwaniu guza, jeżeli p o  uderzen iu  pozostawiamy 

palec na plessymetrze. Lepszy jeszcze sposób podaje D a v a t n e :  trzy 

palce szeroko rozsunięte umieszcza się na najwynioślejszej części guza, 

następnie w palec średni zastępujący plessymetr  uderzamy młotkiem, 

wtedy dwa obok leżące palce odczuwają wyraźne drżenie guza. J e 

żeli podczas opukiwania umieścimy obok plessymetru  stetoskop, s ł y 

szym y szczególny ton basowy, podobny do dźwięku tam bury n a  

( B r i a n c on,  R a y e r ) , o czem sam miałem się sposobność przeko-

1) D a vai n l. c. p. 38 7.
2) Pereussion mediate. Parts 1831. 2 edit. p. 37,
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nać. 1) Objaw ten jednakże nie daje się wyśledzić we wszystkich 
wypadkach. Przypominam sobie dobrze pewnego chorego, u którego 
pomimo najściślejszego badania niepodobna było wykryć choćby naj- 
drobniejzzego drżenia charakterystycznego. 2) Nawet w wypadkach, 
gdzie objaw ten istniał, niepodobna go było wykazać przy każdorazo
wym badaniu; niekiedy na dziesięć razy udaje się zaledwie dwa lub 
trzy razy wyczuć dokładnie szczególną wibracyę. która zdaje mi się 
najpodobniejsza do drżenia bijącego godziny zegarka repetierowego. 
Z doświadczeń i obserwacyi Briancona  wynika wniosek, że obja
wy te przy opukiwaniu i osłuchaniu guza tem łatwiej powstają, im 
większą jest ilość pęcherzyków wtórnych, a mniejszą płynu, jakkol
wiek obecność tego ostatniego w niewielkiej ilości jest konieczną jeże
li objawy mają powstać. Wyjaśniano drżenie tem, iż przy uderzeniu 
pęcherze wtórne wstrząśnione uderzają o siebie. Wyjaśnienie podobne 
nie może się utrzymać, z przyczyny innych przeczących obserwacyi.

Jobert 3) widział pojedynczy pęcherz, usadowiony w okolicy 
mięśnia naramiennego, który mimo to że nie zawierał w swem wnę
trzu pęcherzy wtórnych, przedstawiał objaw drżenia wodunkowego. 4) 
Nową podstawę dla rozpoznania zyskaliśmy w odkryciu Heintza,  
który wykazał obecność soli kwasu bursztynowego w zawartości pę
cherza. Frerichs w jednym wypadku wypuścił z chełboczącęj

1) W edle zdania T r a u b e ’go objaw dający się wykazać przez wysłu

chiwanie, może występować wśród innych zupełnie okoliczności, niezależnie od 

obecności pęcherzy bąblowcowych. Znalazł go naprzykiad w jednym  wypadku 

puchliny brzusznej, spowodowanej m arskością wątroby, i d latego sądzi że objaw 

ten zależy od napięcia do pewnego stopnia ścian brzucha.

2) O c h l s c h l ager  wyraźnie powiada, że objawu tego brakować
może, wspomina nadto o uczuciu chrzęszczenia, tarcia się, którego doznaje 
ręka uciskająca torbiel bąblowca. O tym znowu objawie wspomina już 
Thompson (Budd p. 420). Sądzi, że powodem tarcia „jest obecność 
drobnych pęcherzyków wtórnych w wielkim pęcherzu, które przy nacisku 
obcierają się swą zwilgoconą powierzchnią jedne o drugie, podobnie jak część 
otrzewnej zawarta w przepuklinie.“ O ograniczonem zapaleniu otrzewnej nie
mogło być nawet mowy w tym wypadku, gdyż nie było żadnego bólu, a objaw 
zniknął po opróżnieniu pęcherza.

3) W edle nowszych poszukiwań D a v a i n a  (Gaz. med. 20. 21. 1862) 
aby drżenie powstać m ogło potrzeba: 1; P łynu nagrom adzonego w napiętym  

pęcherzu, k tóryby nie ustępował przy  uderzeniu, oraz 2) otoczki sprężystej nie 
tam ującej drgań płynu. Dwa te  w arunki znajdujem y tylko przy  pęche
rzach bąblowcowych.

4) D avain  l. c. p. 389.
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wyniosłości nieco płynu za pomocą próbnego trójgrańca. Płyn był 
zupełnie wodnisty, bezbarwny, przezroczysty, nie zawierał prawie 
wcale białka, za to zawierał nieco leucyny, a o ile można było wno
sić z odczynu z tlennikiem żelaza, w skład jego wchodziły bursztynia- 
ny. Bouchut 1) przywiązuje wagę do drobnowidzowego badania 
zawartości pęcherzy bąblowcowych. W jednym wypadku w płynie 
wypuszczonym, zupełnie pozbawionym białka, przezroczystym, nieco 
słonym, wydzielił się osad, złożony z białych drobnych ziarenek, któ
ry jak przekonał drobnowidz składał się z niezmiernej liczby bąblo
wców i ich haczyków.

Jakkolwiek przytoczone wyżej objawy mogą ułatwić rozpozna
nie bąblowcowych pęcherzy w wątrobie, to jednakże bywają wypad
ki tak zawiłe, że rozpoznanie stanowczo staje się niepodobieństwem, 
naprzykład przy umiejscowieniu się pęcherzy bąblowca na tylnej po
wierzchni wątroby albo w głębi jej miąższu. Pęcherz może się roz
winąć pomiędzy przeponą a wypukłą powierzchnią wątroby, rozrasta 
się ku górze, przez co sama wątroba zostaje zepchniętą ku dołowi, 
w podobnym razie pod brzegiem żeber wyczuwamy twardy, gładki 
brzeg wątroby, której miąższ nie uległ żadnemu wyraźnemu zbocze
niu. Obserwowałem następujący wypadek tego rodzaju. 2)

C. Z. liczący 32 lat utrzymuje, że przed laty ośmiu cierpiał na zapalenie 
w prawej połowie klatki piersiowej, które przy stosownem leczeniu zupełnie 
usuniętem zostało. Toż samo cierpienie po raz wtóry wystąpiło przed laty 
czterema i nic dało się szybko usunąć; przeciwnie od tego czasu nigdy nie 
przyszedł do normalnego stanu, a od czasu do czasu występowały mocne bóle 
w prawym boku oraz duszność w umiarkowanym stopniu. Przed 1 1/2 rokiem 
chory zmieniając bieliznę zauważył, że bok prawy jest bardziej wypukłym ani
żeli lewy, natychmiast zwrócił na to uwagę swego lekarza, który dotąd nie ba
dał jego klatki piersiowej obnażonej. Ponieważ lekarz ten małą przywiązy
wał wartość do tego objawu, a tymczasem bolesność i utrudnienie oddechu cią
gle się wzmagały, zwłaszcza podczas leżenia na lewym boku, chory udał się 
o poradę do drugiego lekarza, który obiecał usunąć ..zbyt wielką wątrobę" 
w krótkim czasie za pomocą „gimnastyki leczniczej." Przez kilka miesięcy 
gnieciono i opukiwano okolicę wątrobową, chory znosił cierpliwie znaczne bo
leści towarzyszące tej metodzie, a to w nadziei rychłego wyzdrowienia. Bez
skuteczność podobnego leczenia spowodowała, że chory udał się. do ś. p. 
Dra Buh rin g , który po pierwszem wybadaniu uznał chorobę za stary otor-

1) Gaz. des hop. 18 58. X. 2 5.
2) Ro mb e r g  i H enoch. Klinische Wahrnehmungen und Beoba 

chtungen. Berlin 1851. p. 149.
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biony wysięk opłucnej praw ej i radził choremu przekłucie k latk i p iersiow ej. 

Zanim  przystąpiono do operaeyi przedstaw iono chorego na poliklinice R o m - 
b e r g a ,  gdzie po kilkakrotnym  w ybadaniu znaleziono następujące zmiany:

P rzy  zewnętrznem oglądaniu chorego w pada w oko w yraźne powiększe

nie objętości tułowia z prawej strony, wyniosłość rozpoczyna się w okolicy 
dołka pachowego, dosięga szczytu pomiędzy siódmem i dziewiątem żebrem , 

tym sposobem bok praw y wystawał o 2 l/ 2 cala więcej na zewnątrz aniżeli le 

wy. Przestw ory m iędzyżebrowe znikły zupełnie, dolne żebra rzekom e mocno 

odsunięte na zewnątrz, tak  iż ich powierzchnia przednia sta ła  się górną, a sam 

brzeg był oddalonym od kości biodrowej o cal więcej aniżeli z lewej strony. 

S tos kręgowy nieco wygięty (Scoliosis) z wypukłością obróconą na lewo. Ru
chy oddechowe wyraźne z lewej strony, nie dawały się wyśledzić z p raw ćj, 

mianowicie poniżej czwartego żebra. Ż ebra nieruchom e, łopatka tylko nieco 

podnosi i opuszcza się przy od jechaniu . Obmacywanie wykazało w okolicy 

odsuniętych żeber i tuż pod nimi obecność guza, dość odpornego, elastycznego 

ale nie chełboczącego, nieco poniżej brzegu żeber rzekom ych aż do linii p rze 
chodzącej przez pępek istniał znowu guz. twardy niesprężysty, k tó ry  przyjęto 

za w ątrobę. W yraźnie można było wyczuwać je j brzeg  ostry , a naciskając 

nieco mocniej wymacywano bruzdę przednio-ty lną międzypłatową (Incisura in- 
terlobarisj na kilka linii powyżej pępka. Poniżej czw artego praw ego żebra 

nie znaleziono zwykłego drżenia klatki piersiowej przy mówieniu, a poniżej aż. 

do pępka ton zupełnie tępy przy opukiwaniu. N a wysokości praw ego żebra s tę 

pienie tonu odpowiadało linii poziom ej, idącej od m ostka do stosu kręgowego, 

żadnej zmiany nie obserwowano w tym względzie przy zm ianie położenia cho

rego. Poniżej żeber stępienie tonu odpowiada zupełnie granicom  powiększo

nej wątroby, zajm uje okolicę żołądkową, a następnie zlewa się ze stępieniem  

serca i powiększonej śledziony. Przy wysłuchiwaniu zauważono, że poniżej 

czwartego żebra z praw ej strony zupełnie nie słychać szm eru wdechowego, 

słyszano tylko przedłużony i jak b y  oddalony szm er wydechowy. Jeże li ucho 

przyłożono z ty łu  k latk i piersiowej w okolicy żeber rzekom ych, a jednocześnie 

szybko uderzano palcem w okolicę w ątroby od przodu, wtedy można było sły 

szeć szczególny ton drżący, który przedstaw iał wiele podobieństw a do tonu 

drum li 1), z tą tylko różnicą że ton był kró tk i, jak b y  oderwany.

Umiejscowienie choroby, oraz objawy fizykalne znalezione przy 

badaniu pozostawiały do wyboru p rz yj mowanie albo wysięku opłu

cne;, albo też zwyrodnienia: w ątroby . Przeciwko zwyrodnieniu prze 

mawiać się zdawało  kolosalne p o większenie wątroby, k tóra  sięgała 

by  od pępka, aż do czwartego żebra i od okolicy lędźwiowej aż do śle

dziony. G dybyśm y nawet nie uwzględniali tej okoliczności, to jed-

1) M ały inst rum encik metalowy ze sprężyną zgiętą pod kątem  p r o 
stym. Umieszcza się pomiędzy w argam i, poczem sprężynę wprawia się 
w drganie, co wywołuje powstawanie tonu. ( P rzyp. tlóm .)

Bibl. Um. I.ek. Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch. 11
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nakże wyrównania przestworów międzyżebrowych, brak ruchów od
dechowych, a nadewszystko pozioma granica górna stępienia, zdawały 
się przeczyć uciśnięciu płuc przez niezmiernie powiększoną wątrobę. 
Wszystko zdawało się przemawiać za obecnością wysięku w jamie 
prawej opłucnej, chociaż stan ten nie wyjaśniał niektórych objawów, 
co od razu zwróciło moją uwagę. Przedewszystkiem dziwnem się 
zdawało, aby prosty wysięk opłucnej mógł zepchnąć wątrobę aż do 
pępka, nie wypełniwszy przedtem całej opłucnej prawej aż do oboj
czyka. Wyjaśniano to obecnością zrostu pomiędzy listkami opłucnej, 
który nie dozwolił posuwać się wysiękowi płynnemu ku górze. Da
leko ważniejszym był zarzut, dlaczego serce nie uległo zmieszczeniu, 
pomimo obecności tak wielkiego wysięku, iż ten był w stanie zepchnąć 
wątrobę znacznie ku dołowi, n akoniec obecność wysięku nie wyja
śniała bynajmniej wypchnięcia żeber na zewnątrz oraz znacznego ich 
uniesienia ku górze, o czem jednak badanie niewątpliwie przekony
wało. 1) Okoliczności te zdawały się przemawiać za mojem zdaniem, 
że przyczyną objawów wszystkich jest ucisk na żebra i przeponę, wy
wierany przez obecność guza twardego, którego punktem wyjścia by
ła wątroba. Rozpoznanie formułowałem jako obszerne zwyrodnienie 
bąblowcowe wątroby. Za tem zdaniem przemawiała jeszcze szcze
gólna sprężystość przestworów międzyżebrowych.

Ponieważ jednak nie powątpiewano o obecności wysięku w opłucnej, 
a chory bezwarunkowo domagał się, aby go uwolniono od nieznośnych dolegli
wości. postanowiono przystąpić do otworzenia klatki piersiowej, co też dokonał 
Dr. B u hring za pomocą cięcia w siódmym przestworze międzyżebrowym. 
Z rany mocnym strumieniem wytrysnął płyn surowiczy, zielonkowaty. Zebra
no go w ogóle około 1 kwarty. Podczas trwania operacyi i zaraz potem 
można było obserwować zmianę położenia wątroby, brzeg jej w miarę wypły
wania płynu posuwał się ku górze i z okolicy pępkowej przeszedł na cal poni- 
żej brzegu żeber. Zaraz po operacji, dokonanej bez użycia chloroformu, ude
rzył wszystkich obecnych mocny zastój krwi w żyłach głowy i szyi, który zwię
kszył się jeszcze skutkiem dręczącego kaszlu nerwowego, trwającego przez kil
ka godzin. Nastąpiło jednak polepszenie, a chory utrzymywał, iż od dawna 
nie czuł się tak dobrze jak w chwili obecnej. Dopiero w trzy dni po operacyi 
wystąpiły objawy zwiastujące nowe zapalenie wysiękowe prawej opłucnej.

C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W  J A M Y  B R Z U S Z N E J .

1) u D a v a i n a  znajdujem v opisane wypadki zepchnięcia ku górze 

prawego płuca przez kolosalnie powiększoną wątrobę, będąca siedliskiem  p ę 

cherzy bąblowcowych (1. c. p. 4 3 6 ). Często robiono pom yłki, przypuszczając 

istnienie wysięku lub przesięku w jam ie opłucnej.
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Szóstego dnia zjawiło się b redzenie i inne objawy nerwowe, na całem ciele wy
stąpiły  potówki (miliaria), a w dziesięć dni po operacyi chory um arł.

S e k c y a  była dokonaną na drugi dzień po śm ierci w obecności wielu 
lekarzów. W  górnym  p łacie lewego płuca znaleziono sta re , zwapnione ogni

ska  serow ate, szaro-czarnego koloru, zresztą cała lewa połowa k latk i piersio 

wej w stanie norm alnym . Zanim  otworzono praw ą połowę przystąpiono do 
otw orzenia jam y  brzusznej, chcąc się przekonać o położeniu przyrządów w niej 

zaw artych. Przekonano się w tedy ja k  dokładnym  był rezu lta t badania przez 

opukiwanie, w ątroba dosięgała rzeczywiście pępka ku dołowi, a na lewo s ty k a 

ła się praw ic z powiększoną śledzioną. Lewy p ła t w ątroby praw ie zupełn ie 

pokryw ał żołądek. Gdy zaczęto wyjmować wątrobę z jam y  brzusznej, nagle 

z ty lnej  je j  części wylała się znaczna ilość płynu; wątrobę szybko wyjęto, p o 

czem spostrzeżono dużą to rb ie l rozerw aną, zajm ującą praw ie cały p ła t prawy 

i sterczącą ku tyłowi na dół, k tó rą  wszyscy uznali za pęcherz bąblow ca. Płyn 

nieco m ętnawy, zaw ierający w sobie strzępki ja k  gdyby tkanki, wylał się tak 

szybko, iż nie udało się zebrać  go nieco w stanie zupełnie czystym, badanie 

drobnowidzowe wykazało w nim obecność pojedynczych haczyków, całych 

wieńców złożonych z haczyków, a nawet całkow itych bąblowców obum arłych. 

W e w nętrzu wielkiego pęcherza, dosięgającego wielkości głowy dziecięcej, zło 

żonego z tkanki zbitej, w łóknistej i dotykającego prawie do grzebienia kości 

biodrowej, znaleziono po wylaniu się płynu, pęcherz drugi (acephalocyst) , b a r 

dzo delikatny, białawy, podobny do skrzepłego białka, który  był zwiniętym na 

podobieństw o włoskiego m akaronu. Gdy go rozw inięto, m ożna było nożem 

z jeg o  powierzchni zebrać wspominane wyżej haczyki i liczne obum arłe bąb lo 

wce, sam a delikatna ścianka pęcherza była błonką bezbudową. Miąższ w ła

ściwy znikł z całego praw ego płata wątroby, m iejsce jeg o  zajął pęcherz b ąb lo 

wca, k tó rego  włókniste ściany były tak  ścieńczone w niektórych m iejscach, iż 

pomimo skórzastej ich konsystencji uległy rozdarciu przy wyjmowaniu w ątro 

by. P łat lewy powiększony, budowy jed n ak  norm alnej. P rzy  ostrożnem o b 

macywaniu wątroby wyczuwano przez je j pow ierzchnię górną w yraźne chełbo- 

tanie w miejscu gdzie się zaczynał prawidłowy miąższ lewego p łata. Od s tro 

ny pękniętego pęcherza chełbotanie było jeszcze wyrażniejszem  i kazało się 

domyślać obecności drugiego pęcherza, pokrytego miąższem norm alnym . W y 

ję to  całą wątrobę a następnie w klinice w obecności studentów  zrobiono p rze 

cięcie wątroby w miejscu najw yraźniejszego chełbotania. P o przecięciu wy

stąpiły  na powierzchnią liczne bardzo delikatne pęcherze bąblowcowe, różnej 

wielkości, od jagody  winogronowej lub ziarna grochu aż do ja ja  gołębiego, po- 

mięszan e z m azistym, zielonkowatym  płynem . N a wewnętrznej pow ierzchni 

pęcherzyków drobnow idz wykazał obecność wykształconych bąblowców, gdy 

tym czasem  w płynie mazistym, złożonym przeważnie z kryształków  choles te ry - 

ny, znaleziono wielką liczbę charakterystycznych haczyków. P rzed  o tw orze

niem prawej połowy k latk i piersiowej przeprow adzono zgłębnik przez ranę 

jeszcze niezrośniątą. Po otworzeniu wypłynęło dosyć dużo przezroczystego, 

zielonawego płynu: po usunięciu żeber przekonano się , że zgłębnik  w nika do 
jam y  opłucnej na pół cala powyżej przepony. Tak więc sekcya stw ierdziła 

dwa rozpoznania, to je s t wysięku w opłucnej i bąblow ca wątroby. Dolna 

część praw ego płuca była mocno ugniecioną i usuniętą ku tyłowi, w górnej

1!
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części płuco ściśle było zrośniętem z listkiem żebrowym opłucnej, a na samej 
opłucnej znajduje się świeży wysięk zapalny.

W wypadku powyżej opisanym oprócz jednoczesnego rozwoju 
pęcherzy bąblowcowych wątroby i zapalenia opłucnej, bez wątpieniu 
wywołanego obecnością pasożyta, zasługują na uwagę następujące 
okoliczności: 1) obecność drżenia wodunkowego, jednoczesne istnie
nie obszernego pojedynczego pęcherza, obok pęcherza mniejszego za
wierającego dużo pęcherzyków wtórnych, 3) rozpoczynające się ule
czenie naturalne tego ostatniego.

Pr zebi eg i zej ście.  W wypadkach, gdzie pęcherze bąblo
wcowe z przyczyny swego położenia nie naciskają na przyrządy wa
żne, nie uciskają żyły wrotnej lub przewodów żółciowych, upły
wają miesiące a nawet lata całe bez żadnych prawie dolegliwości dla 
chorego, który może się zajmować zwykłem swem zajęciem. W po
dobnych razach jedyną zmianą być może powiększenie objętości wą
troby, na które chory nic zwraca zupełnie uwagi, dopiero znaczne po
większenie objętości górnej części brzucha zaczyna go niepokoić 
i skłania do szukania porady lekarskiej. Pęcherze mogą się otwie
rać do kiszki lub płuc, tym sposobem od czasu do czasu wypróżniać 
się, a chory żyje przytem lat 20 lub 30, podobne przykłady były opi
sane przez Da va i na  1). W innych razach chorzy po wieloletnich 
cierpieniach umierają z wycieńczenia, a sekcya dopiero wykazuje, że 
cała prawie wątroba jest zajętą przez pęcherze bąblowcowe, śmierć 
następuje skutkiem zaniku i powstrzymanej czynności ważnego bar
dzo przyrządu. (Leroux) 2), W innym znowu szeregu wypadków 
widzimy szczególne uleczenie naturalne. Pomiędzy otoczką zewnę
trzną włóknistą a właściwym pęcherzem zaczyna się zbierać massa 
podobna do śmietany lub miodu, będąca wytworem otoczki, poczem 
pęcherze bąblowca tracą zwykłe napięcie, mętnieją, kurczą się coraz 
bardziej, zamieniają w bryłki podobne do kauczuku i nakoniec ulega
ją drobnoziarnistemu rozpadowi. Podobny rezultat może nastąpić 
przy stłuszczeniu ściany pęcherza. (Le uc ka r t ). Częstokroć w ścian
ce zaczyna się odkładać znaczna ilość soli wapiennych, które pomie
szane z obumarłemi pęcherzykami, żółcią, tłuszczem, kryształami he- 
matoidyny i cholesteryny, tworzą mięszaninę podobną do kitu szklar-

1) Davain l. c. 384. 
2) l. c. p. 456.
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skiego; w tej massie jeszcze po upływie lat można znaleść przy po
mocy drobnowidza haczyki obumarłych bąblowców. Cały guz może 
się zmniejszać i kurczyć, skoro ściany grubieją lub ulegają zwapnie
niu. W innych znowu wypadkach cała zawartość pęcherza zamienia 
się w płyn ropiasty lub podobny do rozmiękłych mass serowatych, 
w którym również znajdujemy charakterystyczne haczyki. Da- 
vain 1) wypadki te zalicza do poprzedniej kategoryi, gdyż płyn 
z wyglądem ropiastym nie zawiera nawet śladu ciałek ropnych, ale 
zdaje się być złożonym z surowicy, z którą pomięszała się massa po
dobna do śmietany lub miodu. Tutaj zapewne należy większa liczba 
wypadków ,,ropienia" pęcherzy bąblowcowych. Niepodobna jednak 
zaprzeczyć, że miąższ otaczający pęcherz ulegać może zapaleniu, 
przyczem następują zwykłe objawy i następstwa zapalenia wątroby. 
Guz przedtem zupełnie niewrażliwy, albo też wrażliwy w niewyso
kim tylko stopniu, staje się nagle siedliskiem mocnego bólu, który 
zwiększa się za dotknięciem, rozpoczyna się gorączka, a skoro nastą
pi ropienie, występują napady dreszczów; przy sekcyi znajdujemy 
pęcherz wypełniony ropą, poszarpanemi szczątkami pęcherzyków 
wtórnych, jeżeli sprawa zapalna postępuje bardzo szybko zdarza się 
widzieć niektóre pęcherzyki jeszcze niezniszczone, pływające w ropie. 
Jeżeli chory żyje nieco dłużej, resztki pęcherzyków ulegają zupełne
mu zniszczeniu, przy sekcyi znajdujemy prosty ropień, i jedynie tyl
ko obecność haczyków bąblowca wykazana w ropie, przekonywa 
o naturze cierpienia. Przyczyną zapalenia bywa albo szkodliwość 
zewnętrzna, traumatyczna (uderzenie, wstrząnienie wątroby), albo 
tez nadmierny rozwój samego pęcherza, który drażni miąższ otaczają
cy. Przekłócie próbne pęcherza, może również wywołać ropne jego 
zapalenie, jak to widział P i d o u x  2) w jednym wypadku. Zaraz po 
przekłóciu wystąpiły objawy zapalenia wątroby i ropienia, śmierć 
wśród objawów ropnicy, sekcya wykazała pęcherz wypełniony ropą 
pomięszaną ze szczątkami pęcherzyków bąblowcowych, oprócz tego 
drobne ropnie i nacieczenia ropne w płucach. Cruvei lhi er a w czę
ści i B udd utrzymują, że zapalenie a później ropienie następuje, 
skoro nieco żółci dostaje się do wnętrza pęcherza. Na to jednak zgo
dzić się trudno, w wielu bowiem podobnych razach, gdzie sądzono że 
istnieje ropienie, nie znaleziono ani jednej komórki ropnej w zawarto-

1) l . c . p. 33 6.
2) Arek. gen. Mars 1859. p. 328.
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ści podobnej do ropy, a świadczącej o naturalnem zaleczaniu się 
pęcherza. Istnieją także stwierdzone wypadki, że pomimo istniejącej 
kommunikacyi pomiędzy przewodem żółciowym i pęcherzem, zabarwio
na żółcią zawartość tego ostatniego nie zawierała ani jednej komórki 
ropnej, 1).

Niezbyt rzadkiem zejściem jest pęknięcie pęcherza. Niekiedy 
pęknięcie następuje pod wpływem obrażenia zewnętrznego, B udd 
widział wypadek śmierci wśród objawów ostrego zapalenia wątroby 
u pewnego zdrowego przedtem człowieka, uderzonego pięścią w pra
we podżebrze. Przy sekcyi znaleziono pęknięty pęcherz bąblowca 
skutkiem wylewu krwi do jego wnętrza, dokoła zaś pęcherza istniały 
liczne ropnie w miąższu, których powstanie B udd przypisywał draż
nieniu wywieranemu przez wylaną zawartość pęcherza. Najczęściej 
pęcherz pęka samowolnie, ulega gdziekolwiek owrzodzeniu lub zgorze
li. przerywa się i wylewa się zawartość w części przyległe. Tym 
sposobem we wnętrzu wątroby może się otworzyć do kanalików żół
ciowych, z których kilka lub więcej otwierają się do pęcherza, dzieje 
się to nie tylko z drobnemi kanalikami, ale nawet z przewodem wą
trobowym lub żółciowym wspólnym. Davai n 2) opisuje cały sze
reg wypadków, w których nie tylko że żółć dostaje się do wnętrza 
pęcherza i barwi jego zawartość, ale nawet drobne pęcherzyki bąblo
wcowe wstępują przez otwór do przewodów żółciowych, rozszerzają 
je, a nakoniec dostają się do pęcherzyka żółciowego lub do kiszki dwu
nastnicy; tym sposobem pęcherz macierzyński opróżnia się stopnio
wo. 3) Naturalnem następstwem zatkania przewodu wątrobowego 
lub żółciowego wspólnego jest żółtaczka, której nigdy w podobnych 
razach nie brakuje. W jednym wypadku opisanym przez Roede-  
rera i Wagl era 4) w torbieli znaleziono glistę obumarłą, która 
dostała się do jej wnętrza z kiszki przez przewód żółciowy. Pęcherz 
sterczący na dolnej powierzchni wątroby może się zrosnąć z pęcherzy
kiem żółciowym, otworzyć się doń bezpośrednio i tą drogą opróżnić.

C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W  J A M Y  B R Z U S Z N E J .

1) Davain 1. c. 4 7 8. Bright,  Guy Hospit. Report. Vol. II p. 150.
2) l. c. p. 4(53.
3) W  jednym  wypadku p. B o u c h u t  (Gaz. des. hóp. 1 8 5 8 .  Nr. 22) 

pęcherz bąblowca uległy zropieniu łączył się za pośrednictwem kanalika żół

ciowego z p rzewodem żółciowym wspólnym, a wiec i z kiszką dwunastnicą, 

w której znaleziono massę poskręcanych pęcherzyków bąblowca (Zob. także 

obserwacyę C h r i s t e n s e n a w S c h m i d t a  Ja h rb .  T. 85 p. 295 .
4) D a v a i n  l. c. p.  174.
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W wypadku obserwowanym przez Perrin’a 1) przez cztery miesią
ce chory wśród napadów kolki wątrobianej oddawał z kałem kamienie 
żółciowe i pęcherzyki bąblowcowe, poczem nastąpiło zupełne ulecze
nie. Zdaje się zresztą, że bąblowce zetknąwszy się z żółcią, obumie
rają. Zwykle pęcherze pękają, spadają się i są żółto zabarwione. 
We wszystkich wypadkach, gdzie pęcherze w podobnym stanie będą
ce, wydostają się na zewnątrz, czy to przez kiszkę czy też przez płu
ca, możemy być pewni, że istnieje połączenie pomiędzy pęcherzem 
i przewodem żółciowym. Nie koniecznie jednak pęcherz w  tych ra
zach ulega zapaleniu i zropieniu.

W dalszym przebiegu choroby żyły wątroby, (gałęzie żyły 
wrotnej lub żyły wątrobowej) mogą zrastać się z pęcherzem, ulegać 
owrzodzeniu, poczem tworzy się przetoka i wylew krwawy do wnę
trza pęcherza. Bright  2) obserwował pewną chorą, u której pę
cherz bąblowca otworzył się na zewnątrz w pobliżu pępka, nagle na
stąpiło pęknięcie gałęzi żyłnej do opróżnionego pęcherza i krwotok 
szybko spowodował śmierć chorej. 3) Z drugiej znowu strony część 
zawartości pęcherza (płyn, massa rozpadowa, lub mazista) może się 
dostać do otworzonej żyły, a uniesiona prądem krwi przechodzi do 
serca i tętnicy płucnej, albo też zaraz wywołuje zapalenie żyły. 
W obu razach wystąpią objawy ropnicy. (Gorączka, dreszcze, wo- 
mity, objawy tyfoidalne), a w drugim wypadku do nich przyłączą się 
jeszcze, objawy zapalenia samej wątroby. Widziano także otworze
nie się pęcherza do żyły głównej dolnej, pęcherze bąblowca przez 
serce dostały się do tętnicy płucnej, gdzie spowodowały zator i śmierć 
natychmiastową (Piorry,  Luschka). 4)

1) Union. med. 1849. 20 Fevr.
2) 1. c. p. 4 7 6 .
3) Drobne wylewy krwawe muszą często mieć miejsce, o czem może

my wnosić z obecności kryształków hematoidyny w zawartości pęcherza. Nie
kiedy ilość tych kryształków jest bardzo znaczną. Robi n  (Gaz. de Paris
4 4 - 4 9. 1855) w pewnym wypadku, gdzie pęcherz bąblowca łączył się
z prawem płucem, znalazł w brudno-szarawym płynie wypełniającym pęcherz, li
czne ziarenka czerwone, które przylegały także do ścianek pęcherza, a na dnie 
pęcherza macierzystego tworzyły twardą okrągłą bryłkę, wielkości orzecha la
skowego, złożoną z samych prawie kryształów hematoidiny. Fakt ten służyć 
może za dowód, że przez ścianki pęcherza może przechodzić barwik krwi. 
Uharcot i D a vain l .  c .  p.  374)  widzieli nawet raz czerwone zabarwie
nie ciałek wapiennych w pęcherzach bąblowca.

4) D a v a i n  l. c. p. 4 05.
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Otworzenie się pęcherza do jamy otrzewnej, będące najczęściej 
następstwem traumatycznego obrażenia, 1) wywołuje zwykle śmier
telne zapalenie rozlane otrzewnej, albo też śmierć następuje w parę 
godzin po pęknięciu, zanim jeszcze objawy zapalne mają się czas roz
winąć. Utworzone poprzednio zrosty mogą zapobiegać podobnemu 
zejściu. W wielu wypadkach obserwowano zrośnięcie pęcherza 
z przeponą, włókna mięśniowe tej ostatniej ulegają stłuszczeniu, po
czem przepona ulega przedziurawieniu, a zawartość pęcherza wlewa 
się do jamy opłucnej, wywołując w niej gwałtowne zapalenie. Jeże
li w miejscu przerwania powstał przedtem zrost z płucem prawem, 
zawartość pęcherza bąblowcowego dostaje się wprost do płuc, gdzie 
albo wytwarza się jamka, albo też płyn bezpośrednio z pęcherzyków 
płucnych dostaje się do oskrzeli. W podobnych razach 2) rozwija się 
zapalenie opłucnej i płuc, podczas gwałtownych napadów kaszlu cho
ry wyrzuca plwocinę cuchnącą obfitą, brunatną, złożoną ze śluzu, 
krwi i ropy, a oprócz tego może ona zawierać cząstki płuc w rozpado
wym stanie, strzępki otoczek pęcherzyków, a nawet pęknięte pęche
rzyki, zwykle zabarwiono żółcią. Jeżeli chorzy nie umierają wkrótce 
skutkiem zapalenia płuc łub ich zgorzeli, powstają w następstwie 
objawy istnienia prawdziwej jamy w płucach, chorzy oddają całemi 
miesiącami plwocinę wyżej opisaną, aż nakoniec następuje śmierć 
z wyniszczenia, lub wyzdrowienie po zupełnem opróżnieniu się i za
bliźnieniu torbieli bąblowcowej. Rzadko bardzo pęcherz otwiera się 
przez część ścięgnistą przepony do worka sercowego, co zawsze spro
wadza zejście śmiertelne. 3) Daleko częściej po utworzeniu się zro
stów, pęcherz otwiera się do żołądka lub kiszki, tworzy się wązka 
przetoka, a chorzy od czasu do czasu wyrzucają rozmaitą ilość pęche
rzyków bąblowca z womitami lub kałem. Trwa to niekiedy przez 
kilka miesięcy i może się zakończyć zupełnem wyzdrowieniem. 4) 
Zaraz po utworzeniu się podobnej kommunikacyi można zauważyć, że 
wątroba się zmniejsza, co tembardziej dowodzi pierwotnego siedliska 
choroby. Bardzo rzadko obserwowano otworzenie się na zewnątrz 
pęcherza przez ścianę brzuszną; w podobnych razach albo bąblowce 
od razu wypadają na zewnątrz, albo też rana od czasu do czasu się

1) Davain 1. c. p. 493.
2} D avain  1. c. p. 438.—Al f ter Deutsche Klinik 1853. 39.
3) Wu nd e r l i c h  Archiv. t. physiol. Heilk. 1858. p. 2 83.
4) Dava i n  1. c. p. 496. Med. chirurg, Review. Vol. 34 p. 2 30.
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otwiera, wydzielając pewną ich liczbę. Nakoniec może się opróżniać 
torbiel bąblowcowa kilkoma drogami na raz, jak o tem świadczy wy
padek opisany przez Goyranda.  1)

Mężczyzna liczący 58 lat wieku, w roku 1833 przebył chorobę płuc, 
którą uważano z razu za suchoty, w czasie jej przebiegu podczas gwałtownego 
napadu kaszlu, trwającego przez parę godzin, wyrzucił z plwociną znaczną 
liczbę pęcherzyków bąblowcowych, powtarzało się to kilkakrotnie w ciągu kilku 
dni następnych. Następnie wyzdrowiał zupełnie. W roku 1845 rozwinęło 
się cierpienie w jamie brzusznej, połączone z gwałtownym bólem w okolicy żo
łądka, utrudnionym połykaniem, częstemi womitami i gorączką. Stan ten 
trwał przez parę miesięcy, aż nakoniec wśród gwałtownych womitów, powta
rzających się w ciągu dni kilku, wyrzucił znaczną ilość pęcherzyków bąblowca, 
porozrywanych i zabarwionych zielonkowato. Dnia 16 Czerwca 1848 roku 
autor został wezwany do chorego, który cierpiał gwałtowne boleści brzucha. 
Brzuch był wzdęty i bolesny przy uciskaniu, szczególniej w prawem podżebrzu, 
stolce zatrzymane zupełnie, przy opukiwaniu znaleziono na całej przestrzeni 
brzucha ton tympanityczny. Zalecono: Pijawki, przyparki i lawatywy. Dnia 
20 Czerwca nastąpiły obfite wypróżnienia, które przyniosły ulgę choremu. 
Teraz dopiero pod wątrobą dawał się wyczuwać wielki guz, wypełniający całe 
podżebrze i okolicę żołądkową, a sięgający aż do pępka. Powierzchnia guza 
zaokrąglona, przy opukiwaniu daje ton tępy. Dnia 26 Czerwca znaleziono 
w wypróżnieniach stolcowych resztki pęcherzyków bąblowca. Jednocześnie 
chory doznawał w samym guzie dziwnego uczucia, gdy się poruszał, było to 
jakby wstrząsanie naczynia do połowy napełnionego płynem. Opukiwanie 
wykazuje stępienie odpowiadające granicom guza, tylko w miejscu najwynio- 
ślejszem ton był jaśniejszy, palcami wyczuwa się chełbotanie. Rozpoznanie 
sformułowano w następujący sposób: torbiel wątroby otworzona do kiszki, sam 
otworek tak mały, że utrudnia odpływ zawartości płynnej, ale dozwalający na 
wejście gazów z kiszki do wnętrza torbieli,--rozkład zawartości pęcherza. 
Autor radził otworzenie torbiela, chory nie chciał się zgodzić na operacyę. 
Temczasem guz znikał powoli, rozwolnienie trwało ciągle, a w kale znajdowa
no jeszcze pęcherzyki. Chory przyszedł do sił i zdrowia, skarżył się tylko na 
bolesność w prawem podżebrzu, skoro tylko położył się na lewym boku.
i ten objaw zniknął, od czasu do czasu poboliwał brzuch i następowały womity. 
W Marcu 1852 roku stan chorego pogorszył się znowu, boleści wzmogły się 
znacznie i ustępowały dopiero wtedy, gdy chory wyrzucił womitując znaczną 
ilość rzadkiego, bardzo kwaśnego płynu. Z małemi odmianami stan ten trwał 
aż do Lipca 1852 roku, przyczem można było zauważyć wyraźne przelewanie 
się na przestrzeni pomiędzy mostkiem i pępkiem, przestrzeń ta opukiwana wy
daje mimo to ton próżny. Womity występowały co dzień, przynosiły pewną 
ulgę i były tej samej natury co przedtem. W Maju 1853 roku w kilka go
dzin po obiedzie chory uczuł jakby pęknięcie we wnętrzu brzucha, nastąpiły 
gwałtowne boleści, ciągłe womity, a w 22 godziny potem chory umarł.

1) Gaz. med. 1. 1855.
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S e k c y a .  P raw a okolica lędźwiowa i cale podżebrze wypełnione płynem  
mętnym żółtawym , część odpowiednia o trzew nej  pokry ta wysiękiem; w ątroba 

zlepiona mocno ze wszystkiemi przyległem i częściami. Żołądek skurczony, 

kiszka gruba przepełniona gazami; lewy p ła t w ątroby w ypełnia okolicę żołąd 

kową. Szukano śladów dawnego otworzenia się torbieli bąblowcowej. Ż o łą 

dek przyrośniętym  był do dolnej  powierzchni średniego, a w części i praw ego 

płata w ątroby, blizna ściany żołądka odpow iada bruździe podłużnej w ątroby. 

K iszka gruba to je s t  je j zagięcie praw e przyrośnięte do praw ego p ła ta  wątroby 

za pom ocą kró tk iego  pęczka. Powierzchnia wypukła w ątroby przyrosła m o 

cno do przepony, a ta  zrosła się z podstawą praw ego płuca. T kanka bliznowa 

przechodziła bezpośrednio w g łąb płuc i na 2 centim etrzy zag łęb iała się 

w miąższ w ątroby, łącząc się bezpośrednio z oskrzelem  grubości pióra k ru cze 

go. Płuco zresztą zupełnie zdrowe, toż samo i w ątroba, w której nie znale

ziono pęcherzy bąblowcowych. P rzyczyną śm iertelnego zapalenia otrzewnej 

był wrzód żołądka, wielkości ta la ra , z brzegam i tw ardem i, obrzm iałem i, um ie

szczony na ścianie przedniej w pobliżu odzwiernika i małej krzywizny. W rzód 

ten był rozerw anym , otw ór wynosił 1/2 cala, brzegi jeg o  ścieńczone. 

O dzw iernik zwężony.

Przyczyny.  Pierwsze spostrzeżenia Siebolda nad powi
nowactwem istniejącem pomiędzy tasiemcami i bąblowcami, rozjaśni
ły nam sposób rozwoju torbieli bąblowcowych. Odtąd za przyczynę 
choroby uważać zaczęto połknięcie jajeczek lub zarodków pewnego 
gatunku tasiemca (Taenia Echinoccus żyjąca w kiszce psów). Zarod
ki te nie mogą się w kiszce ludzkiej przekształcać na zupełnie rozwi
niętą formę tasiemca, wedle jednak poszukiwań Leuckarta 1) do
stają się z kiszki do miąższu przyległych przyrządów, najłatwiej za
pewne wnikają do naczyń, a uniesione przez krew popadają w różne 
przyrządy, szczególniej w wątrobę, gdzie przez wewnętrzne pączko
wanie wytwarza się kilka generacyi wmieszczonych jedna w drugą. 2)

1) 1. c. p. 342.
2) Już Budd nie znając związku istniejącego pomiędzy bąblowcami 

i soliterami, przyjmował wątrobę za pierwotne siedlisko ich rozwoju, sądził że 
z niej pochodzące zarodki za pośrednictwem żyły wrotnej, wątrobowej lub na
czyń limfatycznych, uniesione prądem krwi lub limfy dostają się do innych 
przyrządów, gdzie się dalej rozwijają. Dziać się to może tylko w kierunku 
naturalnym prądu krwi, z wątroby zatem zarodki mogą się dostawać do płuc 
ale nigdy do śledziony, krezek lub innych przyrządów brzusznych. Słuszniej 
w podobnych razach można by uważać bąblowce śledziony i krezek za pierwo
tne, a bąblowce wątroby za wtórne, gdyby bąblowce wątroby nie przedstawiały 
„ładów dawniejszego istnienia od bąblowców innych przyrządów. Pozostawało 

>. wtedy przypuszczać, co niejest prawdopodobnem, że zarodki przebywają układ 
włosowaty płuc i dostają się do obiegu tętniczego; daleko prawdopodobniej-
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W związku z powstawaniem bąblowców wątroby z jajek i za
rodków tasiemca bąblowcowego (Taenia echinoccus) żyjącego w psie, 
jest zapewne endemiczne występowanie tej choroby na wyspie Islan- 
dyi, gdzie bywa nazywaną Meinlaeti lub Lifrarweiki. Wedle 
Schl eissnera  1), E schricht'a 2) i Guerault a 3) prawie szó
sta część mieszkańców Islandyi ulega tej chorobie, zwłaszcza też 
mieszkańcy żyjący w częściach środkowych wyspy. Thorsthen-  
sen na 2600 wypadków chorobowych znalazł 328 wypadków bą
blowca, a Schleissner leczył 327 chorych, a z liczby tej 57 osób na 
bąblowca. Leuckart  powiada: ,,przy wielkiem znaczeniu, jakie ma 
pies. dla Islandczyków i innych narodów północnych, oraz przy prze
bywaniu w jednem pomieszczeniu ludzi i zwierząt w ciągu długich 
miesięcy zimowych, nic dziwnego że nadarza się mnóstwo sposobno
ści przeniesienia zarodków tasiemca do wnętrzności ludzkich". W Islan
dyi znajdują się. bąblowce nie tylko w wątrobie, ale także w płucach, 
nerkach, pod skórą i t. d.

Choroba występuje najczęściej pomiędzy 20-ym i 40-ym rokiem 
życia; znajdowano jednak bąblowca u dzieci (Schlei ssner widział 
26 wypadków u dzieci niżej lat 10-ciu) i starców. Szkodliwości me
chaniczne, uderzenia w okolicę wątroby nie mogą w obec tych taktów 
być uważanemi za powód rozwoju bąblowca. Mogą tylko przyczynić 
się do tego, że rozwijający się w ukryciu pęcherz bąblowca ujawnia 
się, albo skutkiem uszkodzenia przechodzi w ropienie.

Leczenie.  Każdy pojmuje jak błahą i bezskuteczną jest po
moc ze strony środkow farmaceutycznych przy rozwoju bąblowca. 
Rtęć, jod i wielce zachwalana sól kuchenna, nie wywierają najmniejsze
go działania. Dla tego też terapia tam tylko występuje czynnie, 
gdzie obok bąblowca rozwija się zapalenie wątroby, płuc lub opłucnej. 
W nowszych czasach lekarz z wyspy Islandyi Thorarensen

szem je s t  przyjm ować rozwijanie się pęcherzy bąblowców niezależnie jeden od 

drugiego, przez p rostą  wędrówkę zarodków z przewodu pokarm ow ego do oko

licznych przyrządów. Ze zarodki rozchodzą się po ustro ju  przy pomocy uk ła 

du żylnego, o te m świadczą w ypadki, w których znaleziono pęcherze bąblowców 

w naczyniach p łuc . Do tej kategoryi należą spostrzeżenia A n d r a l a ( II p. 

4 1 2 ). W u n d e r l i c h ’a (A rch . f. physiol. H eilkunde 1 858. p. 283), oraz 

wypadek zatoru tętnicy płucnej przez pęcherz bąblowca, o którym  wyżej 

wspominano.
1) S c h midt’a Jahrb. 1852. T. 76. p. 135.
2) S i e b o l d ,  u ber die Band-und B lasenw urm er. L ipsk 1854 p. 112.
3) Gaz. des hop. 1 85 7. p. 184.
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próbował zastosowania prądu elektrycznego. W tym celu przekłó- 
wał guz dwoma długiemi cieniutkiemi szpilkami, które grały rolę ele- 
ktrodów; strumień przepuszczany miał zabijać bąblowce. Rezultat 
w jednym wypadku był szybkim i zupełnym, całkowite wyleczenie 
dało się sprawdzić po upływie nawet sześciu lat. Metoda ta zasłu
guje na bliższe zbadanie.

Dawniej obawiano się bardzo przystąpić do operacyjnego otwo
rzenia pęcherza, i uważano je wtedy tylko za wskazane skoro były 
znaczne dolegliwości lub objawy zagrażające. Aran 1) jednak i wie
lu innych dokonywali operacyi juz dawno. Nauczeni doświadczeniem, 
dla uniknięcia zranienia lub pęknięcia torbieli, dzisiaj daleko chętniej 
przystępujemy do operacyi wcześniejszej, skoro tylko rozpoznanie jest 
pewnem, a sam guz daje się dosięgnąć przez ścianę brzuszną lub prze
stwory międzyżebrowe bez znacznego obrażenia części obocznych. 
Dziś istnieją następujące metody operowania.

1) Proste przekłócie torbiel i ,  już to wcelu rozpoznania 
cieniutkim trójgrańcem próbnym, już też trójgrańcem grubym. Me
toda ta w wielu wypadkach, w których pęcherz miał ściany spręży
ste i cienkie i zawierał niewiele pęcherzyków wtórnych, sprowadziła 
zupełnie uleczenie. 2) W niektórych jednak razach zawartość pęche
rza dostała się do jamy otrzewnej, wywołała jej zapalenie a nawet 
śmierć sprowadziła. 3) Powątpiewamy bardzo, aby prawidła postę
powania przy tej operacyi, przepisane przez Boinot'a, 4) mogły sta
nowcze zapobiegać podobnemu zejściu.

2) Przekł óc i e  z pozostawi eni em w ranie rurki,  za
lecane i szczęśliwie dokonywane przez Joberta.  5) Rurka trój- 
grańca pozostawia się po przekłóciu przez 24 godzin w ranie, aby tym 
sposobem wywołać zrośnięcie się brzegów ranki w pęcherzu ze ścianą 
brzuszną i zapobiegnąć wylaniu się płynu do jamy otrzewnej. F re
r ic hs z dobrym skutkiem zastosował tę metodę w trzech wypad
kach, w dwóch innych razach metoda okazała się bezskuteczną, wiel
kie pęcherze rosły dalej. Wedle Jobe rt’a można powtarzać prze
kłócie kilka razy, jeżeli stopniowo chcemy wypuścić całą zawartość

1) Bullet. de ther. 1 844. Sept.
2) Davuin 1. c. p. 568.
3) P idoux Arch. gen. Mars. 1803. p. 32s.  Mo i s s e n e t  Arch. 

gener. Fevr. 1859. p. 144.
4) Boinet,  traitement des tumeurs hydatiques etc. Paris 1 859. p. 6. 
5) Dava i n e 1. c. p. 575.
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pęcherzu. O ehlsch lager po przekłóciu zastosował do zewnętrz
nego końca rurki strzykawkę uszną Cramera, którą użył zamiast 
pompki. W ciągu czterech godzin udało mu się tym sposobem zni
szczyć 300—400 pęcherzyków wielkości ziarna grochu lub orzecha 
laskowego, pęcherzyki te popękały i nagromadziły się około wylotu 
strzykawki.

3) Przecięcie torbieli, tam tylko może być zalecanem, 
gdzie pęcherz wystaje mocno na zewnątrz, daje się wyczuwać cheł- 
botanie, a na skórze widać wyraźne zaczerwienie. Chcąc być pe
wnym zrostu, należy operacyę dokonać w dwóch terminach, wedle 
metody podanej przy opisie ropni wątrobowych. Za przykład pro
stego przecięcia służyć może wypadek R usse l a, 1) który zrobiwszy 
cięcie pomiędzy wyrostkiem mieczykowatym i pępkiem, długie na 
dwa cale, wypuścił przeszło 200 pęcherzyków i tym sposobem spro
wadził wyleczenie. Drugi przykład szczęśliwego zastosowania tej 
metody dostarcza obserwacye Webera 2) i Jarj avaya.  3)

4) Otworzeni e torbiel i  za pomocą środków żrą
cych wedle metody Recamiera,  stosowanej przy ropniach wątro
by. Jakkolwiek metoda ta jest najżmudniejszą, jednakże zdaje się 
najpewniej prowadzić do pożądanego rezultatu, gdyż zawsze wywołu
je zapalenie zlepne pomiędzy torbielą i ścianą brzuszną. Davaine 4), 
zestawiwszy liczny szereg pomyślnych i niepomyślnych wypadków, 
zwraca uwagę, że dwu lub trzykrotne zastosowanie środka żrącego nie 
zawsze wystarcza do wywołania zlepnego zapalenia, gdyż wiele zale
ży od grubości ściany brzusznej.

5) Wst rzyki wani e  do torbiel i  środków lekarskich,  
a to w celu zabicia bąblowców, podrażnienia wewnętrznej ściany pę
cherza i wywołania jej zaniku (Jod, Alkohol), już też dla wstrzyma
nia rozpadu zawartości pęcherza (żółć). Boinet pierwszy zalecał 
robić wstrzykiwanie roztworu jodu i jodku potasu, po zrobieniu prze- 
kłócia lub po otworzeniu środkami żrącemi. W 14 wypadkach poda
nych przez Davaine a, siedem razy nastąpiło wyleczenie; podobny 
rezultat podaje Brehme gdy chory następnie zmarł na suchoty.

173

1) Dublin. Jo u rn . 1837. N . 35.
’2) New-York. med. Monatsschrift I. 1852.
3) Gaz. des hóp. 1850. p. 353 i 39 7.
4) l. c.  p .  5 9 4 .

5) Deutsche Klinik, 1856. N. 40.
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stwierdzono sekcyą zabliźnienie się torbieli. Jobert  i Richard 1) 
wstrzykiwali z powodzeniem alkohol, wstrzykiwanie żółci zalecane 
przez Leudet a  2) nie dało dotąd żadnych rezultatów.

Dotąd opisywaliśmy te choroby wątroby, które istotnie mają 
znaczenie pod względem klinicznym. O objawach i dolegliwościach 
wywołanych przez kamienie żółciowe mówić będziemy na innem miej
scu, przy opisie kardjalgicznych bólów, ze stanowiska bowiem klini
cznego bóle kardjalgiczne mają takie znaczenie dla kamieni żółcio
wych, jak obrzmienie dla innych cierpień wątroby. Mając na wzglę
dzie kliniczne stanowisko naszego wykładu wspominam tylko w kil
ku słowach o gruzeł kach wątroby,  które za życia chorego nie 
przedstawiają żadnych objawów i mają tylko znacznnie dla anatomo
patologa. Gruźlica wątroby istnieje dosyć często przy jednoczesnem 
zwyrodnieniu gruzełkowem innych przyrządów. Wedle Rokitan-  
sky’ego „obecność gruzełków w wątrobie dowodzi wysoko rozwinię
tej dyskrazyi gruzełkowej“. Najczęściej znajdujemy gruzełki w wą
trobie u dzieci, tak w miąższu jak i na powierzchni pod otoczką suro
wiczą. Ogniska gruzełkowe nie bywają zwykle większe od ziarnka 
grochu, w większej liczbie wypadków dochodzą wielkości jagły lub 
ziarna konopnego. U pewnego dziecka zmarłego na gruźlicę zna
lazłem jednak przy przednim brzegu wątroby, mocno stłuszczałej, tuż 
obok zamkniętej żyły pępkowej, ognisko gruźlicze wielkości orzecha 
laskowego. 3) Bardzo często gruzełki są zabarwione na ciemno-żółty 
lub brudno-zielony kolor przez domieszkę żółci. Właściwość tę 
przedstawiają mianowicie gruzełki rozmiękczone, które z tego powodu 
mogą być wzięte za rozszerzone kanaliki żółciowe, wypełnione zielon- 
kowatym śluzem. 4)

1 ) D a v a i n e  1. c. p. 6 06.
2) Bullet de la soc. anat. Paris 1853. p. 185.

3) Wa g n e r  Arch. d. Heilk. II. 1. 1861. Wypadek olbrzymiego 
rozwoju gruzełków wątroby z wytworzeniem jamek opisuje Le b e r t  (Anat. 
path. II 2 6 5).

4) Mniej jeszcze klinicznego interesu budzi obecność robaka zwanego 
Distoma hepaticum w wątrobie lub żyle wrotnej. Chcących poznać kwestyą 
tę bliżej odsełamy do dzieł Budda  (l. c. p, 143) i Da va i nea  (l. c. 
p. 250 i 315).
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Dołączam jeszcze opis kliniczny objawu towarzyszącego wszyst
kim prawie cierpieniom wątroby. Objawem tym jest żół taczka.

X. Żółtaczka (Merus).

Pod ogólną nazwą żółtaczki rozumiemy żółtawe, szafranowe lub 
zielonkowate zabarwienie skóry i innych części stałych lub płynnych 
ustroju przez barwik żółci. Żółte zabarwienie skóry może mieć miej
sce i z innych powodów bez żadnego udziału żółci, w tych razach
o istotnej żółtaczce mowy być nie może. Do tej kategoryi należą: 
żółte zabarwienie skóry na twarzy i rękach u osób wystawionych na 
działanie promieni słońca w okolicach podzwrotnikowych; brudno żół
tawe zabarwienie skóry u osób niedokrwistych (anemnicznych) skut
kiem długiej ziarnicy, zatrucia ołowiem, charłactwa rakowego, lub błę
dnicy; woskowo-żółte zabarwienie skóry u chorych cierpiących na 
śledzionę, brunatny kolor osób mających melanemię lub chorobę Ad- 
dison’a (Bronzed skin). Wszystkie wymienione wypadki tem się 
różnią stanowczo od prawdziwej żółtaczki, że nigdy nie towarzyszy 
im żółte zabarwienie białkówki oka i obecność barwików żółciowych 
w moczu.

Pierwszym obowiązkiem klinicysty w danym wypadku jest 
zbadanie obszaru zabarwienia. Najwyraźniej na pierwszy rzut oka 
spostrzegamy zabarwienie na białkówce oka oraz skórze,1) ale tylko 
przy świetle dziennem, wieczorem przy świetle sztucznem mocno żół
ta nawet skóra może się wydawać prawidłowo-zabarwioną. Żółte 
zabarwienie gałki ocznej, zawsze prawie towarzyszące żółtaczce, pole
ga na odkładaniu się barwika żółci nie tylko w błonie łącznej, ale
i w samej białkówce oka; w każdym jednak razie błona białkowa nie 
tak łatwo przyjmuje barwik żółci jak inne tkanki, gdyż Hervi eux  
przy żółtaczce noworodków (Merus neonatorum) mocno rozwiniętej,

1) V o g el (Pathol. Anat. I p. 3 6 1 ) widział w częściach miękkich za
barwionych odłożone massy ziarniste lub grudkowate, drobnowidzowej wielko
ści, a B uhl w jednym wypadku ostrego zaniku wątroby, znalazł pod drobno- 
widzem grudki barwika żółciowego w tkance podskórnej. Okrągłe komórki 
głębszych warstw naskórka są najmocniej zabarwione, mniej wyraźnie ulegają 
zabarwieniu komórki starsze spłaszczone (F rerichs).
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mimo obecności barwika żółci we wszystkich błonach oka, nic znajdo
wał go właśnie w błonie białkowej. Nie wszystkie też części skóry 
barwią się z jednakową siłą, zabarwienie występuje najwyraźniej na 
czole, w rowku noso-wargowym i na powierzchni zgięcia stawów, 
zwłaszcza górnych kończyn. W większej liczbie wypadków chorzy 
uskarżają się na swędzenie skóry, mianowicie w nocy, swędzenie nie 
trwa ciągle, ale znika chwilowo i powraca znowu, Czy swędzenić 
zależy od odkładania się barwika żółci w skórze, jest to pytanie nie
rozstrzygnięte stanowczo, gdyż nie jest ono proporcionalnem do natę
żenia żółtaczki.

Niekiedy (wypadek Gravesa) swędzenie poprzedza żółtaczkę 
i znika skoro ta się rozwinie, a wedle moich spostrzeżeń towarzyszy 
cierpieniom wątroby, przy których nie spostrzegamy nawet śladu żół
taczki. Tego rodzaju chorzy skarżą się na swędzenie pod podeszwą lub 
pomiędzy palcami, gdzie jednak żadnej zmiany zabarwienia nie znajdu
jemy. Niekiedy obok swędzenia złuszczają się drobne łuszczki na
skórka, lub nawet powstają guziczki i pęcherzyki. W niektórych ra
zach przeciwnie, pomimo mocno rozwiniętej żółtaczki, brakuje zupełnie 
swędzenia. Wertheimber utrzymuje, że u wielkiej liczby dzieci 
z żółtaczką (Icterus neonatorum) nie zauważył nigdy swędzenia, któ
rego obecność zdradzały by niespokojne poruszenia dziecka, krzywie
nie się i sen przerywany.

Błony śluzowe ulegają również zabarwieniu, nie tak silnemu je
dnak jak skóra. W zwykłych warunkach czerwona barwa błon krwią 
nastrzykniętych przeważa nad żółtem zabarwieniem. Skoro jednak 
naciśniemy palcem błonę śluzową dziąsła lub wargi u osoby cierpią
cej żółtaczkę, wtedy po odjęciu palca widzimy plamę nie białą jak 
zwykle, ale wyraźnie żółtą. W niektórych miejscach, naprzykład na 
dolnej powierzchni języka, gdzie błona śluzowa jest bardzo cienką, 
widzimy żółtawe zabarwienie nawet bez nacisku palcem. 1)

U osób zmarłych w czasie trwania żółtaczki widzimy wyraźne 
żółte zabarwienie błon śluzowych. Gorzki smak, na jaki uskarża
ją się chorzy pomimo zupełnie czystego języka, może zależeć od obe- 
cności składników żółci we krwi; widzimy bowiem, że po zastrzyknię- 
ciu żółci do żyły psów żyjących, zwierzęta te ciągle oblizują się 
językiem.

1) .,La coloration janne a envahi les geneives, la muqueuse des levres 
et d e  1’interieur de la boucke“, ( Bri erre de Boi smont .  Arch. gener. 
1828. T. XVI observ. 8).
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Lekarz zwraca swą uwagę na mocz, w którym obecność zna
cznej ilości barwików żółci zdradza się pomarańczowem, częściej na
wet brunatnawem zabarwieniem. Powierzchnia moczu daje pewien 
połysk zielonkowaty, sam mocz przypominający barwą mocny napar 
senesu, barwi paski płótna w nim pogrążane na żółto. Najprostszą 
próbą chemiczną, jaką każdy lekarz może dokonać, jest odczyn z kwa
sem azotnym. Każdy płyn zawierający barwiki żółciowe w dosta
tecznej ilości, po dodaniu kwasu azotnego zaczyna zmieniać barwę, 
z początku staje się zielonym, następnie niebieskawym i czerwonym, 
a po upływie dłuższego czasu powraca znowu barwa żółta. Wedle 
He i ntza 1) podobna zmiana barwy powstaje najwyraźniej, gdy 
kwas azotny jest zanieczyszczonym kwasom podazotnym (Az04). 
Najlepiej będzie chcąc dokonać próby umieścić nieco moczu w epru- 
wetce a następnie ostrożnie dolewać kroplami kwas, nie wstrząsając 
płynu, wtedy zabarwienia występują warstwami. Ważny ten odczyn 
może nie występować, jeżeli barwik już we krwi lub moczu uległ 
dalszym zmianom, naprzykład jeżeli stał długo na powietrzu, przez co 
pierwotna brunatna barwa moczu zamieniła się w zieloną. Jeżeli do 
tak zmienionego moczu dodamy kwasu, otrzymujemy odrazu zielone 
lub niebieskawo-zielone zabarwienie, mianowicie też gdy mocz zawie
ra białko. Dla tego też Hel ler radził w razach wątpliwych doda
wać do moczu pewną ilość rozpuszczonego białka. Niekiedy i ten od
czyn zawodzi, mocz po dodaniu kwasu staje się odrazu czerwonym, 
a nawet krwawym, albo też odczyn występuje wtedy dopiero gdy 
mocz przez czas jakiś był wystawionym na działanie powietrza. 2)

Frerichs (I p. 107) robił ciekawe spostrzeżenia nad wydala
niem znacznej ilości barwika żółciowego przez nerki. Przy żółtacz
kach mocno rozwiniętych i zadawnionych nerki przyjmują kolor oliw- 
kowo-zielony. Kanaliki skręcone, a szczególniej proste, są zabarwione 
żółcią; w samych kanalikach znajdujemy nagromadzony barwik, bru
natny, zielony lub czarny, rozpuszczający się bardzo słabo albo wcale 
nierozpuszczający się w ługu potażowym; komórki nabłonkowe kana
lików, zwłaszcza ich jądra, zabarwione na żółto lub brunatno; często 
też ulegają zwyrodnieniu tłuszczowemu. Niekiedy i w samym mo
czu można wykazać obecność tych nabłonków oraz bryłek kruchych

1) M u l l e r a  Arcli. 1 845. 
2) Fr e r i c h s, 1. p. 106.

Bibl. Um Lek. Choroby przyrządów jamy brzusznej. —Pr. Henoch. 1 2
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brunatno-czarnego barwika. Łatwo pojąć, iż podobne zmiany muszą 
wielce utrudniać czynność samych nerek.

Metoda P ettenkofer’a, służąca do wykrywania obecności 
żółci w pewnym płynie, polega nie na odczynie barwików ale samych 
kwasów żółciowych. Wyciąg alkoholiczny badanego płynu rozczy- 
nia się kilku kroplami wody, do tego roztworu dodajemy kroplę roz
puszczonego w wodzie cukru a następnie kroplami czysty stężony 
kwas siarczany. Płyn mętnieje z przyczyny wydzielania się kwasów 
żółciowych, za dodaniem jednak nowej ilości kwasu wyjaśnia się, 
żółknie, przybiera kolor wiśniowy jasny, karminowy, purpurowy 
a nakoniec mocno fioletowy. 1) Wedle F r e richs’a próba tanie 
wykazuje w moczu podczas żółtaczki obecności kwasów żółciowych, 
toż samo utrzymuje wielu innych (Griffith, Schever, Gorup- 
Besanez). Przeciwnie Lehmann jest zdania, że w słabo zabar
wionym moczu znajduje się niekiedy znaczna ilość kwasów, a Hoppe 
i Kuh n e 2) za pomocą metody, wynalezionej przez pierwszego, wy
kazywali stale w moczu podczas żółtaczki obecność kwasów żółcio
wych. Jasne zmiany napotykane jednocześnie, naprzykład obfita ilość 
moczanów, nie zależą od samej żółtaczki, jak raczej od choroby spro
wadzającej wystąpienie żółtaczki. 3)

W niektórych razach barwik żółciowy znajduje się w pocie, 
i to w tak znacznej ilości, że barwi na żółto bieliznę chorych. Szcze
gólniej bogatym w barwik jest pot w dole pachowym. Cheyne 4) 
leczył pewną chorą, której dolegliwości tak były nieznaczne, że nie 
uważała za potrzebne wezwanie lekarza, gdy wtem nagle zauważyła, 
że żółte zabarwienie skóry zaczyna się udzielać bieliznie, w którą by
ła ubrana. Chcąc przekonać lekarza o prawdzie swego twierdze
nia obcierała chustką twarz spoconą, chustka przyjęła barwę szafra- 
nowo-żółtą. Wedle F rerichs’a (I p. 109) w podobnych razach

CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

1) L e h m a n n ,  physiol. Chemie. I  p. 128 .

2) V i r e h o w ’a Archiv. X I V  p. 310 .
3) Sche r e r  w moczu osób zupełnie zdrowych, zwłaszcza w gorącej 

porze roku, znajdował wyraźne ślady barwików żółciowych. Wedle tego 
autora brunatno-czerwony, ciemny mocz, stojąc dłużej na powietrzu, przyjmu
je kolor zielony. Zresztą i inne przyczyny, naprzykład domieszka ciałek krwi 
do moczu, mogą zabarwić go na zielono, w sposób zupełnie podobny do za
barwienia przez żółć. Wątpliwość w tym razie usuniętą zostaje przez dodanie 
kilku kropel kwasu azotnego, wtedy bowiem tylko w moczu zabarwionym przez 
żółć powstaje opisywana wyżej gra kolorów, w moczu zaś zawierającym krew 
kwas strąca wyraźnie białko.

4) Dublin.  H ospit. Rep. Vol. I I I  p. 2 6 9.
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zawartość gruczołków potowych jest żółtawej barwy, gdzieniegdzie 
znajdują się drobinki barwika, a jądra komórek ulegają również za
barwieniu, nigdzie jednak nie ma tak wielkiego nagromadzenia barwi
ka jak w nerkach. Kolor żółty potu zależy od domieszanych do nie
go komórek nabłonkowych zabarwionych. Już Marsh i Kright  
zauważyli, że mleko kobiet cierpiących na żółtaczkę zawiera niekiedy 
barwik żółciowy. Marsh u pewnej kobiety zmarłej na żółtaczkę 
mógł wycisnąć z piersi kilka uncyi żółtawego, ciągnącego się płynu 
„noszącego wszystkie cechy czystej żółci"; a Brigl i t  1) przy sekcyi 
pewnej kobiety zmarłej na żółtaczkę, która jeszcze w ciągu ostatnich 
trzech tygodni karmiła dziecię, znalazł „tkankę łączną tłuszczową 
gruczołu sutkowego mocno żółtego koloru, gdyż po przecięciu gruczo
łu płyn zawarty w kanalikach mlecznych wylał się w otaczającą 
tkankę". Tenże sam lekarz 2) jednak opisuje inny wypadek, w któ
rym ani dziecko, ani mleko matki nie uległy żadnym zmianom. Tym 
sposobem dwie poprzednie obserwacye mogły by być uważane za nie
pewne, tem bardziej, że były robione na trupach, gdyby rzeczywistość 
samego faktu nie stwierdziły nowsze spostrzeżenia Gorup-Besa- 
uez'a. 3) Znalazł on mleko osób chorych na żółtaczkę lekko zabar
wione na żółto, z odczynem alkalicznym, po dodaniu kwasu azotnego 
mleko przybierało kolor niebiesko-zielonawy, następnie zielony, a sam 
barwik trzymał się skrzepów sernika. Wiadomo również, że znale
ziono i inne wydzieliny to jest łzy, ślinę, śluz a nawet nasienie, zabar
wione na żółto, robię jednak uwagę, że nie wszystko co ma kolor żół
tawy lub zielonawy zawdzięcza swe zabarwienie obecności żółci. 
Przypominam o zielonem zabarwieniu kału i tak zwanej „Sputa crocea", 
które przybierają odmienną od zwykłej barwę z przyczyny domieszki 
zmienionego barwika krwi. Scherer w jednym wypadku żółcio
wego zapalenia płuc wykazał w zielonej plwocinie znaczną ilość bar
wików żółci, co zupełnie zgadza się ze spostrzeżeniami Frerichs'a 
(I p. 109). W podobnych razach plwocina składa się nie tylko ze 
śluzu, ale zawiera skrzepy włóknikowego, i białkowego wysięku, 
a czasem surowicę krwi, która naturalnie że jest zabarwioną. Plwoci
na tak długo zostaje zabarwioną, dopóki zawiera wysięk, co trwa dłu
żej aniżeli zabarwienie skóry i moczu, ztąd żółciowe zapalenie płuc

1) Guy. Hospit. Report. 1 p. 623.
2) Guy. Hospit. Report. II p. 4 7 6.
3) Arch. f. physiol. Heilk. 1849.

12*
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„najlepiej pozwala na wyśledzenie sposobu usuwania wysięku na 
zewnątrz". W wypadkach żółtaczki, kończących się śmiercią, znaj
dujemy zabarwienie organów wewnętrznych, mięśniów, błon surowi
czych i ścięgnistych, chrząstek i kości a nawet kostnej substancyi 
zębów. Emalja zębowa nigdy nie bywa zabarwioną, a substancya 
zębowa bardzo rzadko, i to tylko wtedy, gdy istnieje obrzęk mózgu, 
a płyn wypełniający komórki mózgowe jest mocno zabarwionym. 
Jeżeli żółtaczka trwa dłużej u osób ciężarnych, udziela się także 
płodowi.

Barwa skóry w ciągu przebiegu choroby przedstawia różne od
cienia, rozpoczyna się lekkiem zażółceniem, przechodzi następnie 
w kolor szafranowy, ochrowy a nawet zielonkowaty i brązowy (Me- 
lasicterus). Cieniowanie tego rodzaju występuje przy nieuleczalnych 
zmianach w miąższu wątroby lub zwyrodnieniu przewodów żółcio
wych. Zresztą nawet wśród tak niepomyślnych warunków barwa 
nie zwiększa jednostajnie swego należenia, ale występuje raz mocniej 
raz słabiej. Bywają nawet wypadki, że mocz zawiera ogromną ilość 
barwików żółciowych, a mimo to na skórze nie widzimy ani śladu za
barwienia nieprawidłowego. Andral  (wyp. 9) obserwował pewne
go chorego, którego mocz przybrał kolor szafranowy, a pot na głowie 
barwił wszystko na żółto, gdy tymczasem reszta skóry i białkówka oka 
nie przedstawiały, ani śladu zabarwienia chorobliwego. W tym więc 
razie cały barwik zostawał wydalanym z moczem i potem, co zapo
biegało odkładaniu się jego w skórze.

Żółtem zabarwieniem rogówki i innych przezroczystych części 
oka (Humor aqueus, h. vitreus), występującem przy mocnem natęże- 
nię żółtaczki, starano się wyjaśnić szczególny objaw widzenia wszy
stkich przedmiotów w kolorze żółtym przez chorych tego rodzaju. 
Wypadki podobne są bardzo rzadkie. P. Frank wciągu 54-letniej 
praktyki u 1000 osób z żółtaczką widział tylko pięć podobnych wy
padków; Freri chs  powiada, że nie widział czegoś podobnego ani 
razu, ja widziałem jeden wypadek, a Bamberger parę. Wiele 
spierano się o  znaczenie tego objawu. Już van Swi eten zrobił 
uwagę, że niepodobna uważać za przyczynę tego objawu żółtawe za
barwienie części przezroczystych oka, gdyż i w normalnym stanie 
u wszystkich ludzi którzy przebyli średni wiek życia soczewka staje 
się żółtawą, a po latach 70 przyjmuje barwę topazu lub bursztynu, 
a mimo to wszyscy przecież nie widzą przedmiotów w żółtym kolorze. 
P. Frank widział kilkakrotnie żółte zabarwienie rogówki, przyczem 
chorzy nie uskarżali się na żadne zboczenie w widzeniu, z drugiej
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znowu strony widziano wypadki, w których chorzy na tyfus widzieli 
wszystko w bardzo żółtym kolorze, mimo to że nie było nawet śladu 
żółtaczki. 1) Dodać wypada, iż żółte widzenie nie trwa ciągle bez 
przerwy, występuje na kilka godzin lub dni, znika a wszystkie przed
mioty chory widzi w rzeczywistej barwie. W jednym wypadku żół
taczki, spowodowanej zamknięciem przewodu żółciowego wspólnego, 
chory ciągle uskarżał się, że widzi wszystko w żółtym kolorze, na 
kilka dopiero dni przed śmiercią wróciło widzenie prawidłowe. We
dle tych spostrzeżeń i uwag zdaje się, że widzenie żółte zależy od ja
kiegoś nieznanego dotąd wpływu nerwowego. St oke s uważa go 
za objaw podrażnienia mózgu, który ostrzega o grożącem ukrytem nie
bezpieczeństwie. Można by zrobić mu zarzut, iż właśnie przy naj
cięższych wypadkach żółtaczki, połączonych z objawami mózgowemi, 
jak naprzykład przy ostrym zaniku wątroby, rzadko tylko spotyka
my się objawem w mowie będącym. Zwykle widzenie nieprawidłowe 
szybko przechodzi, nie trwa nigdy dłużej nad parę dni, najczęściej jednak 
występuje tylko na parę godzin. Zdarzają się przy żółtaczce i inne 
zboczenie w widzeniu, P. Frank w 1785 w Pawii i w 1789 roku 
w Wiedniu widział dwa wypadki żółtaczki połączono ze ślepotą dzien-

1) Wedle spostrzeżenia Dr. Schmi dt  (Deutsche Klinik. 1852. 
52) objaw podobny powstaje przy użyciu santoniny. Dziecko lat 5 —6 i oj
ciec jego przyjęli kilka dużych dawek tego środka. U obudwóch, a szczegól
niej u dziecka widzenie w żółtym kolorze wystąpiło tak wyraźnie, iż niebo 
i niebieskie przedmioty wydawały się zielonemi, karmazynowe zbladły, czer
wono przyjęły barwę brązową, a białe stały się żółtemi. Objaw ten, połączo
ny z lekkim zawrotem głowy, zniknął na drugi dzień zupełnie. Santonina 
(kwas santoninowy) podobnie jak i rzewień barwi mocz podobnie jak w żół
taczce. Skoro do tak zabarwionego moczu dodamy wodanu lub węglanu al- 
kalii, barwa moczu zamienia się na kolor krwawo-czerwony, czego nigdy nie 
widzimy w moczu zawierającym barwiki żółciowe ( Frer i chs  I p. 107). 
Żółć widzenie po użyciu Santoniny, które Aloi zy Mart in (Buchner n. 
Rep. II. 5) obserwował sam na sobie, przyjąwszy dawkę 3 gran tego środka, 
jest rzeczą dosyć rzadką, pomimo żółtego zabarwienia surowicy krwi. Nie 
widziałem tego ani razu, pomimo ścisłego obserwowania. M a u t hner 
( Oester. Zeitschr. f .  Kinderheilk. Febr. Marz 1856j raz tylko obserwował żółte 
widzenie. Wedle R ose’go, którego sama praca została pomieszczoną 
w Vi rebo w’a Archiwie X V I I I .  1880 p. 10, widzenie żółte przy żółtaczce, 
w tyfusie lub po użyciu santoniny jest tylko znakiem narkotyzacyi. Fa l k  
i Manns  (Deutsche Klinik 1860 p . 272) czynią, zależnem widzenie żółte od 
obecności pewnej substancyi, nazwanej przez nich Xanthop siną, która pod 
wpływem alkalii gryzących barwi się na czerwono.
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ną (Nyctalopia). Ślepotę nocną widział Bamberger w dwóch wy
padkach żółtaczki i to prawie wyłącznie przy zwyrodnieniu wątroby, 
kilka razy przy zamknięciu przewodów żółciowych. Wszyscy cho
rzy tego rodzaju umarli, ztąd wniosek, iż objaw ton pod względem ro
kowania jest bardzo niepomyślnym, czego wedle Bambergera nie 
można powiedzieć o widzeniu żółtem.

Nakoniec wspominam jeszcze o szczególnym objawie podczas 
trwania żółtaczki. Jest to zwolnienie tętna, które występuje bardzo 
wyraźnie, mianowicie gdy nie towarzyszy żółtaczce gorączka. U pe
wnego żołnierza z silną żółtaczką, tętno uderzało 40 razy na miuntę, 
jak tylko żółtaczka ustąpiła, liczba uderzeń tętna zwiększała się i do
szła do prawidłowej cyfry 72. Frerichs liczył tylko 28 a nawet 
21 uderzeń tętna na minutę. Podobny wpływ na czynność serca 
przypisują obecności we krwi barwików żółci, które wedle jednych 
działają porażająco na nerwy sercowe, a wedle Siebert'a (p. 270) 
drażnią rdzeń przedłużony, ośrodki nerwu błędnego, a więc działają 
podobnie jak naparstnica, wedle teoryi Traube go. Od tego objawu 
przechodzimy do zbadania bezpośredniej przyczyny żółtaczki, a mia
nowicie do poznania stanu, w jakim znajduje się krew. 1)

Ze barwik żółci dostaje się do tkanek za pośrednictwem krwi,
o tem świadczy obszerne zabarwienie tkanek, będące następstwem 
żółciowego zabarwienia płynu odżywczego to jest surowicy krwi, 
nadto wykazano istotnie obecność barwików żółciowych w surowicy
i przesiękach surowiczych zebranych w jamach ciała. Frerichs  
(I p. 99) utrzymuje, że w przesiękach wtedy już znajdował barwik 
żółciowy, kiedy go jeszcze nie było w moczu, ani w skórzę. Skoro 
tylko do surowicy dodamy parę kropel kwasu azotnego, powstają za
raz skrzepy białka zabarwione na zielono, co zdradza obecność barwi
ków żółciowych. Pierwszem naszem zadaniem będzie zbadanie drogi, 
jaką pierwiastki żółciowe dostają się do krwi. Sądzono dawniej, iż 
żółć jest już gotową we krwi żyły wrotnej, z której przez wątrobę, 
niby przez filtr, zostaje wydzielaną. I dziś jeszcze teorya ta chociaż 
nieco zmieniona ma swoich zwolenników i obrońców. Nowsze jednak 
badania nie zgodziły się na tę teoryę, gdyż we krwi osób zdrowych

*) Skoda przypisuje zwolnienie tętna nie żółtaczce, a raczej brako
wi gorączki, apetytu, oraz spokojnemu położeniu chorego. Nie zgadzamy się 
jednak na ten pogląd, wieluż to bowiem chorych bez żółtaczki znajduje się 
w zupełnie podobnych warunkach, a mimo to nie widzimy u nich wyraźnego 
zwolnienia tętna.
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nie znaleziono głównych składników żółci. Dotąd we krwi żyły 
wrotnej znaleziono tylko cholesterynę, która zresztą bywa składową 
częścią krwi zupełnie prawidłowej. Jednakże krew żyły wrotnej 
różni się tera od krwi zawartej w innych naczyniach, że jest bardzo 
bogatą w tłuszcz, na 100 bowiem części stałych pozostałości wypada 
3,225 na tłuszcz, gdy tymczasem ilość tłuszczu we krwi żyły wątro
bowej wynosi tylko 1,885 na sto. Nadto krew żyły wrotnej zawie- 
ra więcej wody, włóknika, białka i soli. aniżeli krew żyły wątrobo
wej, w której znowu znajdujemy więcej ciałek krwi, substancyi wy
ciągowej, oraz nowe ciało, to jest cukier. Z podobnej różnicy w skła
dzie wnosimy, że z włóknika, białka i tłuszczu, zużywanych w wątro
bie, powstają składniki żółci (barwik i kwasy) nowe ciałka krwi i cu
kier. Piękne doświadczenia J. Mu ller’a i Kunde'go wykazały 
stanowczo wytwarzanie się barwika i kwasów żółciowych w samej 
wątrobie. 1) Doświadczenia robiono na żabach, oddzielano skórę 
i podwiązywano żyłę wrotną, otworzywszy jamę brzuszną, następnie 
podwiązywano wszystkie przyczepy wątroby, którą wycinano, zwie
rzęta tak zoperowane pomieszczano w suchych naczyniach, a po dniach 
dwóch lub trzech, jeżeli jeszcze żyły odcinano udo, zbierając przytem 
krew wyciekającą. Z doświadczeń i spostrzeżeń patologicznych wie
my, że po dwu lub trzy dniowem zamknięciu przewodów żółciowych 
rozwija się mocna żółtaczka, a więc i w tym razie powinniśmy zna- 
leść dużo barwików i kwasów żółciowych we krwi, jeżeli takowe wy
twarzają się zewnątrz wątroby, pomimo jednak stosowania najściślej
szych metod badania we krwi żab pozbawionych wątroby, nie znale
ziono ani śladu składników żółci. 2) Do podobnych rezultatów do
szedł Mol eschot t  3), któremu udawało się żaby pozbawione wątro
by utrzymać przy życiu przez parę tygodni. Nie znalazł nawet śladu 
kwasów żółciowych i barwika w krwi, limfie, mięśniach i moczu zwie
rząt operowanych. Z tego już zatem widzimy, na jak niepewnej pod
stawie opiera się teorya, wedle której występowanie żółtaczki w nie
których cierpieniach wątroby zależy od upośledzenia jej czynności, 
skutkiem czego barwik pozostaje we krwi. Jeżeli na poparcie tej te- 
oryi twierdzą, że składniki żółci we krwi osób zdrowych w tak małej 
znajdują się ilości, iż usuwają się z pod naszej obserwacyi, to fakt ten

1) Dissert. inaugural. Berolini. 1 850.
2) L ehmann,  Physiol. Chemie II p. 7 5.

3) Arch. f, physiol. Heilkunde XI p. 4 7 9 — 9b‘.
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będzie również hypotezą, której niepodobna używać za podstawę teo- 
ryi o powstawaniu żółtaczki. 1)

1) Ba mb e r g e r  (Handb. der. spec. Patii. a. Therap . re l igirt von 
V i r c h ow. T. VI. 1855. p . 516) występuje przeciwko takiemu poglądowi 
dosyć powszechnie przyjętemu. Nie uważa doświadczeń chemicznych lub wi
wisekcja za dostateczno dla wykazania, że istotnie we krwi nie istnieją składni 
ki żółci. ,,Długo nic nie wiedziano o obecności mocznika i kwasu moczowego 
we krwi, być może że odmienna metoda badania wykaże w niej również obe
cność składników żółci. Bamberger  skłania się do przyjęcia żółtaczki, 
powstałej przez zatrzymanie we krwi wytworzonych w niej składników żółci. 
Pewnych dowodów na poparcie swego zdania nie przytacza jednak, a naszem 
zdaniem należało by naprzód dowieść błędność doświadczeń Kunde’go 
i M oleschot t ’a; wspomina jednak pewne fakta, które zachęcają do zwró
cenia uwagi na ten przedmiot. „Podczas zapalenia żyły wrotnej, powiada 
Bamberger,  żółtaczka nie jest objawem stałym, ale występuje dosyć często, 
gdy tymczasem przy zamknięciu światła żyły wrotnej występuje zawsze, w tych 
nawet wypadkach, gdzie o ucisku przewodu żółciowego wspólnego nawet mowy 
być nic może. Nie widzę żadnej przyczyny, dlaczegoby w podobnych razach 
miało następować wessanie do naczyń żółci wytworzonej w wątrobie, gdy prze
ciwnie łatwo przypuścić można, że krew żyły wrotnej, dostająca się do ogólnego 
obiegu drogą oboczną, a zawierająca pierwiastki żółci, wywołuje żółtaczkę 
przez samowolne ich wydalenie". Przeciwnie F r e r i chs (I p. 8 7) w trzech 
wypadkach zupełnego zamknięcia żyły wrotnej znalazł w skrzepie zamykającym 
dość dużo leucyny, lecz ani śladu barwika żółciowego. Widziano również wy
padki zupełnego zamknięcia żyły wrotnej bez wystąpienia żółtaczki (G intrac, 
sur 1'obliteration de la veinc porte. Bordeaux. 1856). „W kilku wypadkach 
marskości wątroby, powiada dalej Bamberger,  przy utworzeniu się krąże
nia obocznego za pośrednictwem żyły pępkowej, obserwowałem tak silnie roz
winiętą żółtaczkę, jak to rzadko bywa przy tej chorobie, sądzę że właśnie wa
runki anatomiczne krążenia, ułatwiające przejście krwi z żyły wrotnej wprost 
do serca z pominięciem wątroby, grały główną rolę przy powstaniu żółtaczki. 
Można by mi zrobić zarzut, że w takim razie u płodu żółtaczka powinna być 
stanem normalnym, zarzut ten będzie niesłusznym, gdyż u płodu inne są zupeł
nie warunki odżywiania i wydzielania. W jednym wypadku obserwowanym 
przezemnie (a następnie stwierdzonym sekcyą) marskości wątroby, ze zmniej
szeniem jej objętości i znaczną puchliną wodną brzucha, bez śladu jednak żół
taczki, po przekłuciu brzucha i wypuszczeniu płynu, znaleziono w nim wedle 
rozbioru zrobionego w Wiedeńskiem laboratoryum chemicznem szpitalnem, nie 
tylko barwiki ale również kwasy żółciowe. Wniosek z tego spostrzeżenia jest 
prostym: ponieważ nie było żółtaczki, a więc i wessania żółci już wytworzonej 
w wątrobie, przeto składniki żółciowe znalezione w płynie wypuszczonym 
z brzucha musiały pochodzić z żyły wrotnej, której rozgałęzienia w wątrobie 
były uciśnięte, a zatem musiały już we krwi żyły tej znajdować się gotowe. 
Zresztą wiadomą jest rzeczą, że wielu chemików znalazło składniki żółci 
w przesiękach surowiczych, pomimo to że nie istniało żadne cierpienie wątroby.
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„Barwik żółciowy otrzymany ze krwi osób uległych żółtaczce, 
wedle Freric hs'a (I p. 103), bywa bezkształtnym lub krystalicz
nym. Forma krystaliczna przedstawia się jako krótkie pałeczki, 
szeregami ułożone, tworząc niekiedy drobinki promieniste, albo też pod 
postacią ziarenek kątowatych pojedynczych lub ułożonych w gruppy.“ 
Oprócz barwika żółci Frerichs  znalazł jeszcze we krwi substancyę 
barwikową, zmieniającą pod wpływem powietrza swój kolor na niebie
ski, zielony, czerwony i brunatny, oraz pewną ilość leuciny. Zasto
sowanie metody P e t t e nkofe r a nie wykryło bynajmniej obecności 
kwasów żółciowych we krwi, które jeżeli by przypadkiem dostały się 
do niej, wedle zdania F rerichs’a, natychmiast pod wpływem jej 
tlenu ulegają rozkładowi i znikają.

Krew podczas żółtaczki zawiera zwykle bardzo dużo tłuszczu 
(Lassaigne,  Bocquerel  i R odie r), okoliczność tę Frerichs  
(I p 103) przypisuje raczej przyczynowemu cierpieniu wątroby, na 
przykład rakowi, aniżeli następczej żółtaczce.

Z doświadczeń zatem Kunde’go i Mol eschot t a wypada, 
że jeżeli ma powstać żółtaczka skutkiem obecności barwików żółci we 
krwi, potrzeba koniecznie, aby nastąpiło wessanie do naczyń krwio
nośnych żółci, już wytworzonej przez wątrobę. Ze wessanie to dzieje 
się za pośrednictwem naczyń limfatycznych samej wątroby, o tem 
przekonały doświadczenia Saundersa,  dokonane przed laty prze
szło piędziesięcioma. Podwiązywał przewód wątrobowy u psa, w dwie 
godziny później znalazł naczynia chłonne wątroby wypełniono żółta
wym płynem, które dawały się wyśledzić aż do przewodu żółciowe
go wspólnego, wypełnionego także żółtawym płynem. Doświadczenia te

L e h m a n n  wyraźnie wspomina, że w dwóch wypadkach puchliny ją d e r  (hy
drocele) bez żadnego cierp ienia ze s trony w ątroby, znalazł żywiczne kwasy 

żółciowe i barw ik w przesięku. w  surowicy krwi kobiet ulegających eklam - 

psyi znalazłem  k ilkakro tn ie barw ik  żółciowy; toż samo zdarzało mi się 
widzieć barw ik  żółciowy w moczu chorych, nie cierpiących bynajmniej 

na w ątrobę i żó łtaczkę ."  Odpowiem  na to, że są w ypadki, w których 

ja k  widzieliśmy, przy norm alnem  zabarw ieniu skóry znajdujem y jednakże 

składniki żółci w pocie i moczu. F r e r i c h s  ( I  p. 86)  stanowczo w ystępuje 

przeciw zdaniu B a m b e r g e r a .  W  jednym  wypadku znacznego stłuszczenia 

w ątroby, wydzielanie żółci było praw ic zupełnie wstrzym anym , zaw artość k i

szki blada, pęcherzyk żółciowy opróżniony a przewody pok ry te  szarym  śluzem , 

mimo to jed n ak  skóra była kredowej białości a  w moczu nie znaleziono barw i

ka żółci. Z upełne więc zawieszenie czynności w ątroby nie wywołało powstania 
żółtaczki, k tó ra  wedle teoryi B a i n b e r g e r a powinna była koniecznie 

w ystąpić.



1 8 6 C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W  J A M Y  B R Z U S Z N E J .

powtarzane przez innych z tym samym skutkiem, 1) zostały stwier
dzone przez wypadki patologiczne. Bouisson 2) widział raz zastój 
żółci, wywołany zatkaniem przewodów przez pasożyty z rodzaju 
Distoma, naczynia limfatyczne wątroby były przytem rozszerzone 
i wypełnione żółtawym płynem, same zaś gruczoły zapchane brunat
ną massą. Wedle spostrzeżeń Saundersa i żyły wątroby mogą 
chłonąć żółć bezpośrednio. Saunders u psa podwiązywał przewód 
wątrobowy, a w dwie godziny później brał krew z żyły szyjowej, 
której dozwalał krzepnąć; następnie usunąwszy nieco ku dołowi wą
trobę brał krew z żyły wątrobowej, która również krzepła. Białe 
papierki zwilgocone surowicą krwi z żyły wątrobowej barwiły się na 
żółto, czego nie widział S aunders na papierkach zwilżonych suro
wicą krwi z żyły szyjowej. Frerichs (I p. 90) robi uwagę, że ko
mórki wątrobowe są przepełnione materjałem służącym do wytworze
nia żółci, skoro odpływ jej ulega przerwie, tym sposobem ciśnienie 
w samych komórkach się zwiększa, co znowu ułatwia wessanie ze 
strony naczyń włosowatych. Dokonane przez niego doświadczenia 
stwierdzają przechodzenie barwików żółciowych do krwi, nie w tak 
jednak krótkim czasie jak utrzymuje Saunders.

Jakkolwiek uznajemy za powód niewątpliwy wystąpienia żół
taczki wessanie gotowej już żółci, to jednakże bywają pewne wypad
ki, które nie dadzą się podciągnąć pod ogólną zasadę. Durand-Far- 
del 3) znalazł przy sekeyi pewnej staruszki 61 - letniej, zmarłej z wy
cieńczenia, zamknięcie przewodu żółciowego wspólnego, znaczne roz
szerzenie pęcherzyka i kanalików żółciowych w głębi wątroby, mimo 
to za życia nie widziano nawet śladu żółtaczki. Z drugiej znowu 
strony znamy wypadki, w których za życia widziano mocną żółtaczkę, 
a mimo to sekcya nie może wyjaśnić jej przyczyny, gdyż nie znajdu
je żadnej przeszkody w odpływie żółci. Andral  opisuje trzy podo
bne wypadki, żółtaczka trwała przez 1—3 tygodni, stolce były od
barwione, śmierć nastąpiła skutkiem innego cierpienia, poczem sekcya

1) F rer ich s (I p. 93) w 24 godzin po podwiązaniu przewodu żół
ciowego wspólnego nie znalazł barwika żółci ani w surowicy krwi, ani też 
w naczyniach limfatycznych i moczu. Raz tylko w 28 godzin znalazł go we 
krwi żyły szyjowej. Zwykle dopiero po upływie 48 godzin znajdujemy barwik 
w krwi i moczu, ale nie w zawartości przewodu piersiowego. Ta w 60 go
dzin po podwiązaniu przewodu żółciowego bywała niekiedy jeszcze białą, w in
nych razach żółtawą, i wtedy zawierała barwik.

2) l. c. p. 12.
3) Arch. gener. 1841. p. 418.



ŻÓŁTACZKA. 1 8 7

wykazała zupełuie normalny stan wątroby i przewodów żółciowych. 
Wi sshaupt  1) obserwował chorego, liczącego lat 89, który na dwa 
tygodnie przed wstąpieniem do szpitala dostał gorączki, bólu głowy 
i żołądka, poczem nastąpiły womity i biegunka; trzynastego dnia wy
stąpiła żółtaczka a chory zmarł wśród objawów tyfoidalnych, minio 
to jednak sekcya nie wykazała żadnego zboczenia w wątrobie i prze
wodach żółciowych. Do tejże samej kategoryi należą wypadki żół
taczki towarzyszące ropnicy (pyemia) i pokrewnym jej sprawom, zatru
ciu fosforem, ukąszeniom wężów, narkotyzacyi makowcem lub chloro
formem, febrom zwalniającym lub przepuszczającym zwłaszcza w oko
licach bagnistych, zapaleniom płuc i żyły wrotnej. Wyżej już odrzu
ciliśmy teoryę, która chce wyjaśnić tego rodzaju wypadki powstrzy
maniem wydzielniczej czynności wątroby, obecnie nadmieniamy że nie 
zgadzamy się również na hypotezę Sieberta,  który utrzymuje, że 
żółtaczka w podobnych razach powstaje skutkiem wessania żółci wy
lanej w znacznej ilości do żołądka i dwunastnicy. Wyjaśnienie to 
nie ma żadnej podstawy i nie jest poparte żadnym dowodem. W tych 
właśnie wypadkach nie dających się niczem wyjaśnić, uciekamy się 
do dawniejszego poglądu, wedle którego bez współudziału wątroby 
w samej krwi powstają substancye bardzo podobne do barwików żół
ciowych, których nagromadzenie się nabiera wielkiego znaczenia. 
V i r chow 2) wykazał, że z czerwonego barwika krwi przy pewnych 
okolicznościach może powstawać barwik żółty, który zachowaniem się 
swojem zbliża się de barwika żółciowego. Niepodobna przeczyć, aby 
podobna przemiania nie mogła występować we krwi za życia jeszcze 
chorego.

W nowszych czasach Frerichs (I p. 94), chcąc wyjaśnić nie
zrozumiałe -wypadki żółtaczki, stworzył nową teoryę, opartą na do
świadczeniach, której niepodobna pomijać już z tego powodu, że była 
ona przyczyną licznych sporów pomiędzy lekarzami. Wedle doświad
czeń Frerichs’a (I p. 95 i 404) czyste, bezbarwne kwasy żółciowe 
mogą się zamieniać w barwik, i to nie tylko pod wpływem odczynni
ków (naprzykład kwasu siarczanego), ale także w samej krwi zwie
rząt przez utlenienie czyli pod wpływem oddechania. Podobnej prze
mianie ma ulegać żółć wessana w normalnych warunkach z kiszek

1) Prager Vierteljahrsschrift 1 84 9, II.
2) Archiv. T. I. Ueber pathologische Pigmente; Va l e n t i ne r  

w Gunsh. Zeitschrift. N. T. I. 1 859.
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i wątroby do krwi, tworzący się przytem barwik ulega dalszym prze
mianom i wydalonym bywa wtedy dopiero z ustroju przez mocz, kie
dy już stracił zupełnie właściwy sobie charakter. Przy lekkiej żół
taczce mocz miewa barwę czerwonawą, która za dodaniem kwasu 
azotnego staje się czerwoną, albo też w brunatnym moczu nie widzi
my wcale albo też bardzo niedokładnie przemianę barw po dodaniu 
kwasu. W czasie gorącego lata mocz zupełnie zdrowych osób zawie
ra, wedle Scherer’a i V alentinera, pewną ilość barwików żół
ciowych; lekka żółtaczka wzmaga się przy stanie gorączkowym, mia
nowicie przy zapaleniu płuc. W tych warunkach przemiana żółci 
we krwi zdaje się niedokładnie dokonywać, pozostaje dosyć nierozło- 
żonego barwika dla wywołania żółtaczki. Coś podobnego ma się 
dziać przy ropnicy, zakażeniu gnilnem, przy ukąszeniu wężów, i in
nych zatruciach, krwi, przy zapaleniu płuc, narkotyzacyi chlorofor
mem, jednem słowem przy wszystkich tych cierpieniach, któro ,,utru
dniają przemianę materyi i utlenianie we krwi.“ We wszystkich 
tych wypadkach nie znajdujemy żadnej mechanicznej przeszkody od
pływu żółci; przeciwnie przewody żółciowe są opróżniono lub napeł
nione w połowie, komórki wątrobowe nic są przesycone barwikiem, 
miąższ wątroby jest przekrwionym lub w stanie niedokrewności a kał 
normalnie zabarwiony. Przeciwko tej teoryi przemawiają wypadki 
doświadczeń Ku hne’go. Wykazał on stanowczo, że z przewodu 
pokarmowego kwasy żółciowo nie ulegają wessaniu do krwi, a w mo
czu podczas żółtaczki za pomocą metody Hoppe’g o 2) znalazł wy
raźnie kwasy żółciowo, toż samo miało miejsce przy wprowadzeniu 
do krwi zwierząt choloidanu i glykocholanu sody. Wedle tych spo
strzeżeń przemiana kwasów żółciowych na barwik we krwi, jak twier
dzi teorya Fre richs’a, była by niemożebną, a sama teorya mocno 
przez to zachwianą. Kuhne sądzi, że w wypadkach niewyjaśnionej 
żółtaczki mamy do czynienia nie z barwikami żółci a po prostu z wol
ną hematoglobuliną (Virchow) we krwi, wedle bowiem jego wła
snych i D usch a spostrzeżeń, po dodaniu do krwi ptaków lub ssą
cych roztworu kwasów żółciowych, ciałka krwi znikają, ulegają roz-

1) V ir c h o w’a Arekiv. XLV p. 310.
2) Próba P ette nkofera, którą, się posługiwał F r e r ich s, nie 

może wśród tych warunków wykazywać obecności kwasów żółciowych, na co 
zwrócił uwagę Dal t on ( Sc hmi dt a  Jahrb. 1858. II. p. 148). H oppe  
(w V i r c how’a Arch. XIII p, 101) podał osobną metodę wynajdywania 
kwasów żółciowych w moczu.
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puszczeniu; a psy którym do krwi zastrzyknięto roztwory solne kwa
sów żółciowych odddają mocz krwisto-czerwony, w którym jednak 
nie znaleziono ciałek krwi. W obec tak sprzecznych rezultatów nie
podobna stanowczo przyjmować jednej lub drugiej teoryi. Fo l war 
czny 1) u czterech chorych z żółtaczką, nawet przy pomocy meto
dy Hoppe'go nie znalazł kwasów żółciowych w moczu, a Nen 
komm 2) znalazł wprawdzie kwasy w moczu, w tak jednak małej 
ilości, iż niepodobna jej było porównywać z massą wyprodukowanej 
żółci. 3)

Po rozpatrzeniu natężenia zabarwienia żółtaczkowego, lekarz 
powinien się zająć obejrzeniem wypróżnień stolcowych, które dają 
ważne wskazówki pod względem rozpoznania. Jakość wypróżnień 
żółtaczkowych może się różnić pod wieloma względami od normal
nych.

1) Wypróżnienia pomimo mniej lub więcej silnego zabarwienia 
skóry i moczu, zatrzymują swą brunatną barwę, albo nawet ciemnieją 
i przybierają odcień zielonawy. W tym ostatnim wypadku liczba 
wypróżnień się zwiększa, a sam kał jest miękkim, czyli jednem sło- 
wem następuje bi egunka żółciowa,  połączona częstokroć z wo- 
mitami żółciowemi. Z podobnego wyglądu kału wnioskujemy prze- 
dewszystkiem, że przewody żółciowe są otwarte, żółć przepływa swo
bodnie, a nawet w powiększonej nad normą ilości z wątroby do ki
szki dwunastnicy. Chcąc wyjaśnić pozorną obfitość żółci, przypu
szczano, że istnieje nadmierne wytwarzanie jej (Polycholia). Pod 
wpływem gorącego klimatu lub rozkosznego życia we krwi miała po
wstawać tak znaczna ilość składników żółci, iż wątroba pomimo zwię
kszonej czynności, nie mogła ich wydalić z ustroju. Wyżej już była 
o tem mowa, że nie wykazano w krwi zdrowej obecności składników 
żółci i że w ogóle nie przyjmujemy żółtaczki powstającej niby z za 
trzymania tych składników we krwi. Zgadzamy się zupełnie ze zda-

1) Wien. Zeitschrift. N. T. II 15. 185D.
2) Arch. f. Anat. u. Physiol. p. 3 0 4. 1860.
3) W wypadkach Żółtaczki, towarzyszącej zapaleniu płuc lub opłucnej 

z prawej strony lub zapaleniu otoczki surowiczej na powierzchni wątroby, gdy 
nie ma cierpienia jej miąższu lub samych przewodów, F r e r i c hs (I p. 92) 
przypisuje przyczynę zastoju żółci ograniczeniu swobodnych ruchów przepony. 
Dawniejsi już-lekarze zwracali uwagą na wpływ ruchów oddechowych na wy
dalanie żółci, a B idder i Schmi dt  ( Verdanungstsiifle unii Staj f frechsel p . 
210) stwierdzili doświadczalnie wpływ ucisku przepony podczas wdechania na 
odpływ swobodny żółci.
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niem B ouiss ona i Henle’go, którzy i te wypadki żółtaczki wy
prowadzają z chłonienia żółci gotowej do krwi. .,Istnienie tej choro
by (Polycholia), powiada Henie, 1) uważam za wątpliwe, sądzę 
przeciwnie, że przyczyną jej jest przejściowe lub niezupełne zatrzy
manie odpływu żółci, co spowodowało żółtaczkę obok biegunki i wo- 
mitów żółciowych. Dwu lub trzydniowe wstrzymanie odpływu żółci 
wystarcza do wywołania żółtaczki na skórze. Jeżeli przytem było 
zaparcie stolca, a następnie zebrana żółć zaczyna odpływać do kiszek, 
może się wydawać, jakby nadmierna jej ilość została wydzieloną.“ 
Przypominam również, że zbyt ciemna barwa wypróżnień płynnych, 
przechodząca nawet w odcień zielony, nie zależy od nadmiaru żółci, 
ale od obecności rozłożonego barwika krwi.

2) Wypróżnienia są mniej lub więcej odbarwione, jasno-żółte, 
zawierają zmienną ilość żółci, zaparcie stolca prawie zawsze bywa 
przy tem. Charakter podobny wypróżnień pozwala wnosić, iż żółć 
dostaje się w niedostatecznej ilości do kiszek, nie może należycie za
barwić kału i pobudzić ruchu robaczkowego. Niedostateczne ale ist
niejące jednakże zabarwienie żółciowe kału dowodzi, że przewody 
żółciowe nie uległy zupełnemu zamknięciu. Jeżeli odpływ żółci jest 
wstrzymanym w dużych przewodach, jest on zatrzymanym częściowo 
tylko, a pewna część wydzieliny pokonywając przeszkodę dostaje 
się do dwunastnicy. Niekiedy małe kamyki żółciowe mieszczą się 
W przewodzie wspólnym, nie zamykając całego jego światła, z przy
czyny wielokątnej formy samego kamienia pomiędzy nim i ścianką 
przewodu istnieją przestworki, przez które żółć może się jeszcze prze
sączać powoli: mogą istnieć inne jeszcze niezupełne zaciśnięcia prze
wodu, utrudniające odpływ, ale nie wstrzymujące go zupełnie. Wie
my z góry, że podobne częściowe zamknięcie, może się z czasem za
mienić na zupełne, wtedy lekkie żółciowe zabarwienie kału znika co
raz bardziej], kał staje się odbarwionym, co już dowodzi zu
pełnego zamknięcia przewodu. Częściowe odbarwienie kału spotyka
my bardzo często w tych wypadkach, w których sekcya nie wskazu
je żadnego zboczenia w przewodach, miąższ tylko wątroby uległ roz
maitym zmianom, a skóra lub twarz tylko nabierają barwy żółtawej 
lub szaro-ziemistej. Objawy te, towarzyszące wszystkim prawie 
zmianom w budowie tkanki wątrobowej, począwszy od prostego prze
krwienia aż do zwyrodnienia rakowego, są przypisywane zmniejszo-

CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

1) Handb. der ration. Pathol. II p. 194.
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nej czynności wydzielniczej samego przyrządu. Zmieniona wątroba 
nie jest w możności uwalniać dostatecznie krew z jej składników żół
ciowy cii, tym sposobem z jednej strony następuje zabarwienie skóry, 
a zdrugiej odbarwienie kału.

Nikt nie przeczy, iż przy dosyć obszernej zmianie miąższu, bez wzglę
du jakiej jest ona natury, wydzielanie żółci ulega upośledzeniu, w na
stępstwie czego kał bywa odbarwionym; gdybyśmy jednak istniejącą 
przytem żółtaczkę chcieli wyjaśniać zatrzymaniem we krwi barwików 
żółciowych, stanęlibyśmy w sprzeczności z doświadczeniami Mu lle- 
r’a i Kunde'go, którzy nawet po wycięciu wątroby nie znajdowali 
barwików żółciowych we krwi. Zresztą gdyby teorya ta była słu
szną powinnibyśmy częściej spotykać się z żółtaczką przy rozmaitych 
zmianach w budowie wątroby, aniżeli to istotnie ma miejsce. W wię
kszej jednak liczbie wypadków żółtaczki nie było, a przytem zwra
cam uwagę, że ani natężenie ani obszerność zmiany nie wywierają 
wyraźnego wpływu na wystąpienie tego objawu. Z tego powoda 
przyczynę żółtaczki towarzyszącej cierpieniom miąższu wątroby 
przypisuję wessaniu barwików żółciowych, tem bardziej, że jak wy
żej nadmieniłem, może istnieć w wątrobie częściowy zastój żółci, 
wywołany uciśnięciem drobnych kanalików przez zwyrodniony 
miąższ samej wątroby, sekcya w tych razach wykazuje obok innych 
zmian częściowe przepełnienie miąższu żółcią.

3) Wypróżnienia są zupełnie odbarwii ne, cuchnące bardzo i są 
podobne do gliny lub popiołu zarobionego wodą. Przytem trwa 
uparte zaparcie stolca, połączone z nagromadzeniem się gazów w kisz
kach. Wśród podobnych okoliczności możemy wnosić o zupełnem 
zamknięciu przewodów żółć wyprowadzających. W wypadkach nie
uleczalnych żółtaczkowe zabarwienie skóry dochodzi do najwyższego 
stopnia, to jest staje się zielono-brązowem. Pęcherzyk żółciowy prze
pełniony tworzy guzowatość chełboczącą groszkowatą, sterczącą z pod 
brzegu żeber, wątroba z początku powiększona zaczyna się zmniejszać 
widocznie, chorzy chudną w sposób przerażający, 1) dostają niekiedy

1) Wychudnienie nie zawsze występuje, nawet przy dłuższem trwaniu 
choroby. Graves  i Stokes  ( Dubl. Hosp. Rep . Vol. V i p . 109) opisują 
dwa wypadki ciężkiej żółtaczki, przy których zaburzenia w trawieniu zwolna 
ustępowały, apetyt wrócił, stolec były regularne ale zupełnie odbarwione, od
żywianie zupełnie dobre, chociaż jeden wypadek trwał osiem miesięcy, a drugi 
dwa lata. Bud d leczył pewnego chorego, który był dobrze odżywionym po
mimo to, że żółtaczka trwała przez lat cztery, w ciągu tego czasu dopływ żółci 
do kiszek był najzupełniej wstrzymanym.
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krwotoków, lub wodnej puchliny, o czem zresztą była już mowa na 
innem miejscu. Zamknięcie przewodów żółciowych może zależeć od 
wielu bardzo przyczyn, które w ogóle dadzą się podzielić na dwie ka- 
tegorye, to jest przyczyny uciskające i zatykające światło przewodów. 
Do pierwszej kategoryi należą wytwory rakowe, pęcherze bąblowca 
plastyczne wysięki na wklęsłej powierzchni wątroby, obrzmienie 
i stwardnienie głowy trzustki, zwyrodnienie rakowe odzwiernika, 
dwunastnicy, małej sieci, znaczne rozszerzenie i zatkanie żyły wro- 
tnej, tętniaki tętnicy wątrobowej, obrzmienie gruczołów limfatycznych, 
pomieszczonych w torebce Gl issona w pobliżu przewodu żółciowe
go, nadmierne przepełnienie kiszki poprzecznej kałem, ciąża i t. d. 
Żółtaczka ciężarnych kobiet, powstająca zwykle w ostatnich miesią
cach ciąży, znika szybko po porodzie, skoro macica lub przepełniona 
kałem kiszka przestaje uciskać dolną powierzchnię wątroby. 
P. Frank widział raz wśród podobnych okoliczności pęknięcie pę
cherzyka żółciowego podczas porodu. Zaciśnięcie nie jest tu nigdy 
zupełuem i kał bywa przytem zabarwionym. Podczas ciąży mogą 
występować inne jeszcze formy żółtaczki, a szczególniej wywołana 
przez ostry żółty zanik wątroby, o którym wkrótce wspomnimy. Że 
massy kałowe nagromadzone w kiszce poprzecznej mogą uciskać prze
wód żółciowy i wywoływać żółtaczkę, o tem już widział van Swie-  
ten, a Marsh w nowszych czasach znowu kwestyę tę podniósł. 
Frerichs  (I p. 136; wielokrotnie miał sposobność obserwować żół
taczkę, przyłączającą się do ogromnego wypełnienia kałem kiszki po
przecznej, a którą szybko usuwały środki przeczyszczające. Z przy
czyn zatykających światło przewodów przytaczam: obecność wysię
ku włóknikowego, massy raka rdzeniowatego, obecność kamieni żół
ciowych, albo wnętrzaka, który dostał się do przewodu z kiszki. 
Z wyszczególnienia powyższego widocznem jest, ze stanowcze rozpo
znanie wszystkich przyczyn jest niemożebnem za życia, niektóre tylko 
dają się wykazać przy uwzględnieniu wszystkich uprzednich warun
ków i rozebraniu towarzyszących objawów. Do tej ostatniej katego
ryi należą guzy rakowe i bąblowcowe, uwięzione kamienie żółciowe, 
nagromadzone massy kału w kiszce poprzecznej oraz ciąża. Przyj
mowano także osobną formę, tak zwaną żół taczkę spazmotycz  
ną (Icterus spaslicus), mającą polegać na kurczeniu się konwulsyj 
nem przewodu żółciowego. Zwolennicy tej teoryi opierali się na wy
kazanej przez Mii l ler a kurczliwości przewodu, czemu jednak inni 
badacze (Bidder i Schmidt) zaprzeczają. Zaliczano tutaj te wy
padki żółtaczki, które występują szybko po wzruszeniu gwałtownem
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umysłowem, oraz opisaną przez Sydenham'a 1) żółtaczkę hystery- 
czek (Icterus hystericus), która rozpoczyna się gwałtownemi bólami 
w okolicy wątrobowej i różnić się ma od kolki wątrobowej, wywoła
nej obecnością kamieni żółciowych, obficie oddawanym czystym i prze
zroczystym moczem. (?) Gdybyśmy nawet przyjęli możebność kur
czowego zamknięcia światła przewodu, to wiemy że dla wywołania 
zastoju żółci a następnie żółtaczki, potrzeba aby przewód był długo 
zamkniętym. Doświadczenia przekonywają, że u psów dopiero w trzy 
dni po podwiązaniu przewodu żółciowego występuje zabarwienie 
twardówki oka i obecność barwików w moczu. Zważmy również, 
jak często przy przechodzeniu przez przewód kamyka żółciowego 
zaciska się około niego podrażniona błona śluzowa, a mimo to 
jednak żółtaczka nie występuje. Trudno więc przypuścić, aby 
bez obecności kamienia mogło trwać kurczowe zaciśnięcie przewodu 
tak długo, żeby było zdolnem wywołać żółtaczkę. Dawni lekarze 
zbyt często uciekali się do żółtaczki kurczowej, co nam każe mniemać, 
że głównym tego powodem był brak znajomości z ich strony anatomii 
patologicznej. Skoro przy powierzchownem obejrzeniu wątroby i jej 
otworzeniu nie znaleziono natychmiast wyraźnej przyczyny, której 
by można przypisać powstanie żółtaczki, wtedy starano się zadowol
nie tem wyjaśnieniem, że zapewne żółtaczka była następstwem kur
czowego zaciśnięcia przewodu; dzisiejsza anatomia patologiczna wyka
zała by zapewne w tych razach dotykalniejsze przyczyny choroby. Na 
poparcie tego cośmy wyżej przytoczyli, zwracam uwagę na ustęp tra
ktujący o kurczowej żółtaczce w Bruning’a ,,Tractatus de ictero 
spasmodico infantum. Autor ten przytacza cały szereg zmian cho
robowych, które wystarczają do wyjaśnienia przyczyny żółtaczki, bez 
uciekania się do teoryi zwężeń kurczowych w przewodach żółciowych. 
Żółtaczka występująca przy gwałtownych wzruszeniach, zwłaszcza 
przy gwałtownym gniewie, zwykle szybko ustępuje. Bywają i tu 
wypadki, że przyłączają się do niej objawy mózgowe i następuje 
śmierć. Sekcya w tych razach wykazuje normalną, częściej jednak 
zanikłą i rozmiękczoną wątrobę, taka zmiana wyjaśnia aż nadto dobrze 
powstanie żółtaczki. Niektórzy z autorów przypuszczali, że gwałto
wne wzruszenia umysłowe wstrzymują nagle czynność wątroby, skut
kiem czego składniki żółci pozostają nie wydalone we krwi. Na po-

1) De colica biliosa p. 186.

Bibl. Um. Lek. Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch. 13
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gląd, ten zgodzić się niepodobna, gdyż wedle przyjętej przez nas te- 
oryi żółć, a szczególniej jej barwik, wytwarza się tylko w wątrobie 
samej. Nie jesteśmy więc dziś w możności wyjaśnienia tego rodzaju 
żółtaczki, teorya Frerichs’a (I p. 165) jest w tym względzie bardzo 
hypotetyczną. Wedle mego przekonania kurczenie się przewodu 
żółciowego wtedy może przyśpieszać i pomagać do wytwarzania się 
żółtaczki, skoro w przewodzie utkwi kamień żółciowy lub glista, 
drażniąca sam przewód. We wszystkich wypadkach gdzie światło 
przewodu jest wolnem, zwężenie kurczowe jest możliwem, nigdy je
dnakże nie może trwać tak długo, aby mógł nastąpić prawdziwy za
stój żółci i rozwinąć się żółtaczka. Mniej jeszcze prawdopodobną jest 
teorya Henle’go, 1)  F rey’a  2) Wertheimber a 3) i Duscha, 4 ) 
którzy za powód żółtaczki uważają porażenie przewodu żółciowego. 
Dla usprawiedliwienia teoretycznych wywodów powyższych autorów, 
należało by przedewszystkiem dowieść, że przy porażeniu przewo
dów żółciowych czyli przy zniknieniu siły, która pędzi żółć w prze
wodach, następuje zastój i wessanie żółci w wątrobie. Przeciwko 
tym poglądom przemawiają doświadczenia Freri chsa (I p. 91), 
R eichert’a i V a len tinera. U kota przecięto oba nerwy trze
wiowe i wycięto o ile możności dokładnie zwój słoikowy, po 3 1/2 
dniach nie znaleziono bynajmniej zastoiny żółciowej w wątrobie. Nie 
udało się również wywołać zastoju po przecięciu rdzenia kręgowego 
poniżej lub powyżej splotu szyjowego.

Najczęstszym powodem zamknięcia światła przewodu żółciowe
go bywa nieżyt błony śluzowej dwunastnicy i samego przewodu. 
Większa część wypadków tak zwanej żółtaczki prostej, nieżytowej 
(Icterus simplex, catharrhalis) rozwija się skutkiem zbrzęknięcia bło
ny śluzowej, obfitej wydzieliny śluzu lepkiego w dwunastnicy i sa- 
mych przewodach żółciowych (nieżyt wątroby), powstaje wtedy chwi
lowy zastój żółci, lekkie obrzmienie wątroby, żółtaczka, mocz bywa 
zabarwiony mocno a kal odbarwiony. Forma ta żółtaczki wystę-

1) Ration. Pathol. II p. 195.
2) Arch. f. physiol. Heilk. IV  p. 49.
3) F ra g mente zur L ehre von Ictorus. Munchen 1854. p. 13.
4J Untersuchungen u. Experimento ais Beitrag zur Pathogenese des

Ic terus. Leipzig. 18 54.
5) T ungel  czyni zarzuty wyjaśnianiu na drodze czysto mechanicznej 

powstawania żółtaczki nieżytowej (Klinische Mittheilungen. p. 123J, zarzuty te 
jednak nie mają podstawy, albowiem nie mogę pojąć, dla czego by ujście prze-
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puje najczęściej podczas panujących nieżytów przewodu trawienia, 
to jest w ciągu gorącego lata lub pod jesień, przyłączają się do niej 
różne objawy złego trawienia, które nie tyle zależą od braku żółci 
w kiszkach, jak raczej od przyczynowego nieżytu błony śluzowej żo
łądka i dwunastnicy. Chorzy uskarżają się na brak apetytu, gorzki 
smak w ustach, odbijanie, nudności i womity, język bywa mniej lub 
więcej silnie obłożonym, stolec zaparty, niekiedy bywa lekka biegun
ka, przyczem odchodzą massy kałowe lekko żółtego lub szaro-ziemi- 
stego koloru, chory czuje się znużonym, nastrój umysłowy bywa po
sępny. Tego rodzaju objawy zwykle towarzyszą żółtaczce, niekiedy 
przyłącza się jeszcze lekka gorączka. Zdarza się wtedy, iż przypisu
jemy żółtaczkę sprawie zapalnej wątroby, tembardziej iż ta ostatnia 
skutkiem zastoju żółci zaczyna obrzmiewać i jest nieco bolesną przy 
naciśnięciu lub opukiwaniu; zresztą bolesność rozszerza się i na okoli- 
cę dwunastnicy. Jakkolwiek przy odpowiedniem leczeniu choroba 
kończy się w dwa lub trzy tygodnie pomyślnem zejściem, to jednakże 
nie należy jej nigdy lekceważyć, gdyż zaniedbanie chorób, dotykają
cych kanały wyprowadzające wydzielinę ważnych przyrządów i mo
gących spowodować ich zamknięcie, może za sobą pociągnąć bardzo 
smutne następstwa. W wypadkach świeżych, zwłaszcza gdy wątro
ba jest bolesną, rozpocząć wypada leczenie postawieniem baniek cię
tych lub pijawek, poczem zalecamy położenie ciepłych przyparek, a do 
wewnątrz dajemy środek przeczyszczający, celem usunięcia nagroma
dzonego w kiszkach śluzu. Stosowałem często w tych razach tak 
zwaną metodę angielską i muszę przyznać, że z bardzo dobrym skut
kiem. Wieczorem przed udaniem się na spoczynek dają gran jeden 
kalomelu, rano drugiego dnia dwie łyżki trunku wiedeńskiego, chory 
powinien zostać w pokoju i zachowywać ścisłą djetę. Ponieważ nie 
przywiązuję zresztą zbyt wielkiej wagi do działania kalomelu, dawa
łem chorym w wypadkach, gdzie nie było gorączki, Infus. fol. Sennae, 
rzewień z solami średniemi, albo też zachwalany w tym razie Extract. 
Aloes (co dwie godziny po granie). Przy podobnem postępowaniu 
następują obfite wypróżnienia, z początku odbarwione, następnie za

wodu żółciowego, przebiegające skośnie w ścianie kiszki, nie mogło ulegać 
zamknięciu przy obrzmieniu błony śluzowej i nagromadzeniu się śluzu. Da
leko ważniejszą jest uwaga L eb ert’a (Anat. patie. I I  '251), który u kilku 
osób z żółtaczką, zmarłych nagle na cholerę, nie znalazł nieżytu, i był mocno 
zdziwiony znalazłszy bardzo mało żółci w pęcherzyku i samej wątrobie.

13*
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barwione, z powodu domieszki żółci, jednocześnie ustępuje obrzmienie 
wątroby, a mocz zaczyna się wyjaśniać. Jeżeli w danym razie istnieje 
mocniejsze zajęcie żołądka, może się okazać potrzeba dania przede- 
wszystkiem środka wymiotnego, 1) poczem dopiero przechodzimy do 
środków przeczyszczających; jeżeli żółtaczce towarzyszy biegunka, 
należy się albo zupełnie powstrzymać od ich podawania albo też zale
cić je ze wszelką ostrożnością. Trzy lub cztery rzadkie wypróżnienia 
szarego kału nie są przeciwwskazaniem do zalecenia środka przeczy
szczającego. I w tych razach stosowałem korzystnie metodę angiel
ską; jeżeli jednak biegunka była bardzo obfitą, ograniczałem się do 
podania emulsyi, Potion. gummosae lub kwasu solnego (Acidi muriat. 
5 s— j w 5  IV klejkiego płynu). Jak w każdej żółtaczce tak i tu, 
obowiązkiem jest lekarza zwrócenie bacznej uwagi na oddawanie mo
czu, tembardziej że już Frerichs zwrócił uwagę na możebność na
gromadzenia się barwika w kanalikach nerkowych. W tym celu za
lecamy picie wody selcerskiej lub Wildungen i dajemy od czasu do 
czasu małe dawki soli średnich (Tart, boraxat. Kalium acetic. i t. d.) 
Zwiększone oddawanie moczu wpływa wiele na zmniejszenie zabar
wienia skóry, jako przykład możemy przytoczyć siódmą obserwacyę 
Frerich s’a (I p. 153), rak prawego końca trzustki, zaniknięcie prze
wodu żółciowego wspólnego i przewodu Wirsunga,  rozszerzenie 
przewodu i żółtaczka. Nagle zauważono bledsze zabarwienie skóry, 
mimo to, że kał odchodził ciągle odbarwiony. Ilość moczu powię
kszyła się w dwójnasób, był on nieco jaśniejszym i zawierał, jak wyka
zało badanie, nieco cukru. A zatem cukrówka moczowa (Diabetes 
mellitas) wpłynęła w tym razie na zmniejszenie zabarwienia skóry.

Gdzie jednak powyższe leczenie stosowano przez kilka tygodni 
bezskutecznie, gdy skóra i mocz są ciągle mocno zabarwione a kał od
chodzi bezbarwny, wtedy polecam użycie do wewnątrz wody kró
lewskiej  (Aq. regia), która działa wyśmienicie, jak o tem przeko
nywają następujące wypadki.  1 2)

1) Wątroba i przewody żółciowe doznają silnego ucisku podczas wo- 
mitowania, okoliczność ta przyczynia się, że żółć gwałtownie naciska na zaty
kający światło przewodu śluz, i może utorować sobie drogę do kiszki. Fr e 
r i chs  (I p. 13 1) znalazł przewody żółciowe psów zupełnie próżne, skoro 
przez zastrzyknięcie roztworu emetyku do żył wywoływał u tych zwierząt silne 
womity.

2) Nie wiemy nic pewnego w jaki sposób środek ten działa przy żół
taczce nieżytowej. Pomimo jednak zaprzeczać ze strony  B a mb e r g e r a
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I Wypadek.  J. P., posłaniec publiczny liczący lat 38, nigdy przed
tem nie cierpiał na wątrobę, chociaż używał zawsze w dużej ilości wódkę; dnia 
14 Grudnia 1846 roku dostał żółtaczki, która pomimo wielu środków nie 
ustępowała. Chory 26 Stycznia 1848 roku wstąpił do Polikliniki uniwersy
teckiej. Skóra i łącznica oka szafranowej barwy, mocz ciemny jak piwo, sto
lec zaparty, kał białawy z zapachem zgniłym. Okolica żołądkowa i prawe 
podżebrze bolesne przy nacisku i tak napięte, że niepodobna wymacać części 
głębiej położonych; górna część prawego mięśnia prostego brzucha nadzwyczaj 
twarda, przy opukiwaniu znaleziono ton tępy w okolicy żołądkowej i na dwa 
palce poniżej brzegu żeber z prawej strony. Niekiedy dziennie było pięć lub 
sześć wypróżnień rzadkich pół-płynnych, zupełnie odbarwionych, pragnienie 
mocne, język biało obłożony. Od kilku dni ból głowy, zawrót i senność, 
uczucie zmęczenia i osłabienia w dolnych kończynach. Leczenie: przedewszyst- 
kiem silny środek przeczyszczający dla uchronienia od groźnych przypadłości 
mózgowych, następnie Acid. muriat. Acid. nitric. aa gutt. Vjjj, co dwie godzi
ny, kąpiel na nogi z (Jjjj Aq. regiae, obmywanie tymże roztworem okolicy 
wątrobowej. Dnia 12 Lutego żółte zabarwienie skóry znacznie się już zmniej
szyło, bolesność i obrzmienie wątroby prawie zupełnie znikły, mocz się wy
jaśnia, kał zabarwiony żółcią i już mniej cuchnący, skóra przedtem sucha po
krywa się obficie potem, ale mocno przytem swędzi. Leczenie prowadzono 
bez zmiany systematycznie aż do 1 Marca, w którym to dniu wypisano chore
go z kliniki zupełnie wyleczonego.

II Wypadek.  A. R., lat 25, zupełnie przedtem zdrowa, przed czte
rema tygodniami dostała żółtaczki, której towarzyszył brak apetytu, nudności 
i inne objawy dyspepsyi, nie ustępujące nawet po użyciu środka womitnego. 
Gdy w połowie Listopada 1849 roku wstępowała do kliniki, stan był następu
jący: skóra mocno żółta, w moczu massa barwików żółciowych, stolec zaparty 
i odbarwiony, lewy płat wątroby wyraźnie obrzmiały i bolesny. Leczenie: 
baniek ciętych osiem na okolicę wątroby, wewnętrznie Infus. rad. Rhei y) IV, 
Tartar. tartar. 3jj• Po użyciu lekarstwa nastąpiły obfite rzadkie wypróżnie
nia, które jednak ciągle były odbarwione, a obrzmienie lewego płata wątroby 
żadnej nie uległo zmianie. Metoda angielska również nie doprowadziła do 
żadnego rezultatu, a chora niezamożna zmuszoną była wstąpić do szpitala Cha- 
rite. Gdy jednak po kilkotygodniowym pobycie w szpitalu żadnej nie doznała 
ulgi, zgłosiła się powtórnie do kliniki. Zalecono natychmiast użycie wody 
królewskiej do wewnątrz i do kąpieli na nogi. W ciągu trzech tygodni stoso-

polecam Aq. regiam, jako jeden z najdzielniejszych środków przy żółtaczce, 
gdy ta polega na nieżycie błony śluzowej dwunastnicy i przewodów żółciowych. 
F r e r i c h s  (I p. 132) zaleca ten środek również w podobnych razach. 
Działanie środka przypisuje jego wpływowi na rozpulchnioną błonę śluzową, 
głównie jednak sądzi, że płyn ten zakwaszając pokarmy przechodzące z żołąd
ka do dwunastnicy, wpływa na wydzielanie żółci. Cl. Bernard zrobił łatwe 
do sprawdzenia spostrzeżenie, iż za dotknięciem się pałeczką szklanną, zwil- 
goconą rozcieńczonym kwasem, do ujścia przewodu żółciowego, z tego ostat
niego wytryska nieco żółci, czego bynajmniej nie spostrzegamy, skoro pałecz
ka jest zwilgoconą roztworem alkalicznym.
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wania tej metody, obrzmienie wątroby ustąpiło, mocz się wyjaśnił, stolce były 
ciemno-zabarwione, a reszta żółtego zabarwienia skóry znikła po użyciu zwy
kłych ciepłych kąpieli.

III Wypadek.  Podczas uruchomienia armii w 1851 roku objąłem 
zarząd szpitala wojskowego w Berlinie, gdzie pomiędzy innymi chorymi znala
złem żołnierza, cierpiącego na mocną żółtaczkę. Od czterech tygodni był 
leczonym bezskutecznie upustami miejscowemi krwi, środkami przeczyszczają- 
cemi i t. d. Żółte zabarwienie skóry nie tylko nie znikło, ale przeciwnie na
brało zielonkowatego odcienia, powierzchnia dolna języka barwy pomarańczo
wej, mocz brunatno-piwny, stolce zaparte, zupełnie odbarwione, lewy piat wą
troby powiększony i bolesny, tętno 50 razy na minutę. Przez dni osiem sto
sowałem jeszcze metodę przeczyszczającą, to jest dawałem kalomel, rzewień 
i aloes bez żadnego jednak skutku. Nakoniec dwunastego dnia zacząłem da
wać do wewnątrz wodę królewską i zaleciłem zwyczajne letnie kąpiele. Sku
tek wystąpił bardzo szybko, w kilka bowiem dni później mocz byt daleko ja
śniejszym, stolce zaczęty się coraz więcej zabarwiać, kolor skóry zbladł, a tętno 
podniosło się od 60— 72 uderzeń na minutę, po upływie miesiąca chory zu
pełnie wyleczony opuścił lazaret.

Od tego czasu miałem sposobność przekonać sie o wybornem 
działaniu w podobnych wypadkach kwasów mineralnych, to jest albo 
samego kwa su solnego albo też w połączeniu z kwasem azotnym. 
W dwóch pierwszych przytoczonych wypadkach stosowałem wodę 
królewską nie tylko do wewnątrz ale także w formie okładów lub ką
pieli na nogi i do zewnątrz, metoda ta była zalecaną przez lekarzów 
angielskich. Obecnie jednak uważam zewnętrzne stosowanie środ
ka za zupełnie zbyteczne i ograniczam się podaniem wody królewskiej 
do wewnątrz. Co się tyczy przytoczonych wypadków przyznaję, iż 
uczynionym być może zarzut, że i bez użycia zachwalonego przeze- 
mnie środka nastąpiło by uleczenie, gdyż choroba sama przez się mia
ła skłonność do pomyślnego zejścia. W odpowiedzi na zarzut ten 
zwracam uwagę na szybkie działanie wody królewskiej które już po
pani dniach występować zaczyna. Pamiętajmy również, że w wypad
kach tych długo choroba trwała u szczytu rozwoju, o czem świadczy 
żółto zabarwienie skóry, obrzmienie i bolesność wątroby, obecność 
barwików w moczu i oddawanie odbarwionego kału. Obecność 
wszystkich objawów towarzyszących zupełnie rozwiniętej żółtaczce 
dowodzi, że zabarwienie skóry nie było prostą pozostałością barwika 
w skórze po przebytej już żółtaczce. Przytaczam umyślnie trafny 
opis Budda (p. 427), który powiada: ,,Gdy już żółć swobodnie do 
staje się do dwunastnicy, a mocz jest zupełnie odbarwionym, żółte za
barwienie skóry pozostaje jeszcze przez czas jakiś, zwłaszcza u  osób 
w starszym wieku, i ono jednak wyraźnie ustępuje przy używaniu
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ciepłych kąpieli. W podobnych razach nie należy się dać uwieść 
pozorem i stosować dalej środki energiczne, które są już zbytecznemu 
Spotykamy nieraz chorych, u których skutkiem chwilowego zamknię
cia przewodów żółciowych powstała żółtaczka, przyczyna już została 
usuniętą, wątroba odbywa czynność swą prawidłowo, z powodu jed
nak żółtego zabarwienia skóry przyjmują ciągle preparat.a rtęciowe, 
gdy tymczasem ciepłe kąpiele i lekkie środki napotne zasługują w tym 
razie na pierwszeństwo.“ 1)

W rozpatrywanych dotąd wypadkach żółtaczka prosto wywoła
ną była pierwotnym nieżytem błony śluzowej kiszki dwunastnicy 
i przewodów żółciowych, może jednak powstawać żółtaczka jako 
wtórne cierpienie, przyłączając się do innych chorób, naprzykład do 
tyfusu. W większej liczbie wypadków żółtaczki tyfoidalnej nie mo
żna wykazać obecności przyczynowego nieżytu, a kał bywa zwykle 
zabarwionym. Freri chs  na podstawie trzech spostrzeżeń (I p. 175) 
zalicza żółtaczkę towarzyszącą tyfusowi brzusznemu, a szczególniej 
wysypkowemu, do tej kategoryi, którą widzimy przy ropnicy lub in
nych chorobach wywołanych zakażeniem krwi. Obok tego rodzaju 
żółtaczki występują zwykle inne ciężkie objawy, jak krwotoki żołąd
kowe i kiszkowe, wylewy krwawe w skórze (pelocie), białkomocz, 
krwotoki nerkowe i pęcherzowe, zupełne powstrzymanie wydzielania 
moczu i t. d. Udział wątroby w sprawie chorobowej zdradza się już 
wcześniej zmniejszoną jej czynnością wydzielniczą (wypróżnienia bla
do zabarwione, szary lub zielonkowaty kolor żółci w pęcherzyku, 
która zawiera dużo leucyny), wytwarzanie cukru ogranicza się lub

W edle doświadczeń H . J o n e s a  (Med: Chir. Trans. Vol. X XXV), 
rtęć , chlorek m agnezji i colchicum są jedynem i ciałam i sprow adzającemi isto t

ne pomnożenie żółtej substancji (barw ika żółciowego) w kom órkach wątroby. 

Być może. że też sam e środki wpływają na pomnożenie glyko i tau rocholanu 

sody, czego jed n ak  nie dowiedziono dotąd. J o n e s  u wszystkich zwierząt, 
którym  dawał rtęć , znalazł wątrobę przepełnioną żółcią: zgadza się to z dawne - 

mi spostrzeżeniam i, iż przy używaniu preparatów  rtęciowych pow staje ogólna 

żółtaczka. W  sprzeczności z te m stoją doświadczenia K ó l l i k e r ’a (Verh. 
d. phys.-med. Gesell. in Wurzburg. V. H. 2. III. p. 231), u psa z p rzetoką 

wiodącą do pęcherzyka żółciowego, zauważono zm niejszony odpływ po zadaniu 

kalom elu. Zgodnie z tem w yraża się  Mo s l e r  (Virchow'a Arch. X III. 
1. 1858), który  wykazał w żółci obecność jodku  potasu, przy wewnętrznym jeg o  
użyciu; a doświadczenia S c o t t a  ( S c h m i d t a  Jahrb. f .  1859. I. p . 289) 
przekonały , że po większych dawkach kalom elu zmniejsza się ilość żółci i s ta 
łych je j składników.
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znika zupełnie. Tutaj zapewne zaliczyć wypada te formy żółtaczki, 
które epidemicznie niejako towarzyszą zimnicom przepuszczającym 
i zwalniającym, a przedewszystkiem tak zwanej żółtej febrze. Fre- 
richs (I p. 181) zwraca uwagę na następujące przytem zaburzenia 
miejscówce przemiany materyi, przedewszystkiem w wątrobie, a nastę
pnie w śledzionie, nerkach i gruczołach limfatycznych; zaburzenia te 
charakteryzują się wystąpieniem leucyny, tyroziny i innych ciał, 
a wywierają zgubny wpływ na skład samej krwi. Wyjaśnienie tych 
zmian (I p. 191) oparte jest na samych hypotetycznych przypuszcze
niach i dlatego nie wdajemy się w bliższy ich rozbiór. W żółtej fe
brze przyczyną żółtaczki ma być zmniejszone ciśnienie boczne w na
czyniach włosowatych żyły wrotnej, dzieje się. w tym razie coś podo
bnego jak przy zamknięciu żyły wrotnej lub jej gałęzi, przy zatkaniu 
żył międzyzrazikowych krupkami barwika, albo w ogóle przy obfitych 
krwawieniach z korzeni żyły wrotnej. Zmniejszone ciśnienie w na
czyniach włosowatych wątroby ma ułatwiać wstępowanie żółci z ko
mórek wątrobowych do krwi (I p. 93) (V). Audouard i Desmou- 
lins utrzymują, że żółte zabarwienie skóry przy żółtej febrze nie 
zależy bynajmniej od obecności barwika żółciowego, ale od wynaczy- 
nionej i rozłożonej hematyny. Przeciwko tej hypotezie przemawia 
jednoczesne zabarwienie żółte łącznicy oka i obecność barwika żółcio
wego w moczu. Dla tejże samej przyczyny nic możemy się zgodzić 
na podobną hyptezę Yalleix'a, B illard’a i innych, co się tyczy 
żółtaczki noworodków (Icterus neonatorum). Czerwone zabarwienie 
skóry, występujące mniej lub więcej wyraźnie u noworodków, w cią
gu kilku dni po urodzeniu zaczyna blednąc, może więc przyjmować 
odcień żółtawy, który wydaje się żółtaczką, gdy tymczasem ani łącz
nica ani mocz nie są charakterystycznie zabarwione. Żółtawe zabar
wienie skóry nigdy nie bywa tak silne, jak przy istotnej żółtaczce. 
Zresztą zdarza się bardzo rzadko. Z 58 noworodków, obserwowanych 
przez Grubler’a wciągu kilku dni po urodzeniu, u 29 skóra była 
białawą lub różową, ta ostatnia barwa po naciśnięciu palcem zmienia
ła się w białą, u malej tylko liczby znalazł żółtawe zabarwienie, co 
zresztą zgadza się zupełnie ze spostrzeżeniami Porchatfa. 2) Isto-

1) U Fr e r i c h s a  (I p. 195) znajdujemy zestawienie najważniej
szych epidemii żółtaczkowych, jakie panowały w Niemczech i we Francyi. Sta
le prawie towarzyszyło im powikłanie z zimnicą przepuszczającą lub zwal
niającą.

2) Schmi dta Jahrb. f. 1856. 1 p. 320.
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tna żółtaczka noworodków zjawia się. pomiędzy trzecim i ósmym 
dniem po urodzeniu, barwa skóry wpada w odcień zielonawy; nie do
sięga wielkiego natężenia, a przytem jest jedynym chorobliwym obja
wem, który zwykle znika po upływie tygodnia. Kał przytem jest 
należycie zabarwionym, silniej nawet aniżeli to bywa u dzieci zupeł
nie zdrowych. W niektórych jednak wypadkach kał jest odbarwio
nym, wtedy też wedle Porc hat a następuje prawie zawsze śmierć, 
jakkolwiek sekcya nie wykrywa żadnej zmiany oprócz zgęstnienia 
żółci w pęcherzyku. Mocz nie zawsze bywa zabarwionym przez 
żółć, cztery rozbiory dokonane przez Kl etzinskiego nie wy
kazały ani bilinu ani bilifeinu. Wedle Werthei mber’a tętno 
nie bywa tak zwolnionem, jak przy żółtaczce osób dorosłych. Ponie
waż sama żółtaczka noworodków nie sprowadza śmiertelnego zejścia, 
przeto sekcya tam tylko ma miejsce, gdzie dziecko umiera z przyczy
ny innej choroby. Bi l l ard na 80 sekcyi znalazł 50 razy prze
krwienie wątroby i żył brzusznych. Większa część hypotez, co się ty
czy sposobu powstawania żółtaczki noworodków, da się z łatwością 
usunąć. I tak naprzykład P. Frank i wielu innych przypisywali 
żółtaczkę zatrzymaniu w kiszkach smółki (meconi um), która miała 
zatykać światło przewodu żółciowego, na to robię, zarzut dlaczego 
przy zarośnięciu wrodzonem odbytu, gdzie zatrzymanie smółki jest 
koniecznem, żółtaczka nie występuje zawsze. Sekcya przekonała, że 
nie zawsze daje się. wykryć obecność nieżytu dwunastnicy, który 
przez wielu był uważanym za powód żółtaczki. Wedle Freri chs’a 
(I p. 93) skoro po urodzeniu żyła wrotna przestaje otrzymywać krew 
z żyły pępkowej, następuje zmniejszenie ciśnienia w jej gałęziach, 
przyczem zawartość komórek wątrobowych może się dostawać do 
krwi; jest to taż sama hypoteza, którą autor posługiwał się dla wyja
śnienia żółtaczki przy żółtej febrze. Pomijając resztę, hypotez nad
mieniam, że należy się przedewszystkiem trzymać spostrzeżenia, któ
re wykazuje, że dzieci silne i zdrowe daleko rzadziej dostają żółtacz
ki, aniżeli noworodki słabe lub niedonoszone, 1) oraz że żółtaczka po
wstaje najłatwiej pod wpływem zimna. Dla tego też często spotyka
my żółtaczkę u dzieci w domu podrzutków, gdy tymczasem rzadko

l) E ls a sser  (Schmidt'» Jahrb. 1835. VII. 317) częściej widział 
żółtaczkę u noworodków z jasnemi włosami i z delikatną cienką skórą, aniżeli 
u dzieci z włosami ciemnemi. Jednocześnie z wystąpieniem żółtaczki lub przy 
jej znikaniu widział często ropiejące powierzchownie zastrzały (panaritium) na 
ostatnim członku paluszków.
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widzieć się daje w dobrze urządzonych domach położniczych. Zaburze
nia w czynnościach skóry lub płuc mogą zdaje się wywoływać żółtacz
kę, jakim sposobem nie wiemy. Zdarza się też dość często żółtaczka ja
ko powikłanie przy ,,Scleroma telae cellulosae"- noworodków, a więc 
przy upadłej czynności skóry i płuc uciśnionych. Większa część wy
padków żółtaczki u noworodków nie wymaga podawania środków le
karskich; jeżeli stolce są mocno zaparte, dajemy maleńkie dawki kalo- 
melu lub oleju rącznikowego, w ogóle jednak ciepło, dobre powietrze 
w pokoju i letnie kąpiele wystarczają do zupełnego uleczenia. Od 
tej zwykłej formy chorobowej należy odróżnić żółtaczkę powstałą 
z przyczyny wrodzonego braku przewodów żółciowych, w tych razach 
zastój żółci jest nieuleczalnym i koniecznie śmierć sprowadzić musi. 
Zresztą i u noworodków istnieją też same przyczyny żółtaczki, co 
i u osób dorosłymh, i tak naprzykład przewód może być zamkniętym 
przez nieżytowe obrzmienie błony śluzowej, zgęstniałą żółć, zgrubienie 
torebki Gl i ssona i wrodzoną marskość wątroby. Żółtaczkę towa
rzyszącą zapaleniu żyły pępkowej (Phlebitis umbilicalis) uważamy 
za następstwo ropnicowego zakażenia.

Wspominałem już poprzednio o uczuciu osłabienia ogólnego 
i zmęczenia, które towarzyszy zwykle wszystkim wypadkom żółtacz
ki; zależy ono zapewne od zajęcia układu nerwowego, a  przedewszyst- 
kiem nerwów mięśniowych. Obecnie przychodzi nam rozebrać bar
dzo ważną kwestyę dla lekarza praktycznego, to jest występowanie 
przypadłości mózgowych przy żółtaczce, są one groźne i zagrażają 
zwykle życiu, n ależy zawsze obawiać się ich wystąpienia skoro tyl
ko chory zacznie się uskarżać na ciągły ból i zawrót głowy oraz nie
zwykłą senność, 1) W najniewinniejszym na pozór wypadku żółtacz- 
ki należy się skrzętnie przekonać czy czasem objawów tych nie ma, 
a gdyby były postępować najenergiczniej dla ich usunięcia. Już Ba- 
gl i vi us  ostrzega, aby nie lekceważyć leczenia żółtaczki, gdyż we
dle obserwacyi Dodonaeusa bywają wypadki, że chorzy na żół
taczkę nagle umierają. Wiele wypadków żółtaczki, do której przy
łączały się objawy mózgowe, bredzenie, kurcze i t. d. oraz następowa
ła śmierć, przytaczają Valsalva,  Morgagni ,  Boerhave  
i Stoli.  2) W ostatnich czasach lekarze angielscy naprzykład

1) Regio ex morbo fatuitas aut stupiditas mala est. Hi ppocrates .
2) Rat. med. III 201. ,.Plerosque icteros febriles aut perniciosos vi

dimus, aut saltem perquam periculosos'1.
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Cheyne, 1) Marsh, 2) Abercrombie, A l is o n ,3) Bright, 4) 
zwrócili uwagę na tak groźną formę żółtaczki. Z lekarzów niemiec
kich zasłużył się na tem polu Horaczek, 5) który zestawił poró
wnawczo dwadzieścia jeden wypadków podobnych. Z nowszych ba- 
daczów dużo zajmowali się tą kwestyą L e b e r t 6) i Freri chs  
(I p. 204).

Najczęstszą przyczyną śmiertelnej formy żółtaczki jest tak zwa
ny ostry (żółty) zanik wątroby,  do którego też odnosi się na
stępujący niżej opis.

W wielu wypadkach zabójcza ta forma żółtaczki rozpoczyna się 
tak nieznacznemi objawami, iż nikt nie podejrzywa zagrażającego nie
bezpieczeństwa; lekarz sądząc że ma do czynienia z prostą nieżytową 
żółtaczką, stawia rokowanie pomyślne. Po kilku dniach a nawet do
piero po kilku tygodniach, ujawnia się więcej groźny charakter cier
pienia; występują womity, chory wyrzuca massę śluzową lub nawet 
krwawą, ból głowy się zwiększa, następuje zawrót i senność, jest to 
stan. bardzo zbliżony do tyfoidalnego. Nakoniec po wystąpieniu 
jeszcze groźniejszych objawów, to jest bredzenia i drgawek, chorzy 
zapadają w sen, wszystkie członki zdają się być porażonemi, i nastę
puje śmiertelne zejście, tam gdzie z początku zdawało się istnieć cier
pienie bardzo małej wagi. Niekiedy pod wpływem gwałtownie działa
jących przyczyn (wzruszenia umysłowe) objawy chorobowe występują 
nagle, towarzyszy im zawsze gorączka. Z początku objawy świadczą 
o mocnem podrażnieniu, następnie jednak przeważa charakter poraże
nia, stępienia, jednem słowem coś podobnego do tyfusu z objawami 
mózgowemi. Tętno z początku przyśpieszone zwalnia się od 60—40 
uderzeń na minutę, podobnie jak przy innych formach żółtaczki, od
znacza się ciągłemi wahaniami, liczba uderzeń z 70—80 chwilowo 
przy wzruszeniu chorego zwiększa się od 120—130, lecz wkrótce 
wraca do pierwotnego stanu. Jednocześnie z gorączką występuje 
żółte zabarwienie skóry i łącznicy oka, które jednakże rzadko docho
dzi znacznego natężenia. Frerichs zauważył, że zabarwienie żółte

1) Dubl. Hosp. Rep. I p. 2 82.
2) Ibid. III.
3) Edinb. med. and surg. Journ. 1835.
4) Guy. llosp. Report. Vol. I.
5) Die gallige Dyscrasia mit acuter gelber Atrophie der Leber. 

Wien. 1813.
6) Virchow'a Archiv. VII Zeszyt 3. 1855.
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nie jest zbyt wyraźnem, rozpoczyna się. od górnej połowy ciała, gdy 
tymczasem zaledwie jest dostrzegalnem na dolnych kończynach. Przy- 
tem skóra jest zawiędłą, nieczynną, chłodną, ciepłota jej podnosiła się 
dopiero w późniejszych okresach przy silnem podrażnieniu nerwowem. 
Utrudnione wypróżnienia stolcowe są zwykle suche, podobne do gliny, 
następnie skutkiem domieszki krwi stają się smolistemi co do koloru 
i konsystencyi; jednocześnie w massie wywomitowanej ciemnej znaj
dujemy krew zmienioną, rzadziej daleko następują krwotoki z nosa, 
pęcherza moczowego, płuc lub macicy (przyczem u ciężarnych nastę
puje poronienie). Chorzy prawie zawsze uskarżają się na ból w oko
licach wątroby, który trapi ich przez cały ciąg choroby, niekiedy jest 
to tylko przykre uczucie gniecenia lub napięcia, obok którego zjawia 
się chwilowo ból kłójący, daleko jednak częściej ból dosięga takiego 
natężenia, iż niepodobna ulżyć choremu ani za pomocą środków koją
cych, ani też przez stosowne ułożenie. Przy najmniejszym nacisku 
chorzy wydają okrzyk boleści, twarz ich się przekrzywia a nawet 
mogą nastąpić drgawki. Rzadziej daleko występuje ból w okolicy 
żołądkowej lub innej części brzucha, Ról jednakże nie jest stałym 
objawem, Bamberger 1) opisuje 7 wypadków ostrego zaniku wą
troby, w których chorzy na ból się nie uskarżali. Zaburzenia w sfe
rze czucia s ą  bardzo znaczne od samego początku, osłabienie i zmęcze
nie w członkach dochodzi wysokiego stopnia, do tego przyłączają się 
ciągłe wahania w nastroju umysłowym, wewnętrzna niczem nie wy
jaśniona obawa, ponure zadumywanie się lub gwałtowny gniew. 
Częstokroć występują petocie lub wylewy drobne brunatno-czerwo- 
nego lub czarnego koloru, których jednak nie bywa w 2/3 częściach 
wszystkich obserwowanych wypadków (Frerichs). 2) Omacywa- 
nie i opukiwanie wykazuje oprócz tego powiększenie śledziony, 3)

1) Wurzburger Verhandlungen. VIII p. 268. 1 85 7.
2) Lebert  (1. c. p. 3 6 6) wspomina o rożyczkowat e j  wysypce,  

jaka w 1/6 części wypadków się pojawia, po kilku dniach istnienia wysypka 
blednie. Zdaje się jednakże, że obserwacya ta polega na błędzie, to jest że 
autor nie obserwował ostrego zaniku wątroby, ale po prostu gorączkę tyfuso
wą, której towarzyszyła żółtaczka.

3) Niekiedy obrzmienie śledziony nie pozwala się stwierdzić ,,gdyż 
jest ona albo utwierdzoną, przez dawne zrosty w wydrążeniu przepony, przez 
co staje się niedostępną dla badającego palca, albo też obrzmienie nie istnieje 
zupełnie. Ten ostatni wypadek może mieć miejsce, skoro zgrubiała otoczka 
śledziony nie pozwala na jej powiększenie się, lub gdy układ żyły wrotnej jest) 
opróżnionym z przyczyny obfitych krwotoków z żołądka lub kiszek." (Frerich s
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a jednocześnie zmniejszanie się wątroby, co stanowi ważną wskazówkę 
dla rozpoznania natury cierpienia. Zwykła tępość wątroby zmniej
sza swe rozmiary, tak iż okolica żołądkowa zaczyna wydawać ton 
jaśniejszy a nawet tympanityczny. Zwracam jednakże uwagę, że 
objaw ten zwykł występować dopiero w dalszym ciągu choroby, oraz 
że często można zrobić w tym względzie pomyłkę, z przyczyny wzdę
cia gazami żołądka i kiszki poprzecznej. Skoro jednak zanik wątro
by zupełnie się rozwinie, tępość wątroby może zniknąć zupełnie z przo
du; z tyłu daje się jeszcze wypukać z tego powodu, że wątroba nie 
tylko się zmniejsza, ale opada ku tyłowi do stosu kręgowego, gdy 
tymczasem od przodu pokrywają ją wzdęte kiszki (F rer ichs I p. 
55). Wedle tego autora jakość moczu ma wiele mieć wartości pod 
względem diagnostycznym przy ostrym zaniku. Mocz wydalany 
w normalnej ilości, ma odczyn kwaśny, po pewnym czasie znajdujemy 
odczyn na barwik żółciowy, oprócz tego zawiera massę leucyny i ty- 
roziny, oraz substancye wyciągowe szczególnego rodzaju, prze
ciwnie ilość mocznika i fosforanu wapna ciągle się zmniejsza. 1) 
W niektórych razach znaleziono w moczu cylindry włóknikowe 
i białko oraz żółte stłuszczałe nabłonki nerek i pęcherza moczowego. 
Bardzo charakterystycznemi są objawy nerwowe, których nigdy nie 
brakuje, występują one albo jednocześnie z żółtem zabarwieniem skó
ry, niekiedy jednak w kilka dni a nawet tygodni później. Oprócz 
zaburzeń w widzeniu (Gaupp 2) widział u pewnego chorego ślepotę 
zupełną) objawy nerwowe występują odrazu w sposób groźny. Ho- 
raczek przedstawia je w następujących słowach: ,,Najczęstszym 
i najwybitniejszym objawem jest stan komatyczny, który w większej 
liczbie wypadków zjawia się pierwszy i to albo nagle i odrazu w wy
sokim stopniu, albo też rozwija się stopniowo, przytem chorzy uskar
żają się na silne zmęczenie, ciężkość członków, niechęć dokonywania 
ruchów, nacisk i ciążenie głowy, skłonność do wymiotów, które też

1) Dokładny rozbiór chemiczny i rezultaty badania drobnowidzowego 
osadów moczu znajdzie czytelnik u F r e r i c h s a  w I tomie p. 217, obserwa- 
cya 15. San der (Deutsche Klinik. 4. 1860) nie znalazł u swojej chorej ty- 
roziny, a tylko nieliczne kulki leucyny, i to dopiero przy sekcyi; być więc mo
że, że znalezione przez F r e r i c h s ’a ciała, tworzą się dopiero przy rozkładzie 
moczu. Inni badacze utrzymują również, że znajdowali ciała te wtedy dopie
ro w moczu, skoro ten przez czas pewien był wystawionym na działanie 
powietrza.

2) Wurtemb. Correspondenzblatt, 42. 1858.
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niekiedy występują, i niepokonaną niczem chęć do spania. Gdy roz
budzamy ich ze snu i otępienia, przychodzą zwolna do przytomności, 
otwierają niezupełnie oczy, których źrenice są mocno rozszerzone 
i nieczule na światło, dają odpowiedzi powolne, niekiedy bez żadnego 
związku język plącze się przytem, pomrukują niewyraźne wyrazy 
i wśród cichego bredzenia zapadają w głęboką senność, którą zaled- 
wie chwilowo przerwać można, Niekiedy przyłączają się zaburzania 
w sterze ruchowej, które trwają krótko, poczem znowu powraca 
śpiączka i jakby zupełne porażenie. Nieprzytomność zupełna, wszel
kie objawy woli znikają, chorzy bezwiednie oddają stolec i mocz, siły 
upadają zupełnie, skóra pokryta jest potem obfitym, wysychającym 
szybko, ciepłota jej podnosi się nieco, tętno przyspieszone, małe, słabo 
drżące, łatwo daje się. ucisnąć i jest nieregularnem. Wśród tego ro
dzaju objawów następuje śmierć. Mniej stalszym objawem zajęcia 
mózgowego są bredzenia, które zwykle poprzedzają sennność. Cho
rzy po dłuższej bezsenności i rozdrażnieniu przekrzywiają twarz na
gle, przymykają do połowy powieki i zaczynają bez przestanku roz
mawiać, krzyczeć, rzucać się i przewracać, skarżą się na gwałto
wny ból wątroby i na światło, które ich razi, nareszcie chcą koniecz
nie uciekać, czemu jednak łatwo zapobiedz można bez wielkiego wy
silenia i użycia siły. Tem właśnie różnią się te bredzenia od wywo
łanych przez stan gorączkowy, gdzie nieraz z trudnością daje się cho
ry utrzymać kilku osobom na łóżku. Gwałtownym ruchom nie to
warzyszy odpowiednio wypełnienie naczyń, tkanki nie obfitują bynaj
mniej w krew, skóra chociaż rozgrzana w większej liczbie wypadków 
jest miękką, wiotką i wilgotną, głowa umiarkowanie ciepła, oczy 
bardzo mało albo zupełnie niezaczerwienione. Rzadko kiedy widzi
my tętnienie w tętnicach szyjowych, tętno w ogóle jest częstem ale 
słabem i nierównem. Bredzenia trwają czas jakiś, poczem ustępują, 
aby powtórzyć się po krótkiej przerwie, w czasie której chory zasy
pia snem niespokojnym, niekiedy przyłączają się drgawki, może ich 
i nie być, nakoniec chory zapada w stan komatyczny, trwający aż do 
śmierci. Daleko rzadszym objawem są drgawki. W wielu razach 
ograniczają się do drgania mięśniów twarzy, niekiedy jednak następu
ją kurcze toniczne i kloniczne mięśniów oka, żuchwy, szyi i karku, 
piersi i brzucha, kończyn, częściej jednak górnych; powtarzają się one 
w nieoznaczonych krótkich odstępach czasu, aż nakoniec wyczerpany 
organizm zapada w stan uśpienia."

Z rzadkim nadzwyczaj wyjątkiem wypadki podobnego rodzaju 
kończą się śmiercią, która następuje po upływie jednego do pięciu dni
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po wystąpieniu objawów. Początkowy rozwój choroby następuje bardzo 
powolnie, lekka żółtaczka i gorączka trwają kilka tygodni zanim wy
stąpią groźne objawy mózgowe. Wątpliwem jest, czy wyleczenie 
może nastąpić przy zupełnie rozwiniętej chorobie. Frerichs robi 
słuszną uwagę, że nieliczne obserwacye przemawiające za uleczalno- 
ścią tej choroby, pochodzą z owych czasów, w których mało było 
jeszcze zebranysh spostrzeżeń, i nie istniał ostro zarysowany obraz 
choroby, mogący' ułatwić rozpoznanie. Przytoczę kilka obserwacyi 
lekarzy angielskich, które poniekąd usprawiedliwią nasze powątpiewa 
nie. Sam Frerichs (I p. 231) leczył pewną damę z objawami 
ostrego zaniku wątroby (lekka żółtaczka, bredzenie, senność, bolesność 
w okolicy wątroby, zmniejszenie tępości wątroby, obrzmienie śledzio
ny' i t. d.) u której po upływie ośmiu dni groźne przypadłości zupeł
nie ustąpiły a wyleczenie było zupełnem przy użyciu środków draż- 
niąco-przeczyszczających (drastica) i kwasów mineralnych,

Frerichs słusznie sam powątpiewa o prawdziwości rozpozna
nia, wedle mego zdania musiała tu nastąpić pomyłka, Niepodobna 
przypuścić, aby zanik wątroby dający się wykazać przez opukiwanie 
(stępienie zupełnie znikło w okolicy żołądkowej), a więc świadczący 
o znacznej zmianie w jej budowie, mógł umożebnić powrót do pier
wotnego stanu. Wyzdrowienie wtedy tylko był o by możebnem, 
gdyby część tylko wątroby uległa zmianie, to jest gdy niszczeje uie- 
wielka tylko ilość komórek miąższowych, przyczem czynność wątroby' 
nie zostanie stale i zupełnie przerwaną. Na moźebność podobnego 
stanu ukazują spostrzeżenia Klob'a 1) w jednym wypadku, w któ
rym po czterotygodniowem trwaniu choroby, zmniejszona znacznie 
wątroba przedstawała następujące cechy.

„Na powierzchni prawego płata duże okrągłe guzowatości, po
między któremi znajdują się części zaklęśnięte, pierwsze są pokryte 
gładką, przezroczystą otoczką surowiczą, która w miejscach zaklęśnię- 
tych jest zgrubiałą i nieprzezroczystą. Guzowatości są żółte i miękkie, 
powierzchnia rozkroju wypukła się, jest anemiczną, miejscami przebie
gają ciemno-czerwone grube beleczki, która po przecięciu kurczą się 
nieco. W miejscach zaklęsłych miąższ jest ciemno-czerwony, twardy, 
kurczy się znacznie i obfituje w krew. Lewy płat składa się prze
ważnie z tej ostatniej tkanki. Massa żółtawa miękka, pod drobnowi- 
dzem badana, składa się z komórek pojedynczych uległych stłuszcze-

1) Wiener Zeitschrift. X. F. I. 47. 1858.
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niu, z wolnego tłuszczu, massy rozpadowej drobnoziarnistej, żółtego 
barwika i pojedynczych kryształków hematoidiny. W częściach 
ciemnych i twardych brakuje zupełnie komórek złożone są one z naczyń 
krwionośnych z wyrażnem bujaniem jąder, oraz z kanalików żółcio
wych opróżnionych, wszystko jest otoczonem włóknistą tkanką łącz
ną, której ilość przeważa nad resztą części. Śledziona nieco powię
kszona, ciemno-czerwona, miękka: pęcherzyk żółciowy opróżniony, 
mięśnie serca zwiotczałe i po większej części stłuszczałe, toż samo 
stłuszczeniu uległy nabłonki kanalików moczowych.‘‘ Można by 
przypuszczać, że po zniknięciu komórek, miejsce ich zajęła rozrośnięta 
tkanka łączna, więc pod względem anatomicznym wygojenie jest 
umożebnionem, a jednak przy obszerności processu koniecznie pocią
gnąć musi za sobą zejście śmiertelne. Należy również pamiętać, że 
ostry zanik może występować w wątrobie marskiej lub zmienionej 
przez przymiot, przykłady tego rodzaju były opisane przez Wal l 
mann'a 1) i Frerichsa (II p. 11). Sądzę że wypadek Klob’a 
należy zaliczyć do tej właśnie kategoryi, niepodobna uważać go za 
przykład wyleczenia zaniku przez tworzenie się tkanki bliznowatej. 
Stanowczo twierdzę, że popełniano błąd djagnostyczny, rozpoznając 
ostry zanik w tych wypadkach, w których wyraźnie zmniejszona wą
troba powraca do normalnych wymiarów. Do tej kategoryi zaliczam 
obserwacyę Schmitzlera 2) z kliniki Oppolzera.

Zmiany anatomiczne.  Bardzo rzadko przy gwałtownym 
przebiegu choroby wątroba nie ulega zmniejszeniu, zwykle płat zwła
szcza lewy zmniejsza się o połowę, jest spłaszczonym, bardzo wiotkim 
i miękkim, niekiedy jakby pofałdowanym, otoczka surowicza tworzy 
liczne marszczki. Powierzchnia i wiele bardzo części na powierzchni 
rozkroju są barwy oliwkowej, ciemno-żółtej, ochrawej lub żółto-czerwo- 
nej, w niektórych miejscach miąższ niedokrwisty w innych przekrwiony 
i pstry, z przyczyny wylewów krwistych, tworzących czerwone pun- 
kta. Budowa zrazika zupełnie się zaciera. W naczyniach znajduje
my bardzo mało krwi, w pęcherzyku żółciowym zamiast żółci znajdu
je się szary śluz albo płyn żółtawy lub zielonkowaty. Przewody 
żółciowe są otwarte, błona ich śluzowa barwy naturalnej, rzadko kie
dy lekko zażółcona. Śledziona prawie zawsze powiększona, prze
krwiona, w podobnym stanie znajdują sięniekiedy gruczoły krezkowe.

1) Oesterreich. Zeitschrift. f. pract. Heilk. V. 9. 1869- 
2) Deutsche Klinik 1859. p. 285.
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W różnych przyrządach znajdujemy wylewy krwawe, a mianowicie 
w błonie śluzowej żołądka i kiszek, w otrzewnej, w tkance łącznej 
pod—i—zaotrzewnej, w opłucnej, osierdziu, płucach i nerkach, bardzo 
rzadko pomiędzy oponami i w samej substaueyi mózgowej. 1) Zresztą 
w ośrodkowych przyrządach nerwowych nic ważnego nie spostrzega
my, w niektórych tylko razach spotykamy obrzęk mózgu, z żółtawem 
zabarwieniem substaucyi, albo wyrażne rozmiękczenie substaucyi 
mózgowej, skutkiem obecności przesięku w jamkach mózgowia. Fre- 
ri c hs w żyłach wątrobowych znalazł pęczki i grudki złożone z kry
ształów tyroziny, a we krwi w ogóle znaczną ilość leacyny i moczni
ka (I p. 221;. Przeciwnie Forster w świeżo wyjętej wątrobie nie 
znalazł ani leucyny ani tyroziny, które zjawiły się dopiero przy za
chowaniu preparatu przez dni osiem w spirytusie. Toż samo zauwa
żył Sander,2 ) a Schott in utrzymuje, że leucyna w moczu i wą
trobie jest wytworem pośmiertnym. Badanie drobnowidzowe wyka
zuje w miejscach, gdzie się rozwinął zanik, zamiast prawidłowych ko
mórek wątrobowych massę bezkształtnych, bezbarwnych lub żółtych 
grudek i swobodnych ziarenek tłuszczowych; w częściach zaś pstrych 
widzimy kryształki hematoidiny i ślady dawniejszych wylewów krwa
wych. Niekiedy ziarenka tłuszczowo ułożone są w gruppy owalne 
lub okrągłe, zkąd wnosić można, że stanowiły przedtem zawartość 
komórek (Buhl ).

W tych częściach wątroby, gdzie process jeszcze się nie skoń
czył, widzimy komórki obrzmiałe, w części wypełnione drobnoziarni- 
stem nacieczeniem i otoczone stłuszczałemi produktami rozpadu. 
Zmiany te opisane po raz pierwszy przez Busk’a i Budda (1. c. 
p. 226) zostały stwierdzone przezemnie w dwóch wypadkach, 3) oraz 
przez Spengle’ra 4*) Pl ei schla,  5) Frerichs’a, 6) Forstera,  7)

1) Monneret, le Progres. 1 859. 2 — 7: P o l i t z e r  Jahrb. f. Kin- 
derheilk. III. 4 0.

2) Deutsche Klinik. 4. 18 80.
3) Drugie wydanie niniejszego dzieła. I p. 3 2 5.

4) Virc howa Archiv. VI. 1853.
5) Wiener, med. Wochensohrift. 1. 1 855. i Wien. Zeitschrift N. F. I. 

N. 39. 1 858.
6) l p. 209 — 223.
7) Virc howa Archiv XII.

Vibi. Urn. f.ek. Choroby przy rządów jamy brzusznej—.Pr. Henoch. 14
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Klob'a, 1) S tandthartnera , 2) Trosta 3) i wielu innych. 
Ziarniste zwyrodnienie tłuszczowe wykazano nie tylko w wątrobie, 
ale także we włóknach mięśniowych serca (Buhl) i w nabłonkach 
kanalików moczowych (Frerichs).

Ta ostatnia okoliczność zdaje się wykazywać, że mamy do czy
nienia nie tylko z miejscowrm cierpieniem wątroby. Co do mnie są
dzę, że pod nazwę ostrego zaniku wątroby podciągnięto różnego ro
dzaju stany patologiczne, które to tylko mają wspólnego ze sobą, iż 
ostatecznym ich rezultatem jest rozpad tłuszczowo-drobnoziarnisty 
komórek wątrobowych. Biorąc rezultat ten za punkt wyjścia dla na
szego rozbioru, widzimy, że może on być wywołanym przez następu
jące okoliczności.

1) Przez utrudnione odżywi ani e  komórek wątrobo- 
wych.  Do tej kategoryi należy zapewne wypadek opisany przez 
Oppolzera, w którym obok zaniku istniał zator (embolia) tętnicy 
wątrobowej. Innych wyradków tego rodzaju nie znam, w każdym 
jednak razie należy przy sekcyach zwracać uwagę, czy przypadkiem nie 
istnieje zator tętnicy.

2) Przez nagł ą sprawę wys i ękową w miąższu wą
troby.  Pogląd ten wygłoszony przez Brighta,  znalazł w ostat- 
tnich czasach obrońców w Wedl’u, Bambergerze i Frerichsie; 
ostatni (II. p. 9) nazywa po prostu chorobę „Hepatitis diffusa". Że 
sprawa zapalna może być przyczyną, o tem wnioskować już można 
z przekrwienia i obecności kryształków hematoidiny, nie wykazano 
jednak wyraźnego wysięku zapalnego. Frerichs jednak utrzymuje, 
że widział go w kształcie szarej massy, umieszczonej w samym miąż
szu, ale tylko w tych częściach wątroby, które nie uległy jeszcze 
ostatecznemu zniszczeniu, opis szczegółowy znajduje się w jego dziele 
(I p. 239). Oprócz znacznego przekrwienia naczyń włosowatych, 
dokoła zrazików wątroby ma się znajdować szara szeroka obwódka, 
złożona z drobnoziarnistej massy i pojedyńczych komórek w rozpadzie 
będących: przeciwnie komórki otaczające żyłę centralną zrazika nie 
uległy jeszcze zmianie, są tylko przesycone żółcią. Przekrwienie 
i wysięk zanikają stopniowo a reszta komórek wydzielniczych, żółto 
zabarwionych, zbliża się do siebie, przez, co budowa zrazikowa znika 
zupełnie. Obserwacye te wymagają dokładnego sprawdzenia, w ka-

1) Wien. Zeitschrift. N. F. I. 18 58. 41.
2) tamże 50.

3) Spitalzeitung, 18. 1859.
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żdym razie rozpad komórek daje się wyjaśnić w tym wypadku prze
pełnieniem komórek przez wysięk; komórki wśród tak zmienionych 
warunków odżywiania ulegają stłuszczeniu. nie należy jednak 
pomijać obserwacyi Saudersa,  który nie znalazł przy sekcyi wy
sięku. chociaż za życia u chorych z żółtaczką istniało znaczne powię
kszenie wątroby, dopiero po upływie pięciu dni zmniejszać się ona 
zaczęła.

3) Do podobnego rezultatu doprowadzi pierwotne cier
pienie samych komórek, to jest nacieczenie ich tłuszczowe 
i ziarniste w skutek nieznanych zaburzeń w odżywianiu. Do tej ka- 
tegoryi należało by zaliczyć wszystkie te wypadki, w których chara
kterystyczna zmiana nie ogranicza się do komórek samej wątroby, ale 
zajmuje także nabłonki w nerkach i płucach, włókna mięśniów serco
wych i t. d. Istotnego rozpadu komórek w drobnoziarnistą massę 
zwykle nie spotykamy w tym razie, jednakże komórki nabłonkowe 
i włókienka mięśniowe są zmętniało, napęczniałe i przepełnione za
wartością tłuszczowo-ziarnistą, rozpad będzie zupełnym skoro tylko 
zniknie otoczka komórkowa. Z podobnemi zmianami spotykamy się 
przy chorobach zakaźnych, przy tyfusie i zbliżonych do niego gorącz
kach; Frerichs (I p. 222. wyp. 18) oraz Buhl  widzieli zanik wą
troby jako następstwo tyfusu. Zupełnie podobne zmiany napotyka
my przy ostrem zatruciu fosforem (nacieczenie tłuszczowe 
komórek wątrobowych, nabłonków nerkowych, mięśniów sercowych 
i innych). W ocenianiu tego rodzaju wypadków należy być bardzo 
ostrożnym, gdyż przy powierzchownem badaniu łatwo popełnimy błąd 
z tego powodu, że szereg objawów zatrucia fosforem jest bardzo podo
bnym do objawów tak zwanego ostrego zaniku wątroby. Tutaj tak
że należą wypadki obserwowane przez Buhl a 1) u noworodków, 
których przyczyna powstania jest zupełnie niejasną; za życia żółtaczka, 
womity i stolce krwawe, krwawienie z pępka, wylewy w tkankę skó
ry, krwotoki z ust, nosa i ucha, sinica i śmierć z zaduszenia w pier
wszym lub drugim tygodniu życia,—sekcya wykazuje przepełnienie 
komórek wątrobowych kropelkami tłuszczu i ziarenkami barwika, 
oprócz tego stłuszczenie mięśniów sercowych oraz nabłonków nerko
wych i płucnych. Wiele może zmian następuje już po śmierci;

l) H e c k e r  i Buhl  K linik f, Geburtskunde. Munchen 1861.

14 '
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Virchow 1) zapewnia, że widział objawy ciężkiej żółtaczki w wypad
kach, gdzie wątroba ani nie. była zmniejszoną, ani miększą jak zwy
kle a nawet znacznie niekiedy powiększoną. „Skoro wątrobę wyj
miemy z ciała na powietrze, widzimy iż wszystkie pierwiastki budowy, 
które w świeżym preparacie były zupełnie w całości, zaczynają mięk
nąć, a po upływie 5 — 6 godzin ani jedna komórka nie pozostaje w ca
łości. Na podobnych preparatach widzimy wkrótce leucynę i tyrozinę 
w postaci białych wydzielin.“

Widzimy zatem, że sposób powstawania choroby, opisywanej 
pod nazwą ostrego zaniku wątroby, nie jest zupełnie pewnym, że roz
maite warunki częstokroć bardzo niejasne doprowadzają do jednako
wego rezultatu, oraz że istnieją stopniowania pomiędzy nacieczeniem 
tłuszczowo-ziarnistem a zupełnym rozpadem.

Co się tyczy powstawania żółtaczki, to już gdzieindziej wspo
minaliśmy, jakim sposobem powstawać może przy chorobach zakaź
nych, tyfusie i t. d.; niejasność całego obrazu choroby pozwala na 
przypuszczenie, czy czasem i w innych razach w podobny sposób 
(wytwarzanie się z haematoidiny krwi barwika podobnego do barwi
ka żółci) powstawania żółtaczki objaśniać nie należy. Wygłaszany 
przez pojedynczych badaczów pogląd, że żółtaczka powstaje w podo
bnych razach przez wstrzymanie czynności wątroby skutkiem rozpa
du jej komórek, nie zgadza się bynajmniej z przyjętą przez nas teo- 
ryą, wedle której żółtaczka może powstać tylko z wessania gotowej 
już żółci. Można by przypuszczać, że skutkiem zwyrodnienia tłu
szczowego nabłonków, wyściełających początek kanalików żółciowych, 
następuje mechaniczne ich zamknięcie, czego następstwem było by 
wessanie żółci (Buhl), albo też że początki kanalików zostają zaci
śnięte przez wysięk, co sprowadzi zastój żółci i żółtaczkę (Frerichs). 
Tym sposobem można by wyjaśnić żółte zabarwienie samego miąższu, 
a obok tego brak żółci w pęcherzyku, przewodach i kale. Przyczyną 
obrzmienia śledziony i krwotoków żołądkowych oraz kiszkowych są 
zapewne zaburzenia w krążeniu krwi w żyle wrotnej, spowodowane 
zanikiem wątroby, krwawienia jednakże w innych okolicach ciała (ma
ciczne. w mózgu i skórze) nie dadzą się tym sposobem wyjaśnić, gdyż 
naczynia z których powstają nie należą bynajmniej do układu żyły 
wrotnej. Okoliczności to zdają się. wskazywać, że nie należy choro
by bezwarunkowo uważać za cierpienie miejscowe samej wątroby. 1

1) Wien. med. Wochenschrift. 1858. N. 24.
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Przyczyny.  Do powyższego obrazu choroby należy dodać, 
że w niektórych wypadkach przyczyną jej było, o ile się zdaje, 
gwałtowne wzruszenie umysłowe. Inne wpływy (przymiot, zatrucie 
rtęcią i t. d.) przytaczane przez niektórych lekarzów, nie zostały sta
nowczo stwierdzone, jako powód cierpienia w mowie będącego. Utrzy
mują, że kobiety więcej mają skłonności do tej choroby aniżeli męż
czyźni, a wedle Frerichs’a trzecia część wypadków przypada na 
osoby ciężarne. Już St oll 1) opisuje przypadłości chorobowe pe
wnej ciężarnej kobiety, które wedle mego zdania były spowodowane 
ostrym zanikiem wątroby. I w tych okolicznościach choroba rzadko 
się przytrafia. Frerichs zwraca uwagę na fakt, że podczas ciąży 
występują niekiedy nacieczenia massą białkowatą ziarnistą w wątro
bie i nerkach, które mogą pociągać za sobą tłuszczowe zwyrodnienie 
komórek nabłonkowych. Okres pomiędzy trzecim i siódmym miesią
cem ciąży zdaje się najwięcej sprzyjać rozwojowi choroby. Pod wzglę
dem wieku chorych nadmieniam, że choroba występuje najczęściej 
pomiędzy 20-ym a 30-ym rokiem życia; wiek dziecinny nie zabezpie
cza od niej. Sam widziałem dwa wypadki u dzieci 2 — 3 letnich, je
den wypadek stwierdziłem sekcyą i badaniem drobnowidzowem; po
dobne wypadki przytaczają Loeschner 2) Mettenheimer 3) 
i Politzer,  4) który widział chorobę rozwiniętą u 18-dniowego 
dziecka. Dołączyć tu jeszcze wypada obserwacye Budd’a (p. 210).

Wyżej wspominaliśmy o przypuszczeniu, iż pewna zmiana 
w ogólnym stanie, niejako cierpienie zakaźne, wywołane przez wpły
wy miazmatyczne, może dać powód do rozwoju tak zwanego ostrego 
zaniku wątroby. Przypuszczenie to stwierdzać się zdają liczne wy
padki, mianowicie też obserwowano chorobę rozwijającą się u człon 
ków jednej i tej samej rodziny. Budd (1. c. p. 234) przytacza trzy 
wypadki z praktyki swego brata, które obserwowano u trojga rodzeń
stwa od lat 6—11. Wszystkie trzy wypadki przedstawiały się pod 
formą żółtaczki, połączonej z niezmiernym bólem głowy i znacznem 
otępieniem, mimo to jednak zejście było pomyślne przy użyciu lekkich 
środków przeczyszczających. 5) Siedem wypadków opisanych przez

1) Ratio medendi IIl p. 218.
2) Oesterreichi. Zeitschrf. f. Kinderheilk. I 185 6.
3) Memorabilien aus der Praxis VIl 1862.
4) Jahrb. der Kinderheilkunde III 40.
5) Wiener Zeitschr. Nov. Dec. 184 9.
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Grriffina'a 1) i G raves'a 2) obserwowano również u rodzeństwa, 
trzy z nich pomimo objawów za strony ośrodków nerwowych zakoń
czyło się pomyślnie, w czterech nastąpiła śmierć wśród wszystkich 
objawów ciężkiej żółtaczki czyli tak zwanego ostrego zaniku wątroby. 
W jednym z tych wypadków przy sekcyi znaleziono liczne wylewy 
krwawe w sieci wielkiej, wątroba normalnej wielkości, blado-żółta, 
w niektórych miejscach z ciemnemi plamami i miękka. Badania dro- 
bnowidzowego nie uskuteczniono.

Objawy mózgowe nadają żółtaczce ciężkiej groźne znaczenie dla 
ustroju, wyjaśniano je też w najrozmaitszy sposób. Ponieważ stan 
samego mózgu i jego opon nie daje żadnych wskazówek dla rozjaśnie
nia przypadłości, starano się je wyjaśnić tem, że części żółci krążące 
razem z krwią wywierają zgubny wpływ na mózg. Gdyby jednak 
tak być miało istotnie, to objawy mózgowe powinny by towarzyszyć 
każdej żółtaczce, bez względu na jej przyczynę, gdyż w każdej żół- 
taczce żółć dostaje się do krwi. Badania na drodze doświadczalnej 
dotąd nie dały żadnego pewnego rezultatu. Bouisson utrzymuje, 
że przecedzona żółć wstrzyknięta do żył żywych zwierząt nie wywo
łuje żadnych chorobowych objawów, przeciwnie dzieje się przy za 
strzykiwaniu żółci nieprzecedzonej, gdyż domieszane do niej skrzepy, 
resztki komórek nabłonkowych i t. d. sprowadzają zamknięcie naczyń 
przez zakrzep. Frerichs (I p. 194; utrzymuje, że obecność kwasów 
żółciowych i ciał z nich pochodnych we krwi nie przynosi żadnej 
szkody, gdy tymczasem Dusch zauważył, że króliki którym za- 
strzyknięto przecedzoną żółć wołową lub związek kwasów żółciowych 
z sodą, giną wśród tetanicznych kurczów. Zresztą tę ostatnią obser- 
wacyę stwierdza Kuhne, dodając, że sekcya nie wykazała w tych 
razach dostawania się powietrza do żył podczas zastrzykiwania. 
Śpiączka prawie zawsze następowała, a w piątem swem doświadcze
niu Kuhne widział wyraźne epileptyczne drgawki, Wedle innego 
poglądu przyczyną objawów mózgowych ma być odkładanie się bar- 
wika żółciowego w oponach i samej substancyi mózgowej (zwłaszcza 
przy istniejącym obrzęku mózgu;. Jakże więc wyjaśnić te wypadki, 
w których pomimo gwałtownych objawów mózgowych, sarn mózg nie 
jest bynajmniej zabarwionym żółto. Pominąwszy wiele innych hypo- 
tez, wspominam o poglądzie Frerichs'a (I p. 240), który wyprowa-

1) Dublin. Journ. of. med. and chir. sc. 183 4. 
2) Clinical medicine p. 459.
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dza objawy mózgowe z dwóch powodów, z jednej strony rozpadłe ko
mórki wątrobowe dostają sic do krwi, a po ustaniu czynności wątro
by, materjał przeznaczony do wytwarzania żółci pozostaje we krwi, 
z drugiej znowu strony mocznik znika z moczu stopniowo i coraz wy
raźniej występuje we krwi. Tym sposobem objawy mózgowe były 
by następstwem mocznicy (uraemia), za ezem przemawia istnieją
ce w niektórych razach stłuszczenie nabłonków nerkowych. Przyj
muje teryę tę także Rokitansky. 1) Można jednak zrobić teoryi tej 
zarzut, dla czego w wypadkach naprzykład Sande r’a, pomimo stłu- 
szczenia nabłonków nerkowych, niepodobna było wykazać we kr w 
ani mocznika ani też węglanu amonii. Wszakże we krwi dość często 
znajdujemy mocznik, a mimo to nie występują objawy mózgowe; na- 
koniec teorya Traube’go, oparta na ścisłych obserwacyach, podała 
w wątpliwość dotychczasowy pogląd na zakażenie mocznicowe, przy
pisując wszystkie objawy obrzękowi mózgu, jaki powstaje przy zwię- 
kszonem ciśnieniu w układzie aortycznym. Niepodobna więc nic sta
nowczego wyrzec o przyczynie objawów mózgowych.

Jakkolwiek objawy mózgowe towarzyszyć zwykły głównie 
ciężkiej formie żółtaczki, połączonej z ostrym zanikiem wątroby, zda
rza się jednakże, że przyłączają się do innych form żółtaczki, naprzy
kład wywołanych przez marskość wątroby lub zamknięcie zupełne 
przewodów żółciowych. Wedle Frerichs’a (I p. 248) skoro tylko 
zjawi się rozpad komórek wątrobowych, nastąpić może śmierć wśród 
objawó w porażenia mózgu. W samej rzeczy przy zamknięciu prze
wodu wątrobowego lub żółciowego wspólnego spotykamy się często 
kroć ze zniszczeniem komórek wątrobowych i zanikiem samej wątro
by. Coś podobnego zdarzyć się może przy marskości lub «tłuszczeniu 
wątroby, gdy komórki są przeładowane tłuszczem. Jako przykład 
możemy przytoczyć 22-gi wypadek Frerichs’a oraz obserwacye 
R okitansky’go, Wuhderl icha, 2) Ri gl era 3) i innych.

Leczenie.  W początku rozwoju choroby, która przedstawia 
się w charakterze prostej żółtaczki, uciekamy się do zwykłej metody, 
o której mówiliśmy już wyżej. Gdy jednak choroba się zupełnie 
rozwinie, a przytem wystąpią objawy mózgowe, wtedy prawie za
wsze wszelkie nasze usiłowania żadnego nie odnoszą skutku. Mo-

1) Wien. Zeitschrift N. F. II. 32. 1859.
2) A reh. d. Heilkunde I. 3. 1860.

3) Schmidt a Jahrbuch f. 1 860. III p. 33.



żna się tego spodziewać odrazu, gdyż cala sprawa chorobowa jest 
ciemną, przyczyny objawów mózgowych nie znamy, a więc niepodo
bna myśleć o racyonalnem leczeniu. W pojedynczych wypadkach, 
gdzie choroba nie dosięgła jeszcze swego szczytu, osięgano zdaje się 
dosyć pomyślny rezultat, dając środki ostre przeczyszczające (Aloe, 
Extract. Colocynthid.) stosując oblewania lub okłady lodowe na gło
wę, duże wezykatorye na kark a ciepłe gorezyczniki na kończyny, 
Siebert  (p. 272) powiada, że w jednym wypadku żółtaczki nieżyto- 
wej, do której przyłączyło się bredzenie, osięgnął szybki i dobry re
zultat po użyciu wody chlorowej (Aq. oxymuriatica).
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CHOROBY ŚLEDZIONY.

Powiększenie objętości śledziony, dające się wykazać z całą 
dokładnością za pomocą opukiwania i omacywania, służyć może jedy
nie dla rozpoznania chorób tego przyrządu. Gdzie zmiana ta nie 
istnieje, tam nie może być mowy o ścisłem rozpoznaniu, ograniczać 
się wtedy musimy prostemi domysłami. 1)

Obrzmiała śledziona albo występuje z pod brzegu żeber w le
wem podżebrzu, albo też powiększa się ku górze, uciskając i unosząc 
mniej lub więcej przeponę i lewe płuco. W pierwszym razie powię
kszenie daje się wykazać za pomocą opukiwania i omacania, w drugim 
posługiwać się można tylko opukiwaniem. Niekiedy jednak śledzio- 
na brzmieje do tego stopnia, iż powiększa się w obu kierunkach jedno
cześnie. Niewiemy na jakich warunkach polega powiększanie się 
wymiarów śledziony w jednym lub drugim kierunku; to tylko stwier
dzono, że u dzieci przy powiększeniu objętości śledzona zwyle wysta
je z pod żeber, zaś u dorosłych kryje się pomimo powiększenia pod 
żebrami.

Badamy śledzionę zupełnie tak samo jak wątrobę. Gourraud 2) 
każe choremu nieco się wydymać, przez co przepona i śledziona opu
szczają się na cal przeszło ku dołowi, łatwiej więc obrzmienie tej osta
tniej daje się wyczuwać. Sposób ten nie prowadzi do celu, gdyż przy

1) Dokładne oznaczenie wielkości i wagi śledziony w stanie normalnym 
bardzo jest trudnem zadaniem z tego powodu, że nawet w prawidło
wych warunkach objętość często bardzo jest zmienną. Krause przyjmuje 
długość śledziony na 5 — 5 1/2", Schl emm 4 —5" , szerokość 3 — 4", gru 
bóść 1 1/4 — 1 1/3". Waga średnia 8  1/2 uncyi. U dzieci śledziona jest sto
sunkowo o połowę mniejszą, aniżeli u osób dorosłych. (Wymiary dokładne 
podaje Reid). Różnica cyfr oznaczających wagę, podawanych przez auto- 
rów różnych krajów, może zależeć od wpływów klimatycznych, zwłaszcza też 
od endemicznie panujących gorączek bagiennych. I tak naprzyktad w Algerii 
w ogóle śledziony są większe aniżeli we Francyi, co zresztą zależeć może od 
częstszych w kraju tym chorób wątroby, które oddziaływają na stan śledziony.

2) Journ. des connaiss. med. chir. Dec. 1844.
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ciągłym etanie wydechowym, jaki jest koniecznie połączonym z wy
dymaniem się, mięśnie brzuszne są mocno napięte i utrudniają wyma 
cywanie. Opukujemy śledzionę albo położywszy chorego na prawym 
boku, albo też zalecając mu stać prosto. Mocne wypełnienie dna żo
łądka przez pokarmy może wprowadzić w błąd, gdyż obszar stępienia 
na lewym boku powiększa się, co powoduje przypuszczenie istnienia 
obrzmienia śledziony. Jeżeli zachodzi tego rodzaju wątpliwość, kła
dziemy chorego na prawym boku, poczem pokarmy przechodzą w oko
licę odzwierniczą, a z lewej strony ton się wyjaśnia. Zresztą należy 
opukiwanie powtarzać w różnych porach dnia. „W stanie zdrowym, 
powiada Hamernik, l) wykazujemy granice śledziony tylko za 
pomocą opukiwania, musi się ona bardzo powiększyć abyśmy ją mo
gli dosięgnąć końcem palców w lewem podżebrzu. U zdrowej osoby 
śledziona leży powyżej swobodnego końca jedenastego żebra, stępie 
nie odpowiadające jej, zajmuje przestrzeń, której średnica wynosi 
1—2 cali, palec opukujący natrafia w miejscu tem na większą odpor
ność. Zwykle miejsce to nie przechodzi wielkości plessymetru. 
Przedni brzeg śledziony nie przekracza po za liniję, poprowadzoną od 
końca jedenastego żebra do brodawki sutkowej lewej; gdy jednak 
śledziona ulega powiększeniu posuwa się ku przodowi i zaczyna wy
stawać w lewem podżebrzu. A więc u osoby zdrowej śledziona leży 
pod 10-em i 9-em żebrem i nie przekracza wspomnionej linii. Zresztą 
położenie jej jest prawie pionowem, to jest jeden koniec obraca się ku 
górze, drugi ku dołowi; powiększając się przyjmuje położenie więcej 
poziome, koniec przedni leży wtedy nieco głębiej aniżeli tylny. 
Nie znamy przyczyny takiej zmiany położenia. Ztąd też przy nor
malnej wielkości śledziony, ton przy opukiwaniu jest jasnym 
i donośnym przy brzegu lewych żeber aż do końca jedenastego żebra, 
a od tyłu na wysokości 10-go i jedenastego żebra na dwa cale od od 
powiednich wyrostków ciernistych stosu kręgowego. 2) Przy 
obrzmieniu stępienie przekracza granice normalne, od przodu sięga po 
za liniję łączącą koniec jedenastego żebra z lewą brodawką sutkową, 
ku tyłowi zbliża się do stosu kręgowego: ku dołowi stępienie sięga

1) Prager Vierteljahrsschrift. 1846. II p. 41.
2) Poniżej 8-go żebra na lewej połowie klatki piersiowej słyszymy 

przy opukiwaniu w stanie normalnym ton, na wydanie którego składają się: śle- 
dziona, cienka warstwa płuc i część żołądka. Lekkie uderzenie wywołuje wy-
raźnie donośny ton płucny i żołądkowy, przy mocniejszem dopiero uderzeniu 
ton się przytępia (P ie rry).



CHOROBY ŚLEDZIONY. 219

aż do brzegu rzekomych żeber, a nawet jeszcze niżej, ku górze aż do 
7-go żebra lub wyżej jeszcze. Widziałem raz tak znaczne obrzmienie 
śledziony, iż płuco i serce zostały uniesione ku górze, a uderzenie serca 
dawało się wyczuwać pomiędzy 3 i 4-em żebrem; stępienie z przodu 
zaczynało się od 3-go żebra, z boku od 4-go a z tyłu od 5 go, ku doło
wi zaś sięgało aż do brzegu swobodnego żeber.

Podobne zmieszczenie ku górze serca, które przyjmuje położenie 
bardziej poziome, może służyć dla odróżnienia obrzmienia śledziony 
od wysięku w dolnej części lewej opłucnej, wysięk bowiem spycha 
serce na prawo ku mostkowi lub w okolicę żołądkowy. Zresztą po
mijając anamnestyczne dane, widzimy że odstępy międzyżebrowe są 
widoczne, czego by nie było przy wysięku w opłucnej, ruchy oddechu 
we są wyraźne, co pozwala na stwierdzenie rozpoznania ..brzmienia 
śledziony. Gdy śledziona bardzo jest powiększoną, zwłaszcza gdy 
ulegnie jakiemu zwyrodnieniu, wtedy wypycha żebra rzekome ku 
przodowi i na zewnątrz, z czem przy wysiękowem zapaleniu opłucnej 
spotykamy się tylko w wyjątkowych razach.

Być może, że znajdujemy w lewem podżebrzu powiększoną śle
dzionę, przekonywamy się o tem przez opukiwanie, omacanie a nawet 
przez proste obejrzenie, mimo to jednakże śledziona nie jest powiększo
ną, wysięk ropny w opłucnej spycha ją ku dołowi, stępienie może po
wstać skutkiem obecności ropnia otorbionego otrzewnej, albo też zwy- 
rodniona nerka wysuwa się aż ku przodowi, Sekeya dopiero wykazuje 
stan rzeczywisty; za życia tem łatwiej można popełnić omyłkę z powo
duje wiele guzów patologicznych przyjmuje kształt śledziony. Mówi- 
liśmy już na początku niniejszego dzieła o wypadku, w którym wzię 
to ropień wątroby za powiększoną śledzionę. Heinrich 1) widział 
podobny wypadek, guz powstały w przestrzeni za otrzewną i ropień 
tkanki podskórnej utworzyły pozornie jedną massę ze śledzioną, 
kształt i położenie tak były ułudne, że wielu lekarzów sądziło, że 
mają do czynienia z obrzmieniem śledziony. Powodem błędu być 
mogą nagromadzone massy kałowe w kiszcze poprzecznej. Guzy ka
łowe można odróżnić dosyć zresztą łatwo, są one nieco przesuwalne 
i nierówne, gdy tymczasem obrzmiała śledziona przedstawia się jako 
guz gładki, nieruchomy, zresztą rzecz się zupełnie wyjaśni skoro za
stosujemy mocny środek przeczyszczający. Bywają wypadki, że 
obrzmienie śledziony dochodzi znacznych rozmiarów, wtedy żebra ru
chome zostają wygięte na zewnątrz, cała lewa połowa brzucha aż do

1) H aesera  Archiv- T. VII p. 340,
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miednicy jest wypełnioną guzem twardym, zmiana ta daje się nawet 
spostrzedz po prostu wzrokiem. Brzeg przedni obrzmiałej śledziony 
można ująć nawet ręką, jest on ostrym i w kilku miejscach jakby 
wyszczerbionym. 1)

Mówiliśmy przy opisaniu metody badania jamy brzusznej o tej 
okoliczności, że z powodu słabego przytwierdzenia wielu przyrządów 
jamy brzusznej i łatwości, z jaką w stanach patologicznych zmieniać 
mogą swe położenie, nie należy opierać rozpoznania umiejscowienia 
choroby na tem, iż guz odpowiada naprzykład śledzionie lub wątrobie. 
Opukiwanie i omacanie nie zawsze wykazuje obecność powiększenia 
śledziony w lewem podżebrzu, lub za ścianą lewej połowy klatki 
piersiowej. Wrodzona, nienaturalna długość zdwojeń otrzewnej, 
utrzymujących we właściwem położeniu śledzionę, dozwala jej zmie
niać miejsce, dzieje się to tem łatwiej przy jej obrzmieniu, po wielkiej 
utrudzającej pracy, lub pod wpływem obrażenia traumatycznego 2); 
wtedy powstaje śl edziona wędrująca (lien migrans), którą je
dnak spotykamy prawie wyłącznie u kobiet. Długość zresztą wię
zów śledzionowych może być pierwotnie zupełnie normalną, dopiero 
powiększenie wagi i objętości samego przyrządu rozciąga o tyle wię
zy, iż te dozwalają śledzionie opuścić się ku dołowi, przyczem śledzio
na będzie bardzo słabo przytwierdzoną i swobodnie zmienia położenie. 
Śledzi ona wędrująca mieści się zwykle w lewym dole biodro
wym wewnętrznym, rzadko w prawym, wnęką obraca się. ku górze 
i wisi na pęku tkanki skręconej około swej osi, pęk ten składa się 
z rozciągniętego więzu żołądko-sledzionowego (lig. gastro-lienale) , 
z opuszczonej trzustki i naczyń śledziony. Niekiedy zmieszczona śle
dziona zrasta się z otaczającemi przyrządami, a skutkiem rozciągnięcia 
i skręcenie własnych naczyń ulega zanikowi. W podobnych warun
kach zmieszczenie pozostaje jako stała zmiana. W niektórych razac h

1) B am b erger (1. o. p. 668) zauważył kilkakrotnie, że zamiast lek
kiego wyszczerbienia brzeg przedni obrzmiałej śledziony przedstawia 5 — 6 
wcięć głębokich na 1—2 cali. Obok wcięć istnieją wypukłości, śledziona 
zdaje się być pokrytą guzami, co może stać się powodem błędnego zupełnie 
rozpoznania raka śledziony. Pamiętajmy jednak, że rak śledziony jest wielka 
rzadkością, zresztą nierówności występują tylko na brzegu przednim, gdy tym
czasem reszta powierzchni jest zupełnie gładką.

2) Verga (Gaz. med. di Milano I I  N . 2) widział u kobiety _ 58-let- 
niej, która przed trzema laty została mocno uderzoną w lewe podżebrze. śle- 
dzionę opuszczoną zupełnie ku dołowi jamy brzusznej, tętnica i żyła śledziono
wa były zamknięte.
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podobne zmieszczenie prędzej lub później sprowadza zejście śmiertel
ne, znaczne bowiem rozciągnięcie żołądka i zmniejszenie światła na
czyń powoduje zgorzel dna żołądka. Przyczynia się ku temu jeszcze 
mocne wzdęcie żołądka (Klob). „Zmieszczona trzustka, należąca do 
powrózkowatego tworu utrzymującego śledzionę, układa się poprzecz
nie nad dolnem zagięciem dwunastnicy, i może ją nawet zupełnie za
cisnąć" (R okitansky, p. 297). Przy znacznem obrzmieniu i opu
szczeniu, brzeg górny śledziony daje się wyczuwać niekiedy pod brze
giem dolnym żeber, zdarzyć się wtedy może, iż bierzemy śledzionę 
za guz, którego punktem wyjścia nie sądzimy bynajmniej aby miała 
być śledziona. B a l l a r d 1) widział guz sięgający od brzegu żeber 
aż do miednicy, brzeg górny nierówny śledziony można było łatwo 
wymacać. Guz ten więc przedstawiał wiele podobieństwa do torbieli, 
jajnika. W innych wypadkach powiększona i opuszczona ku miedni
cy śledziona, była uważaną za macicę ciężarną. Ruchoma czyli wę
drująca śledziona nie wywołuje wyraźnych objawów, chorzy uskarża
ją się tylko na uczucie targania w lewem podżebrzu podczas stania. 
Pi orry 2) opisuje wypadek, w którym opuszczona śledziona targa
jąc splot nerwowy śledzionowy, wywołała przypadłości podobne do 
zimnicy, dopiero bandaż odpowiedni utrwalający położenie jej, spowo
dował wyleczenie; wedle mego zdania jest to obserwacya dosyć wąt
pliwej wartości. Mal acarne 3) obserwował pewnego chorego, 
u którego powiększona śledziona opuściła się w okolicę pomiędzy 
pępkiem i spojeniem łonowem, zrosła się z pęcherzem moczowym 
i kiszką grubą, a naciskając na przyległe części, wywoływała wstrzy
manie moczu i stolca, obrzęk i mrowienie w dolnych kończynach, ulgę 
przyniosiło odpowiednie ułożenie chorego. U pewnej chorej 42 
letniej, która często zapadała na zimnicę, śledziona znacznie powię
kszona pomieściła się nad spojeniem łonowem, wywołując wypadnię
cie pochwy macicznej (prolapsus vaginae) i ciągły pozyw na oddawa
nie moczu. 4) Przeciwnie P i g n a c c a 5) w szpitalu miasta Pavii, 
gdzie mnóstwo przybywa chorych z zimnicą, widział wiele wypadków 
wędrującej śledziony, która jednakże żadnych nie wywołała dolegli-

1) The physical diagnosis of diseases of the abdomen. London. 1 852.
p. 92.

2  Ueber die Krankheiten der Milz i t. d. w przekładzie niemieckim
Krupp’a. Lipsk. 184 7.

3) Journ. univ. des sc. mód. Vol. XVII p. 18.
4) S c h m idt’a Jahrb. f. 1858, II p. 259, 
5) Tamże. 1859. I p, 285.
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wości. Dwa podobne wypadki opisał Lange, ') a wypadek niżej 
przytoczony był opisanym przez D ietl a, 2).

Dziewczynka 10-letnia, słabowita, przed dwoma laty upadła na brzuch 
i przebyła zimnicę (f. int. tertiana), trwającą przez 6 tygodni; niedawno upadła 
ze schodów na prawy bok. Po trzech dniach wystąpił napad zimnicy, który 
powtarzał się przez trzy dni, poczem zimnica ustąpiła. Gdy chora leży na 
grzbiecie, powierzchnia brzucha z lewej strony zdaje się być szerzą i nieco wy- 
pukloną; przy pochyleniu się na prawo wyczuwamy w lewym boku i okolicy 
żołądkowej twardy guz, który znika, skoro tylko chora nachyla się na lewo. 
Podczas stania brzuch jest mocno napiętym, poniżej pępka przez twardy guz 
wypuklonym i spiczastym. Gdy chora kładzie się na grzbiecie, guz przecho
dzi na lewą stronę, po pewnym czasie wyczuwać się daje pod brzegiem lewych 
żeber guz, który ujęty ręką pozwala się wyciągać lub przesuwać w różne oko
lice jamy brzusznej (aż wprawę podżebrze, pod wątrobę), a nawet obracać oko
ło swej osi podłużnej. Guz przypomina kształtem śledzionę, jest 7 1/2" długi,
5 1/2" cala szeroki i około 1 1/2" gruby, opukiwany daje ton tępy, i zawsze, 
jest skłonnym do powrotu pod lewe żebra, skoro opuści się przy zmianie po
łożenia lub umyślnie zostanie usuniętym w inną okolicę jamy brzusznej. Przy 
poziomem położeniu ciała guz wraca pod jedenaste żebro. Ból tępy w pra
wym boku wtedy tylko dolega, gdy chora szybko chodzi. Zresztą śledziona 
mało wrażliwa na ucisk i przesuwanie z miejsca na miejsce. Leczeni e .  
Pożywna dieta, chinina (5 gr. dziennic). Po 9 dniach długość guza wynosi 
5 1/2 cala, szerokość 4  1/2", w tym stanie chora opuściła szpital.

Starożytni nawet lekarze wiedzieli, że normalna nawet śledzio
na ma zmienną objętość. Zmiany wielkości starano się wyjaśnić 
w rozmaity sposób, nareszcie liczne i staranne spostrzeżenia doprowa
dziły do rezultatu, że przy pustym żołądku śledziona zawiera niewie
le krwi, podczas trawienia jest przepełnioną przez krew, i wtedy też 
zawiera najwięcej białych ciałek. 3J Budowa gąbczasta śledziony
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1) Tamże. 1861 IV p, 161.
2) Wleń. med. Wochenschrift. 19. 20. 1854.
3) Z doświadczeń Dobsona (London med. and. phys. Journ. Oct. 

1830) i Landes a  (Beitruge sur Lehre uber die Verrichtungen der Milz. 
Zurich 1847) wnioskować wypada, że śledziona ulega regularnemu zwiększaniu 
się i zmniejszaniu. W 5 — 12 godzin po przyjęciu pokarmu jest największą, 
zaraz po jedzeniu najmniejszą, a po 24—-48 w godzinnym poście bywa śred- 
niej wielkości. Di t tmar (Ueber periodische Volumsverdnderungen der Milz. 
Giessen 1850) doszedł do podobnych rezultatów, sądzi że powiększona ilość krwi, 

jaka po przyjęciu pomarmów wypełnia żyłę wrotną, wywołuje mechaniczny za
stój krwi w śledzionie. Przyjmowanie samych płynów nie wpływa na powię
kszenie śledziony. Gray (on the structure and use o f  the spleen. London 1854) 
znalazł u królików znaczne powiększenie wagi śledziony w chwili ukończenia 
trawienia, poczem przyrząd zmniejsza się.
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ułatwia podobne zmiany: wielu przypuszczało obecność sprężystych 
włókien w otoczce właściwej i w beleczkacb. Kol l iker. 1) Mazonn 2) 
i inni wykazali obecność gładkich włókien mięśniowych w otoczce 
i beleczkach, przez co pomieścili śledzionę w rzędzie przyrządów kur
czliwych. 3) Powiększenie objętości śledziony, wywołane sprawą 
trawienia, nigdy nie dochodzi takich rozmiarów, aby je można było 
wykazać za pomocą opukiwania a tem bardziśj omacania, gdy tym
czasem powiękzenia patologiczne dochodzą niekiedy bardzo znacznych 
rozmiarów.

I. Przekrwienie śledziony.

(Hyperaemia lienis).

Widzieliśmy w jaki sposób następuje mechaniczne przekrwienie 
wątroby skutkiem zastoju żylnego przy chorobach serca, podobnież 
spotykamy się z powiększeniem śledziony wiele tylko razy odpływ 
krwi z żyły śledzionowej ulega utrudmeniu. Obrzmienie więc śle
dziony następuje przy marskości wątroby, zamknięciu lub ucisku ży- 
ły wrotnej albo też żyły śledzionowej. Przy podwiązaniu pnia żyły 
wrotnej następuje nawał krwawy w śledzionie, żołądku i kiszkach, 
gdy tymczasem wątroba jest ubogą bardzo w krew. 4) Obrzmienie 
śledziony, dające się wykazać fizykalną metodą, jest w tym razie je
dynym objawem wskazującym stan nienormalny tego przyrządu, mo
że nawet nabrać znaczenia jako podstawa rozpoznania przyczynowe
go cierpienia wątroby lub żyły wrotnej. Wiele tylko razy podejrzy- 
wamy zatkanie żyły wrotnej albo też cierpienie wątrob', należy' bar
dzo ściśle wybadać stan śledziony. Ponieważ przyczyny wywołują-

1) Mieroskop. Anat. II p. 2 5 4.
2) Mu lle r ’a Archiv. 1854. p. 25.
3) Gray nie przyjmuje obecności takich włókien mięśniowych u czło

wieka. Doświadczenia nad kurczliwością śledziony nie dają pewnego rezulta
tu. Jedni (Wagner,  Bernard,  H arl ess  w Verhandl. der. med.-phys. 
Gesellsch. zu Wurzburg V. 1. 1854), drażniąc śledzionę strumieniem galwanicz
nym, utrzymują, że widzieli jej kurczenie się; drudzy (Ko l l iker,  Virchow,  
Dittrich,  Herz; otrzymywali wypadki ujemne.

4) Meyer Arch. f. physiol. Heilkunde 1 844.
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ce przekrwienie śledziony, trwają bez przerwy przez czas długi bar
dzo nic zatem dziwnego, że przy sekcyi nie znajdujemy prostego 
przekrwienia w śledzionie, ale przy miernem obrzmieniu spotykamy 
rozrost jej elementów. Częste przekrwienia zwiększają liczbę i obfi
tość drobnych wylewów krwawych, które następują do miąższu 
i w stanie normalnym. Hematyna krwi wylanej zmienia się w czar
ny barwik, co nadaje śledzionie pstry wygląd. Większe wylewy 
krwawe są zwykle następstwem traumatyzmu, mogą się jednak zda
rzać i przy prostem zastojowem przekrwieniu. W Bullet, de la So- 
ciet. anat. z roku 1848 znajdujemy historyę choroby pewnego 30-let- 
niego pacyjenta, cierpiącego na organiczną wadę serca z bardzo wy- 
rażnemi objawami; nagle wystąpił silny ból w lewem podżebrzu, któ
ry zwiększał się przy naciskaniu i kaszlu. Dołączyła się gorączka 
i ból przykry w lewym barku, a zbytnia wrażliwość okolicy śledzio
nowej nie dozwoliła ani na opukiwanie ani wymacanie. Po upływie 
czterech dni nastąpiła poprawa, w tydzień później rozwinęła się róża 
twarzy i chory umarł. Sekcya wykazała obecność przesięków w ja
mach ciała, znaczny przerost serca ze zgrubieniem zastawek 
aortycznych. Powierzchnia rozkroju śledziony zupełnie czarna, 
miękka, w górnej części zawał krwotoczny (Infarctus haemorrhagi
cus). Zawał był następstwem silnego zastoju żylnego, spowodowane
go wadą serca. Miękkość i czarne zabarwienie miąższu wywołane 
było przez nacieczenie świeżo wylaną krwią. W podobnych razach 
tylko błona właściwa ochrania śledzionę od rozdarcia zupełnego i wy
lania się krwi do jamy otrzewnej.

II. Zapalenie śledziony.
(Splenitis).

Zapalenie śledziony, z wyjątkiem wypadków traumatycznego 
pochodzenia, należy do bardzo rzadkich chorób. Obraz choroby przed
stawiany przez dawniejszych autorów (ból w okolicy śledziony i pod 
lewemi żebrami, współczulny ból w krzyżu, lewem ramieniu i łopatce, 
obrzmienie dające się wykazać, gorączka i t. d.) jest raczej sztucznem 
zestawieniem, opartem na podobieństwie z zapaleniami innych miąż
szowych przyrządów, a nie wynikiem obserwacyi przy łóżku 
chorego. Objawy przytoczone, zwłaszcza bolesność zwiększająca
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się przy nacisku lub głębszem wdechaniu. zależą od zapalenia otoczki 
surowiczej. (Perisplenitis).

Właściwe zapalenie śledziony jest prawie zawsze sprawą ogra
niczoną, nadzwyczaj rzadko zajmuje większą część albo nawet całą 
śledzionę. Część uległa zapaleniu jest ciemno-czerwonego koloru, 
obrzmiałą, następnie zaczyna blednąc, żółknie lub nabiera zielonawej 
barwy, zmiany te wywołuje obecność nacieczenia wysiękowego. 
Konsystencya bywa przytem kruchą, a otoczka surowicza pokrywa 
się miejscami wysiękiem. W jednych wypadkach ognisko zapalne 
zamienia się w bliznę łączno-tkankową, która gdy dosięga powierzchni 
powoduje zaklęśnięcie pomarszczone. W innych znowu razach do
chodzi do ropienia, powstaje ropień śledziony, który albo się szybko 
powiększa i sprowadza wśród gorączkowych objawów śmierć (suchoty 
śledzionowej, albo też istnieje długo pod formą torby obszernej, wy
pełnionej ropą i otoczonej grubemi ścianami. Ropienie części obwo
dowych może spowodować zgorzel pewnych części, a nawet prawie ca
łej śledziony. (Roki tansky p. 300).

Właściwych objawów, któreby stanowczo wskazywały na cier
pienie śledziony, może brakować, pomimo to że zapalenie przechodzi 
w ropienie. Podobny ukryty przebieg choroby występuje bardzo cha
rakterystycznie w jednym wypadku obserwowanym przez Cruveil-  
hier’a (Livr. II) po sześcio-tygodniowych objawach zimnicy zło
śliwej (Febr. intermittens perniciosa syncoptica) , przyczem prócz nie
znacznego bólu w lewej łopatce nie zauważono żadnego objawu ukazu
jącego na cierpienie śledziony, to iest nie było ani bólu ani też nie 
wykazano obrzmienia w lewem podżebrzu, sekcya dopiero pokazała 
obecność wysięku i ropnia wielkości ziarna grochu w śledzionie. 
Hei nri ch 1) wspomina o pewnym mężczyźnie zupełnie zdrowym, 
który skutkiem upadnięcia z wysokości postradał życie, otóż przy 
sekcyi znaleziono w śledzionie pękniętej ropień wielkości pięści, oto
czony cieniutką po części skostniałą ścianką. Abercrombi e (p. 501) 
leczył pewnego chorego, który cierpiał na kaszel, skarżył się na osła
bienie i przykre uczucie w okolicy żołądka, od czasu do czasu zjawiała 
się gorączka i chudł coraz bardziej; przy sekcyi znaleziono śledzionę 
nieco powiększoną a w środku jej jamę nieregularnych kształtów, za
wierającą kilka uncyi ropy.

1) Die Krankkeiten der Milz. 1847. p. 2 5 2.

Bibl. Um. Lek. Choroby przyrządów jamy brzusznej .—Pr. Henoch. 15
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Daleko wyraźniejsze objawy występują przy rzadkich wypad- 
kach zapalenia śledziony, wywołanych przez przyczynę traumatyczną. 
Znamy wypadki, w których zewnętrzne uszkodzenia, dające jak wie
my powód ostrego zapalenia wątroby, mogą spowodować zapalenie 
śledziony, do tej kategoryi należy naprzykład upadnięcie na bok lewy, 
złamanie dolnych lewych żeber, gwałtowne poruszenia 1) lub podno
szenie ciężarów. Porównywając statystyczne zestawienie wypadków 
chorób śledziony Heus inger'a, 2) pomiędzy któremi mieści się 7 
wypadków ropnia śledziony stwierdzonego sekcyą, zauważyć można, 
iż stałym objawem, o którym autor wspomina, jest ból umiejscowio
ny w lewem podżebrzu, który w jednym wypadku dochodził niezmier
nego natężenia. 3) Drugim objawem stałym było powiększenie śle
dziony, chełbotanie wtedy tylko dało się wyczuwać, gdy ropień leżał 
powierzchownie i usiłował otworzyć się na zewnątrz. W jednym 
wypadku obserwowanym przez 1’Herm ite’a 4) chełbotanie wyraźne 
stało się powodem pomyłki w rozpoznaniu, gdyż przypuszczano obe
cność przesięku w jamie brzusznej (ascites).

Młody pewien człowiek cierpiał przez 18 miesięcy na zimnicę, w kilka 
miesięcy po wyleczeniu dostał boleści w brzuchu, gorączki trawiącej, uskarżał 
się na duszność, dolne kończyny zaczynają obrzmiewać, chory chudnie, a sam 
brzuch jest powiększonym i chełboczącym. Sądząc, że przesięk znajduje się 
w jamie brzusznej, zrobiono dwa razy przekłucie, za każdym razem wypływała 
obficie ropa. Chory następnego dnia umarł, a przy sekcyi przekonano się, 
że przekłóto śledzionę, zamienioną w olbrzymią torbę, ropą wypełnioną (1 1/2 ' 
długa 1 ' szeroka).

Gorączki nigdy nie brakuje przy bardzo ostrym przebiegu, 
przyjmuje ona charakter trawiącej (febr. hectica) skoro zapalenie 
przechodzi w ropienie. Drugi wypadek H eusinger’a, który szyb-

1) Berlyn (Medic. Correspondenzblatt rhein. u. westphiil. Aerzte I. 
N . 2) widział młodego żołnierza, u którego po forsownym marszu, rozwinęło 
się ropne zapalenie śledziony. Ropień został otworzonym przez ścianę brzu
szną, wypuszczono massę ropy zmięszanej z cząstkami śledziony, poczem na
stąpiło wyzdrowienie.

2) Ueber den Bau und die Verriehtungen der Milz. p. 70.
3) Objaw ten bardzo wyraźny znajdujemy w jednym wypadku, które

go opis mieści się w Il ust’a Magazin. T. X XXI zeszycie 2. Śledziona zro
śnięta z otaczającemi częściami, tworzyła torbę wypełnioną ropą, wśród której 
istniały resztki właściwego miąższu.

4) Mem. de 1’acad. des seien. 1753, p, 102.
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ko się rozwinął skutkiem podnoszenia znacznego ciężaru, odznaczał 
się silnym bólem, zjawiającym się przy najmniejszem poruszeniu 
w okolicy 10 i 11 żebra, istniał przy tem guz wyraźny, ograniczony, 
duszność, czkawka i silna gorączka. U tego samego chorego istniał 
mocny ból w lewym barku, jest to ból rozpromieniony (współczulny), 
towarzyszący często cierpieniom śledziony, odpowiedni mu jest ból 
w prawym barku przy tworzeniu się ropniów wątroby. Wielu wia- 
rogodnych badaczów wspominają o tym objawie; niekiedy zamiast 
bólu istnieje znieczulenie i osłabienie lewych kończyn, (Niemożebność 
podnoszenia lewego uda, znieczulenie całej lewej nogi). Bordeu 1) 
widział u pewnego chorego z obrzmiałą śledzioną następujące objawy:
o godzinie 8 lub 9 z rana, cała lewa noga była zupełnie nieczułą
i nieruchomą, a lewy policzek nabierał marmurowego chłodu, gdy 
tymczasem prawy zachowywał normalną ciepłotę. Ronander, 2) 
powiada, że pewien żołnierz po zniknięciu bólu z lewego podżebrza 
uskarżał się na brak czucia w lewym barku. A yx  przy przeroście 
śledziony obserwował tak gwałtowne bóle w okolicy lewej łopatki, iż 
choremu zdawało się, że mu gwałtem wyrywają rękę. Bóle rozpro
mienione mogą pod względem natężenia znacznie przechodzić bolesność 
samej śledziony, niekiedy nawet przy niedokładnem badaniu biorą je 
za bóle reumatycznego pochodzenia. Wrażenie współczulne lub za
burzenia odruchowe nie zawsze zajmują lewą stronę siała, mogą się 
szerzyć na stronę prawą także, zajmować krzyż, części płciowe lub 
okolicę łonową. W drugim wypadku H eusinger’a lewy policzek 
był daleko silniej zaczerwienionym aniżeli prawy, starożytni lekarze 
już o tem wspominają, chociaż objaw ten występuje daleko wyraźniej 
przy zapaleniu płuc lub opłucnej z lewej strony. Zresztą dawniejsze 
przypuszczenie, że przy cierpieniu śledziony lewa strona ciała jest 
przeważnie zaatakowaną (krwawienie z lewego otworu nosowego, 
zboczenie tętna w lewej tętnicy promieniowej, wysypki z lewej stro
ny i wodna puchlina), jest nieco przesadzonem.

Ropienie w śledzionie zwykle wśród objawów wyniszczenia 
kończy się śmiercią. I w tym jednak razie dzieje się coś podobnego 
jak przy ropniach wątroby, ropień śledziony otwiera się do jamy 
brzusznej, albo w razie przyrostu do ścian brzusznych i na zewnątrz,

1) Recherches sur les glandes. 1818. I. p. 182.
2) Hu f e l a n d ’a Journ, 1825. April. . 104.

15*
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może się otwierać również do żołądka, kiszki poprzecznej, do jamy 
lewej opłucnej lub do lewego płuca, a nawet do miedniczki nerkowej: 
ropa wylana, zmieszana z krwią, zostaje wydaloną z ciała przy womi- 
tach, ze stolcem, moczem lub podczas kaszlu, co jednak nie sprowadza 
jeszcze uleczenia. Na wewnątrz ropień otwierać się może nawet 
w nieco dalszych okolicach, naprzyklad około pępka, dokąd ropa do
staje się przez długą przetokę, w pobliżu obojczyka lub pod pachą 
(Heusinger). Rokitansky widział otworzenie się ropnia do ja
my brzusznej, przyczem ropa była ograniczoną przez ścianę przednią 
brzucha, przeponę, duo żołądka i kiszkę grubą, cała prawie śledziona 
uległa zropieniu. Ostatecznie ropień może wywołać zapalenie w przy
ległych żyłach i spowodować śmierć w skutek zakażenia ropni- 
cowego. Wyjątkowo tylko może nastąpić stopniowe wessanie za
wartości ropnia i zarośnięcie jego jamki, w ogolę wypadki wylecze
nia są nieco wątpliwe, zwłaszcza jeżeli miały nastąpić po wystąpieniu 
krytycznych potów. Dla tego też w wypadku Heusinger‘a, 1) 
opisanym wedle spostrzeżeń Ricottiego,  nie mogę się zgodzić na 
rozpoznanie ropnia śledziony, prawdopodobniej był to wysięk otorbio- 
ny w otrzewnej, który, jak to bywa często, uległ wessaniu. O tego 
rodzaju pomyłkach wspominaliśmy już we wstępie niniejszego dzieła.

Leczenie zapalenia śledziony, zwłaszcza po wytworzeniu się 
ropnia, jest zupełnie takie same jak przy zapaleniu i ropniach 
wątroby.

C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W  J A M Y  B R Z U S Z N E J .

O ile pierwotne samoistne zapalenie śledziony jest rządkiem, o tyle 
częściej znajdujemy sprawę zapalną wtórną w śledzionie przy zapale
niu wsierdzia (Endocarditis) lub zapaleniu żył (Phlebitis). Wysięk 
pokrywający wewnętrzną (swobodną) powierzchnię wsierdzia i żył 
zostaje uniesionym przez krew, dostaje się do naczyń włosowatych 
wielu przyrządów, a więc i śledziony, sprowadza zastój, zakrzep 
i ogniska zapalne. Być może, że ogniska zapalne znajdowane w śle
dzionie po zapaleniu płuc, tyfusie, gorączce połogowej i cholerze 
(Barmberger), powstają jako następstwo utajonego cierpienia wew
nętrznej błony sercowej, które zresztą wykazano wielokrotnie przy 
sekeyi. Wtórne zapalenie śledziony o tyle małej jest wagi klinicznej, 
o ile za życia nie zdradza się żadnym objawem, i jest maskowanem

3) 1. c . p .  2 1 2 .
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przez pierwotne cierpienie. Dopiero sekcya wykazuje zmiany, świad- 
czące o obecności.„przerzutów" czyli właściwiej „zawałów". Zawał 
przedstawia się zawsze w postaci klina ściśle ograniczonego, którego 
podstawa szeroka jest obróconą do zewnętrznej otoczki śledziony, 
bywa pojedynczy albo wielokrotny, wielkości ziarna grochu lub jaja 
kurzego, wyjątkowo tylko zajmuje trzecią część a nawet połowę śle
dziony. Zawał z początku ciemny, zbity i kruchy, zaczyna się odbar
wiać, przyjmuje z czasem kolor brunatno-czerwony, brunatny, pomar
szczony (skutkiem tworzenia się zmian barwika), kurczy się blizno
wato, ściągając otaczający miąższ i otoczkę. (Niekiedy zabliźnienie 
nie następuje, przeciwnie cały zawał zamienia się w massę brudno- 
zółtą, kruchą, złożoną z drobnoziarnistej substancyi rozpadowej, tłu
szczu, barwiku i cholesteriny, zwolna ulega zwapnieniu i oddziela się 
od modzelowatej otaczającej ścianki. W innych wypadkach zawał 
ulega zropieniu lub zposoczeniu, tworzy się wtedy ognisko wypeł
nione żółtawą ropą, lub brudną massą papkowatą, które zbliżając się 
do powierzchni śledziony, wywołuje zapalenie jej otoczki surowiczej, 
rozrywają i wylewa się do jamy brzusznej (Rokitansky p. 301). 
Przy bardzo znacznym zawale znajdujemy tętnicę śledzionową i jej 
gałęzie wypełnione skrzepami krwi, zupełnie jak się to dziać zwykło 
i tętnicą płucną w pobliżu wielkich zawałów krwotocznych, lub przy 
gwałtownem zapaleniu płuc.

III. Ostre obrzmienie śledziony,

(Tumor lienis acutus).

Warunki wśród których następuje ostre obrzmienie śledziony 
mało są nam znane, wiemy tylko że towarzyszy niektórym ogólnym 
cierpieniom ustroju (tyfus, zimnica). Śledziona powiększyć się może 
w trójnasób a nawet więcej, jest mocno naprężoną, a nawet niekiedy 
w dotknięciu zdaje się chełbotać. Miąższ jej bywa przytem bardzo 
miękki, ciemno-czerwony, z przyczyny obecności massy krwi, ciałka 
Malpi g hi’ego bywają przytem obrzmiałe. Cała śledziona zamie
nia się w rodzaj massy, bardzo podobnej do wielkiego skrzepu krwi. 
Dzieje się to przedewszystkiem przy endemicznie panujących zimnicach, 
jak to widział Twi ni ng w Bengalu, a Fodere w okolicach Mantui. 
Drobnowidz wykazuje przytem znaczne przekrwienie i rozrost wła-
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ściwego miąższu. Przy bardzo szybko powstającem obrzmieniu, mo
że nastąpić jej rozdarcie, 1) jak te widziano przy tyfusie, napadach 
zimnicy, a raz przy gorączce tyfoidalnej po-cholerycznej (R okitan- 
sky p. 298).

1) Obrzmienie ś l edzi ony podczas napadu zimnicy.  
Szczególniej charakterystyczne obserwowałem u dwóch chorych. 
W pierwszym razie u chorej służącej, liczącej lat 30, po dwugodzin
nych dreszczach nastąpiła mocna gorączka, gwałtowny ból w lewym 
boku, który zwiększał się przy wdechaniu i kaszlu, oddechanie po
wierzchowne, cała przestrzeń od brzegu lewych żeber aż do 7 żebra 
daje ton tępy, nacisk końcem palców pod żebra sprawia niemiłe uczu
cie bólu. Napad zakończył się obfitemi potami, dnia następnego cho
ra nie uskarża się na ból, opukiwanie daje wszędzie ton normalny, 
nazajutrz powtórzył się napad ze wszystkiemi objawami, jakie towa
rzyszyły pierwszemu napadowi. Chinina sprowadziła stanowcze wy
l eczenie. W drugim wypadku napady występowały z początku co
dziennie, następnie po przerwie trzech-dniowej powtarzały się co dru
gi dzień. W początku były mocne bóle w lewem podżebrzu, zwię- 
kszające się przy ucisku, wdechaniu i poruszeniach, nadto lewy mię
sień prosty brzucha silnie bardzo napięty. Następnie podczas napa
dów można wykazać stępienie tonu na lewej połowie klatki piersio
wej, sięgające od 8-go żebra aż na trzy palce poniżej brzegu lewych 
żeber, chory uskarża się na ciążenie w lewem podżebrzu i ból, skoro 
tylko położy się na lewym boku. I w tym razie chinina sprowadziła 
wyleczenie. W obu jednak razach dałem się z początku uwieść 
złudzeniu i zastosowałem z razu środki przeciwzapalne, sądząc 
w pierwszym wypadku, że mam do czynienia z zapaleniom opłu
cnej, a w drugim z zapaleniom ograniczonem otrzewnej. Podobne
go rodzaju obserwacye robiono były przez wielu lekarzów (naprzy- 
kład Cruvei lhier,  livr. II), a Canstat t  2) zwraca uwagę nie 
tylko na obrzmienie,ale i na mocny kłujący ból, który niekiedy bywa

C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W  J A M Y  B R Z U S Z N E J .

*) Bam be rger (p. 665) przypuszcza, że miękkość śledziony przy 
ostrem obrzmieniu jest objawem pośmiertnym, gdyż naprzykład śledziona za 
życia przy tyfusie tworzy guz twardy, sterczący z pod żeber. Niektórzy (Vo- 
gel, G a nsburg) utrzymują, że podczas tyfusu mnożą się. patologicznie ko
mórki, a W edl sądzi że bywa przytem wysięk białkowaty. Wypadki pęk
nięcia śledziony przy tyfusie znaleść możemy opisane u Bambe r g e r a  p. 666,
i Lo b l a w Wien. Zeitschr. I V. 325.

2) Prager Vierteljahrsschrift. 1850.  IV. p. 95.
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tak silnym, jak przy zapaleniu opłucnej. Ból albo występuje podczas 
dreszczów lub gorączki, poczem znika, albo też trwa ciągle w czasie 
przerw pomiędzy napadami, zwiększając się jeszcze przy oddechaniu 
i nacisku na okolicę śledziony. Piorry 1) na 161 wypadków zim- 
nicy obserwował bóle śledziony 82 razy, niekiedy nawet przed napa
dem jeszcze; 1 2 3) utrzymuje, że przy pomocy plessimetru wykazać 
można brzmienie śledziony podczas każdego napadu zimnicy. Tak 
stałe występowanie obrzmienia nic zostało jednakże stanowczo do- 
wiedzionem. Znamy przeciwnie wypadki, jak naprzykład opisane 
przez Sourier’a i Jacquot’a, 3) w których nastąpiła śmierć pod
czas napadu zimnicy złośliwej, a mimo to nie znaleziono żadnej zmia
ny w śledzionie. 4 5)

2) Obrzmienie ś l edzi ony przy tyfusie.  Daje się wy
kazać w końcu pierwszego i na początku drugiego tygodnia przebiegu 
tyfusu brzusznego. 5) Obrzmienie to ma nawet ważne znaczenie dya-

1) 1. c. p. 02 ,

2) H e i n r i c h  1. c. p. 2 0 2 .

3) Gaz. med. 1 840 .

4) W edle P i o r r y ’ego chinina nadzwyczaj szybko działa na śledzionę, 

gdyż zupełnie nawet w norm alnym  stanie będąc, w 40 sekund po zażyciu 

1 g ram a chininy zmniejsza swą objętość, co przy pomocy plessym etru da się 

dokładnie wykazać. Co się tyczy obrzmień chorobliwych, powołuje się na 

świadectwo swoich słuchaczów, którzy po zadaniu chininy przy zim nicy kładli 

swą rękę na okolicy śledzionowej i już  w m inutę później zauważali dotykalnie 

zm niejszanie się tego przyrządu. Po upływie czterech m inut śledziona ma p o 

w racać do prawidłowych wymiarów. W edle doświadczeń P a g e s a  (Gaz. 
med. 1846. p. 072) bezpośrednio po zastrzyknięciu do żył lub wprowadzeniu 

do żołądka roztw oru chininy, śledziona zwierzęcia zmniejsza się i kurczy. D zia

łanie to da się wytłum aczyć jedyn ie  wpływem chininy na elem enta kurczliwe 

w śledzionie. N ie należy zapom inać, że badanie żywego człowieka za pomocą 

opukiwania może niekiedy w błąd wprowadzić, o czem ju ż  w spom inają fran- 

cuzcy lekarze. I tak  G o u r a u d  (Journ. des connaiss. med. chir. Dec. 1844) 
zm niejszenie obszaru stępienia po zażyciu chininy przypisuje silniejszem u wzdę
ciu żołądka. V a l l e i x  ( Union med. 1847. p. 02 i 93) w czterech wypadkach 

świeżej lub dajwniejszej zimnicy (febr. tertiana) przerw ał napady gorączki je d 

norazową dawką 1/2—  2 gram . siarczanu chininy, mimo to jed n ak  jeszcze 

w trzy  dni później śledziona nie zm niejszyła się bynajm niej. O bser

wował także w jednym  w ypadku bardzo silne wzdęcie żołądka przez gazy, co 

było powodem , iż na znacznej przestrzeni daje się wypukań ton jeg o  bębnisty.

5) Obrzmienie śledziony nie towarzyszy tak stale tyfusowi wysypkowe
mu, jak to ma miejsce przy tyfusie brzusznym, w każdym jednak razie często 
się przytrafia. Podczas epidemii tyfusowej na Szląsku górnym, zauważono 
we wszystkich prawie wypadkach pojawianie się obrzmienia śledziony. D um m-
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gnostyczne, gdyż obecność jego dozwala na odróżnienie istotnego ty
fusu od prostej gastrycznej gorączki. Miękkość śledziony obrzmiałej 
bywa powodem, że palcami wymacać się nie da, chociaż opukiwanie 
stanowczo wykazuje powiększenie jej objętości. Finger 1) podczas 
epidemii tyfusu wysypkowego w Pradze, już 5 lub 6 dnia choroby 
wyczuwał koniec obrzmiałej śledziony, która przy nacisku była bo
lesną. Mnie samemu udało się nieraz podczas tyfusu brzusznego wy- 
śledzi ć koniec obrzmiałej śledziony, gdyż przy mocnem napięciu to
rebki otaczającej śledzionę, pomimo miękkości jej miazdry, powstaje 
guz dosyć odporny. W miarę zmniejszania się gorączki obrzmienie 
śledziony znika stopniowo, a jeżeli chory umrze w okresie rekonwa- 
lescencyi, znajdujemy śledzionę normalnej wielkości, jedynie tylko 
pomarszczenie otoczki surowiczej dowodzi, że musiała być przedtem 
mocno rozciągniętą. Powiększeniu śledziony podczas tyfusu nie to
warzyszy zwykle żaden ból, jedynie tylko uciskanie lewego podże- 
brza ból sprawiać może.

Zupełnie tak samo zachowują się obrzmienia śledziony przy in
nych ogólnych chorobach, podczas tyfusu po-cholerycznego, przy 
ropnicy, ostrych wysypkach i ostrej gruźlicy. W ogóle jednak 
brzmienie śledziony w tych razach nie przedstawia wielkiej klinicznej 
wartości, gdyż żaden z objawów, jakie istnieją przytem, nie da się 
odnieść do samej śledziony. O obeczności podobnych obrzmień do
wiadujemy się za pomocą badania miejscowego przez opukiwanie.

IV. Przerost śledziony.—Obrzmienie przewlekłe 
śledziony.—Guz przewlekły śledziony.

(Tumor lienis chronicus).

Przewlekły guz śledziony rozwija się powolnie, niekiedy skut
kiem kilkakrotnie powtarząjącycych się obrzmień ostrych przy napa
dach zimnicy. Śledziona jest znacznie powiększoną, twardą i odporną,

l er i Virchow sądzą, że nie zawsze obrzmienie zależało od tyfusu, lecz 
z powodu endemicznie w okolicach w tych panującej zimnicy, mogło istnieć 
przed zapadnięciem chorych na tyfus.

1) Prager Vierteljahrssuhrift. 1849. III.
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torebka jej jest zgrubiałą, częstokroć pokrytą wysiękiem i chrząstko- 
watemi blaszkami, przyrosła do części otaczających. Siatka tkanki 
łącznej we wnętrzu przyrządu jest przerośniętą, miazdra sama bywa 
mniej lub więcej jasną, brunatno-niebieskawej lub purpurowej barwy. 
Rozróżniamy następujące rodzaje guza śledziony:

1) Przerost  leukemiczny.  Towarzyszy wypadkom leu
kemii, opisanym przez Virchow’a 1) i Bennet t a. 2) Śledziona 
dochodzi wtedy do ogromych rozmiarów (13" długości, 6" szerokości, 
5" grubości, waży 8 —10 funtów), zwykle jest przytem bladą, ciałka 
Malphigiego są obrzmiałe, a z przyczyny rozrostu beleczek nabie
ra twardej konsystencyi. Bardzo często zmianie tej towarzyszy leu- 
kemiczne obrzmienie wątroby, oraz obrzmienie wszystkich gruczołów 
limfatycznych ciała, skutkiem prostego rozrostu elementów komórko
wych. Krew przytem ulega charakterystycznym zmianom: nabiera 
barwy jaśniejszej, brudno-czerwonej, czekoladowej z odcieniem szarym 
lub żółto-zielonawym. W sercu i wielkich naczyniach znajdujemy li
czne skrzepy białe, złożone przeważnie z ciałek bezbarwnych krwi, 
które mają wygląd podobny do zgęstniałej ropy. Stosunek normalny 
ciałek białych do czerwonych ulega znacznej zmianie, możemy się
o tem przekonać, biorąc kroplę krwi pod drobnowidz; wedle Mecke-
l a stosunek ten będzie jak 7:1 a nawet jak 2:1. W jednym nawet 
wypadku znalazł we krwi po śmierci chorego osiem ciałek bezbar
wnych na trzy ciałka czerwone. Jednocześnie ze zmniejszeniem licz
by ciałek czerwonych, a częstokroć i białka, powiększa się ilość wody 
we krwi. 3)

1) Virchowa Archiv. V. I p. 4 3.
2) Leucocythemia or white celi blood. Edinb. 1852. Wal t her  

w S c h mi d t a Jahrb. f. 1858, I. p. 2 0 3.
3) Sc h erer we krwi leukemieznej znalazł wiele składników, których 

obecność wykazał w płynie pochodzącym ze śledziony ( Verh. d. phys. med. 
Gesellsch. zu Wurzburg. I I p. 23,9), to jest hypoxantinę, klej. kwas octowy, 
mrówczany i mleczny. Opierając się na tym fakcie, oraz na krytycznym opi 
sie Vi rchow’a, można przypuszczać, że massa bezbarwnych ciałek dostaje 
się ze śledziony i przyrośniętych gruczołów limfatycznych do krwi, już to za 
pośrednictwem żyły śledzionowej, już też naczyń limfatycznych. Mol es c kot t  
( Mul l e ra  Archiv. 1853) doświadczeniami na rybach przekonał o wytwarza
niu się białych ciałek krwi w śledzionie. Zdaje się więc, że nieznaczne ale 
długo trwające podrażnienie śledziony, może jak się wyraża V i r c how, spo
wodować przerost jej elementów komórkowych (hyperplasia) i przez to wywo
łać „leukemię śledzionową" (Leucaemia lienalis), gdy tymczasem leukemia lim- 
fatyczna (l. lymphatica) zależy od pomnożenia komórek w gruczołach limfa-
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Obrzmienie leukemiczne śledziony, wedle tego co wykazuje dro- 
bnowidz, jest po prostu następstwem rozrostu (hyperplasia) samej 
miazdry, to jest jej komórkowych elementów. Wiele tylko razy prze
wlekłe obrzmienie śledziony da się wykazać za życia obok stanu leu- 
kemicznego, możemy na pewno liczyć, że znajdziemy przerost leuke- 
miczny, obok którego mogą istnieć inne jeszcze zmiany, jako to: zawa
ły, wysięki, ogniska ropne. (R okitansky). Virchow 1) wyka
zuje, że może obok leukemii istnieć zmniejszenie śledziony, jak się
o tem przekonał w jednym wypadku.

2) Przerost  ś l edzi ony po z i mni czych napadach.  
Częste obrzmienia podczas napadów sprawiają stały przerost śledzio
ny, z początku jest ona dość wiotką, następnie staje się odporniejszą, 
nigdy jednak nie dochodzi do takich rozmiarów, jak przy leukemii. 
W niektórych razach obrzmienie tego rodzaju polega na nagromadze
niu się w wielkich ilościach czarno-brunatnego, ziarnistego barwika. 
(Pigmentmilz). Wedle spostrzeżeń H. Meckela,  * 2) Vi r c ho wa , 3) 
H eschl a, 4) P laner!a 5) i F reric hs’a, 6) w śledzionie powiększo
nej, normalnych rozmiarów, niekiedy zmniejszonej, zabarwionej czeko
ladowo lub brunato-fioletowo, znajduje się szczególnego rodzaju barwik. 
Występuje on w bardzo różnym kształcie, raz jako massa grudek żół
tych, brunatnych a nawet czarnych, to znowu jako komórka z otoczką
i  jądrem umieszczona w substancyi bezbarwnej; H eschel twierdzi 
że twory te znajdują się szczególniej w pobliżu naczyń, Meckel  wi
dział je rozsiane w całej śledzionie. Podobny barwik znajdujemy je
dnocześnie w wątrobie, która jest powiększoną, barwy stalowej, cie
mnej lub czekoladowej, a to z powodu nagromadzenia się ziarenek 
barwika w gałązkach naczyń włosowatych żyły wrotnej, wątrobowej

ycznych . Leukem ia przechodnia (l. transitoria, V i r c h o w ’a Leucocythosis) 
występuje dosyć często w gorączce połogowej i p rzy  zapaleniach, ty fusie , cho

lerze, ostrych w ysypkach, ciąży. Zw racam  uw agę n a fakt, że stanom  tym  to 

warzyszy często ostre obrzm ienie śledziony, połączone z obrzm ieniem  gruczo

łów lim fatycznych. (O  Leukem ii Lo s c h h e r  i L a m b l ,  aus d. Franz-Jo- 
seph Kinderspital in Prag. I. p. 205. Praga 1800J.

1) V i r c h owa Archiv. V. 1. p. 9(1.
2) Deutsche Klinik 1 8 50. p. 80.
3) V irchow ’a Archiv. II. p. 59 4.
4) Zeitschr. der wiener Aerzte Ju li 1850.
5) Wiener Zeitsehrift. X. 1 854.
6) Guusb. Zeitschr. VI. 5. 1 855. Klinik der Leberkrankheiten.

I. p. 325.
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a nawet w rozgałęzieniach najdrobniejszych tętnicy. Virchow wi
dział barwik odłożony w samych komórkach wątrobowych, które 
wedle F rerichs'a nie ulegają żadnej zmianie, lub są tylko wypeł
nione tłuszczem, substancyą mączkowatą albo żółcią. Podobnym zmia
nom ulegają również gruczoły limfatyczne. Często dosyć widziano 
jednocześnie występowanie zwyrodnienia mączkowego w śledzionie, 
wątrobie i nerkach. (F rerichs, Duchek.  1) Zmianom tym spo
tykanym na stole sekcyjnym odpowiada za życia forma chorobowa, 
zwana ,,Czarniaczką“ (Melanaemia), we krwi po śmierci i za życia obok 
zwiększonej liczby ciałek bezbarwnych, znajdujemy massę grudek 
i ziarenek, brunatnego lub czarnego barwika, a wedle Virch owa,  
Frerichs’a i Beckmanna we krwi żyły wrotnej mają się znajdo
wać wyraźne komórki barwikowe. Zdaje się prawdopodobnem, cho
ciaż stanowczego dowodu nie posiadamy, że barwik ten wytwarza się 
w śledzionie z wynaczynionej hematyny; przy częstych bowiem prze
krwieniach następują wylewy krwawe we wnętrzu śledziony. Za 
pośrednictwem żyły śledzionowej barwik przechodzi do żyły wrotnej. 
część jego więzgnie w naczyniach włosowatych wątroby, reszta prze
bywszy je, wstępuje do dalszych przyrządów. Barwik znajduje się, 
nagromadzony w naczyniach włosowatych płuc, szarej substancyi 
mózgowej, która wydaje się przez to ciemniejszą, niekiedy także 
w substancyi białej mózgu, w nerkach i skórze, ta ostatnia i błony 
śluzowe nabierają przytem szarej lub brunatnej barwy.

3) Obrzmienie ś l edzi ony wywoł ane  zwyrodni e 
niem mączkowatem (Speckmilz) występuje w tych samych 
warunkach, co podobne zwyrodnienie wątroby, jednocześnie ulegają 
zwyrodnieniu nerki, gruczoły limfatyczne i ścianki tętnic w wielu 
innych przyrządach. Śledziona bywa przytem umiarkowanie powię
kszoną, z wyjątkiem tych wypadków, gdzie istnieje jednocześnie roz
rost lub nadmierne wytwarzanie barwika. Brzegi powiększonej śle
dziony są zaokrąglone, jest ona gładką, konsystencyi twardego ciasta, 
powierzchnia rozkroju bywa jednolitą (gdzieniegdzie tylko widać be- 
leczki łączno-tkankowe), z połyskiem sadłowatym, brzegi skrawków 
przeświecające, mniej lub więcej wyraźnego czerwonego koloru. Ba
danie drobnowidzowe wykazuje mączkowe zwyrodnienie tkanki śle
dzionowej, przedewszystkiem ciałka Mal pi ghi ego przyjmują żół
tawe lub szare zabarwienie, i zmieniają się w twory galaretowatego 
wyglądu wielkości łebka szpilki lub ziarna konopnego, częśc ich środ-

1) Prager Vierteljahrsschrift LX. 1858 p. 73 — 1 27.
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kowa niezmieniona jeszcze zachowuje białawy kolor. (Sagomilz). 
Następnie zmianie ulega miazura, beleczki i ścianki tętnic; odczyn 
z jodem i kwasem siarczanym jast bardzo wyraźnym. 1)

4) Przewl ekł e  obrzmienie,  wywo ł a ne  przekrwi e 
niem, bywa następstwem zastoju żylnego przy wadach serca, mars
kości wątroby, zatkaniu światła żyły wrotnej. Do tej kategoryi za
liczyć wypada obrzmienia przewlekłe śledziony, towarzyszące zabu
rzeniom w miesiączkowaniu. Już dawniejsi lekarze (Portal) zau
ważyli, że u młodych dziewczyn przed pojawieniem się regularności 
śledziona obrzmiewa; toż samo dzieje się. w okresie klimakterycznym 
podczas ustawania perjodu. Heus i nger  u pewnej damy 42-let- 
niej zauważył, że w ciągu pół roku przed ustaniem zupełnem mie
siączkowania, przy każdym perjodzie śledziona obrzmiewała, była bo
lesną, sprawiała duszność, nudności i zemdlenia. Heinrich wspo
mina o pewnej dziewczynie, u której po nagłem zatrzymaniu perjodu 
powstało obrzmienie śledziony, z początku nawet zapalnego charakte
ru, do którego przyłączały się napady obłędu. W ogóle istniejące 
już obrzmienie śledziony, bez względu na ich pochodzenie, powiększa
ją się przy zatrzymaniu lub przed wystąpieniem perjodu. Na szcze
gólną uwagę zasługują te wypadki, w których podczas ciąży obrzmie
nie śledziony częściowo, albo też zupełnie znika, o czetn wspomina 
Grot ane l l i 2) i wielu innych. 3) Sam widziałem znikanie obrzmie
nia śledziony, wywołanego przez zimnicę, u pewnej kobiety w czasie 
ciąży.

Objawy.  Przewlekłe obrzmienie śledziony przebiega wśród 
objawów bardzo niejasnych, albo zupełnie skrycie. Zwłaszcza pierw
szy okres, w którym śledziona stopniowo obrzmiewa, jest tak nie- 
znacznym, że sami chorzy o niczem nie wiedzą. O istotnym stanie 
rzeczy przekonywamy się wtedy dopiero, gdy już fizykalnie można 
wykazać obrzmienie. Wiele bardzo objawów, podawanych w kom- 
pendjach naukowych jako charakterystyczne, w praktyce okazują się 
bardzo niepewnemi. Do tej kategoryi należy naprzykład ból lub bo- 
lesność w okolicy śledziony, objawu tego bardzo często brakuje, a gdy 
istnieje, może zależeć nie tylko od samej śledziony ale i od sąsiednich

1) V i rchow w Archiwie VI. 1 i 2. 18 5 3 ,  oraz VIII. 1. 1855 .

2) Animadvers. ad varias acut. of chron, splenitidis hictorias. Floren
tiae. 1821. p. 42.

3) Bullet. gen. de ther. T . XXII.
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przyrządów. Wieleż to razy nagromadzenie się gazów w lewem zgięciu 
kiszki grubej sprawia ból, który przypisywano śledzionie i dla tego 
nazwano „kolką śl edzionow ą“. Współczulne bóle w lewej ło
patce i ramieniu nie mogą nic stanowczego wskazywać, skoro brakuje 
innych oznak cierpienia śledziony. Jedynie tylko uwzględnienie wa- 
runków, wśród których występują podobne objawy, może skłaniać do 
przyjmowania ich za znak ukrytego cierpienia śledziony.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że istnieć mogą znaczne 
przerosty śledziony, przy których pacjent czuje się zupełnie dobrze. 
Cruvei lhier powiada: „Je donne mes soins depuis plusieurs annees 
d une jeune femme, dunt la rate enorme se concilie uvec l'etat de santi 
le plus florissanti." Dwukrotna nawet ciąża i poród odbyły się bez 
żadnych zaburzeń. Moglibyśmy przytoczyć wiele podobnych wypad
ków (naprzykład Portal 'a), które nas tem mniej zadziwią, gdyż wie
my, jak często ważne nawet cierpienia wątroby przebiegają zupełnie 
w ukryciu. Przebieg jednak ukryty cierpienia nie jest prawidłem, 
przeciwnie większości wypadków towarzyszą objawy, których wy
jaśnieniem zajmiemy się obecnie. 1)

1) Zabarwienie skóry na twarzy.  Zabarwienie nie
normalne skóry jest jednym z najwybitniejszych objawów, o którym 
wszyscy lekarze wspominają, a który budzi podejrzenie istnienia 
przewlekłego cierpienia śledziony. Zabarwienie to jest podobnem do 
białego wosku, kto raz miał sposobność je widzieć, ten nie łatwo się 
pomyli, zwłaszcza jeżeli towarzyszyć będzie blado-niebieskawa, perło-

1) Równie często zanik śledziony (u starców lub po zapaleniu) prze
biega skrycie. Xie widzimy za życia żadnych objawów, a mimo to śledzio
na zmniejszyła się o połowę, otoczka jej surowicza jest pomarszczoną, a sama 
miazdra albo bardzo miękka, lub też nieco twardsza jak zwykle. Pomijając 
zresztą wypadki, że zwierzęta bez szkody dla organizmu znosiły wycięcie śle
dziony, przytaczam tylko spostrzeżenie B erth eta  (Oesterr. med. Wochen- 
schrift. 21. Sept. 1844): pewien człowiek uległ zranieniu brzucha, przez ranę 
wydostała się śledziona na zewnątrz. Osiem dni pozostawała w tem położeniu, 
obrzękła, uległa zgorzeli i została odciętą. Rana się zagoiła, pacjent wyzdro
wiał i przez 13 lat jeszcze pozostawał przy życiu, Przy sekcyi znaleziono 
resztę śledziony, wielkości orzecha laskowega, mocno przyrośniętą do żołądka. 
Można także porównać wypadek Siebert'a (p. 328), śledziona przedtem 
powiększona zmieniła się w guz, którego powierzchnia wynosi zaledwie 1 1/2 
cala kwadratowego, a grubość 3 linije, jest on zbity i ziarnisty. Chory zmarł 
na tyfus, otóż zachodzi pytanie, czy petocie i podbiegnięcia krwawe, które 
Si e b e r t  przypisuje zanikowi śledziony, nie były raczej wywołane przez samą 
sprawę tyfoidalną.
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wa barwa twardówki oka, oraz bladość błony śluzowej powiek i ust. 
Wielokrotnie zdarzało się, że podobne zmiany napotykane u dzieci 
i dorosłych osób, skłoniły mnie do ścisłego wybadania lewego pod- 
żebrza, gdzie w istocie znalazłem znacznie obrzmiałą śledzionę.

Powodem tego zabarwienia bywa towarzyszące zawsze prze
wlekłym cierpieniom śledziony zmniejszenie liczby czerwonych ciałek 
krwi, albo też (jak to ma miejsce przy obrzmieniu leukemicznem) zna
czne pomnożenie ciałek bezbarwnych. Towarzyszącej niedokrewno- 
ści (anaemia) przypisać wypada rytmiczny szmer lub podmuch, dają
cy się niekiedy wysłuchać przy podstawie serca lub na przebiegu 
wielkich naczyń szyjowych. Daleko rzadziej spotykamy się z szaro- 
brunatnem, ciemnem zabarwieniem skóry, już to częściowem, już ogól- 
nem, przy czem twarz chorego nabiera barwy jak u mulata, Heu- 
singer obserwował dziewczynę 17-letnią, u której nie było jeszcze 
perjodu ze znacznem obrzmieniem śledziony, kolor skóry był tak cie
mny z zielonawym odcieniem, iż pacjentka nie odważała się nigdy 
wychodzić z odkrytą twarzą na ulicę. Zabarwienia ciemne towarzy
szą tym tylko obrzmieniom śledziony, które polegają na nagromadze
niu się w niej barwika i są następstwem przebytej zimnicy lub innej 
bagiennej gorączki. Czarniaczka (Melanaemiu) stanowi w tym 
razie kontrast z leukemią, która też prawie nigdy nic towarzyszy 
obrzmieniom śledziony po zimnicy. 2)

Większa część wypadków czarniaczki rozwija się albo jeszcze 
w czasie trwania zimnicy, albo zaraz po ustaniu napadów. Występu
ją objawy mózgowo (śpiączka, bredzenie, konwulsye), objawy tyfoi- 
dalne, albo też skutkiem zamknięcia naczyń włosowatych w nerkach 
jawi się białkomocz, zatrzymanie uryny i następuje śmierć wśród obja
wów mocznicy. Nie wszystkie jednak wypadki przebiegają tak gro
źnie, gdyż nie zawsze powstaje zbyt wielka ilość barwika i zamknię
cie naczyń włosowatych ważnych przyrządów ciała.

Po przebyciu zimnicy pozostaje obrzmienie śledziony i wątroby, 
których charakter poznajemy po popielatem lub brunatnem zabarwie
nie skóry. W lecie 1859 roku widziałem podobne objawy u dwóch 
kupców z Mexyku, którzy zasięgali mej rady, chcąc udać się do wód 
mineralnych. Oba dwaj całemi miesiącami cierpieli na podzwrotniko-

1) N achtrage. i t. d. 182 3. p. 42.
2) U eber M elanam ie und dereń E rscheinungen u. F r e r i c h s a  

I. p. 325.
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wą zimnicę, śledziona dosięgała ku górze aż do 6-go żebra, wątroba 
na szerokość kilku palców wystawała z pod żeber, skóra była żółto- 
brunatnego koloru, gdy tymczasem łącznica oka była w stanie nor
malnym, a w moczu nie wykryto ani śladu barwików żółci. Uskar
żali się głównie na zaburzenia w trawieniu, zaparcie stolca i przykry 
nastrój umysłowy. Kuracya w Karlsbadzie, która zdawała mi się 
odpowiednią w obec braku objawów niedokrewności, podziałała wy
śmienicie, śledziona i wątroba zmniejszyły się znacznie a skóra stała 
się jaśniejszą. W innych jednak razach, przyłączają się objawy nie- 
dokrewności (anaemia) lub wodnistości krwi (hydraemia), które nie 
pozwalają na użycie wód alkalicznych, należy wtedy podać chininę 
i zalecić Franzensbad lub inne wody żelazne. Nakoniec bywają wy
padki, że zamknięcie naczyń włosowatych wątroby oddziaływa w ten 
sposób, że następuje zastój w żyle wrotnej, podobnie jak przy marsko
ści wątroby; występują krwotoki żołądkowe i kiszkowe, powstaje 
przesięk w jamie brzusznej, biegunka; może nawet dojść do tego, że 
komórki wątroby giną, następuje zanik przyrządu, jak to ma miejsce 
przy zatkaniach w ogóle pnia żyły wrotnej.

2) Krwotoki .  U chorych cierpiących na śledzionę widzimy 
częstokroć na woskowo bladej skórze twarzy, tułowia i kończyn dro
bne, ciemno-fioletowe wylewy krwawe—petocio. Liczba ich jest bar
dzo różną, raz jest ich niewiele, to znowu występują w niezmiernej 
ilości, niekiedy nawet, jak to widziałem u półtoro-rocznego dziecka, 
nadają skórze prawdziwy pstry wygląd. Tkanka łączna podskórna 
może być równie siedliskiem wylewów. Piorry zauważył to w do
le pachowym u kilku chorych na śledzionę. Częstokroć występują 
krwawienia na błonach śluzowych, jak naprzykład obfite krwawie
nie z nosa (nie tylko z lewego otworu nosowego), które trudne są 
do zatamowania; 1) womity krwawe,  uważane przez dawniej
szych lekarzów za objaw częsty, a przez niektórych nawet (Marcus,  
Pleischl)  za stały przy chorobach śledziony. Pogląd ten jest błę
dnym jednakże. Womity krwawe nie są bynajmniej objawem stałym, 
widzimy bowiem massę chorych na śledzionę, u których w przebiegu 
choroby ani razu womity krwawe nic wystąpiły. Oceniając dokład
nie warunki powstawania tego objawu, dochodzimy do przekonania, 
że nie zależy on bynajmniej bezpośrednio od cierpienia śledziony, lecz 
przeciwnie tak womity jak i obrzmienie śledziony są spowodowane

1) He in r ic h  1. c, p 150. Bamberger  1. c. p. 654.
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przez inne zboczenia patologiczne, to jest przez marskość wątroby 
lub zamknięcie pnia żyły wrotnej. Wiele tylko razy spotykamy się 
z obrzmieniem śledziony, a obok tego z krwawemi womitami, należy 
zbadać dokładnie wątrobę pod każdym względem. Przeglądając 
uważnie opis wypadków w „Nachtrage" Heusingera,  dochodzimy 
do przekonania, że wiele tylko razy pomiędzy objawami istniały wo- 
mity lub stolce krwawe, tam zawsze sekcya obok obrzmienia śledzio
ny wykazywała zmiany w wątrobie, (idzie autor nic nie wspomina
o zmianach w wątrobie lub zamknięciu żyły wrotnej, nie należy są
dzić, iż istotnie nie istniały, gdyż obserwacye były robione w tej 
epoce, gdy jeszcze badanie anatomo-patologiczne było rzec można 
w kolebce rozwoju.

O ile łatwem jest wyjaśnienie podobnych krwotoków ze wzglę
du na mechaniczne warunki, o tyle trudności przedstawia usprawie
dliwienie tych objawów w razach, gdzie istotnie niepodobna wykazać 
cierpienia wątroby i gdzie objaw zdaje się zależeć li tylko od samego 
obrzmienia śledziony. Nie brak różnych hypotez w tym względzie, 
ciekawego szczegółów czytelnika odsyłamy do prac Heus i ngera
i Heinricha.  W pojedynczych tylko wypadkach udało się przy 
sekcyi znaleść z pewnością przyczynę krwotoku. Tutaj należy chory 
N onata, 1) który po przewlekłej zimnicy dostał gwałtownych krwa
wych womitów. Krew fioletowa prawie, podobna do drożdży win
nych, zawierała resztki tkanki zorganizowanej, bardzo podobnej do 
miazdry śledziony. Gdy chory wyleczony w tym razie, zmarł póź
niej skutkiem innego cierpienia, znaleziono przy sekcyi stary zabli
źniony wrzód dziurawiący żołądka, zrośnięty mocno ze śledzioną. Sa
ma śledziona była wiotką, pokurczoną, płaską i składała się z właści
wej tkanki tylko w częściach obwodowych, we wnętrzu miąższ zni
knął zupełnie i z trudnością można było wynaleźć ślady naczyń śle
dziowy. W tym więc wypadku wrzód żołądka spowodował pęknię
cie śledziony, której miazdra chorobliwie zmieniona, wyrzuconą zosta
ła przez womity na zewnątrz.

Przytoczone wyżej doświadczenia Kol l i kera  i innych, nad 
kurczliwością śledziony, skłoniły Si eberta do przypisywania womi
tów krwawych samowolnemu kurczeniu się śledziony, przyczem część

1) Gaz. des hópit. 1846. N. 134,
2) Rzadko przytrafiający się zrost wrzodu rozwiniętego na dnie żołąd

ka ze śledzioną, może wedle obserwacyi Cruvei l hier’a (Anat. path. livr. 
XXX) wywołać ropne zapalenie tej ostatniej.

CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.
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krw i w niej zaw arte j gwałtownie  miała być wtłoczona w żyłę  ś ledzio

nowa. Ponieważ z ż y ły  tej nie ca ła  ilość krw i mogła się dostać 

do ż y ły  wrotnej, część jej więc wtłaczać się m iała  do ży ł żołądka, 

gdzie w y w o ły w a ła  krwotok. Jakkolw iek  teorya ta  nie jest udowod

nioną niczem, można jednak przytoczyć wypadki, w k tórych  bezpo

średnio po obfitych k rw aw ych  womitach, obrzmienie albo zupełnie, 

albo też w części przynajmniej znika; w tym razie więc womity miały 

by znaczenie k ry ty c z n e  (crisis), W  wypadkach togo rodzaju, należy 

być bardzo oględnym i n iezbyt ła twowiernym. L a t o u r  1) naprzy- 

kład p rzy tacza  w ypadek , w k tó rym  śledziona po zimnicy olbrzymie 

powiększona, ,,zajmująca prawie całą przestrzeń ja m y  brzusznej 

skutkiem gw ałtow nych  womitów krw aw ych  powróciła po miesiącu 

do normalnych rozmiarów; obrzmienie nie wróciło, gdyż nie znalezio

no go p rzy  badaniu chorej w 25 la t  później. Więcej na wiarę z a s łu 

gują  obserwacye, które wykazują, że obrzmienie śledziony po womi- 

tach znikło na czas jakiś, znowu wystąpiło  i znikło po womitach. 

a zmiany podobne t r w a ły  n aw et  ca ły  szereg lat. P rzy taczam y po

dobną obserwacyę S i e b e r t a (p. 1526).

Od kilku lat m łynarz G. P . liczący 45 rok życia, był leczony z m a łemi 

przerwam i w szpitalu  na przew lekłe obrzm ienie śledziony. Śledziona zwię

kszona na szerokość nie daje się wymacać, chory anem iczny ma skórę z lek

kim zielonawym odcieniem. A pety t dobre, kał oddawany przybiera  kolor ce- 

glasty. Częstokroć obrzm ienie zm niejsza się po użyciu żelazu i salm iaku. 

a wtedy i wygląd chorego się popraw ia; niekiedy śledziona sam a pozbywa się 

swej zawartości za pośrednictwem  żołądka (już po raz trzeci), a wtedy m am y 

kom pletny obraz opisany przez H i p p o k r a t e s a  pod nazwą „Morbus niger". 
Chory zajm ował się ciągle robotą w szpitalu, aby nie hyc wystawionym na 

szkodliwe wpływy klim atu m iejsca rodzinnego. O statni napad przedstaw ił się 

w sposób następujący: Chory pełn ił obowiązki posługacza, aż do chwili g d y 

u tra ta  sił nie uczyniła go niezdolnym do żadnego zajęcia. Śledziona ciągle 

się powiększała, a twarz staw ała się coraz bledszą. Uwolniene go od roboty 

i chciano wrócić do dawnych środków , gdy nagle dostał nudności i zem dlał. 

Badanie wykazało pom niejszenie się śledziony, zkąd wnioskowano o nastąpio- 

nem opróżnieniu je j  zawartości. W kilka godzin później chory oddał kilka 
czarnych stolców, womity krwawe nastąpiły dopiero na drugi dzień, chory w y

rzucał praw ie wyłącznie Skrzepy włóknikowe. P o krwotoku, ja k  się to zwy
kle dzieje, chory się uspokoił, niedokrewność jednak dochodziła wysokiego 

stopnia. Silny ból i zaw rót głowi , częste drobne tętno, ton systoliczny.

1) H e u s i n g e r  1. c. p. 7 6 .

Bibl. Um. Tek. Choroby przyrządów jamy brzusznej. Fr Hennoch 1 6
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z podmuchem, silne szmery tarcia w naczyniach. Przy użyciu wina czerwone- 
go, Tinct. aromat, acida, chory przyszedł do ciebie w kilka dni. Przedewszy- 
stkiem tętno zmieniło się, ton pierwszy serca stał się więcej tępym; ból głowv 
ustąpił, a po kilku tygodniach chory mógł wrócić do pierwotnego zajęcia. Ko
lor skóry na twarzy blady, brudny, śledziona wysoka na 5", szeroka na 4". 
Przy użyciu preparatów żelaznych stan chorego wybornie się poprawił, sil 
przybyło, co dozwala się zająć robotą. Rozmiary śledziony nie przekraczają 
zbytecznie normy. Wygląd dobry, znać tylko bladość zdradzającą brak krwi.

Obrzmienia śledziony, spowodowane przez zatrzymanie się re 
gularności, ustępują również szybko po womitach krwawych, może 
się to parę razy powtarzać dopóki istotny peryod nie usunie cierpię 
nia stanowczo. W ciągu lat kilku miałem w karacyi pewną 50-cio 
letnią kobietę, która od czasu zniknięcia regularności uskarżała się 
zawsze w porze wiosennej na uczucie pełności i przykrego ciśnienia 
w lewym boku. Badanie lewego podżebrza było dosyć bolesnem, 
udało się jednak wymacać powiększenie śledziony, które daleko do
kładniej wykazuje upukiwanie lewej połowy klatki piersiowej. 
Wśród ogólnego niedomagania i dosyć znacznej gorączki, obrzmienie 
w ciągu kilku tygodni powiększyło się. Nagle nastąpiły obfite stol
ce i womity krwawe, poczem wszystkie objawy choroby znikły w cią
gu dni kilku. Zupełnie podobnym jest następujący wypadek;

W Lipcu 1849 roku wstąpił do polikliniki mężczyzna, liczący 39 lat, 
który od lat 13 dostawał zawsze w miesiącu Sierpniu krwawych womitów 
i wypróżnień stolcowych. Napad podobny zwiastowało zawsze przykre gnie
cenie w okolicy żołądkowej i lewem podżebrzu, do czego przyłączały się nud
ności, obfite wydzielanie śliny i zaparcie stolca. Objawy te uprzedzały womi- 
ty krwawe na miesiąc, i istniały w chwili zgłoszenia się chorego do kliniki. 
Przy badaniu zńalazłem w lewej połowie okolicy żołądkowej i w lewem pod- 
żubrzu guz. wchodzący pod brzeg żeber i dający przy opukiwaniu ton zupeł
nie tępy, Przed laty trzynastu chory cierpiał na ziarnicę różnotypową, po 
usunięciu której, zjawił się pierwszy napad krwawych womitów. Ponieważ 
objawy związujące istniały, zaleciłem upust krwi a do wewnątrz Serum lactis 
tamarindatum; mimo to jednak w pierwszym tygodniu miesiąca Sierpnia krwa
we wymioty pojawiły się. Kiedy w czternaście dni później badałem chorego, 
zauważyłem ze zdziwieniem, że guz, będący bezwątpienia powiększoną śledzio
ną, zniknął zupełnie. Dalszy przebieg cierpienia nie jest mi znanym.

Mimo to powtarzam raz jeszcze, ze uważam samoistne kurczenie 
się śledziony, jako powód tego rodzaju womitów, za hypotezę niczem 
nieusprawiedliwioną.

Być może, że i w tych razach dokładne badanie anatomiczne 
wykaże zmiany w budowie wątroby, zwłaszcza zamknięcie światła
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gałązek żyły wrotnej przez barwikowe massy, i t. d., skutkiem czego 
śledziona mechanicznie ulegnie przepełnieniu krwią. Dlaczegożby nie 
przypuszczać, że po pęknięciu przepełnionych krwią żył żołądkowych, 
odpływ krwi z żyły śledzionowej zostaje ułatwionym przez co i sam 
guz śledziony znika. Wszakże najczęściej tego rodzaju wypadki ma
ją miejsce po przebyciu zinmicy, przyczem dość często znajdujemy 
znaczne ilości barwika nagromadzone w wątrobie. 1)

Zwykle jednocześnie lub wkrótce po krwawych womitach zja
wia się stolec krwawy, pod postacią massy ciemnej, smolistej, mocno 
cuchnącej; stolce tego rodzaju pochodzą z tego samego źródła co i wo- 
mity. Daleko rzadziej następują krwawienia z dziąseł, płuc, nerek 
i macicy, sądzimy wtedy, że mamy do czynienia z chorobą plamistą 
W erlhot”a lub gnilcem (Skorbut), a dostrzegalne obrzmienie śle
dziony czynimy zależnem od tych chorób, chociaż doświadczenie przy 
stole sekcyjnym nabyte, zupełnie podobnej zależności nie stwierdza. 2) 
Obserwowałem kilka wypadków wylewów krwistych na błonach 
wewnętrznych.

U dziecka jednorocznego z olbrzymim przerostem śledziony 
(ciężar śledziony dochodził do 111/2 uncyi) zauważono drobne wyle
wy krwawe na powierzchni niektórych przyrządów, zwłaszcza płuc, 
osierdzia, serca i nerek. Skoro takie ognisko wylewowe przetniemy,

1) Możliwem jest, że przy znacznem zwyrodnieniu śledziony krew tęt
nicza napotyka znaczne przeszkody i nie może dostać się w zwykłej ilości do 
miąższu, skutkiem czego w dużej massie i ze zwiększonem ciśnieniem wstępuje 
do tętnic żołądkowych (Art. gastro-epiploica sinistra i Art. gastr. breves) po
chodzących z tętnicy śledzionowej. Tym sposobem mogło by powstawać zna
czne przekrwienie w ścianach żołądka, a nakoniec dojść do pęknięcia przepeł
nionych naczyń. Warunki podobne nie usprawiedliwiają znikania obrzmienia 
śledziony po womitach krwawych.

2) G. v. Sam son-H imme lstiern ( Beubacht. uber den Scorbut. 
Berlin 1843)  opierając się na licznych sekcyach, jakie dokonywał na skorbu- 
tycznych, utrzymuje, że obrzmienie śledziony napotykał wtedy tylko, gdy je 
dnocześnie był zanik lub marskość wątroby (a zatem proste przekrwienie zasto
jowe w śledzionie). W. v. Samson ( Haesera Archiv. T. V) na 50 ciał 
skorbutycznych tylko 9 razy znalazł zmiany w śledzionie, i to o ile się zdaje 
przypadkowe zupełnie. Jeżeli podczas epidemicznie panującego gnilca często 
znaleziono obrzmienie i zmięknienie śledziony, to bezwątpienia zmiana ta zale
żała od jednocześnie panującej epidemii tyfusu lub zimnicy. Toż samo może
my powiedzieć o chorobie W erlh of a.

16*
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przekonywamy się, że sięga ono na 1 1/2'" w głąb tkanki przyrządu. l) 
Zupełnie podobny wypadek miałem sposobność obserwować nieco 
później. 2) Bennet u pewnej kobiety zmarłej na leukemię i obrz
mienie śledziony, która za życia częstokroć pluła krwią, a na 
skórze miała krwiste plamki, znalazł przy sekcyi cały ścienny 
listek otrzewnej oraz część jej przylegającą do przyrządów miednicy 
usiane plamkami krwistemi. Dwa wypadki krwotoków w mózgu 
z zejściem śmiertelnem obserwował Barnborger (p. 654), w jednym 
z nich znalazł tysiące drobnych bardzo wylewów włosowatych, które 
były następstwem zatkania drobnych naczyniek włosowatych przez 
barwik.

Zatrzymanie się barwika ziarnistego, krążącego we krwi, w  dro- 
bnych naczyniach włosowatych, oraz spowodowane tem zaburzenie 
w krążeniu, może w wielu razach dać powód do wylewów krwawych 
z naczyń włosowatych różnych przyrządów, jakie spotykamy obok 
przewlekłego cierpienia śledziony. Z drugiej znowu strony nie nale
ży zapominać, że po części winować należy również zniesienie 
czynności śledziony. Większość fizyologów zgadza się na fakt, że 
w śledzionie znaczna część starych komórek czerwonych krwi ulega 
zniszczeniu, z produktów rozkładu przygotowuje się materyał do bu
dowy nowych komórek. Łatwo zatem możemy sobie wyobrazić, że 
skoro zwyrodniona śledziona (przerodzenie włókniste lub mączkowate) 
stwardnieje, a tem samem nie może więcej przyjmować krwi, nastę
pują wylewy krwawe zastępcze w innych przyrządach. Za tym po
glądem przemawia Gray i Siebert, ostatni z nich przytacza na
wet opisy wypadków chorobowych, w których przy zmniejszeniu się 
śledziony, które pociągać musi za sobą koniecznie zmniejszenie lub 
zniesienie jej czynności, występowały krwawienia w różnych przy
rządach. Zwracam uwagę na 56 wypadek (1. c. p. 333), gdzie nastą
piły wylewy krwawe do jamy czaszkowej, przyczem rozwinęły się 
objawy zapalenia opony mózgowej i porażenia.

3) Wodna puchlina.  Skoro istnieje przewlekłe obrzmienie 
śledziony, bardzo często prędzej lub później zjawia się puchlina w róż
nej postaci, jako obrzęk twarzy, dolnych kończyn, jako przesięk do 
jamy brzusznej lub obrzęk płuc. Powiększona śledziona, uciskając 
na gałęzie żylne układu żyły wrotnej, może o tyle wywoływać zabu-

1) Bomberg i H enoch Klinische Ergebnisse. Berlin 1846. p. 138. 
2) Ciż sami. Klinische Wahrnehmungen u. Beobachtungen. Berlin.

1 8 5 1 . p. 160.
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rżenie w krążeniu, że nakoniec powstaje przesięk do jamy brzusznej. 
Być może, że podobny mechaniczny zupełnie sposób następuje 
obrzmienie dolnych kończyn, skoro śledziona uciśnie żyłę główną dol
ną lub jedną z żył biodrowych. Zresztą można zrobić dwa następu
jące przypuszczenia.

a) Wodna puchlina jest następstwem zmian w budowie innych 
przyrządów, jakie istnieją obok cierpienia śledziony. A zatem przy
czyną wodnej puchliny jamy brzusznej być może choroba wątroby, 
która cierpi jednocześnie w sposób podobny jak śledziona, albo też za
palenie otrzewnej; obrzęk dolnych kończyn znowu może zależeć od za
krzepu lub zatkania przez skrzepy krwi żył biodrowych, albo od 
istniejącej lecz nierozpoznanej choroby B r i g h t a, albo też nakoniec 
od wady serca. 1)

b) Puchlina jest następstwem zmiany w składzie krwi, towa
rzyszącej chorobie śledziony. Wiemy, że puchlina towarzyszy nie
wątpliwym zmianom w składzie krwi, zwłaszcza gdy ta staje się ubo
gą w czerwo ne ciałka, jak to ma miejsce przy błędnicy i przewlekłej 
zimnicy. Jako dowód mogłaby służyć ta okoliczność, że skoro tylko 
choroba śledziony ustępuje a skład krwi przytem wraca do stanu nor
malnego, wtedy i puchlina przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zmniejsza się i nakoniec zupełnie ustępuje.

Głównemi objawami przewlekłego cierpienia śledziony jest po- 
większona objętość tego przyrządu, dająca się wykazać przez wyma
canie lub opukiwanie, woskowa barwa skóry, bladość błon śluzowych, 
petocie i leukemia, wodna puchlina; mniej ważnemi są krwawienia 
z nosa, żołądka i kiszek. Niektórzy z badaczów skrzętnie zebrali 
massę innych jeszcze objawów, do których jednak nie przywiązuję 
wielkiego znaczenia pod względem rozpoznawczym, gdyż oparte są 
one na pojedyńczych obserwacyach i pochodzą z dawniejszych czasów, 
a zatem nie przedstawiają warunków ścisłości.

Bardzo prawdopodobnie, iż w wielu podobnych wypadkach ist
niało obok zajęcia śledziony cierpienie innych przyrządów, a miano
wicie też przewodu pokarmowego, co mogło dać powód do występo
wania rozlicznych objawów. Najwięcej jeszcze na uwzględnienie za-

1 ) Ztąd widzimy, jak mało można przywiązywać wartości w tym względzie 
do dawnych obserwacyi, gdy mało zwracano uwagi na zmiany anatomo-patolo- 
giczne. Starannie je jednak porównywając (naprzykład u He us i nge r a )  
znajdujemy, że w wypadkach gdzie istniała .,asct®*‘u oprócz zmian w śledzionie 
podane są także zmiany patologiczne wątroby, otrzewnej, serca i t. d.
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sługuje uczucie gniecenia, dosyć bolesne, w okolicy śledziony, ale i ten 
objaw częstokroć nie istnieje, może jednak czasami występować przy 
ucisku od zewnątrz, opukiwaniu albo też przepełnieniu żołądka i kisz
ki grubej. O objawach współczulności w lewej połowie ciała wspo
minałem już wyżej i nadmieniłem, że małą do nich przywiązuję wagę. 
Podobnie należy się zapatrywać na objawy złego trawienia, wytwa
rzanie kwasów w żołądku. Womitów, które zależą przedewszystkiem 
od cierpienia żołądka i kiszek. Mogę śmiało zapewnić, że w większej 
liczbie wypadków przewlekłego obrzmienia śledziony, będących na
stępstwem zimnicy, przewód pokarmowy, prócz lekkiego zaparcia stol
ca, w wyśmienitym znajdował się stanie. Przeciwnie w wypadkach 
leukemii, pod koniec przebiegu choroby, spotykano obfite biegunki, 
nawet krwawo, połączone z mocnem napieraniem (tenesmus), które 
często, chociaż nie zawsze, były wywołane obecnością owrzodzeń 
w kiszkach. Następująca obserwacya P. Franka przekonywa 
że mogą następować gwałtowne womity, wywołane uciśnięciem żo
łądka przez powiększoną śledzionę.

W klinicznym oddziale w Pawii leczyłem pewną kobietę, która od kilku 
lat cierpiała na guz wyraźny, twardy, wypukły w lewem podżebrzu, zajmujący 
okolicę żołądkową i sięgający aż do miednicy. Wiele tylko razy chora dosta
wała perjodit, guz się znacznie powiększał i następowały womity w ciągu czte
rech lub pięciu dni. W chwili wstąpienia do kliniki miała od kilku dni womi
ty, chociaż perjod bynajmniej nie występował. Nie wszyscy koledzy zgadzali 
się na mój pogląd, że womity byty następstwem cierpienia śledziony, gdyż cały 
brzuch był wzdętym, nigdzie nie można było domacać się guza ograniczonego, 
a womity i przedtem występowały perjodycznie. Sekcya jednak (chora wycień
czona zmarła nagle prawie) stwierdziła moje rozpoznanie. Zaraz po przecię
ciu ściany brzusznej śledziona wystąpiła na jaw, pokrywała ona i uciskała 
żołądek i kiszki, zepchnięte ku tyłowi. Była podobną do massy mięsistej, wa
żyła 16 funtów i z trudnością dawała się wydostać z miednicy, gdzie była 
wdrążoną w postaci klina. Żołądek i kiszki niezmienione bynajmniej.

Wypadek powyżej przytoczony o tyle jeszcze więcej budzi za- 
jęcia, że śledziona powiększała się przed nastąpieniem peryodu. Nie 
sam jednak peryod, ale znaczne powiększenie śledziony wywoływało 
womity, czego dowodzi ta okoliczność, iż pod koniec życia womity 
występowały niezależnie od peryodu.

Niektórzy z autorów wspominają jeszcze o objawach ze strony 
przyrządu oddechania, to jest o chrypce, bezgłosie, kaszlu, bólach 
w piersiach, duszności, które albo występują bez żadnej przyczyny,

1) Epitom. VI p. 665.
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albo też po zmęczeniu silniejszem. Objawy te zależeć mogą albo od po
wikłania ze strony płuc, albo też (zwłaszcza duszność) od ucisku wy
wieranego przez śledzionę na przyrządy klatki piersiowej. 1) Zep
chnięcie ku górze i ucisk wywierany na lewe płuco, może utrudniać 
krążenie w lewej gałęzi tętnicy płucnej, co wiedzie za sobą zastój 
w prawej komórce serca i całym układzie żylnym. Czy jednak przy- 
tem krew wstępująca ze zwiększoną gwałtownością do prawego płuca 
może spowodować krwotok lub zapalenie, jak to sądził Morgagni ,  2) 
zdaje się być dosyć wątpliwem. Wypadek poniżej przytoczony prze
konywa o znacznej uldze, jaką w podobnych razach przynosi upust 
krwi.

W miesiącu Czerwcu 1849 roku, zgłosił się do mnie młody człowiek, 
liczący lat 22, który jako żołnierz w twierdzy Poznaniu przez dwa miesiące 
chorował na endemicznie panującą tam zimnicę i niedawno został wyleczonym. 
Za przybyciem do Berlina skarżył się na mocny ból kłujący w lewem podże- 
brzu i lewej połowie klatki piersiowej. Podczas badania znalazłem te części, 
zwłaszcza podżebrze mocno napiętem i wraźliwem na ucisk, najwięcej jednak 
uderzyło mnie wyraźne i dotykalne tętnienie serca w odstępie pomiędzy trze- 
ciem i czwartem żebrem, które można było wyczuć jeszcze przy prawym brze
gu mostka. W miejscach tych wyraźnie można było slyczeć tony serca nor
malne, które w innych punktach nie były dosłyszalne. Od trzeciego żebra ku 
dołowi aż do brzegu żeber opukiwanie wykazuje zupełną tępość, szmeru pę
cherzykowego pluć nie słychać prawie. Tymczasem od trzeciego żebra ku 
górze, i od tylu oddech jest zaostrzonym, bardzo wyraźnym (respiratio puerilis). 
Płuco lewe zostało zatem zepchniętem ku górze i do tylu, a nadto uciśnięte, 
serce posunęło się ku górze o dwa odstępy międzyżebrowe. Gwałtowne bóle, 
wysoki stopień duszności oraz gorączka wskazywały potrzebę upustu krwi, bez 
względu na niedawno przebytą zimnicę. W dniu też następnym postawiono

1) Vi rc how zwraca uwagę na inne jeszcze źródło duszności w podo
bnych wypadkach. „Jeżeli czerwone ciałka krwi uważać będziemy za właści
wych pośredników oddechania, do czego nas upoważniają badania od czasu 
Jana Mul l era .  to bardzo naturalnie wymiana gazów ulegnie zmianie, 
skutkiem zwiększonej stosunkowo ilości ciałek białych, które nie mogą grać 
żadnej roli przy oddechaniu. Zaburzenia więc w oddechaniu możnaby przy
pisać zmienionym własnościom samej krwi.“ Za tem przemawia także wypa
dek opisany przez U h le’go (Virchow’a Archiv. V. 3. 1853), przy wyraźnej 
leukemii śledzionowej duszność występowała od samego początku, chociaż 
w płucach żadnych zmian nie znaleziono. B am berger wyjaśnia duszność 
towarzyszącą prawie zawsze leukemii, zapchaniem naczyń włosowatych w płu
cach przez massę białych ciałek, co też istotnie Robin znalazł w jednym 
wypadku. ( Gaz. med. 44. 1856j.

2) De sed. et. caus. morbor. Epist. XX i XXXVI.



I baniek ciętych na lewy bok, Ból i duszność szybko po t em ustąpiły , go- 
raczka znikła, że zaś stan skóry i błon śluzowych wykazywał wysoki stopień 

niedokrewnosci, przeto po czterech dniach zacząłem  dawać siarczan chininy 

(gr. j ) z żelazem  (gr. j j j ) cztery razy dziennie. Po trzytygodniow em  zaży

waniu tych środków serce wróciło do pierw otnego położenia, m iejsce stępienia 

zajął ton jaw ny, a szm er oddechowy daje się w yraźnie wysłuchać. Chory j a 
ko zupełnie uleczony opuścił szpital.

W tym więc wypadku znaleźliśmy uciśnięcie lewego płu
ca. spowodowano powiększeniem znacznem śledziony, co było je
szcze powodem wyraźnego zmieszczenia serca, zaburzenia w krążeniu 
i wywołało silną duszność i gorączkę· Chcąc zapobiegnąć krwotoko
wi lub zapaleniu płuc zaleciłem ogólny i miejscowy upust krwi. Cel 
został szybko osiągniętym, przekrwienie płuc usunięto na czas jakiś 
i można było przystąpić do zastosowania środków, które skutecznie 
wpływają na zniesienie obrzmienia śledziony.

Zmieszczenie serca ku górze, jakie obserwowaliśmy w tym wy
padku, jest jodynom następstwem bezpośredniego wpływu obrzmiałej 
śledziony na serce, 1). Jeżeli niekiedy i bez zmieszczenia zauważymy 
bicie serca, szmery podmuchowe i t. p. objawy, to zależą one od nie- 
dokrewności ogólnej, towarzyszącej obrzmieniu śledziony. Innych za
burzeń w sercu cierpienie śledziony wywoływać nie może. a wszy
stkie przykłady przytaczano przez autorów, należy brać w odwrot- 
nem rozumieniu, to jest że pierwotnie cierpi serce, a dopiero skutkiem 
zastoju żylnego śledziona ulega zwyrodnieniu. Ponieważ dzieje się 
to za pośrednictwem wątroby, przeto w podobnych razach powinniś
my spotkać odpowiednie zmiany w tym przyrządzie.

Wedle starych obserwacyi, stwierdzonych przez Grotanel- 
l i ego, Heus i ngera ,  Graves'a i innych, podczas przewlekłych 
chorób śledziony istnieje skłonność do owrzodzeń powierzchownych 
i nawet głębszych skóry, mianowicie na dolnych kończynach; niektó
rzy nawet odradzają szybkie zagajanie podobnych owrzodzeń. Jak
kolwiek sam nie posiadam pewnych spostrzeżeń tego rodzaju, to je
dnakże ze względu na znakomitą powagę naukową badaczów wyżej 
przytoczonych, nie mogę powątpiewać o częstem jednoczesnem roz-

2 4 8  choroby przyrządów jamy brzusznej .

1) Do mego oddziału przybyło przeszło dwudziestu chorych, leczo

nych przedtem  na choroby serca lub osierdzia, i u których śledziona tak  była 

powiększoną, iż u trudnia ła  czynność przyrządów krążenia, zepchnęła je  ku g ó 

rze, przez co spowodowała objawy cierpienia sercow ego"  ( P i o r r y  1. c 

p ,  3 5 ) .
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woju cierpienia śledziony i owrzodzeń skórnych. Wedle spostrzeżeń 
Twining’a szczególniej w Bengalu występują bardzo często owrzo
dzenia u osób chorych na śledzionę. Owrzodzenia tego rodzaju są 
zapewne wyrazem ogólnego charłactwa, jakie towarzyszy zwyrodnie
niu śledziony, szczególniej zdaje się. przy leukemii, przy której obser
wowano również występowanie obfitych bardzo nocnych potów.

Białkomocz (albuminuria) towarzyszący cierpieniom śledziony, 
zależy od jednocześnie istniejącego mączkowego zwyrodnienia nerek, 
oraz wskazuje na podobne zwyrodnienie w samej śledzionie. Niektó- 
rzy z autorów pomiędzy objawami obrzmienia przewlekłego śledziony 
podają zaburzenia w sferze nerwowej, a szczególniej epilepsyę, me
lancholię i t. p. Ścisły rozbiór faktu jest tu koniecznym. Nie wi
dzę bowiem żadnej korzyści w zestawianiu bez żadnej krytyki massy 
objawów, które wedle mego zdania zależą od chorób wikłających. 
Kto jest zamiłowanym w tego rodzaju opisach, temu zalecam prace 
Heusinge ra i Heinricha,  którzy z wielką starannością zebrali 
massę podobnych spostrzeżeń. Będzie to w każdym razie z pożytkiem, 
jeżeli wiemy, iż w pewnych okolicznościach przewlekłe cierpienie 
śledziony może wywołać epilepsyę lub pomięszanie zmysłów; 
co jednakże bynajmniej nie przeszkadza, że cierpienia innych przyrzą
dów, jak naprzykład wątroby lub serca, mogą sprowadzić ten sam 
rezultat.

Przyczyny.  Bardzo często nic zgoła nie wiemy o warunkach 
przyczynowych; obrzmienie śledziony bez żadnej znanej przyczyny 
rozwija się zwolna wśród zwykłych objawów. Mianowicie też dzieje 
się to w wypadkach połączonych z leukemią, zimnica będąca zwykłym 
powodem przewlekłego obrzmienia śledziony, wyjątkowo tylko po
przedzała leukemię. W niektórych razach można było wykazać 
przyczynę traumatyczną, jak to naprzykład miało miejsce w wypad
ku opisywanym przez Bary'ego, u dziewczyny 18-letniej powstał 
olbrzymi przerost śledziony (waga jej wynosiła 13 funtów 6 łutów] 
wywołany uderzeniem przez konia w lewe podżebrze.

Bardzo wyraźnym jest wpływ klimatu i warunków miejscowo
ści danej. Wszyscy autorowie zgadzają się na częste występowanie 
chorób śledziony w okolicach nawiedzanych przez malarię. Wedle 
zaświadczeń lekarzów, spotykamy bardzo często przerost śledziony 
w Bengalu, delcie Gangesu, nad Missisipi, w Sierra-Leone, w połu-

1) Presse med. belg. 1850.
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dniowej Europie 1), oraz w ogóle przy ujściu wielkich rzek i na nizi
nach, ulegających częstym zalewom. Jakkolwiek w okolicach tych 
panuje endemicznie zimnica, która bywa powodem obrzmień śledziony, 
to jednakże bywają wypadki, że powstaje przerost śledziony wraz ze 
wszystkiemi objawami charłactwa u osób, które przedtem bynajmniej 
zimnicy nie miały. Istotnie w podobnych razach przypuścić należy 
nieznane nam bliżej zakażenie malaryczne krwi, które oddziaływa 
następnie na wszystkie przyrządy, biorące udział w wytwarzaniu krwi 
to jest na śledzionę, wątrobę i gruczoły limfatyczne, i wy woluje cho
robę, zwłaszcza w śledzione, w sposób podobny, jak to się dzieje przy 
zakażeniu tyfoidalnem lub przy ropnicy.

Zarazek malaryczny działa za pośrednictwem krwi szkodliwie 
na śledzionę, nastąpi to jeszcze łatwiej, jeżeli istotnie rozwi
nie się zimnica i gdy śledziona podczas każdego napadu jest siedli
skiem przekrwienia. Tym sposobem, zwłaszcza przy długiem trwa
niu zimnicy, powstaje ciągłe przekrwienie, pęknięcie naczyń włosowa
tych, wylewy krwawe do miazdry śledzionowej, przemiana ich 
w massę barwikową. Częstość występowania przewlekłych przero
stów śledziony po przebytej zimnicy jest powodem, ze każdy lekarz 
praktykujący, znalazłszy powiększoną śledzionę, zapytuje się zwykle 
chorego, czy nie przebywał nigdy w życiu zimnicy. i w tym jednak 
względzie napotykamy w praktyce na niczem niewyjaśnioną różno
rodność, i tak u jednych osób, które całemi miesiącami miały zimnicę, 
nie znajdujemy śledziony obrzmiałej, gdy tymczasem u innych, żyją
cych w tychże samych warunkach, już kilkotygodniowa zimnica jest 
zdolną wywołać przerost śledziony.

Nic nie zyskamy w tym razie, przyjmując pewne usposobienie 
wrodzone, które zresztą niekiedy daje się wykazać. Za wyraźnem 
usposobieniem do cierpień śledziony przemawia spostrzeżenie Stal- 
part'a van der Wiel, który u pięciorga dzieci jednej matki wi
dział olbrzymi przerost śledziony w siódmym roku życia, a następnie 
zmarłych na wycieńczenie zupełne. Podobne wypadki były obser
wowane przez wielu innych. W każdym jednak razie należy być 
bardzo ostrożnym w przyjmowaniu dziedzicznego usposobienia. Spo-

1) Wedle Cl eghorna  (Heinrich l. c. p. 7 b) wpływ endemiczny 
na przerost śledziony jest tak silnym na wyspie -Minorce, iż spotykamy go 
nawet u owiec.

3) Heusinger,  Beobacht. und Erfahr. 1820 p. 23.
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strzeżenia G rotanelli’ego. które H e u s in g e r 1) przytacza jako 
dowód dziedziczności, nie rozstrzygają kwestyi, gdyż dotyczą osób 
zamieszkałych w okolicach Włoch, gdzie endemicznie panują gorączki 
bagienne. Jednakowa przyczyna wpływa na rodziców i dzieci, po
wód przerostu śledziony jest dosyć jasnym, nawet bez przypuszczania 
dziedzicznego usposobienia.

W wieku dziecinnym występuje niezbyt rzadko przerost śle
dziony (Wrisberg widział powiększenie śledziony u płodu 1 2) 
o czem już wiedział Grotanel l i ,  3 4) , gdyż powiada, że u dzieci czę
ściej występuje „przewlekłe zapalenie śledziony" aniżeli ostre, i koń
czy się zwykle puchliną wodną jamy brzusznej. Sam miałem sposo
bność zrobić liczne w tym względzie spostrzeżenia, które pomieściłem 
w oddzielnej pracy. Z siedmiu wypadków dotyczących dzieci od 
lat 1 — 3, karmionych przez matkę lub sztucznie; 5) u dwojga tylko 
poprzedzała przerost zimnica z typem codziennym lub drugodziennym, 
trwająca parę tygodni lub miesięcy. W pięciu pozostałych wypadkach 
niepodobna był,, wykazać takiego przyczynowego związku; przeciwnie 
choroba rozpoczęła się womitami lub biegunką, poczem stopniowo 
brzuch ulegał wzdęciu, czemu towarzyszyły różne zaburzenia w prze
wodzie pokarmowym, nudności, biegunka i zaparcie stolca naprzemian. 
Stale we wszystkich wypadkach występowała żółta bladość skóry, 
bardzo podobna do bielonego wosku, zabarwienie to budziło podejrze
nie cierpienia śledziony jeszcze przed wybadaniem jamy brzusznej. 
W związku z tem był wyższy lub niższy stopień niedokrewności, któ
ra zdradza się bladością łącznicy i warg. Śledziona była we wszy
stkich wypadkach dotykalnie powiększoną, niekiedy do tego stopnia,

1) N ach trag e i t. d. p. 2 5.

2) Coś podobnego obserwował P l a y f a i r  ( S c h m id t ’a Jahrb.f. 
1858. II. p. 338J. K obieta, która podczas pierwszej ciąży m iewała napady

zimnicy, urodziła dziecko z tak  powiększoną śledzioną, że dosięgała aż do pęp 

ka. Po 27 latach wielkość śledziony nie uległa zmianie, a indywiduum było 

blade i chorowite.
3_ A nim advers. ad varias acutae e t chronicae splenitidis historias. 

F lorentiae 18 2 1 .
4) R o m b e r g  i H e n o c h  K linische W ahrnehm ungen und Beoba- 

chtungen. B erlin . 1 8 5 2 . p. 159 .
5 )  Z  pomiędzy siedm iorga dzieci cierpiących na przerost śledziony,

u obserwowanych przez B a t e r s b y ego (Dublin Journal. Mat 1843), pięcioro 

było karm ionych przez 21 miesięcy. B r i g h t  (Gay  Hosp it. Report. 111. p. 
401) wspomina także o obrzmieniu śledziony u małych dzieci, przyczem  była 

tak zwana „purpura .“
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że zajmowała połowę jamy brzusznej, a brzeg jej dolny sterczał 
w okolicy podbrzusznej aż za pępek. Guz był bardzo twardy ale 
gładki i jednolity, w jednym tylko wypadku, gdzie poprzedzała zi- 
mnica, nieco bolesny. W kilku wypadkach żyły podskórne brzucha 
mocno były rozszerzone. Zawsze prawie zauważono zawiędłość skó
ry, wychudnienie, w czterech razach na skórze brzucha i kończyn, 
a raz na twarzy, wystąpiły licznie petocie i krwawe podbiegnięcia. 
Obserwowany w czterech wypadkach obrzęk twarzy i kończyn tem 
się odznaczał, że nie trwał ciągle, ale znikał i występował naprze- 
mian po kilku tygodniach. U jednego tylko dziecka zauważono obja
wy zołzów, to jest wypływ ropny z ucha i obrzmienie gruczołów 
szyjowych.

U kobiet należy zwracać uwagę na jakość i przebieg porjodu, 
gdyż po utrudnionem lub przerwanem czyszczeniu miesięcznem wy
stępuje przekrwienie śledziony wraz ze wszystkiemi następstwami. 
Wedle niektórych spostrzeżeń przerost śledziony ma również towarzy
szyć błędnicy. Canstatt  utrzymuje, że bardzo często widział 
przerost i bolesność śledziony przy błędnicy; 1) toż samo twierdzi 
S ie bert (p. 314), który przypisuje przerodzeniu śledziony brak 
czerwonych ciałek krwi. Nie potrzebuję nadmieniać, że pogląd ten 
wymaga jeszcze faktycznego stwierdzenia. Jeżeli Canstatt w je
dnym wypadku błędnicy z zejściem śmiertelnem, znalazł śledzionę 
długą na 9" a szeroką na 6", to jeszcze bynajmniej nie dowodzi, aby 
obie choroby pozostawały w przyczynowym związku.

To tylko jest pewnem, że przewlekłe obrzmienie śledziony to
warzyszy ogólnym chorobom zakaźnym, dyskrazyjnym, mianowicie 
gruźlicy, zadawnionym cierpieniom kości ( Caries, Necrosis 2) i mocno 
rozwiniętym zołzom. Przerost śledziony w tych razach polega na 
mączkowatem jej zwyrodnieniu, które jednocześnie występuje w wą
trobie, nerkach (białkomocz, puchlina) i drobnych tętniczkach. Dla 
tego też dokładne zbadanie ogólnego stanu i moczu jest niezbędnem 
w obec przerostu śledziony, gdyż dozwala na ścisłe rozpoznanie pod 
względem anatomo-patologicznym. Zwyrodnienie mączkowate zda
rza się także przy przymiotowem zakażeniu, częściej jednak jest to 
prosty przerost i stwardnienie spowodowane, rozrostem tkanki łącz
nej (V irchow). Friedreich ( Verhandlungen der naturhist. u.

1) Klinische Ruckblicke i t. d. Erlangen 1848 p. 129.
2) V irchow Archiv. V[II. 2 i 3. 1855.



PRZEROST, OBRZMIENIE, GUZ ŚLEDZIONY. 2 5 3

med. Vereins zu Heidelberg. 1858. V. p. 144) opisuje wypadek przy
miotu u pewnej 36-letniej kobiety, ze stwardniałą wątrobą i mączko
wałem zwyrodnieniem w innych przyrządach; śledziona znacznie po
większona (stępienie za życia zajmuje przestrzeń podwójną jak zwykle), 
konsystencyi woskowej i w ogóle miała wygląd jak przy wyraźnem 
mączkowem zwyrodnieniu. Część jej znaczna przylegająca do otoczki, 
była zmienioną w massą nieregularnie ograniczoną i zupełnie pozba
wioną krwi, we wnętrzu jej znajdują się części białawe lub żółtawe, 
bardziej na zewnątrz jest przezroczystą, szarawą a pod względem 
konsystencyi zbliża się do białego wosku. Wszystkie części składo
we tej massy (komórki, tkanka siatkowata i naczynia) zamieniły się 
w jednolitą szklistą massę mączkowatą, miejsca zaś biało-żółtawe we 
wnętrzu składają się zdrobnoziarnistego tłuszczu, który powstał ze 
stłuszczenia komórek tkanki łącznej, tworzącej beleczki śledziony.

Przebieg i zejście.  Obrzmienie śledziony ma przebieg bar
dzo przewlekły, trwa latami całemi. W ciągu tak długiego czasu 
widzimy kolejne zmniejszanie i powiększanie się chorego przyrządu, 
szczególniej też zmniejsza się śledziona po krwotokach żołądkowych, 
kiszkowych, rzadziej po macicznych lub z jamy nosa. Wolff  1) 
u pewnego chorego z powiększoną śledzioną (ważyła 3 funty 11 łutów) 
zauważył jej zmniejszanie się po każdem krwawieniu z nosa, i to pro- 
porcyonalnie do ilości krwi utraconej. Coś podobnego zauważył tak
że Grotanell i .  2) Po tem cośmy wspominali o fizyologicznych wa
runkach powiększania się i zmniejszania śledzieny łatwo pojąć, że 
obrzmiewa ona chwilowo po użyciu płynów w znacznej ilości. Gro
tanel l i  3) istotnie widział chorą, u której za każdym razem obrzmia
ła śledziona powiększała się, skoro tylko wypiła znaczną ilość płynu. 
Heusinger robi uwagę, że powiększenie się śledziony było zape
wne tylko pozornem, gdyż żołądek wypełniony płynem wypychał ją 
bardziej ku przodowi, przez co łatwiej można ją było wymacać.

Wśród powolnego przebiegu choroby może skutkiem nieszczęśli
wego wypadku nastąpić pęknięcie śledziony, co szybko sprowadza 
zejście śmiertelne. Pęka śledziona, jeżeli otoczka jej włóknista zostaje 
zbyt mocno napiętą. Już podczas trawienia, gdy śledziona jest prze
pełniona krwią i mocno obrzmiałą, przypadkowe uszkodzenie, upadnię-

1) Annalen der Charite. T. I. Zeszyt 1. 
2) 1. c. p. 109.

3) 1. c. p. 37.
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cie lub uderzenie w lewe podżebrze, może spowodować pęknięcie oto
czki włóknistej. Wypadki tego rodzaju należą jednak do wyjątko
wych, zwykle pęknięcie zależy od chorobliwej zmiany samej miazdry 
i otoczki. 1) Wspominaliśmy już wyżej o rozerwaniu śledziony 
w czasie napadu zimnicy, przy tyfusie i tyfoidzie cholerycznym. Zda
je się, że obrzmienia śledziony, pozostające po przebytej zimnicy, uspo
sabiają szczególniej do jej uszkodzenia. Pewien młody człowiek od 
18 dni wyleczony z zimnicy, trwającej przeszło dwa miesiące, ude
rzył się w brzuch siodłem, jadąc konno, i w kilka minut zmarł. Przy 
sekcyi znaleziono rozdarcie powiększonej znacznie śledziony. 2) Podo
bne wypadki były opisywane przez rozmaitych autorów, we wszyst
kich prawie przyczyną rodarcia było mechaniczne obrażenie lub 
zbytnie wysilenie. U pewnego mężczyzny, obserwowanego przez 
M oissner’a, po przebytych kilku napadach zimnicy, podczas jazdy 
konnej śledziona uległa rozdarciu, a pewna jej część została oderwaną 
i wtłoczoną aż do miednicy. W tym razie była ona nie tylko powię
kszoną ale i miękką bardzo. Śmierć po rozdarciu śledziony następu
je niekiedy natychmiastowo: w 17 wypadkach zestawionych przez 
Vigla 1 2 * 4) nastąpiło to 4 razy. Częściej jednak upływa pomiędzy 
rozdarciem i zgonem kilka a nawet 24 godzin, a w jednym wypadku 
okres ten trwał przez sześć dni. Playfair,  5) który na nizinach 
Bengalu przy endemicznych ziarnicach często się spotykał z obrzmie

1) Okoliczność ta ma wielkie znaczenie pod względem sądowo-l2kar - 
skim. Jako przykład przytaczam wypadek opisywany przez Herrick'a 
(Lond. med. Gaz. April. 1846). Pewien mężczyzna zmarł w 25 minut po 
otrzymaniu uderzenia w lewe podżebrze. Sekcya zrobiona w 24 godzin pó
źniej nie wykazała żadnego zewnętrznego obrażenia. Po otworzeniu jamy 
brzusznej wylało się z niej 2 — 8 kwart ciemnej, po części skrzepłej krwi. 
Śledziona była pięć razy większą jak zwykle i tak miękką, że lekki ucisk pal
cem wystarczał do zgniecenia jej; na tylnej jej powierzchni znaleziono ranę 
rozdartą, długą na 5 cali i sięgającą głęboko w miazdrę. Sprawcę śmierci 
oskarżono o zabójstwo, ale uwolniono od kary, z powodu, że uszkodzona śle
dziona już przedtem uległa znacznej patologicznej zmianie. Przeciwnie w wy
padku opisanym przez Sal l ucego (Ij. flliatre Seberio. Czer. 1846) sprawcę 
śmierci ukarano, albowiem śledziona będąca przedtem w stanie zupełnie nor
malnym, pękła w dwóch miejscach od gwałtownego uderzenia w okolicę lę
dźwiową, przyczem uderzony zmarł natychmiast.

2) P i g n e  Bullet. de. la soc. anat. 1827. p. 125.
2) Caspera  Wochenschrift. 1833. p. 969.
4) Arch. gener. Janv. 1844.

5) Edinb. med. Journ. April 1857,
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niem śledziony, i widział 20 wypadków rozdarcia jej, utrzymuje, że 
śmierć następuje po upływie 2—20 minut. Przy znacznem rozmię
kczeniu miazdry słabe już uderzenie może wywołać smutne bardzo 
następstwa. Objawy towarzyszące rozdarciu śledziony niczem się 
nie różnią od objawów krwotoku wewnętrznego. Vigla obserwo
wał stale ból w okolicy podżebrza, który rozszerza się na cały brzuch, 
objaw ten nie ma tej doniosłości diagnostycznej jak dokładna znajo
mość poprzedniego stanu śledziony. Na uwagę zasługuje brak zmian 
zapalnych otrzewnej, których Vigla nie znajdował nawet w tych 
razach, gdzie pomiędzy rozdarciem śledziony a śmiercią upłynęło kil
ka dni, chociaż brzuch był wzdęty, chełboczący i wrażliwy na ucisk. 
Okoliczność ta jest ważną pod względem rokowania. Niebezpieczeń
stwo grożące życiu przy rozerwaniu śledziony nie polega na gwałto- 
wnem zapaleniu otrzewnej, jak to ma miejsce przy rozdarciu żołądka 
lub kiszek, ale zależy od utraty krwi i działania wylewu na układ 
nerwowy jamy brzusznej. Jeżeli chory przeniesie wpływ wylewu na 
nerwy i gdy sam wylew nie jest zbyt wielkim, można by sądzić, że 
wyzdrowienie jest możliwem na drodze wessania wylewu i zabliźnie
nia rany. 1) W wypadku opisanym przez Wustefelda,  * 2) gdzie 
śmierć nastąpiła w 14 dni po rozdarciu śledziony wśród objawów za
palenia otrzewnej i kiszek, znaleziono częściowe połączenie brzegów 
rany przez wysięk plastyczny. Podobne spostrzeżenie zrobił Lloyd,  3) 
w trzy dni po pęknięciu śledziony (długa na 10", mało zmieniona, 
pęknięcie na tylnej powierzchni, długie na 1 '/2") znalazł brzegi rany 
połączone mocno przylegającym skrzepem włóknikowym. W jamie 
brzusznej było około 30 uncyi płynnej krwi, a na otrzewnej lekkie 
ślady zapalenia. U zwierząt domowych, u których śledziona dosyć 
często ulega rozdarciu, wedle spostrzeżeń Gurlt’a 4) zabliźnienie nie 
należy do rzadkości. Heinrich robi tu słuszną uwagę, że u zwie-

]) G luge (Atlas, der path. Anar. Zeszyt. XI)  uważa wodę i krew, 
nawet skrzepniętą, zaś płyny najłatwiej ulegające wessaniu. Wspólnie 
z T h ie r n e sse ’m dwom silnym psom wprowadzono do jamy opłucnej i otrze
wnej około dwóch uncyi krwi, to jest skrzepu i surowicy. (4 Sierpnia 1845 
roku). Dnia 9 Września zwierzęta zabito, a przy sekcyi nie znaleziono ani 
śladu wprowadzonej przed miesiącem krwi. Rany w błonie surowiczej były 
tak dokładnie zabliźnione, że nie można było zauważyć resztek żadnego 
wysięku.

2) De ruptura lienis. Berolini 1829.
3) Lancet. 18 Oct. 1858.
4) Patolh. Anat. der Haussaugethiere I. p. 196.
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rząt śledziona w chwili rozdarcia znajduje się w stanie normalnym, 
gdy tymczasem u ludzi rozdarcie jej jest zwykle następstwem zmian 
patologicznych. W każdym razie nie należy w podobnych wypad
kach ograniczać się obserwowaniem chorego tylko. Zalecamy okła
dy lodowe, dajemy do wewnątrz duże dawki kwasów mineralnych, 
a przedewszystkiem każemy zachować bezwarunkowy spokój i djetę: 
dla usunięcia bólów Vigla zaleca opium, podobnie jak przy uszko
dzeniu innych przyrządów jamy brzusznej. O wyleczeniu należy mó- 
wić bardzo oględnie, i tak naprzykład opisywany przez Saltera  
wypadek rozdarcia śledziony z zachowaniem chorego przy życiu 
zdaje mi się dosyć wątpliwym. Guz rozdarty mógł być po prostu 
torbielą.

Rozdarcie śledziony należy w ogóle do rzadkich zejść obrzmie
nia. Daleko częściej śledziona stopniowo brzmieje coraz więcej, cho
rzy ulegają charłactwu, wyniszczeniu, wodnej puchlinie i umierają 
skutkiem obrzęku płuc, do czego przyczyniać się jeszcze mogą różne 
powikłania. Najgorszem jest rokowanie w tych wypadkach, w któ
rych trudno znaleść przyczynę cierpienia, jak to bywa przy leukemii, 
albo gdy podejrzywamy mączkowate zwyrodnienie. Tymczasem zi- 
mnica lub działanie szkodliwe danej miejscowości, gdzie panują go
rączki bagienne, pozwala się spodziewać pomyślniejszego zejścia, na
wet po wystąpieniu puchliny.

Leczenie.  Różnorodna jakość przerostów śledziony dosta
tecznie wyjaśnia różny skutek leczenia. W ogóle przy tem cierpie
niu istnieje wskazanie dla użycia chininy i ż e l a z a . 2) Żelazo 
dajemy ze względu na jego działanie toniczne, ułatwiające wytwarza
nie haematyny we krwi zubożałej, działanie chininy jest niejasnem 
i opiera się na licznych hypotezach. Po odkryciu przez Koliiker'a 
włókien mięśniowych w śledzionie, Siebert  wpadł na myśl, czy 
czasem działanie chininy przy obrzmieniach tego organu nie polega 
na wpływie jej wzmacniającym czynność tych włókien, przyczem sil- 
niejsze ich kurczenie się usuwało by krew w śledzionie nagromadzo
ną. Istotnie nie można wszystkiego przypisywać przeciw-typowemu 
działaniu chininy, gdyż oddaje ona wielkie usługi tam nawet, gdzie

1) Schm idt’» Jahrb. f. 1858. II. p. 387.
2) Już C elsus powiada, że konie pijące wodę, wypływającą z kuźni, 

mają bardzo małe śledziony. Twi ni ng utrzymuje, że z dobrym skutkiem da
wał przy powiększeniu śledziony wodę, w której kowale chłodzą rozpalone 
żelazo.
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nie było przedtem zimnicy. J a k s c h 1) u dziecka 11-miesięcznego 
zauważył znaczne powiększenie śledziony po biegunce, trwającej przez 
kilka tygodni, obrzmienie było prawie niebolesnem i spowodowało 
znaczne wycieńczenie pacjenta. Zalecił: Extract. Chinae frig. parat. 
Po 9 j— 3 j dziennie. Prz' używaniu tego środka w ciągu czterech 
tygodni śledziona zaczęła się zmniejszać, nakoniec wróciła do normal
nych rozmiarów, a dziecko przyszło do zdrowia. Z tem większą na 
dzieją w pomyślny rezultat dajemy chininę w tych razach, gdy prze
rost śledziony jest następstwem zimnicy. Dawno już dawano w po
dobnych wypadkach korę chinową. Widzimy tutaj istotne znacze
nie terapeutyczne wskazania przyczynowego. Im świeższym będzie 
wypadek, tem łatwiej osiągniemy zamierzony rezultat, bez pomocy 
innych środków.

Dnia 17 Czerwca 1851 roku przyniesiono mi chłopca sześcioletniego, 
który od sześciu tygodni miewał codziennie napady zimnicy pomiędzy 11 a 2 
godziną w południe. Wiele środków, a nawet i chinina, pozostały bez żadnego 
skutku, gdyż nie stosowano ich z należytą oględnością. Od tygodnia napady 
prawidłowe ustały, były tylko napady poronne, lekkie dreszczyki oraz przecho
dzące uczucie gorąca. Cera biada, skłonność do potów. Brzuch wzdęty, bę- 
bnisty. Od szóstego żebra po lewej stronie aż do brzegu żeber ton przy opu
kiwaniu zupełnie tępy, brak szmeru oddechowego, lewe podżebrze napięte, 
ucisk pod brzegiem lewych żeber sprawia ból. Rozpoznanie: powiększenie 
śledziony ku górze. Leczenie: Chinin, sulphur. gr. j cztery razy dziennie. Dnia 
2 4 gorączka zupełnie znikła, tępość zaczyna się poniżej siódmego żebra. Dnia 
8 Lipca zupełne uleczenie, tępość śledziony zaczyna się pomiędzy dziewiątem 
i dziesiątem żebrem. Wygląd doskonały. Zalecono jeszcze zażywanie kory 
chinowej w proszku.

Jeżeli upłynął czas dłuższy od zniknięcia napadów zimnicy, lub 
gdy charłactwo jest znacznem, wtedy otrzymamy lepszy rezultat, 
łącząc chininę z przetworami żelaza.

I. W Listopadzie 1850 roku leczyłem dwunastoletniego chłopca, który 
przez dwa miesiące miewał co drugi dzień napady zimnicy. Od trzech tygodni 
gorączka ustąpiła, ale za to zjawił się wygląd charłaczy, upadek sił, tęsknota, 
złe trawienie, wiotkość skóry i obrzmienie śledziony ku górze. Serce podnie
sione aż do trzeciego żebra, od tego punktu aż do podżebrza istnieje tępość 
z boku ku przodowi. Dziąsła obrzmiałe. Leczenie .  Chinin, gr. j ,  Ferri 
muriat. amon. gr. j j  co trzy godziny w roztworze. Po upływie czterech tygo-

l) Prager Vierteljahrsschrift. T. I I . Zeszyt 1.

Bibl. Um. I.ek. Choroby przyrządów jamy brzusznej .—Pr. Hanoch. 17
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gni to jest 16 Stycznia 1851 roku, tępość rozpoczyna się od czwartego żebra, 
serce opuściło się nieco ku dołowi, granice śledziony prawie normalne, dziąsła 
w stanie dobrym. Lekarstwo dawano jeszcze w ciągu czternastu dni, aż do 
zupełnego wyleczenia.

11. Kobieta trzydziestoletnia miewała przez siedem tygodni napady zi- 
mnicy, przyczem używała tylko środków domowych, obrzmienie śledziony do
chodzi znacznych rozmiarów. Badając chorą w klinice, znalazłem dotykając 
się i opukując, śledzionę twardą, gładką, wrażliwą; wystawała na cztery palce 
pod brzegiem żeber i sięgała brzegiem aż do linii białej. Cera woskowa, obrzęk 
dolnych kończyn bez białkomoczu, silne osłabienie i brak perjodu od trzech 
miesięcy. Od Czerwca aż do Sierpnia 1849 roku dawano chorej żelazo w po
łączeniu z małemi dawkami chininy, i to z tak dobrym skutkiem, iż pod koniec 
Sierpnia chora opuściła szpital w stanie kwitnącego zdrowia. Obrzmienie śle
dziony znikło zupełnie.

Następująca, obserwacya Hewsona 1) zasługuje tembardziej 
na uwzględnienie, ponieważ wykazuje skuteczność wymienionych 
środków nawet przy leukemicznem obrzmieniu śledziony, która jak 
wiadomo opiera się wszystkim środkom.

C. R. liczący 17 lat wieku, w końcu Listopada 1851 roku zachorował 
podczas dwudziesto-trzy-dniowej podróży morskiej, przybył z okolicy gdzie pa
nują gorączki bagienne. Nie miał jednak nigdy zimnicy; w drodze zaczął do- 
znawać bólów w dolnych kończynach i czuł się mocno osłabionym. Od kilku 
dni nogi są obrzmiałe, do czego przyłączyła się jeszcze biegunka i krwawienie 
z nosa. Przy wstąpienia do szpitala (18 Grudnia 1851 roku) miał wygląd 
anemiczny, i brzuch mocniej wzdęty z lewej strony. Przez ścianę brzuszną 
można było wyczuć brzeg dolny guza, który stosownie do wypadku opukiwania 
rozpoczyna się od brzegu dolnego szóstego żebra lewego i w odległości 1" od 
linii środkowej zstępuje równoległe do niej na 8 1/2 cala ku dołowi, szerokość
jego wynosiła około 8". Wątroba występuje na 1 1/2 " z pod brzegu prawych
żeber. Mocz oddawany w małej ilości, bez białka, w okolicy serca i wielkich 
naczyń słychać podmuch. We krwi znajduje się przeważna ilość ciałek białych, 
które pod wpływem kwasu octowego dają zwykły odczyn. Drugiego dnia były 
gwałtowne dreszcze, a gorączka trwała aż do wieczora. Zalecono: Chinin, sul- 
phuricum gr. I V  cztery razy dziennie, pigułki z żelazem i napar z Baccae Ju- 
niperi. Po pięciu dniach obrzęk kończyn i biegunka ustąpiły, mocz odchodzi 
obficiej, tętno średnie 100 uderzeń na minutę. Siódmego dnia: śledziona po
mniejszyła się, brzeg jej przedni cofnął się ku żebrom o 1 l/2". W osadzie 
moczu znaleziono trójfosforany (Tripelphosphat), kryształy kwasu moczowego 
i nabłonek. Dawano dalej chininę w mniejszych dawkach. Po upływie dni 
piętnastu, 6tan dobry, cera na twarzy polepszona, apetyt i stolce prawidłowe. 
Śledziona cofnęła się jeszcze o 1", wątroba sięga aż do grzebienia kości bio
drowej. Krew w tym samym stanie jak przedtem. Zalecono pigułki rtęcio-

1) Americ. Journ. Oct. 1 852.
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we i djetę mleczny. Dnia 32-go, śledziona długa na 5", wątroba występuje 
z pod brzegu żeber na 2", stan ogólny zadawalniający, krew nie uległa zmia
nie. Po  silnym napadzie womitów i biegunki znaleziono 34-go dnia: śledzio
na znowu powiększona o 1" więcej, jak w czasie wstąpienia do szpitala. Zale
cono: Chinin, sulphur. gr. IV  trzy razy dziennie Dnia 41-go: śledziona 
zmniejszona o 1", wątroba sterczy z pod ż.eber na 3 cale; we krwi jednak zna
leziono już mniej ciałek białych. Po upływie 61 dni śledziona i wątroba wró
ciły do prawidłowych rozmiarów, a krew wydawała się zupełnie prawidłową. 
Chory opuścił szpital 16 Lutego 1852 roku zupełnie uleczony. Do Kwietnia 
nie zaszła żadna zmiana, zdaje się, że ilość białych ciałek krwi znowu się 
zwiększyła.

U tego chorego zatem była leukemia śledzionowa, połączoną 
z podobną zmianą w wątrobie. I w tym wypadku zimnica nie po
przedzała choroby, gdyż dreszczy, jakie wystąpiły na drugi dzień po 
przebyciu do szpitala, nie można za jej napad uważać. Skuteczne 
działanie chininy i żelaza, zwłaszcza pierwszej, jest bardzo wyraźnem, 
przeciwnie pigułki rtęciowe, przepisane wedle rutyny anglo-amery- 
kańskiej, skoro tylko zauważono obrzmienie śledziony, opóźniły tylko 
wyzdrowienie; porzucono je też wkrótce i powrócono do chininy.

W wypadkach powyższych, środki używane działają stosunko
wo prędko, daleko prędszem jeszcze było działanie u pewnego chore
go żołnierza, o czem już wyżej mówiłem. Nie zawsze jednak skutek 
następuje wyraźnie i szybko, potrzeba wtedy wytrwałości, aby nie 
zrażając się prowadzić dalej leczenie, które zdaje się być bezskute- 
cznem. Na uwagę zasługuje następujący wypadek, który sam obser
wowałem: 1)

M a r i a  Enge l h ardt, lat 1 3/4 przyniesioną została do kliniki 14 Sty
cznia 1847 roku w stanie bardzo smutnym. Dziecko pierwotnie zdrowe, od
dane zostało na wykarmienie obcym osobom, u których było zaniedbanym i źle 
karmionem, tak iż matka przed pół rokiem zmuszoną była je zabrać do siebie 
w stanie zupełnego wycieńczenia. W czasie ubiegłego lata dziecko, wedle 
opowiadania matki, miewało napady gorączki, kończące się potami, które po
wtarzały się co trzeci dzień. Szczególnie blado-żółtawa, woskowa cera twa
rzy skłoniła mnie do wybadania przedewszystkiem śledziony. Brzuch był 
znacznie wzdęty, chociaż nie było w nim bynajmniej zebranego płynu. Na ca
łej przestrzeni brzucha otrzymujemy przy opukiwaniu ton jasny tympanityczny, 
z wyjątkiem pewnej części z lewej strony, ograniczonej dwoma linijami. to jest

1) Romber g  i He no c h  Klinische Wahrnehmungen und Beoba- 
chtungen p. 16C.

17*
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od dołu liniją idącą poziomo od pępka do lędźwi, i od przodu liniją pionową 
idącą od spojenia pomiędzy częścią chrząstkowatą i kostną ostatniego żebra 
prawdziwego, aż do przecięcia się z liniją poprzednią. Cała ta przestrzeń, da
jąca ton tępy, była wypełnioną ciałem twardem ale gładkiem, które daje się 
wymacać jeszcze pod żebrami, a ku dołowi na półtora palca poniżej pępka. 
Że ciałem tem była śledziona, o tem przekonywamy się bardzo wyraźnie, gdyż 
brzeg jej ostry daje się w pobliżu pępka wyraźnie wyczuwać. Twarz, ręce 
i nogi brzękły kilka razy, w chwili jednak obecnej obrzęku nie ma. Próbo
wano leczenia za pomocą zachwalanego bardzo w Anglii bromku potassu (Kali 
bromatum). Środek ten dawano w ilości 1— 3 gran (stopniowo zwiększając 
dawkę) w połączeniu z winem węgierskiem (po 20 kropel dziennie) aż do po
czątku Maja. Cera i odżywianie polepszyły się, ale śledziona nie uległa ża
dnej zmianie, i dlatego zaczęto dawać Amon. muriat, ferruginos (gr. jj cztery 
razy dziennie). W Czerwcu dopiero powiększono dawkę tego środka do gran 
trzech, a obok tego zalecono kąpiele (z g  j pule. globul. martial i 1/2 funta 
soli mineralnej z Kósen), przyczem zauważono 30 Lipca zmniejszenie się śle
dziony. Leczenie prowadzono wytrwale dalej w tem sam sposób, to też 2 Li
stopada śledziona zmniejszyła się o połowę, a 12 Stycznia 1848 roku, a zatem 
po całorocznej kuracyi, można było wyczuć ostry brzeg śledziony w odległości 
trzech palców od pępka. Nakoniec 29 Maja obrzmienie śledziony znikło zu
pełnie, a dziecko dobrze odżywione i zdrowe opuściło klinikę. W Lutym 1849 
roku matka przedstawiała nam dziecko w kwitnącym stanie zdrowia.

W wypadku powyższym używano żelaza zewnętrznie w posta
ci kąpieli. W tym ostatnim celu bierzemy jedną lub dwie tak zwane 
Globul. martiales, albo też §  j — jj Pulv. glob. mart. lub nakoniec ta
ką samą ilość Tinct. ferri. muriatici oxydulati; przy mocnem wy
cieńczeniu dodajemy do kąpieli odwaru słodowego lub roztworu soli 
kuchennej. Zalecamy również używanie wód mineralnych żelezistych 
Pyrmont, Driburg, Spa, Franzensbad i t. d., skutek będzie jeszcze le
pszym jeżeli chory znajduje się w górskiem powietrzu, które doskona
le oddziaływa na zubożałą krew, obfitując w tlen. Szczególniej nale
ży zalecać kąpiele i okłady błotne obok wody Franzensbad. Przeci
wnie zalecane przez niektórych wody alkaliczne, jak Karlsbad, Marjen- 
bad nie będą odpowiedniemi w obec wadliwego składu krwi, i dlatego 
niechętnie zgadzamy się na ich używanie. W tych tylko wypadkach, 
gdzie niedokrewność nie dosięgła wysokiego stopnia, można zalecać 
wody alkaliczne, jako przygotowanie do wód żelezistych. Gdzie nie- 
dokrewności nie ma, co się bardzo rzadko przytrafia, u osób silnych, 
w których wątrobie i śledzionie nagromadziło się dużo barwika, mo
żna bez żadnego wachania zalecić Karlsbad. W dwóch wypadkach,
o których wyżej wspominałem, otrzymałem tym sposobem doskonały
i trwały rezultat. Nie widziałem pomyślnych rezultatów przy uży
waniu preparatów jodu, to jest jodku potasu lub żelaza, chociaż często
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bywają one zalecanemi przy przeroście śledziony; toż samo mogę po
wiedzieć o zachwalanym w Anglii (Will iams) bromku potasu. 
Gintrac 1) w jednym wypadku przerostu śledziony (po zimnicy), 
połączonym z niedokrewnością, przesiękiem w jamie brzusznej i obrzę
knięciem kończyn, widział szybkie i pomyślne działanie siarczanu tlen
ku manganu (Mangan. oxydul. sulphuric.) . Obserwacya ta znajduje 
stwierdzanie w spostrzeżeniach Hannon’a, który zaleca przy niedo- 
krewności sole manganowe (po 1/4—2 i więcej gran).

Wielu z lekarzów zalecało również stosowanie zewnętrznych 
środków. I tak lekarze z okolic międzyzwrotnikowych zachwalają 
okłady i kąpiele na nogi z wody królewskiej, drażnienie skóry i re- 
wulsye w okolicy śledziony za pomocą zawłok, moksów a nawet roz
palonego żelaza. 2) Środki te są w części bezskuteczne, a nawet po
ciągnąć mogą szkodliwe następstwa przy istniejącem osłabieniu 
i charłactwie. W obec tak niekorzystnych warunków wpadnięto na 
myśl, aby wycinać nieuleczalnie powiększoną śledzionę. Na myśl tę 
naprowadziły doświadczenia fizyologiczne, zwierzęta po wycięciu śle
dziony pozostają przy życiu, a nawet u ludzi zdarza się, że po zranie
niu brzucha śledziona wypada przez ranę, zostaje odciętą w części lub 
zupełnie, a mimo to chorzy przychodzą do zdrowia. 3) Istotnie ope- 
racya ta była dokonaną przez Qui t tenbaum’a 4) i Klichler'a, 5) 
w obu jednak wypadkach zakończyła się śmiercią pacjenta. Obja
śnienia co do operacyi umyślnej lub przypadkowej, jakie znajdujemy 
w wybornej pracy Simon’a 6) nie zachęcają bynajmniej do jej wy
konywania. Simon bardzo słusznie jest przeciwnym odejmowaniu 
śledziony wędrującej. Wedle jego zdania operacyę można by doko
nywać tylko w tych wypadkach, gdzie chory jest dosyć silnym je
szcze, choroba nie rozwinęła się zbytecznie, a mimo to występują 
objawy zagrażające szybką śmiercią, to jest przy pęknięciu śledziony 
lub zaciśnięciu kiszek przez obrzmiałą śledzionę.

1) Union. med. 1853. p. 69.
2) H einrich  1. c. p. 422.
3) M orgagn i de sed. et caus. morb. Epist LXV. 10; Be r t he t  

Gaz. med. 1844. N. 28.
4) Commentatio de splenis hypertrophia et historia exstirpationis sple- 

nis hypertrophici. Rostock 1 836.
5) Exstirpation eines Milztumors. Darmstadt. 1855.
6) Die Exstirpation der Milz nach dem jetzigee Standpuncte der Wis- 

senschaft. Giessen. 1857.
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V. Nowotwory śledziony.

1) Gruźl i ca .

Zdarza się, zwłaszcza w wieku dziecinnym, w połączeniu z gru
źlicą ogólną ostrą lub przewlekłą, i to nawet dosyć często. Jeżeli to 
była gruźlica ostra, wtedy znajdujemy w śledzionie niezmierną liczbę 
ziarniny białawej, podobnej do pęcherzyków, wielkości ziarnkamaku, 
przy gruźlicy przewlekłej spotykamy guziczki szare lub żółte, se
rowato, wielkości niekiedy ziarnka grochu, we wnętrzu niektórych 
spotykamy ognisko rozpadowe. Za życia nigdy nie widziałem obja
wów, któreby wyraźnie ukazywały na cierpienie śledziony, chociaż 
srkcya później wykryła w niej massę gruzełków.

2) R ak i B ą b l o w i e c .

Zdarzają się bardzo rzadko. Rak, wedle Rokitansky'ego
,,jest móżdżakiem i występuje przy obszernych zwyrodnieniach w in
nych przyrządach, szczególniej obok raka wątroby i gruczołów brzu
sznych. Występuje niekiedy pod formą jednego guza większego, 
który rozciąga a nawet rozrywa otoczkę śledziony, to znowu jako
kilka guzów, najrzadziej jako guziczki liczne rozsiane w śledzionie
wielkości ziarnka grochu, fasoli lub orzecha laskowego'·. Co się ty
czy bąblowca śledziony, który zdarza się niekiedy przy podobuem 
cierpieniu wątroby, polecam pracę Cruveil hier'a (Livr. XXXV) . 
Tak bąblowce jak i raki mogą być rozpoznawane, jeżeli uda się wy- 
cać nierówną, pogarbioną powierzchnię powiększonej śledziony.



CHOKOBY ŻOŁĄDKA.

W poprzedzających rozdziałach obecność guza (tamor) w jamie 
brzusznej służyła za podstawę badania. Usiłowałem, biorąc ten objaw 
za punkt wyjścia, przedstawić klinicznie cierpienia wątroby i śledzio
ny. Na usprawiedliwienie tej metody powiem, że w cierpieniach tych 
narządów, obrzmienie ich stanowi w większej liczbie wypadków objaw 
główny, który przedewszystkiem zwraca uwagę badającego lekarza. 
Obecnie przechodząc do opisu chorób przewodu pokarmowego, i trzy
mając się tejże samej metody, biorę za podstawę opisu objaw wybitny, 
charakterystyczny, to jest ból. Wspólny ten objaw stanowić będzie 
punkt wyjścia klinicznego opisu i ugruntowania rozpoznania różniczko
wego chorób.

Napady bólu w okolicy żołądkowej (to jest części ściany brzu
sznej, która znajduje się pomiędzy wyrostkiem mieczykowatym, pęp
kiem i podżebrzami) noszą ogólną nazwę „kardjalgii-‘ czyli kurczów 
żołądka. Jeżeli chory uskarża się na ból mniej lub więcej gwałtowny, 
umiejscowiony w tej okolicy, potrzeba aby lekarz postawił sobie prze- 
dewszystkiem dwa pytania: 1) Czy ból jest czysto charakteru nerwo 
wego (neuralgia), czy też polega na zmianie w budowie narządów 
w okolicy tej położonych; i 2) która część jest siedliskiem bólu?

Rozstrzygnięcie pierwszego pytania nie jest rzeczą tak łatwą, 
jakby to się zdawało czytającemu dzieła podręczne patologii. Za 
charakterem nerwowym bólu przemawiają w prawdzie objawy tego 
rodzaju, jak przebieg napadowy z przerwami, w których chory bólu 
nie doznaje, niepowiększanie się a nawet zwalnianie bolesności pod
czas ucisku, ale objawy to nie rozstrzygają kwestyi bezwarunkowo. 
Tymczasem przypominam, iż tego rodzaju bóle mogą nieraz towarzy
szyć nawet wrzodom dziurawiącym żołądka. Strzedz się więc wypa-
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da, przyjmować jeden podobny objaw jako stanowczą wskazówkę roz- 
poznania, które jest możliwem dopiero po zestawieniu i porównaniu 
wielu innych objawów towarzyszących chorobie. Takież same tru
dności nastręczają się przy określeniu siedliska wrażeń bolesnych. 
Zwróćmy uwagę na to, jak wiele przyrządów należy w okolicy żołąd
kowej uwzględniać, a mianowicie: skórę zewnętrzną, powięzie, żołą
dek, dwunastnicę, kiszkę poprzeczną, wątrobę, zwój słońcowy. Wy
tworzenie ogólnych reguł rozpoznawczych nie doprowadziłoby w tym 
razie do żadnego rezultatu; przeciwnie rezultat daleko lepszy zdaje 
się osiągniemy, skoro rozbierzemy szczegółowo wszystkie choroby 
mogące się w tej okolicy rozwijać.

Stosownie do różnych gałęzi nerwowych odróżniamy w okolicy 
żołądkowej cztery różne newralgie:

1) Ból nerwowy międzyżebrowy (Neuralgia intercostalis) skóry 
zewnętrznej.

2) Nerwoból nerwu w żołądku (Gastrodynia neuralgica wedle 
Romberga).

3) Nerwoból w zwoju słońcowym (Netiralgia coeliaca).
4) Nerwoból wątrobowy, w splocie wątrobowym (Netiralgia he-

patica).
Nerwoból  mi ędzyżebrowy o tyle zasługuje na uwagę, 

o ile dotyka jeden zdolnych przestworów międzyżebrowych, zkąd 
gałązki nerwów przechodzą i na skórę okolicy żołądkowej. Dolegli
wości kardjalgiczne wywołane podobnym nerwobólem nigdy nie ogra
niczają się do okolicy żołądkowej, zwykle ból występuje na przebiegu 
całej długości nerwu, bywa opasującym, sięga od stosu kręgowego 
aż do okolicy żołądkowej. Ból przytem jest wyraźnie powierzcho
wnym, przekonałem się również, że słabnie w natężeniu przy rozcie
raniu lub mocnym ucisku na okolicę bolesną, objawy zaś, które można 
by odnosić do cierpienia żołądka lub wątroby wtedy tylko występują, 
skoro istnieje powikłanie z istotnym nerwobólem tych przyrządów. 
Szczegółowy opis podobnego nerwobólu znajdzie czytelnik w dziełach 
Valleix'a 1) i Romberga.  2) Nadmieniam, że do nerwobólów 
międzyżebrowych zaliczam także bóle kardjalgiczne połączone z uczu
ciem ściskania (zesznurowania), jakie często towarzyszą próchnieniu

1) Traite des neuralgies. Paris 1841.
2) Lehrb. d. Nervenkrankheiten T. 1. 3 wydanie Berlin 1853.



trzonów dolnych kręgów grzbietowych i cierpieniom rdzenia kręgowe
go w tejże okolicy.

Nerwoból  części  żoł ądkowej  nerwu błędnego  
(Gastrodynia neuralgica) opisuje Romberg w sposób następujący: 
,,Napady bolesnych wrażeń w żołądku, różnego rodzaju, ugnietających, 
szarpiących, naprężających i różnego natężenia, zmieniają się kolejne 
z przerwami bezbolesnemi i zupełnym spokojem. Przy uciskaniu od 
zewnątrz lub wewnątrz (wypełnienie żołądka pokarmami) ból się nie 
wzmaga, ale przeciwnie niekiedy traci na natężeniu. Chęć do jedzenia 
zawsze prawie istnieje, a niekiedy zamienia się w prawdziwie wilczy 
apetyt. Zwykle nie brakuje objawów współczulnych, jak dławienia, 
bólu krzyża, pozywania na oddawanie moczu, często także występują 
czynności odruchowe mięśniów brzusznych, napięcie ich, womity, od
bijanie i poziewanie. Odżywianie nie cierpi, nawet przy dłuższem 
trwaniu choroby.“

Dawniej przeceniano częstość prostego nerwobólu żołądka; i dzi
siaj dzieje się coś podobnego, mianowicie ze strony lekarzów, którzy 
nie szli razem z postępem nauki. Od czasu jak anatomia patologiczna 
zapoznała nas z częstem występowaniem wrzodu dziurawiącego 1) żo
łądka, każdy ostrożny lekarz nie rozpoznaje choroby stanowczo, jako 
prosty kurcz żołądka czyli nerwoból, bez względu na to, iż występują 
wszystkie lub większa część objawów, które wyżej przytoczyliśmy. 
Dość często zdarzyć się może, iż śmierć chorego przekonywa o fałszu 
tak lekkomyślnego rozpoznania i opartego na niem rokowania po
myślnego.

Nakoniec czyż nie może powstać ból, noszący cechy newralgii, 
wy wołany bezpośrednie n drażnieniem nerwu? Przy ograniczonem 
zapaleniu okostnei dokoła dziury nadoczodołowej (for. supraorbitale) wi
działem silną newralgię nerwów czołowych; blizny na głowie wywo
łują niekiedy szalone newralgie w gałęziach nerwów uciskanych 
przez bliznę, ucisk ciężarnej lub obrzmiałej macicy sprowadza bóle 
newralgiczne w dolnych kończynach; zresztą moglibyśmy przytoczyć
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1) J ak sch (Prager Vierteljahrsschrift 1844. III)  na 2330 ciałach 
znalazł 57 razy wrzód żołądka, 56 razy blizny po wrzodach zagojonych, a 75 
razy krwawe uszkodzenia błony śluzowej. W ogóle więc na 13 ciał wypada 
jeden wypadek uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Dahl erup (De ulcere 
ventriculi perforante. Havniae 1841)  u 200 trupów znalazł 26 razy wrzód 
żołądka, 6 razy zagojony, a w 20 wypadkach sprowadził przedziurawienie.
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massę podobnych przykładów. Bezwątpienia zmiany w budowie żo
łądka, zwłaszcza owrzodzenia, działają na nerwy czuciowe przyrzą
du, przyczem powstające bóle noszą charakter wybitny prostego ner
wobólu. Habershon 1) widział grubą gałęź nerwu błędnego docho
dzącą aż do zgrubiałego brzegu wrzodu dziurawiącego. Niezupełnie 
usprawiedliwionem również jest zdanie, jakoby ból przy zapaleniu żo
łądka, wywołanem obecnością ciał żrących, przy wrzodzie dziurawią
cym i raku, wtedy dopiero stawał się gwałtownym, gdy i otoczka su
rowicza zaczyna cierpieć. Dla tego też zdaje mi się, że będzie dale
ko lepiej, skoro nie będziemy przeciwstawiać nerwoból i wrzód dziura
wiący jako cierpienia wprost przeciwne, ale owszem uważać ostatni 
jako jedną z licznych przyczyn nerwobólu. Przystępujemy więc do 
szczegółowego opisu tej najgłówniejszej i najczęstszej przyczyny ner- 
wobólu.

I. Przewlekłe zapalenie i owrzodzenie żołądka.

Stan określany dawniej przez ogólną nazwę przewlekłego zapa
lenia żołądka (Gastritis chronica), wedle nowszych poszukiwań ana
tomii patologicznej polega na rozmaitych zmianach w utkaniu, wywo
łanych przez różne przyczyny. Do zmian podobnych należą:

1) Pr z ewl e kł y  nieżyt  błony śluzowej  żołądka,  sta
nowi najniższy stopień natężenia choroby, oraz stałe powikłanie głęb
szych zmian w utkaniu. Błona śluzowa żołądka na mniejszej lub 
większej przestrzeni jest zaczerwienioną, czerwoność bywa jasną, cie
mną a nawet brunatnawą, to znowu szyfrową, czarniawo-niebieską, 
a miejscami pokrytą drobnemi wynaczynieniami krwawemi. Zwykle 
przekrwienie jest najsilniejszem w pobliżu otworków gruczołkowych. 
Szaro-białawy, lipki śluz pokrywa prawie zawsze obrzmiałą i zgrubia
łą błonę śluzową, która szczególniej w okolicy odzwierniczej tworzy 
fałdy, pokrywa się wzniesieniami brodawkowatemi (.,etat ma elon- 
ne" francuzkich lekarzów 2), a nawet w niektórych razach wydłuża

1) Ha b e r s h o n  Pathol. and pract. observ. on diseases of the ali- 
mentary canal. London. 1857. p. 83.

2) Fr e r i c hs ( Wa g ne r a  Handworterbuch. Art. Verdauun)  przy
pisuje stan ten (etat mamelonne) nagromadzeniu się tłuszczu w tkance podskór-
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się, tworząc narośle szypułkowate. Podobnych narośli polypowatych 
bywa dość znaczna liczba, niekiedy 7 —12, wywołują one wtedy do
piero objawy chorobowe, jeżeli ulegają rakowemu zwyrodnieniu albo 
też z powodu swego siedliska w pobliżu otworów, których światło 
zwężają. Podobnego rodzaju wypadek przytacza Cruveilhier  
(Liv. XXX). Narośle polypowe są to wybujałości błony śluzowej, 
brodawkówate, w kształcie fałdów, o podstawie szerokiej lub szypuł- 
kowatej. Niekiedy są to prawdziwe śluzaki wielkości ziarna grochu, 
fasoli a nawet wiśni, okrągłe lub zrazikowate, zabarwione często na 
powierzchni. Znajdujemy je przeważnie u osób starych z przewle
kłym nieżytem żołądka i to w okolicy odzwierniczej, a nawet tuż przy 
samym odzwierniku.

2) Wrzód żołądka. Przedstawia się w różnej formie: 
a) w postaci prostego przewlekłego owrzodzenia (Cruveilhier),  czyli 
jak go nazywa Rokitansky,  wrzodu dziurawiącego żo
łądka.  Roki tansky położył wielkie zasługi na polu poznania tej 
zmiany patologicznej i opisał ją klassycznie, to usprawiedliwia nas, 
dlaczego przytaczamy własne jego słowa. W wypadkach typowych 
znajdujemy w okolicy odzwierniczej okrągły otwór, którego średnica 
wynosi 1"'—3 ''' i więcej, z ostrym brzegiem od strony otoczki suro
wiczej, wygląda to tak, jakby wycięto otwór ostrą rurką. Ud strony 
wewnętrznej żołądka utrata substancyi jest znaczniejszą, dotyka błonę 
śluzową i mięśniową, chociaż wrzód jest zawsze ostro ograniczonym 
i ma kształt okrągły. Dokoła wrzodu ściana żołądka jest modzelowato 
zgrubiałą; sama błona śluzowa obrzmiałą i wydziela śluz ropiasty. 
Siedliskiem wrzodu jest okolica odzwiernicza, częściej ściana tylna 
aniżeli przednia, prawie zawsze w pobliżu małej krzywizny lub na 
niej samej; w rzadkich tylko wypadkach siedliskiem wrzodu bywa

nej lub skupieniu się soczewicowatych gruczołków. H. Jones  (Med. Chir. 
Trans. X X V  VII 1854) sądzi, że stan ten powstaje w sposób dwojaki, raz 
przez częściowy zanik i wytworzenie się zagłębień w błonie śluzowej, przyczem 
gruczołki są podzielone na pewne partye, albo bez zmian w błonie a tylko 
skutkiem nadzyczajnego kurczenia się włókien mięśniowych organicznych, wy
kazanych przez Mi dde l dorpf ’a, Kol l i kera  i Brucke’go. Zauważył, 
że wzgórkowaty wygląd błony śluzowej występuje jeszcze wyraźniej, jeżeli bło
nę śluzową pogrążał w zimnej wodzie lub rozcieńczonych kwasach. W podo
bny sposób Brinton (the diseases o f the stomach. London. 1859) wyjaśnia 
nierówność błony śluzowej skurczeniem się podczas tężenia pośmiertnego 
pęczków mięśniowych, udających się do nasady gruczołków. Wygląd brodaw- 
kowaty może, zdaje się, powstawać przy obrzmieniu tkanki leżącej pomiędzy 
gruczołkami.
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dno żołądka. 1) Wielkość wrzodu bywa bardzo różną, bywa tak du
żym jak grosz, talar a nawet jak dłoń, kształt ma zwykle okrągły, 
większe wrzody są elipsoidalne, a w rzadkich bardzo wypadkach 
wrzód przyjmuje postać opasującą. W przeważnej liczbie wypadków 
istnieje tylko jeden wrzód 2), chociaż dosyć często zdarza się widzieć 
na raz dwa do pięciu wrzodów, umieszczonych w niewielkiej od siebie 
odległości na ścianie tylnej lub koło małej krzywizny. Daleko rza
dziej spotykamy się z jednym wrzodem na ścianie tylnej a drugim na 
przedniej, z jednym w żołądku a drugim w dwunastnicy, lub w prze 
łyku i dwunastnicy. Wrzody podobne napotykamy nie tylko w żo
łądku, ale także w dwunastnicy, mianowicie w jej części górnej, da
leko rzadziej w części zstępującej i poprzecznej dolnej, na co kilka do
wodów przytacza Habershon,  3) Zobaczymy następnie, że podobne 
wrzody napotykane bywają także w kiszkach cienkich a nawet 
i w kiszce grubej“. b) Drugą bardzo częstą formą utraty substancyi 
błony śluzowej są tak zwane „nadżarcia krwotoczne" (Erosiu- 
nes haemorrliagicae). Wedle R okitansky’ego nadżarcie przedsta
wia się jako utrata substancyi wielkości jagły lub fasoli, niekiedy 
w postaci wązkiego prążka. Jeżeli jednocześnie błona śluzowa jest 
rozpulchnioną, znajdujemy na nadżarciu czarno-brunatny skrzep krwi. 
Niekiedy utrata substancyi sięga głębiej, drążąc przez całą błonę ślu 
zową. Liczba istniejących nadżarć bywa różną, a niekiedy w okolicy 
odźwierniczej jest ich bardzo wiele. Błona śluzowa żołądka znajduje 
się prawie zawsze w stanie przewlekłego nieżytu, pokrywa ją śluz 
bardzo często zawierający prążki brunatne, niekiedy w jamie żołądka 
znajdujemy płyn podobny do mętnej kawy. c) Oprócz tego znajdu
jemy w żołądku większe lub mniejsze nieregularne owrzodzenia, po-

1) J a k sch  (Prager Vierteljahrsschrift 1844) znalazł wrzody 18 ra
zy na ścianie tylnej żołądka; 17 razy na małej krzywiznie, 3 razy na obu je 
dnocześnie. Znalezione blizny były 23 razy na ścianie tylnej, 14 razy na ma
łej krzywiznie; 3 razy istniały jednocześnie wrzody w żołądku i dwunastnicy.

2) J a k s c h  znalazł 34 razy wrzód pojedynczy, 10 razy dwa wrzody, 
4 razy trzy, a 7 razy kilka wrzodów jednocześnie. 36 razy istniała blizna 
pojedyńcza, 10 razy podwójna, 2 razy trzy blizny, a 8 razy kilka blizn. 
Parker (Med. chir. reciew. Oct. 1888) utrzymuje, że przy pomocy lupy a na
wet golem okiem widział dokoła większego owrzodzenia massę drobnych owrzo- 
dzeń, które mogły ujść uwagi przy nieco nieuważnem rozpatrywaniu. Lebert  
(Anath. pathol. 11 p . 114) w dwóch wypadkach widział około dwudziestu wrzo
dów na raz.

3) 1. c. p. 150.
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łączone zawsze ze zgrubieniem błon żołądkowych i silnym nieżytem 
błony śluzowej. Owrzodzenia podobne doprowadzają ostatecznie do 
tegoż samego rezultatu co i wrzód dziurawiący, to jest następuje albo 
przyrośnięcie żołądka do przyrządów obok leżących, albo też przedziu
rawienie jego ściany.

Sposób powstawania wrzodu dziurawiącego wielce jest różnym 
od rozwoju owrzodzeń, o których (c) wyżej mówiliśmy. Te ostatnie 
są albo wynikiem przewlekłej sprawy zapalnej, której ślady istnieją 
dokoła owrzodzenia pod postacią przekrwienia i zgrubienia błon żo
łądkowych, wywołanego obecnością wysięku, albo też dają im począ
tek zniszczenia błony śluzowej przez ciała żrące (naprzykład kwasy 
stężone mineralne). Utrata substancyi przy procesie zapalnym po
wstaje skutkiem zgorzeli wysięku i części tkanki przez wysięk otoczo
nej, tworzy się strup zgorzelinowy, który zostaje oddzielonym, a miej
sce jego zajmuje owrzodzenie. Dla całej tej sprawy słuszniemożemy 
posługiwać się dawną nazwą ,,Gastritis chronica“. W rzadkich bar
dzo wypadkach cierpienie rozpoczyna się powstaniem ropnia w tkance 
podśluzowej, który otwiera się kilkoma otworkami na powierzchnię 
błony śluzowej, przepuszczającej ropę jak sitko. O zapaleniu tego ro
dzaju pomówimy jeszcze szczegółowo w innem miejscu. Wspominam 
przy tem nawiasowo, że owrzodzenia żołądka mogą powstawać również 
przy rozpadzie nacieczeń gruźliczych, obecność owrzodzeń w podo
bnych wypadkach jest łatwą do wyjaśnienia.

Mniej jasno przedstawia się sposób powstania nadżarć krwo
tocznych.  Nie dowiedziono na pewno, że punktem ich wyjścia są 
gruczołki błony śluzowej (Lebert'a „ulcere folliculaire allonge“). 
Roki tansky (p. 163) opierając się na badaniu drobnowidzowem 
massy brunatnej, pokrywającej nadżarcia, przypisuje powstawanie 
tych ostatnich zmianie składu wydzieliny (nadmiar kwasu) gruczołów 
pepsinowych, wywołanej przez przekrwienie. 1) Nadżarcia błony 
śluzowej zdarzają się we wszystkich epokach życia, nawet u ssawców, 
podczas różnych chorób ostrych i przewlekłych, zwłaszcza też przy' 
przewlekłem nieżytowem cierpieniu błony śluzowej żołądka. Budd 2) 
sądzi, że nadżarcia mogą powstawać skutkiem drażnienia przez po-

1) Brunatna massa pokrywająca nadżarcia składa się z części rozpadu 
wych, zawartości gruczołów błony śluzowej, sterczącej jak korek, z części same
go gruczołu, a wszystko jest przesyconem brunatnym barwikiem.

2) On the organie diseases and functional disorders of the stomach, 
London. 1855 p. 153.
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karmy nieżytem zajętej błony śluzowej, przy nadużyciu napojów wy
skokowych lub używaniu lekarstw żrących (kalomel, sublimat i t. d.). 
Beaumont,  robiąc doświadczenia na St. Martinie,  strzelcu kana
dyjskim, który miał przetokę żołądkową, zauważył, że po użyciu na
pojów drażniących i wyskokowych powstają na błonie śluzowej żo
łądka zmiany bardzo podobne do nadżarć krwotocznych.

Daleko ciemniejszem jeszcze jest pochodzenie wrzodu dziurawią
cego, które było rozmaicie wyjaśnianem. Roki tansky sądzi, że 
cała sprawa rozpoczyna się ograniczoną zgorzelą błony śluzowej i wy
tworzeniem strupa, następnie wrzód drąży coraz głębiej, gdyż tkanki 
leżące pod nim, warstwami ulegają zgorzeli i strupieszeniu. Z tego 
powoda skłania się do przyjęcia za punkt wyjścia wrzodu nadżarć 
krwotocznych, skoro te są wielkości ziarna grochu i głęboko sięgają 
W błonę śluzową. Inni badacze tłomaczą powstawanie wrzodu pro- 
stem zniszczeniem błony śluzowej lub owrzodzeniem gruczołków błony 
śluzowej. 1) Gu nsburg 2) przypisuje całą sprawę żrącej własności 
samego soku żołądkowego. Zmiana w składzie soku polega na po
większeniu ilości wolnego kwasu, czego powodem ma być zmiana 
w działaniu nerwu błędnego. Wedle Virchow'a3) zaburzenia 
w krążeniu (proces ateromatyczny, zator) wywołują ograniczony wy
lew krwi i zgorzel części nacieczonej, na miejsce obrażone działa kwa
śny sok żołądkowy i dokonywa całej sprawy. Na pogląd ten zgadza
ją się, chociaż niezupełnie, Brinton i Lebert (II p. 176). Fox 
nareszcie przypuszcza, że powodem owrzodzenia jest stłuszczenie 
wszystkich elementów błony śluzowej, s koro wrzód raz już powstał, 
zaczyna drążyć coraz głębiej (zwłaszcza jeśli ma kształt okrągły;, 
błona śluzowa ulega zawsze najobszerniejszemu zniszczeniu, mniej 
obszernem jest uszkodzenie błony mięśniowej. Nakoniec otoczka su
rowicza mętnieje, ulega zgorzeli i zostaje przerwaną. W rzadkich 
tylko razach przebieg bywa ostrym, najczęściej sprawa ciągnie się 
długo, nawet z pewnemi przerwami.

1) D Bi l l ard obserwował zapalenie gruczołów soczewicowatych u ssaw- 
ców. Nawet u osób dorosłych znajdujemy gruczoły te zaczerwienione, obrzmia
łe, a nawet ulegające zropieniu. Tym sposobem mogą powstać liczne, 
okrągłe owrzodzenia błony śluzowej, które jednakże nie mają nic wspólnego 
z wrzodem dziurawiącym.

2) Arch. f. physiol. Heilk. XI. 3. 1852 .

3) V i r c h o w’a Archiv. V. 3. 18 5 3 .
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Objawy towarzyszące wrzodom żołądka.

Opis przewlekłego nieżytu żołądka pomieszczę w oddzielnym 
rozdziale, traktującym o dyspepsyi, obecnie zaś zajmiemy się rozpa
trzeniem objawów towarzyszących owrzodzeniem żołądka. Nadżar
cia krwawiące, towarzyszące różnym cierpieniom, zwłaszcza żołądka, 
zdradzają swą obecność obfitemi nieraz wymiotami i stolcami krwa- 
wemi. 1)

W rzadkich zresztą wypadkach może brakować wszystkich obja
wów, nawet charakterycznych bólów, pierwszym objawem wyraźnym 
jest dopiero przedziurawienie samo, sprowadzające szybko śmierć. 
Wi l l i ams obserwował pewnego chorego, który po zażyciu stężone
go kwasu mineralnego doznawał cierpień przez dni kilka, następnie 
bez żadnych dolegliwości przyjmował pokarm i napój. W dwa mie
siące później nastąpiła śmierć nagła, skutkiem przedziurawienia żołąd
ka przez wrzód, pokryty przedtem zgorzelowym strupem, który na
gle się oddzielił. Podobną obserwacyę przytacza Abercrombie  
(p. 49), a Chambers 2) mówi o 15 wypadkach, w których nie wi
dział żadnych cierpień umiejscowionych w żołądku. Zwykle je
dnak wrzody dziurawiące są powodem dokuczliwych bólów, nazwa
nych kardjalgicznymi (Cardialgia). Bywają wypadki, w których je
dynym objawem są bóle gwałtowne żołądka, występujące napadami. 
Bóle bywają takiego natężenia, że chorzy wiją się, rzucają na brzuch, 
albo też jak to widziałem parę razy, cisną okolicę żołądkową do rogu 
stołu; inni przeciwnie nie znoszą zewnętrznego ucisku i znajdują ulgę, 
położywszy się na grzbiecie lub na boku. Ulgę przynoszą również 
obwijania w ogrzane płaty wełniane. Ból zwykle się wzmaga po 
utrudniających ruchach, wzruszeniach umysłowych, a u kobiet przy 
wystąpieniu perjodu. Czasami ból rozpromienia się aż do lewego 
barku i na kończyny górne, albo w kierunku dolnych nerwów między
żebrowych, zdarza się nawet, że całe cierpienie występuje pozornie 
jako nerwoból międzyżebrowy. Brinton zauważył silne bóle 
w prawym barku, towarzyszące owrzodzeniu żołądka, które wywoła
ło zrost tego przyrządu z wątrobą. Widzimy zatem, iż sama chara-

1) Conf. naprzykład w padek opisany przez Lange’go w Deutsche 
Klinik. 18 60. Nr. 10.

2) Digestion and its derangements. London. 1856. p. 403.



2 7 2 CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

kterystyka bólu nie wystarcza dla odróżnienia owrzodzenia żołądka 
od prostego nerwobólu. Nawet gwałtowny ból w odpowiedniej oko
licy grzbietu towarzyszy w jednym i drugim razie; Cruvei l hi er  
powiada o bólach towarzyszących owrzodzeniom co następuje: „j'ai  vu 
plusieurs malades se plaindre davantage du point rachidieu que du 
point epigastrique". Krukenberg 1) zwraca uwagę na jednocześnie 
zjawiającą się bolesność wyrostków ciernistych grzbietowych i lę
dźwiowych kręgów. Kto zbyt łatwowiernie opiera swe rozpoznanie 
na teoretycznych wywodach szkolnych, i na podstawie podobnego roz
poznania stawia pomyślne rokowanie, może się znaleść w przykrem 
położeniu, skoro chory pomimo pomyślnego rokowania umrze nagle 
skutkiem przedziurawienia żołądka. Za kryterium rozpoznawcze nie 
może również służyć wpływ różnych pokarmów na ból. W większej 
liczbie wypadków wkrótce po przyjęciu pokarmów występuje ból, 
a chorzy skarżą się na uczucie jakby ocierania się ciała obcego 
o otwartą ranę, bywają jednakże i takie wypadki, w których ból jest 
właśnie gwałtowniejszym skoro żołądek będzie opróżnionym. Sama 
jakość pokarmów nie wywiera również tak wyraźnego wpływu, jak 
to utrzymują niektóre dzieła podręczne patologii. W większej liczbie 
wypadków istotnie żołądek lepiej znosi pokarmy lekkie, w małej ilo
ści lub zarobione zmlekiem, nie jest to jednak stałą zasadą bynajmniej. 
Sam obserwowałem kilku chorych, którzy nie czuli żadnej zmiany 
w swym stanie, przyjmując różnego rodzaju pokarmy; niektórzy z nich 
żądali nawet potraw drażniących, naprzykład sałaty śledziowej, wód
ki i t. d., twierdząc, że znoszą je lepiej aniżeli wielce zachwalane po
trawy mleczne. Żołądek czy to zdrów czy też chory ma zawsze pe
wne grymasy, niczem nie dające się wytłomaczyć. 1 2) Napady bólów

1) De inflammatione ventriculi chronica. Hallae 1845. p. 12.
2) „Apetyt, powiada O p p o l z e r  ( Wien. med. Wochenschr. 1851. N . 

39) przy wrzodzie dziurawiącym jest bardzo różnym; istnieją pojedyńcze wy
padki, w których apetyt jest wyśmienitym, mianowicie dzieje się to, gdy reszta 
błony śluzowej żołądka znajduje się w dobrym stanie; w innych razach przeci
wnie brak apetytu zupełnie. Niektórzy z pacjentów znoszą tylko pokarmy 
płynne, inni przeciwnie tylko stałe: jedni znoszą lepiej mięso, drudzy potrawy 
mączne, jarzyny i owoce, inni jeszcze znoszą najlepiej mleko, które zastępuje 
im wszystkie środki lecznicze. Bywają jednak wypadki, że mleko świeże nie 
bywa znoszonem, potrzeba je  przegotować lub dodać dwuwęglanu sody, nako- 
niec są osoby, które zupełnie mleka nie znoszą. Czasami bywają znoszone 
tylko pokarmy, uważane za trudnostrawne, jak naprzykład szynka. Widziałem 
chorego, który przez kilka miesięcy żył tylko surowem mięsem skropionem so
kiem cytrynowym. Jedni znoszą tylko pokarm ciepły, drudzy tylko zimny" .



przychodzą w odstępach czasu nieoznaczonych ściśle, czasami bywa
ją przerwy całemi tygodniami a nawet miesiącami. Trudno nieraz 
wykazać bezpośredni powód nowego napadu, chociaż w większej 
liczbie wypadków bywa nim błąd w djecie, przeziębienie lub wzrusze
nie umysłowe.

Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z chorym, u którego 
nie spotykamy żadnych innych objawów prócz nerwobólu żołądka, 1) 
nie mogącego służyć za podstawę bezwzględną dla rozpoznania: w po
dobnym razie należy zwrócić się do anamnezy, szukając w niej pe
wnych danych dla rozjaśnienia sprawy. Objawem bardzo ważnym, 
o który skrzętnie się dopytujemy, są womity krwawe.  Jeżeli 
chory z kardjalgią miał raz lub kilka razy womity krwawe, możemy 
być prawie pewni, że rozwija się wrzód dziurawiący żołądka, chociaż
by nawet brakowało wielu innych objawów, o których zaraz pomó
wimy. Womity wśród tych okoliczności mogą pochodzić z różnego 
źródła. Niekiedy zdaje się, że przyczyną womitów krwawych jest 
istniejący nieżyt błony śluzowej żołądka i towarzyszące mu nadżarcia 
krwawiące. Daleko jednak częściej krwawienie powstaje w samym 
wrzodzie. Badając przez szkło powiększające powierzchnię wrzodu, 
mianowicie po umieszczeniu go pod wodą, spostrzegamy dość dużo 
otworów naczyń, jużto otwartych, już też zamkniętych skrzepem, od 
liczby naczyń i wielkości ich światła zależą rozmiary i następstwa 
krwotoku. Dopóki wrzód nie przebił ściany żołądka, krwawienia 
bywają nieznaczne, gdyż w samej ścianie znajdują się naczynia dro
bniejsze, łatwo ulegające zamknięciu. Skoro jednak wrzód przebije 
ścianę napotyka na większe naczynia, umieszczone w tkance bliznowej 
łączącej żołądek z częściami przyległemi (o czem wkrótce pomówi- 
my), lub w miąższu przyrządów, z którymi żołądek się zrasta. Tym 
sposobem ulegają uskodzeniu i rozdarciu następujące tętnice: pień 
tętnicy śledzionowej (Art. lienalis), tętnica wieńcowa żołądka (art. 
coronaria ventriculi), tętnica odzwiernicza (Art. pylorica), tętnica sie- 
cio-żołądkowa (art. gastro-epiploica), tętnica żołądko-dwunastnicza 
(art. gastro-duodenalis), oraz ich gałęzie, szczególniej zaś tętnica 
trzustkowa (art. pancreatica). Rozdarcie jednej z większych tętnic 1
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1) Wedle O p p o l z e r a i (1. c . ) napady kardjalgiczne mniej  są gwał
towne i nie trwają długo, dopóki wrzód je s t  niewielkim. Nabierają  g w a ł to 
wności i trwają 12 - 24 godzin, jeżeli wrzód się powiększy! i drąży w przy 

rządy zrośnięte ze ścianą żołądka.

Bibl. Um. lek. Choroby przyrządów jamy brzusznej.--Pr. Henoch. 8
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sprowadza wyczerpujące i niebezpieczne krwotoki (Rokitansky). 
W podobny sposób ulegać mogą rozerwaniu przez wrzód dziurawiący 
żołądka lub dwunastnicy, tętnica wątrobowa a nawet żyła wrotna. 
Dzieje się to mianowicie wtedy, gdy wrzód przenosi się na wątrobę 
zrośniętą z żołądkiem. Ο ppolzer zauważył, że tym sposobem mo
gą powstać zakrzepy w rozgałęzieniach żyły wrotnej; ropnie nastę
pcze sprowadzają zejście śmiertelne. 1) Z tego powodu może się zda
rzyć, że przy bardzo utajonym przebiegu choroby, śmierć następuje 
nagle wśród gwałtownych womitów krwawych.2) Niekiedy krwa
we womity następują po napadzie kardjalgicznym, albo też bez ża
dnych objawów zapowiednich, najczęściej po zbyt obfitej lub złożonej 
z potraw szkodliwy cli uczcie. Krew wyrzucona jest albo płynną 
jeszcze, albo Leż lekko skrzepniętą, barwy normalnej lub nieco bru- 
natno-czerwonej, jeżeli jednak przez czas dłuższy pozostaje krew 
w żołądku, przyjmuje wygląd smolisty lub podobny do fusów kawo
wych. Po rozdarciu większej tętnicy chory strumieniem wyrzuca 
krew womitując. zwykle jednak mniejsza tylko ilość krwi bywa wy
rzucaną. Cruveilhier (Livr. X pl. 5 i 6) widział dwa podobne 
wypadki, w jednym z nich chory w chwili bólów zapowiadających ła
godził bolesność napadu, przyciskając okolicę żołądkową do poręczy 
krzesła. Inny podobny wypadek przytacza Abere rombie (p. 40), 
choroba trwała w postaci napadów bólu, powtarzających się z przer
wami tygodniowemi i miesięcznemi, ból zwiększał się po jedzeniu, 
niekiedy następowały womity, wszystko kazało się domyślać obecno
ści owrzodzenia w żołądku; nakoniec na tydzień przed śmiercią nastą
piły obfite womity krwawe, które powtórzyły się kilkakrotnie i spo
wodowały nagłą śmierć. Sekcya wykazała istnienie obszernego 
wrzodu, otoczonego modzelowatą tkanką, w żołądku zrośniętym z wą
trobą i śledzioną. Na dnie wrzodu można się było dopatrzeć miejsc 
wypełnionych skrzepami krwi, sięgającemi w głąb (zapewne otworzo
ne naczynia). U pewnego chorego ze znacznem stwardnieniem wą
troby znalazłem na małej krzywiźnie żołądka wrzód dziurawiący, 
wielkości dwóch groszy, okrągły, drążący głęboko, na dnie wrzodu 
znalazłem dwa naczynia krwionośne otwarte, wypełniono sterczącym 
skrzepem, dającym się z łatwością wyciągnąć z naczynia. Tego ro
dzaju wypadki nie należą do rzadkości, jeżeli tylko sekcye będą ro~ 1 2

1) Deutsche Klinik 1860. p. 8.
2) Ulri ch Deutsche Klinik 1859. N. 42.
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bione z należytą uwagą. Jeżeli zrost istnieje pomiędzy dnem żołąd
ka i śledzioną, ta ostatnia może ulegnąć uszkodzeniu przez wrzód, pu
czem następują womity krwawe 1) Sangal l i  2) wspomina o wy
padku, jaki obserwował w pracowni Virchowa,  to jest iż z obecno
ści w zawartości żołądka pewnych elementów, opisywanych przez 
Kol l ikera jako włókna właściwe miazdry śledzionowej, można by
ło rozpoznać za życia uszkodzenie śledziony przez wrzód dziurawiący 
żołądka. Napady womitów krwawych w rzadkich tylko razach by
wają doraźnie zabójcze, jeżeli jednak są gwałtowne i powtarzają się 
często, mogą być powodem wielkiego wyczerpania sił, wywoływać 
zemdlenie i napady lekkich drgawek a ostatecznie sprowadzić zejście 
śmiertelne.

Womitom krwawym towarzyszą zawsze wypróżnienia stolcowe 
krwawe, smoliste. Zdarzać się nawet może, że przy obfitym krwoto
ku i wypełnieniu żołądka krwią womity nie następują, a krew wyna- 
czyniona zostaje wydaloną przez kiszkę. Cruvei l hi er powiada 
(livr. XXX): „Ce qu,il y a de certain, c est q 'uil est plus frrquent, 
qu'on ne le croit communement, de voir des hemorrhagies gastriques 
sans comissement amener des selles sa n g la n tes." Wspominałem już 
wyżej o pewnym chorym, który miał jedynie krwawe stolec, a jedna
kże przy sekcyi znalazłem cały żołądek wypełniony skrzepem krwi, 
który przyjął zupełnie jego kształty. Zupełnie podobny wypadek 
przytacza Mon estier . 1 2 3) W Maju 1853 roku przedstawiałem mo
im słuchaczom pewnego młodego człowieka, który od lat dziesięcin 
cierpiał na gwałtowną kardjalgię. Napady bólu powtarzały się co 
pięć lub sześć tygodni, trwały 8 —10 godzin, w czasie napadu chory 
musiał leżeć zupełnie nieruchomo, napad kończył się obfitemi womita- 
mi, przyczem chory wyrzuca reszty pokarmów, śluz i żółć. W cza
sie pomiędzy jednym a drugim napadem chory czuje się zupełnie do
brze, jeść może wszystko, uskarża się jedynie na wrażliwość w okoli
cy żołądkowej na ucisk. Wypadek wspomniany nabiera pewnego 
znaczenia z tego powodu, że około Bożego Narodzenia 1852 roku na
stąpiły gwałtowne womity i stolce krwawe, poczem cztery jeszcze

1) , ,Raz tylko widziałem wrzód dziurawiący na dnie żołądka; w wypad
ku tym nastąpiło przegryzienie naczyn śledziony i śmiertelny krwotok ' 
(Oppolzer Wiener medicinische Wochenschrift. 1851. .V. ,39) .

2) S c h midta  Jahrbuch f. 1854. IV p. 4 5.
3) Arch. gen. Jan v . 1834.

18'
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razy były stolce smoliste bez womitów. W krótce potem spotkałem 
drugiego podobnego. I ten również od lat dziewięciu cierpiał bóle 
kardjalgiczne, na które żadnego wpływu nie wywierały używane 
pokarmy, od czasu do czasu zjawiały się stolce smoliste z wielkim po
dziwem chorego, nakoniec zjawiły się womity krwawe, które wyja
śniły ostatecznie istotę choroby. Wypadki tego rodzaju już dla tego 
są wielkiej doniosłości praktycznej, że uczą nas przy krwawych wy
próżnieniach stolcowych szukać przyczyny choroby nie tylko w ki
szkach ale i w żołądku. Obfity krwotok nigdy prawie tak szybko 
nie sprowadza zgonu, aby braknąć mogło czasu do zjawienia się wo
mitów lub stolców krwawych. W wypadkach jednakże tego rodzaju 
chorzy nagle mdleją, bledną, ciepłota szybko upada, a po kilku minu
tach umierają. Sekcya wykazuje obecność ogromnych skrzepów krwi 
w żołądku.

Z tego cośmy dotąd przytoczyli przekonywamy się, że jedną z naj
ważniejszych danych dla rozpoznania wrzodu dziurawiącego żołądka 
jest jednoczesne występowanie bólów nerwowych żołądka obok 
krawych wypróżnień żołądkowych i kiszkowych, lub tylko tych 
ostatnich. W znacznej liczbie wypadków są to jedyne objawy towa
rzyszące przebiegowi choroby, odżywianie nie ulega żadnemu uszko
dzeniu, a śmierć następuje prędzej lub później przy obfitym krwotoku, 
wywołanym przegryzieniem większego naczynia, albo skutkiem 
przedziurawienia ściany żołądka, Zwykle ubiegają lata całe zanim 
dojdzie do podobnego zejścia, jak o tem świadczy następujący wypa
dek, w którym robiłem sam sekcyę.

Pan F. silnie zbudowany, liczący 46 lat wieku, w ciągu lat 15 nie uległ 
żadnemu cięższemu cierpieniu. Żyjąc wśród bardzo pomyślnych warunków, 
nigdy nie zawinił, nadużywając czegokolwiek. Uskarża się jedynie na ból 
ugniatający w okolicy żołądkowej, który występuje w różnych odstępach czasu. 
Niekiedy ból dosięga znacznego bardzo natężenia, i budzi podejrzenie chorego, 
czy czasem nie rozwija się rak żołądka. Pokrycie okolicy żołądkowej ogrza- 
nemi chustkami łagodzi niezmiernie bolesność; zresztą w odstępach wolnych 
od napadów chory czuje się wyśmienicie, robi bezkarnie błędy w djecie bywa 
na zebraniach liczniejszych i przedsiębierze dalekie podróże. W Lutym 1846 
roku bez żadnego powodu wystąpiła żółtaczka, która nie była żadną przeszko
dą dla wszystkich zajęć. W czternaście dni później zjawiły się nagle obfite 
krwawe womity, które w połączeniu z krwawemi stolcami powtórzyły się kilka
krotnie w ciągu nocy i dnia następnego. Niedokrewność spowodowana tak 
znaczną utratą krwi wpłynęła na zmniejszenie żółtego zabarwienia skóry; mocz 
ciemno brunatny stał się jaśniejszym, szary przedtem kał ściemniał, apetyt po
wrócił. a po 8 dniach chory był w stanie opuścić łóżko. W ciągu poobiednich 
godzin dnia tego chory był dziwnie zaniepokojonym; uspokoił się jednak po-

C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W  J A M Y  B R Z U S Z N E J .
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rozmowie z lekarzem i pod wieczór zasnął spokojnie. W kilka godzin później 
obudził się, krzycząc i skarżąc na nieznośny ból w okolicy żołądkowej i pępko
wej. Niepodobna było żadnym środkiem ukoić bólu, który zwolniał dopiero 
w dniu następnym, jednocześnie tętno zaczęło słabnąc, nastąpił zupełny upadek 
sił, a w kilka godzin później śmierć wśród zupełnej przytomności umysłu.

Sekcya wykazała w ścianie brzusznej grubą warstwę tłuszczową. Otrze
wna, zwłaszcza w okolicy pępkowej, pokryta kruchemi, czarnemi drobinkami; 
poniżej wątroby w prawem podżebrzu świeży lekki zrost pętli kiszkowych 
otorbił pewną ilość krwistego płynu. W odległości 1-go cala od odźwiernika 
znajdujemy na zewnętrznej powierzchni pierwszej części dwunastnicy niewielki 
czarny otworek, przez który można wprowadzić zgłębnik do wnętrza kiszki. 
W miejscu odpowiadającym przedziurawieniu błona śluzowa kiszki uległa zni
szczeniu przez owrzodzenie, dochodzące wielkości sześciu groszy. Wrzód lej
kowato drąży w głąb ściany kiszkowej i kończy się małym otworkiem w otrze
wnej. Zresztą zmiany w błonie śluzowej nieznaczne.

Nie znam ścisłe stwierdzonych wypadków ostrego przebiegu 
wrzodu dziurawiącego żołądka. Szczególniej wystrzegać się wypada, 
aby szybkiego zejścia bez żadnych poprzednich objawów, nie uważać 
za skutek gwałtownego przebiegu samej choroby. Do tej kategoryi 
należą wypadki, w których aż do chwili istotnego przedziurawienia 
nie było żadnych objawów oprócz bólów kardjalgicznych, na które 
nieraz i sam chory mało zwraca uwagi. 1)

W innym znowu szeregu wypadków spotykamy się z objawami 
różnemi oprócz wspomnianych wyżej, które mogą budzić podejrzenie 
o istnieniu organicznego cierpienia żołądka. Chcemy tu mianowicie 
wspomnieć o zboczeniach w samej czynności żołądka i oddziaływaniu 
na całość ustroju.

Jest to taktem niewątpliwym, że porównywając dwa indywidua 
cierpiące na wrzód żołądka, znajdziemy u jednego trawienie normalne, 
odżywianie wyborne, gdy tymczasem u drugiego są ciągłe zaburzenia 
w trawieniu i zwiększające się z każdym dniem wycieńczenie; mimo 
tak znacznej różnicy, przy sekcyi wykazujemy w jednym i drugim 
wypadku wrzód dziurawiący, identyczny pod względem swego chara- 
kteru i położenia. Anatomia patologiczna uczy, że w podobnych wy
padkach różnica w objawach nic tyle zależy od samego wrzodu, o ile 
raczej od stanu błony śluzowej żołądka. Jeżeli błona śluzowa nie

1) Podobne wypadki znajdujemy opisane u A b erero m b ieg o  p. 
42; Keyl Preus. Vereinszeit. 10. 1855; D u ch ek Prager Vierteljahrsschrift 
X. 1 1853. W dwóch ostatnich pracach jest mowa o wrzodzie dziurawiącym 
dwunastnicy.
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uległa zmianie, co się dość często zdarza, wtedy objawów dyspepsyi 
może zupełnie brakować, albo też są one niewielkiego natężenia; sko
ro jednak błona śluzowa na większej lub mniejszej przestrzeni dokoła 
wrzodu ulegnie zmianie, to jest gdy jest w  stanie przewlekłego nieży
tu, wtedy nie brak zaburzeń w trawieniu i oddziaływania na ogólne 
odżywianie ustroju.

Z objawów złego trawienia — dyspepsyi—naczęściej występują 
następujące: brak apetytu (anorexia) , pragnienie, niemiłe uczucie peł
ności i wzdęcia po jedzeniu w okolicy żołądka, palenie wzdłuż prze
łyku, któremu towarzyszy nabieganie do ust płynu wodnistego bez 
żadnego smaku, odbijanie kwaśne, womity, przy których chory wy
rzuca pokarmy przyjęte tak mocno zakwaszone, iż wywołują cierpnię
cie zębów; zwykle po womitach wszystkie dolegliwości łagodnieją, 
nakoniec chorzy tego rodzaju są skłonni do zaparcia stolca. Żaden 
z objawów nie ulega tak wielkim zmianom jak: 1) Apetyt .  Niekie- 
dy bywa gwałtownym, a mimo to po kilku użytych kęsach pokarmu 
chorzy czują się przesyceni i mają wstręt do jadła. Jeżeli jednak nie 
zadowolnimy natychmiast chwilowego apetytu, chorzy dostają bólu 
głowy, są niespokojni, kaszlą sucho a nawet popadają w omdlenie. 
W innych znowu razach apetyt bywa zmniejszonym a nawet znika 
zupełnie, zwłaszcza podczas pogorszenia stanu żołądka. W tymże 
czasio występuje zwykle mniejsze lub większe pragnieniu. 2) Uczu
cie peł ności  i wzdęci a po jedzeniu w okol i cy żołądka.  
Należy uczucia te ściśle odróżniać od bólów kardjalgicznych, które 
u wielu chorych występują po jedzeniu także. Bólu może nie być, 
chory jednakże doznaje uczucia, jakby część górna brzucha była za 
małą do pomieszczenia leżących w niej przyrządów. Chorzy są zmu
szeni rozpinać suknie okrywające okolicę żołądkową; badając ich, znaj
dujemy istotnie okolicę żołądkową wydętą, mniej lub więcej wrażliwą 
na ucisk, przy opukiwaniu daje ona ton jasny bębnisty. co dowodzi 
znacznego wzdęcia żołądka przez gazy. Stan ten bardzo przykry 
trwa parę godzin, zwykle aż do chwili strawienia przyjętych pokar
mów, chwilową ulgę. przynosi odbijanie się kwaśno, które sam chory 
usiłuje wywołać. Bardzo często znacznemu wzdęciu żołądka towa
rzyszy gwałtowny ból, zwiększający się przy ucisku od zewnątrz, 
przy kaszlu i kichaniu. Ból ten w niektórych wypadkach zależy od 
zapalenia ograniczonego otrzewnej, wywołanego przez sum wrzód 
dziurawiący. 3) Zgaga (pyrosis) jest to uczucie palenia, biorące 
początek w dołku sercowym i wznoszące się ku górze wzdłuż przeły
ku aż do jamy ustnej, towarzyszy mu zbieranie się w ustach płynu

C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W  JA M Y  B R Z U S Z N E J.
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wodnistego i bez smaku, wypluwanego przez chorych. Rozbiór wy
kazał, że głównie płyn ten składa się ze śliny wodnistej (paroty- 
cznej). Drażnienie błony śluzowej żołądka, podobnie jak u psów ze 
sztucznemi przetokami, zdaje się powiększać wydzielanie śliny, która 
bezwiednie dostaje się do żołądka, zkąd przy odbijaniu się wraca na- 
powrót do ust. l) Czasami pewna ilość zawartości żołądka, bardzo 
kwaśna, prawie żrąca, dostaje się do gardzieli i zostaje powtórnie poł
kniętą. Zwykle potem następuje krótkie zwolnienie w dolegliwo
ściach żołądka. Objaw opisany powtarza się w różnych odstępach 
czasu, słabnąc pod względem natężenia aż do chwili ukończenia tra
wienia. Jeżeli zgaga oraz bolesne uczucie trwa nawet wtedy jeszcze, 
gdy okolica żołądka przestaje dawać ton tępy przy opukiwaniu, to jest 
gdy sprawa trawienia w żołądku już się ukończyła, wtedy wedle 
Nasse'go, 2) należy wnosić, że siedliskiem choroby jest dwunastnica. 
Wedle mego zdania odróżnienie za życia wrzodu dziurawiącego żo
łądku od wrzodu dwunastnicy jest niemożebnem: zdaje się też, że 
twierdzenie Nassego jest raczej teoretycznym wywodem, a nie re
zultatem ścisłych obserwacyi przy łóżku chorego.

Nie potrzebuję nadmieniać, że objawy dyspepsyi mogą wystę
pować nawet przy normalnym stanie błony śluzowej, jeżeli żołądek 
zostanie nadmiernie przepełnionym, zwłaszcza pokarmem trudnostra- 
wnym, ostrym lub kwaśnym; mało zapewne jest ludzi, którzy by nie 
znali z własnego doświadczenia przykrych objawów dyspepsyi. Przy 
normalnym jednak stanie błony śluzowej dyspepsya trwa chwilowo 
i znika po usunięciu przyczyny, gdy tymczasem ciągłe jej trwanie 
lub częste stałe powtarzanie się, nawet przy pokarmach lekko stra
wnych, budzi podejrzenie, iż istnieć musi stała zmiana w budowie bło
ny śluzowej żołądka. 3 ). Dla tego też używajmy bardzo oględnie

l) Chambers (Digestion and its derangements. London 1856. p. 337), 
opierając się na chemicznym rozbiorze tego płynu, dokonanym przez Lehm ann’n, 
utrzymuje, że płyn jest wydzieliną gruczołków umieszczonych w dolnej części 
przełyku, które mają budowę zupełnie podobną do ślinianek. Płyn daje od
czyn zasadowy, pod drobnowidzem przedstawia się zupełnie tak samo jak ślina, 
zamienia krochmal w cukier i zawiera ślady rodanku potassu.

2) Przedmowa do Mayera ..Krankheiten des Zwolffingerdarms. 
Dusseldorf. 1844.

3) „Często bardzo chorzy tego rodzaju uskarżają się, iż najtroskliwsza
ostrożność pod względem djety nie przynosi im żadnej zmiany pod względem
przykrych wrażeń, oraz że wszystko co tylko przyjmą, nawet kęs mięsa lub
szklanka zimnej wody, staje się kwaśnem bardzo." (Abererom bie. p. 57).
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ogólnej nazwy „osłabienie żołądka", która ostatecznie nic nie określa. 
Bardzo często powodem wspomnionych objawów bywa przynajmniej 
przewlekły nieżyt, jeżeli już nie rozpoczynające się rakowate zwyrod
nienie; wrzód dziurawiący rzadziej daleko bywa jedynym powodem 
dyspepsyi. Przykre wspomnienie nasuwa mi choroba pewnego le
karza, który przez kilka lat cierpiał na dyspepsyą, zwłaszcza w go
dzinach rannych, oraz po użyciu lekko-kwaskowatych napojów (na- 
przykład piwa), odżywianie i cera twarzy nie zdradzały żadnego głęb
szego cierpienia, chory zajmował się obszerną praktyką, zmarł je
dnak nagle, skutkiem przedziurawienia żołądka przez wrzód wielko 
ści dwóch groszy. Przedewszystkiem strzedz się wypada przy po
dobnych podejrzanych „zaburzeniach w trawieniu" dawać na womity. 
U pewnego 26-letniego krawca, który przez kilka tygodni cierpiał na 
ból żołądka, odbijanie, nudności i t. d. przyczem zażył emetyku, wi
działem na drugi dzień obfite womity krwawe, a dalszy przebieg cho
roby przekonał niewątpliwie o istnieniu owrzodzenia w żołądku. 
Powstawanie objawów dyspepsyi jest bardzo łatwem do wyjaśnienia. 
Przewlekły nieżyt żołądka, już to sam przez się, już w połączeniu 
z owrzodzeniem, doprowadza błonę mięśniową przyrządu do zupełnie 
atonicznego stanu, poczem każde nagromadzenie się gazów lub inno 
zawartości z łatwością rozszerzają cały żołądek. Dzieje się toż samo, 
co z pęcherzem moczowym podczas bardzo przewlekłego nieżytu. 
Mała odporność i łatwa rozszerzalność ścian żołądka jest powodem 
dolegliwego naprężenia okolicy żołądkowej podczas trawienia. Wie
my, że błona śluzowa normalna, szara zwykle, podczas trawienia mo
cno się zaczerwienia, możemy więc łatwo sobie wyobrazić, iż przy 
nieżytowym stanie powstaje silne bardzo przekrwienie, oraz wszystkie 
jego następstwa. Pierwszem następstwem przekrwienia będzie zwię
kszenie wydzieliny śluzowej oraz zbyt skąpe wydzielanie soku tra
wiącego, czego znowu następstwem będzie fermentacya w massie 
przyjętych pokarmów (papka-chymus), wzdęcie żołądka gazami, oraz 
dolegliwe uczucia, które znikają dopiero po przejściu przetrawionych 
pokarmów do kiszki. Wśród podobnych warunków może nawet wy
stąpić lekka gorączka podczas trawienia. Im mniejszą będzie ilość 
przyjętych na raz pokarmów, im one będą łatwiej strawne, tem mniej 
potrzebują czasu do przetrawienia w żołądku, tem mniejszem będzie 
przekrwienie jego błony śluzowej, a wszystkie objawy szybciej prze
chodzą. Jest to bardzo ważna wskazówka dla postępowania przy 
leczeniu.
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4) W wielu wypadkach wspomniane wracanie się pokarmów 
do gardzieli zamienia się w istotne womity. Następuje to mianowicie 
wtedy, gdy drażnienie błony śluzowej przez pokarm i wydzieliny 
wywołuje odruch nie tylko w samych mięśniach żołądka i przełyku, 
ale także w całym przyrządzie mięśniów wydechowych. Dla czego 
przy jednostajnych prawie zmianach anatomicznych raz istnieją wy
mioty, drugi raz nie bywają w ciągu całej choroby, trudno to wy
jaśnić; 1) zdaje się jednakże, że wpływ na to wywiera umiejscowienie 
samego owrzodzenia. Nie ma womitów, jeżeli znaczny nawet wrzód 
istnieje na krzywiznach, ścianie tylnej lub przedniej żołądka, tymcza
sem daleko mniejsze stosunkowo owrzodzenie w okolicy wpustu lub 
odźwiernika, które bynajmniej nie wywołało zwężenia otworu, staje 
się powodem częstych womitów. I w tym względzie istnieje podo
bieństwo do innych przyrządów, przy cierpieniu zajmującem ujście 
powstają łatwo objawy odruchowe, i tak naprzykład silne kurcze pę
cherza przy zapaliłem podrażnieniu jego szyjki, dolegliwe napieranie 
do oddania stolca im choroba kiszki grubej bliżej otworu stolcowego 
obrała sobie siedzibę. Dosyć często womitom towarzyszą napady 
kardjalgiezne.

Jeżeli owrzodzeniu żołądka towarzyszy obszerny nieżyt jego 
błony śluzowej, chory wyrzuca podczas womitów albo massę lipkiego 
śluzu, bardzo podobną do surowego białka, albo też papkę pokarmową 
wpół przetrawioną, zmięszaną z żółcią, w części fermentującą, tak 
kwaśną i żrącą, że zęby przytem cierpną. Niekiedy znajdujemy 
w massie wyrzuconej prążki krwi, która albo pochodzi z samego 
wrzodu, albo też z istniejących obok niego nadżarć błony śluzowej. 
Zwykle po womitach przykre dolegliwości słabną w natężeniu, podo
bnie jak po przejściu zawartości żołądka do kiszek.

Womity, o których mowa, podobnie jak i reszta objawów dyspe- 
ptycznych towarzyszą zwykle samemu trawieniu, są one zapewne na
stępstwem odruchowego podrażnienia przez pokarmy i samą wydzie
linę żołądka. Niezależnie od trawienia, to jest bez przyjęcia pokar
mów i napojów, womity rzadziej nierównie towarzyszą przewlekłym 
nieżytom żołądka, z wyjątkiem womitów krwawych, o których już 
wyżej była mowa. Nadmieniam, iż w tym ostatnim razie chory nie 
wyrzuca zawsze krwi świeżo wylanej, ale przeciwnie massę ciemno-

1) ,,Womity po bardzo delikatnym pokarmie są niekiedy najwybitniej
szym objawem podobnego owrzodzenia" (Oppolzer).
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brunatną, czarniawą, która z powodu swego zabarwienia nosi nazwę 
czekoladowej lub fusowej. Massa ta jest również krwią, która zaraz 
po wynaczynieniu nie została wyrzuconą, lecz pozostając czas jakiś 
w żołądku, uległa zmianie pod wpływem jego zawartości i wydzielin, 
przy ozem przyjęła ciemną barwę i grudkowatą konsystencyę. Wi- 
dzimy ztąd, jak błędnem jest zapatrywanie się lekarzów, którzy opie
rając się na teoryi dawnej szkoły, uważają tego rodzaju womity za 
znak pewny raka żołądka. Objaw ten może występować przy rozli
cznych cierpieniach żołądka, skoro tylko towarzyszy im rozerwanie 
naczynia i wylew krwi do jego wnętrza.

5) Przeważna ilość chorych z objawami dyspepsyi cierpi na 
zaparcie stolca. Wyjątek od tego prawidła stanowią wypadki, 
w których albo istnieje połączenie części owrzodziałej żołądka z kisz
ką poprzeczną, albo też inne powikłania ze strony przewodu kiszko
wego. Zresztą objaw ten, towarzyszący również rakowi żołądka, nie 
daje się łatwo wyjaśnić. W większej liczbie wypadków przyczyną 
zaparcia jest sama jakość pokarmów używanych przez chorego, jak 
również samo wadliwe trawienie, przyczem papka w odmiennym od 
zwykłego stanie dostaje się z żołądka do kiszek. Chorzy przywiązu
ją wielką wagę do zaparcia wypróżnień stolcowych, i im po części, 
a nawet przeważnie przypisują przyczynę wszystkich swoich dole
gliwości. Ztąd chęć przyjmowania środków rozwalniających, które 
nie tylko że zwiększają jeszcze dolegliwości, ale nadto wywołują co
raz upartsze zaparcie stolca.

Natężenie i łączenie się dotąd opisywanych objawów, są bardzo 
różnorodne, i bynajmniej nie bywają w prostym stosunku do stopnia 
i obszaru miejscowego cierpienia. Niemożebnem i bezkorzystnem by 
było usiłowanie zestawiania wszystkich szczegółów w jeden obraz 
chorobowy. Wystarczającem będzie obserwacya praktyczna, że prze
waga objawów dyspeptycznych przemawia za powikłaniem z nieży
tem przewlekłym żołądka, gdy tymczasem przeważne lub oddrębne 
występowanie nerwobólów w połączeniu z womitami krwawemi każe 
się domyślać istnienia samego tylko wrzodu dziurawiącego. Na tej 
drodze da się wyjaśnić różnica w oddziaływaniu na cały ustrój, zwła
szcza na odżywianie. Im silniejszą jest dyspepsya, tem więcej cierpi 
odżywianie; chorzy coraz więcej chudną, skóra staje się wiotką 
i pomarszczoną, przyjmuje ziemistą barwę, która w połączeniu z zani
kiem tłuszczu podskórnego nadaje chorym charakterystyczny wyraz 
twarzy (facies abdominalis). W moczu znajduje się massa moczanów, 
które postaci gęstego osadu zbierają się na dnie nocnika, ilość ich
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zachowuje się, proporcyonalnie do natężenia objawów dyspeptycz 
nych. 1) Język, którego stan podrzędniej jest wartości dla rozpozna
nia, bywa niekiedy szorstkim, pokrytym drobnemi owrzodzeniami 
albo też czerwonemi, wystającemi punktami, to jest obrzmiałemi bro- 
daweczkami, zwłaszcza przy nasileniu się zaburzeń żołądkowych. 
W niektórych razach język traci swój nabłonek, staje się, gładkim, 
zaczerwienionym i bardzo wrażliwym. Zwykle jednak stan języka 
bardzo się mało różni od normalnego, bez względu na znaczne nawet 
zmiany w żołądku. Upadek siły mięśniowej, ogólne osłabienie, ła
twość męczenia się, zajęcie głowy, zawrót, sen niespokojny, dowodzą 
ścisłego związku istniejącego pomiędzy przyrządem trawienia i głó- 
wnem ogniskiem układu nerwowego. Andral (II p. 158) wspomi
na, że przy przewlekłem zapaleniu żołądka podczas nasilenia sprawy 
chorobowej, widział ból występujący na twarzy i kończynach górnych: 
u pewnego młodego człowieka występowała nawet niczem niepo- 
wstrzymania chęć samobójstwa. Krukenberg również widział 
współczulne objawy w różnych członkach. Przeciwnie sam wrzód 
dziurawiący, niepowikłany z obszernym nieżytem żołądka, nigdy pra
wie nie przedstawia podobnego rodzaju objawów. Chorzy wyglądają 
doskonale, są, dobrze odżywieni, pełnią zwykłe zajęcie i cieszą się roz
rywkami życia, sam tylko oględny lekarz po napadach bólów lub wy
stępujących od czasu do czasu womitach krwawych poznaje ukrytego 
wroga, który wolno ale śmiertelnie podkopuje zdrowie i życie. Jeże
li womity krwawe występują często i obficie, mogą łatwo nastąpić 
objawy niedokrewności. Skóra i błony śluzowe bledną, chory czuje 
się osłabionym, doznaje zawrotów, w żyle szyjowej słyszymy szmery, 
a dolne kończyny i powieki brzmieją wyraźnie.

Rozpoznanie.  W wypadkach gdzie objawy opisane wystę
pują po zatruciu żrącemi substancyami, niepodobna powątpiewać 
o istnieniu przewlekłego zapalenia błony śluzowej i prawdopodobnie 
owrzodzenia. Daleko trudniejszem jest rozpoznanie, jeżeli nie istnie
je tak wyraźna przyczyna choroby. Przy braku objawów dyspepty- 
cznyc h i womitów krwawych, skoro występują tylko napady bolów 
można popełnić błąd, przyjmując chorobę za czystą kardjalgię bez 
głębszych zmian w utkaniu. Wyżej już wspominaliśmy, że sam cha-

1) Andral  (l. c. II. p. 166) twierdzi, iż u pewnej damy z przewle
kłym nieżytem żołądka oraz przy znacznem zaburzeniu w trawieniu, znalazł 
w moczu cukier. Kilkakrotne upusty miejscowe krwi, wcieranie maści w oko- 
icę żołądkową i kuracya mleczna sprowadziły zupełne wyleczenie. (?)
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rakter bólu niczego nie dowodzi. Ważniejszej wskazówki może do
starczyć dokładne badanie przerw pomiędzy napadami. Przy istnie
niu owrzodzenia istnieje niekiedy ból ciągły, albo też powstaje przy 
uciśnięciu dołka sercowego, nawet podczas przerwy pomiędzy napada
mi, przyczem powięź jest bardzo silnie napiętą. Objawów tych bra
kuje przy prostym nerwobólu. Zresztą wypada zwrócić uwagę na 
ogólny stan chorego. Jednoczesne lub zamienne występowanie bólu 
żołądka i innych nerwobólów, naprzykład migreny, lub nerwobólu 
międzyżebrowego, przemawia za neuralgią prostą żołądka ( Gastrody
nia). Często zdarza się spotykać z tą formą na podstawie hystery- 
cznej i u kobiet z błędnicą, do czego przyłącza się tak zwany wilczy 
apetyt i niezmierne pragnienie. I w tym jednak razie należy być 
ostrożnym, gdyż właśnie błędnicy często bardzo towarzyszy wrzód 
dziurawiący żołądka.

Dla tego też baczną należy zwrócić uwagę na przerwy pomię
dzy napadami bólów kardjalgicznych, na obecność zaburzeń dyspepty- 
cznych lub womitów krwawych, a zdrugiej strony na objawy prze
mawiające za prostą neuralgią, to jest na migrenę, ból nerwowy twa
rzy i t. d. Przedewszystkiem należy pamiętać o zbadaniu układu 
płciowego u kobiet. Rozdrażnienie, którego siedliskiem jest macica, 
może nie tylko wywoływać bóle nerwowe międzyżebrowe, twarzowe, 
ale również gwałtowne bóle, w kierunku rozgałęzienia się żołądkowej 
części nerwu błędnego. Znamy wypadki, iż przy pochyleniu się ma
cicy ku tyłowi lub na bok powstają gwałtowne kurcze żołądka, które 
dawały się usunąć po przyprowadzeniu macicy do normalnego poło
żenia przy pomocy zgłębnika. Znalezienie czegoś podobnego przema
wia za czysto nerwowym charakterem cierpienia. 1)

Przyczyny.  Wrzód dziurawiący występuje przeważnie u ko
biet. Wedle Jakscha stosunek mężczyzn do kobiet wypada pod 
tym względem jak 22:91; z 79 wypadków wrzodu, obserwowanych 
przez Rokitanskyego, 46 przypada na kobiety, a podług
Dahl erupa 23 z 32. Szczególniej często wrzód rozwija się u dziew
czyn z klassy służących, chociaż niewiadomo dla jakiej przyczyny. 
Niektórzy dopatrywali się związku pomiędzy wrzodem dziurawiącym 
a czynnościami płciowemi, 2) są to jednak tylko hypotezy, chociaż

1 )  Niżej pomówimy o odróżnieniu wrzodu dziurawiącego od raka 
żołądka.

2) Crisp i Pr i c hard( Lancet 5 Sierpnia 1843) nazywają wrzód 
perjodowym (ul. meastrode) ,  gdyż spotykali go często u kobiet niezamężnych,
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Jaksch widział 10 razy wrzód u położnic, a Oppolzer 1) zrobił 
spostrzeżenie, że w niektórych wypadkach wrzód rozpoczął się rozwi
jać w czasie okresu połogowego.

W wieku dziecinnym wrzód dziurawiący jest rzadkością. 
W trzech wypadkach obserwowanych u dzieci 10—12-letnich, zakoń
czonych wyzdrowieniem, widziałem wszystkie objawy wyżej przyto
czone, oprócz womitów krwawych, nie mogę jednak ręczyć za pe
wność rozpoznania. B a r r i e r  2) u dziecka 6-letniego widział śmier
telny krwotok, spowodowany przez wrzód dziurawiący dwunastnicy, 
gałęź tętnicy żołądko-sieciowej (art. gastro-epiploica) uległa przer
waniu. Brinton opisuje dwa wypadki u dzieci liczących 8—9 lat, 
a Gu n z 3) widział duży wrzód na tylnej ścianie żołądka u dziecka 
5-letniego, za życia były częste womity, a pod koniec wypróżnienia 
złożone z gęstej masy podobnej do fusów. Donne 4) opisuje wypa
dek tego rodzaju u trzyletniego dziecka, wszystkie objawy przema
wiały za istnieniem wrzodu (womity krwawe, wycieńczenie;, kuracya 
mleczna znacznie polepszyła stan chorego, mimo to jednak nastąpiła 
śmierć, a przy sekcyi znaleziono w żołądku gwiazdowatą bliznę po 
zagojonym wrzodzie.

Większa część chorych z wrzodem dziurawiącym żołądka nie 
jest w możności dania jakiejkolwiek wskazówki co się tyczy powstania 
choroby. Często bardzo sam lekarz poddaje myśl, że może choroba 
powstała po napiciu się zimnej wody po zmęczeniu; któż jednak z lu
dzi nie dopuszczał się podobnego przestępstwa! Małą również wagę 
należy przypisywać do innego powodu choroby, przytaczanego z zu
pełną wiarą przez niektórych lekarzów, to jest do wrażeń umysło
wych przygnębiających. Przyczyna choroby pozostaje dla nas ukry
tą, dlatego też zgodzić się musimy z poglądem Bri n ton’a i Mul- 
ler’a, 5) którzy twierdzą, że choroba nie powstaje skutkiem pewnej

u których czyszczenie miesięczne odbywało się nieregularnie lub było zupełnie 
zatrzymanem. Istotnie fakt ten zdarza się dosyć często, Brinton jednak 
robi uwagę, że należy go tłomaczyć wprost odwrotnie to jest, że skutkiem nie- 
dokrewności spowodowanej womitami krwawemi i dyspepsyą, powstają łatwo 
zaburzenia w miesiączkowaniu.

1) Wien. med. Wochenschrift. 18 5 1 .  N. 39.

2) Traite prat. des malad. de fenfance. Paris II p. 9. 1 845.
3) Jabrb. f. Kinderbeilk. Wien 1862. V. Zeszyt 3.
4) 1. c, p. 408.
5) Das corrosive Gesebwur im Magen und Darmcanale. Erlangen.

1 8  8  0 .
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określonej ogólnej lub umiejscowionej przyczyny, lecz że może być 
wywołaną przez rozmaite zboczenia ustrojowe lub miejscowe, podobnie 
jak się to dzieje z przewlewłem owrzodzeniem goleni. Niesłusznie 
przypisywano powód choroby ciągłemu uciskowi na dołek sercowy, 
jak to ma miejsce przy zajmowaniu się niektóremi rzemiosłami, lub 
nadużyciu napojów wyskokowych· 1)

Drażnienie częste i dosyć gwałtowne, napoje wyskokowe, me
chaniczne lub chemiczne szkodliwości, mogą wywoływać przewlekłe 
zapalenie i owrzodzenie błony śluzowej żołądka, ale chorób tych pod 
żadnym pozorem nie należy mieścić w jednej kategoryi z wrzodem 
dziurawiącym. Ciała obce, dostające się do dwunastnicy, naprzykład 
kawałek kości, łyżeczka żelazna i t. d., mogą wywoływać zapalenie 
przewlekłe, owrzodzenie i przedziurawienie. 2) Daleko częściej spo
tykamy się z przewlekłem zapaleniem żołądka i dwunastnicy po za
truciach kwasami mineralnemi, sublimatem, albo przy powolnem za
truciu arszenikiem. Wypadki sądowe uczą nas, jak często zwłaszcza 
w ostatnim razie, przyczyna choroby bywa za życia zapoznawaną, do
piero po śmierci budzi się straszne podejrzenie, które powstaje zbyt 
późno, aby mogło przynieść pożytek dla biednej ofiary, lecz daje spo
sobność do świetnego popisu dla chemii. O przedmiocie tym zresztą 
obszernie traktują dzieła medyczno-sądowe. Za powód zapalnego sta
nu dwunastnicy chciano uważać obszerne oparzenie skóry. Dawniej 
si chirurgowie, a między innymi i Dupuytren czynili o tem wzmian
kę, Curl i ng w oddzielnym artykule 3) zwraca uwagę na związek 
pomiędzy owrzodzeniami kiszek i oparzeniem skóry, przyczem powo
łuje się na 14 obserwacyi. Przebieg tego rodzaju zapalenia i owrzo
dzenia jest prawie zawsze ostrym bardzo, przy przewlekłem cierpie
niu niepodobna przypuszczać podobnej przyczyny, zresztą pomówi
my o tem przy opisie chorób dwunastnicy.

1) Czy jednakże miejscowe warunki nie wpływają na rozwój wrzodu? 

Nie wszędzie wrzód żołądka występuje jednakow o często. G l u g e ,  robiąc se- 

kcye nad znaczną liczbą ciał, pochodzących ze szpitali w B rukselli w ciągu lat 

dziesięciu, spo tykał się bardzo rzadko z wrzodem żołądka. D robne pow ierz

chowne nadżarcia błony śluzowej, pokry te śluzem , mogą ujść uwagi badacza, 

nie można jed n ak  tego powiedzieć o wrzodzie dziurawiącym, zwłaszcza jeżeli 

sekcya robi się sta rann ie .
2) Mayer  Die Krankheiten des Zwolffingerdarms, Dusseldorf 1844. 

Fror i ep Notizen X X X V I I I  p. 32 0.
3) M ed. chir. T ran s . Vol. X X V  p. 200.
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Zejście. Spierano się wielce o to, czy prosta newralgia może 
z czasem wywołać zmiany w budowie żołądka lub nic, przytaczano 
wypadki, w których po kilkoletnich nerwobólach powstał ostatecznie 
rak żołądka. I tak naprzykład Andral  (II p. 16) powiada: „Obser
wowałem chorych, którzy przez wiele lat miewali kurcze żołądka bez 
żadnych innych objawów żołądkowych, mimo to później zauważyłem 
wszystkie objawy przewlekłego zapalenia." Poczem dodaje: „Czyż 
to nie jest jeden z tych wypadków, w których prosty nerwoból 
uważać musimy za punkt wyjścia dla sprawy przewlekłej zapalnej.11 
(Rozstrzygnięcie tego pytania zależy naturalnie od tego, czy w ogóle 
możemy przypuścić takie przeistaczanie się newralgii. (Niezaprzecza
lny bynajmniej, że newralgie wpływają na czynności odżywcze, gdyż 
zaburzenia troficzne występują bardzo wyraźnie przy każdym napa
dzie nerwobólu, mimo to jednak nadaremnie poszukiwalibyśmy wy 
padków autentycznych, w których wykazano zmianę w budowie, wy
wołaną przez czystą newralgię. (Nerwoból twarzowy (Prosopalgia) 
trwający lata całe, a nawet przez całe życie, nie wywołuje wyraźnych 
zmian w skórze twarzy. (Na jakiem więc podobieństwie opierając się, 
mamy prawo przypuszczać przeistaczenie się nerwobólu żołądkowe
go? Co do mnie sądzę, że we wszystkich wypadkach, mających prze
mawiać na korzyść teoryi przeistoczenia, istniało od samego początku 
zwyrodnienie żołądka, objawiające się na zewnątrz napadami bólów, 
właściwy charakter którego wtedy dopiero na jaw wystąpił, skoro 
zwyrodnienie spowodowało ważne zaburzenia w czynności, zwężenie 
światła przyrządu i t. d. Gdyby przypadkiem osoba cierpiąca przez 
lata całe na przyśpieszone bicie serca (palpitatio) nagle zmarła, a se- 
kcya wykazała ważne zmiany w zastawkach, czyżbyśmy twierdzili, 
że palpitacya spowodowała wadę zastawek? Przebieg prostej newral
gii jest zawsze jednakowym, nie prowadzi do żadnych zmian głęb
szych w budowie, i nie budzi obawy nieszczęśliwego zejścia, ponie- 
tvaż wyleczenie następuje prawie zawsze, drogą naturalną lub przy 
odpowiedniem postępowaniu lekarskiem.

Zupełnie inaczej przedstawiają się warunki newralgii zależącej 
od owrzodzenia. W prawdzie i w tym razie może nastąpić wylecze
nie, jak o tem świadczą blizny gwiazdo watę błony śluzowej; na dnie 
wrzodu powstaje tkanka bliznowata kurczliwa, która zbliża ku sobie 
brzegi owrzodzenia i sprowadza ich zrost. Zejście to, wedle no
wszych spostrzeżeń jest dosyć częstem. Jeżeli więc brakuje innych 
dosyć charakterystycznych objawów, jesteśmy w podobnych razach 
w niepewności, czy mieliśmy do czynienia z pierwotną prostą newral-
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gią, czy też z wtórną wywołaną przez owrzodzenie. Bardzo jednak 
często,wrzód rozwija się dalej w ukryciu pomimo używanych środków, 
niszcząc coraz więcej tkanek, aż nareszcie znajduje granicę rozwoju 
w oporze stawianym przez przyległy przyrząd lub przedziurawia 
żołądek.

Wrzody umiejscowione na małej krzywiźnie żołądka wywołują 
za pośrednictwem zlepnego zapalenia otrzewnej, ochraniający zrost 
z leżącą powyżej wątrobą, 1) toż samo dzieje się odnośnie do przedniej 
powierzchni trzustki przy wrzodach na tylnej ścianie żołądka. Tym 
sposobem po zupełnem zniszczeniu ścian żołądka powstaje wprawdzie 
otwór, lecz ten jest pokrytym przez przyrośniętą wątrobę lub trzust
kę, zawartość żołądka nie może się dostawać do jamy brzusznej 
i wywoływać śmiertelnego zejścia. Śmierć jednak i tu może nastą
pić, jeżeli owrzodzenie przenosi się na trzustkę lub wątrobę, a uszko
dziwszy jedno z większych naczyń, tętnicę śledzionową, trzustkową 
i t. d. wywołuje niebezpieczny krwotok. Znamy wypadki, że przy 
zamknięciu wrzodu przez mały płat wątroby powstaje przewlekle za
palenie tego ostatniego, zakrzep w naczyniach i ostatecznie zanik. 
Daleko rzadziej zdarza się zrost ze śledzioną, gdyż bardzo rzadko 
wrzód ma siedlisko na dnie żołądka. Piorry 2) u pewnej starej ko
biety, która przez lat 15 cierpiała na silne bóle, niedające się niczem 
usunąć, w lewej połowie okolicy żołądkowej, znalazł wrzód wielkości 
dłoni w żołądku, dno jego miękkie, posokowate, brunatno-czerwone 
tworzyła owrzodziała tkanka śledziony. Tożsamo Jaksch znalazł 
wrzód wielkości talara na dnie żołądka, zrośnięty ze śledzioną u dzie
wczyny 22-letniej cierpiącej na błędnicę i kardjalgiczne bóle a zmarłej 
podczas napadu krwawych womitów. Śledziona była zmiękczoną 
i zniszczoną, źródłem krwotoku była jama w jej wnętrzu wielkości 
pięści dziecinnej. W ogóle Jaksch widział 16 razy zrost z trzustką 
(z przyczyny częstego umiejscowienia wrzodu na tylnej ścianie żołąd
ka), 5 razy z wątrobą, raz jeden z krezkami i raz tylko ze śledzioną. 
Mogą również powstać zrosty żołądka z siecią i przeponą, co również 
zapobiega wejściu zawartości jego do jamy brzusznej. Ostatnia 
zresztą okoliczność zależy od natury zrostu. Jeśli zrost jest wiotki, 
zawiera dużo komórek, jak to naprzykład widzimy na zrostach żołądka

1) W 2 — 3 wypadkach tego rodzaju Br i nt on obserwował ból roz
promieniający się na prawy bark.

2) 1. c. p. 2 3.
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z siecią, wtedy po przedziurawieniu ściany żołądka zrost może pę
knąć, już to sam ulegając zapaleniu, a szczególniej pod naciskiem za
wartości żołądka, która po rozerwaniu zrostu dostaje się bez przeszko
dy do jamy otrzewnej. Daleko mocniejszemi i odporniejszemi są 
zrosty z wątrobą, trzustką, przy ległem i gruczołami limfatycznemi; 
warstwa wysiękowa włóknisto-chrząstkowata kurczy się niekiedy na 
części wystającej, zbliża brzegi otworu, p. czem może powstać blizna 
mocna silnie przytwierdzona. Daleko częściej tak nie bywa, w ścia
nie żołądka pozostaje otwór, zamknięty przez przylegający przyrząd. 
Otwór tego rodzaju, zwłaszcza położony w pobliżu odźwiernika, roz
szerza się pod naciskiem zawartości żołądka i tworzy jakby zatokę 
boczną, Niekiedy i twarda warstwa włóknista ulega zniszczeniu, po- 
czem owrzodzenie przenosi się na sam przyrząd pokrywający. Tym 
także sposobem może nastąpić przedziurawienie przepony, przyczem 
albo zawartość żołądka dostaje się do jamy opłucnej (Jaksch), albo 
też następuje uszkodzenie podstawy płuc, przyrośniętych do przepony. 
(Rokitansky,  Bouley,  Habershon 1)·

Zrosty żołądka z dwunastnicą i kiszką cienką należą do rzadkości, 
przeciwnie dość często zdarza się przyrośnięcie do kiszki grubej po
przecznej (Colon transversum). Wrzód przedziurawia nareszcie sam 
zrost i ścianę kiszki, powstaje wtedy przetoka żołądko-kiszkowa bar
dzo trudno gojąca się. Przez przetokę pewna część zawartości żołąd
ka dostaje się nieprzetrawiona do kiszki, a z kiszki do żołądka prze
chodzi kał. Przyłączamy podobny wypadek z obserwacyi Aber- 
crombiego (p. 51)

Mężczyzna lat 56, który z wyjątkiem niektórych dolegliwości z powodu 
złego trawienia był zdrów zupełnie, zaczął się uskarżać na znużenie, brak ape
tytu, wychudł, a od czasu do czasu miewał boleści w brzuchu. Wychodził 
jednak z domu i zajmował się pracą dość nużącą i znaczną swego powołania. 
Po dwu czy też trzytygodniowem trwaniu dolegliwości, dostał nagle na ulicy 
womitów, przyczem wyrzucił massą mającą wygląd i zapach kału. Żadne zre
sztą dolegliwości nie trapiły go przytem, w osiem dni później powtórzyły się 
womity podobnego rodzaju, a chory zaniepokojony wezwał pomocy lekarskiej. 
Z wyjątkiem chorobliwego wyglądu nie znaleziono zresztą żadnego wyraźnego 
zboczenia, stolce były regularne, tak że lekarz przyzwany powątpiewać zaczął 
o prawdziwości opowiadania, co się tyczy womitów kałowych. Tymczasem 
w kilka dni potem womity znowu się powtórzyły. Massa wywomitowana skła
dała się z rzadkiego, zupełnie normalnego kału, który niczem się nie różnił od

1) 1. c. p. 85.

Bibl. Um. Lek. Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch.
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wypróżnień stolcowych, jakie chory miał w dniu tym. Następnie womity po
wtarzały się w różnych odstępach czasu, niekiedy trzy lub cztery razy dziennie, 
to znowu cały tydzień chory przepędzał spokojnie. Chory ciągle oddawał 
w womitach czysty kał, który niekiedy tak był gęsty, iż z trudnością przedosta
wał się przez przełyk i to dopiero po rozrzedzeniu go ciepłą wodą. Przytem 
w ciągu całej choroby stolce były regularne i z łatwością dawały się sprowa
dzić w razie potrzeby. Kał jednakże pod względem swego składu był bardzo 
rozmaitym, tak jednak podobnym do massy oddanej przy womitowaniu, iż tru
dno je było od siebie odróżnić, Pokarmy i napoje użyte nigdy nie były wy- 
womitowane, apetyt przytem dobry, miejscowe badanie nic szczególnego nie 
wykazało. Stan ten trwał jeszcze przez trzy miesiące, nakoniec chory zmarł 
skutkiem wycieńczenia: na tydzień przed śmiercią były dość obfite, womity 
krwawe. Sekcya.  Żołądek skurczony, z lewej strony przyrośnięty do ścia
ny brzusznej i kiszki poprzecznej. W miejscu zrostu utworzyła się miękka 
massa gruźlicza (?) gruba na dwa cale (zapewne rodzaj błony fałszywej). Żo
łądek od zewnątrz normalny, na wewnętrznej jego powierzchni znajdują się 
liczne owrzodzenia, zajmująco całą wielką krzywiznę i prawie połowę całej we
wnętrznej powierzchni; część odzwiernicza w stanie normalnym. W środku 
części owrzodziałej znajduje się otwór o brzegach rozdartych, nierównych, śre
dnicy 2-ch cali, który swobodnie prowadzi do kiszki poprzecznej, w kiszce 
grubej błona śluzowa do kola otworu również owrzodziała. Zresztą żadnych 
innych zmian nie znaleziono.

Spostrzeżenie powyższe przekonywa, że obszerne nawet owrzo
dzenia żołądka, połączone ze zgrubieniem jego ścian, mogą przebiegać 
skrycie, nie wywołując żadnych wyraźnych objawów, byle tylko 
wpust (cardia) i odźwiernik (pylonis) nie uległy zmianie. Chory 
uskarżał się jedynie na lekkie objawy złego trawienia, po wytworze
niu się dopiero przetoki żołądko-kiszkowej wystąpiły womity kałowe 
i rozwinęło się wycieńczenie. Womity krwawe miały raz tylko miej
sce i to na czas krótki przed śmiercią.

Najrzadziej zdarza się zrost ze ścianą brzuszną i utworzenie 
przetoki wiodącej z żołądka na zewnątrz, być może już z tego powo
du, że wrzody dziurawiące rzadko powstają na przedniej ścianie 
żołądka. 1)

Wypadek 1. Kobieta 80-letnia od lat trzydziestu doznawała często 
gwałtownych bólów w pewnem ściśle ograniczonem miejscu brzucha, przytem

C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W  J A M Y  B R Z U S Z N E J .

1) Zwracamy uwagę czytelników na opis ciekawej przetoki żołądkowej, 
otwierającej się na zewnątrz, pomieszczony w Gazecie Lekarskiej z roku 1873 
N. 21 i 22. Nie był to wrzód dziurawiący, ale rak żołądka. Przetoka po
wstała na zewnątrz pomimo to, że bezpośredniego zrostu żołądka ze ścianą brzu
szną nie tyło, a owrzodzenie zajmowało krzywiznę małą. (Przyp. tłomacza).



womitowała p łynem wodnistym, niekiedy i krwawym . W 77 roku życia w le 

wem podżebrzu powstał mały otworek, z k tórego wypływał płyn. O twór bez 

żadnego leczenia zarósł, po upływie jed n ak  lat trzech otworzył się powtórnie 

i powiększył, przezeń wyciekały pokarm y płynne, jak ie  chora przyjm owała. 

Chora m iała silne boleści i zm arła z wycieńczenia. S e k c y a .  N a środku 

przedniej ściany żołądka znaleziono otwór okrągły , 1 1/2 cala średnicy mający, 
otoczony tw ardym , chrząstkow atym  brzegiem . O twór ten stanowił początek 

kanału p rzeb ija jącego  ścianę brzuszną, przez który  zaw artość żołądka wycho

dziła na zew nątrz. K anał był wysłanym z początku czerwoną błoną, złożoną 

z kom órek, część jeg o  znajdująca się w ścianie brzusznej nie przedstaw ia nic 

szczególnego pod względem budowy. 1)

W ypadek  II. Iz a b e lla  D., licząca 36 lat wieku, pochodzi z ro
dziny cieszącej się dobrem zdrowiem, aż do 14 roku życia była zupełnie zdro
wą, od tego czasu doznawała strzelających bólów w lewej połowie okolicy żo
łądkowej oraz pod brzegiem chrząstek żebrowych lewych. Bóle powtarzały 
się ustawicznie w ciągu lat siedmiu, oprócz nich chora uskarżała się na zapar
cie stolca, odbijanie i wzdęcie. Od 15 roku życia zaczęła prawidłowo mie
siączkować. W 25 roku życia zauważyła obecność miękkiego, sprężystego gu
za, leżącego pomiędzy brzegiem dolnym lewych żeber i więzem Pouparta,  
guz ten często zmieniał swe położenie, nareszcie zniknął zupełnie, poczem cho
ra przez sześć miesięcy cierpiała na biegunkę. W czasie tym czuła się dosyć 
silną do zajmowania się pracą. W roku 1842 spostrzegła w okolicy żołądko
wej z lewej strony, guzik wielkości ziarna grochu. Byt to guzik twardy, bo
lesny, wrażliwy, barwę miał jednak naturalną, w ciągu lat dwóch powiększył 
się do rozmiarów dużej pomarańczy. Następnie zaczął się zmniejszać, a po 
upływie trzech miesięcy zniknął zupełnie. Przez cały miesiąc jeszcze, miejsce 
gdzie był guz było bolesnem i wraźliwem na ucisk; nakoniec we Wrześniu 
1844 roku zjawiła się plama ciemna, wielkości dziesiątki na lewej części oko
licy żołądkowej, od tego czasu stan ogólny pogorszył się znacznie i chora za
częła słabnąć. Dnia 22 Października 1844 roku chora uczuła pęknięcie pla
my, przyczem wypłynęło nieco krwi i ropy. Następnie przez otwór zaczęła 
wypływać zawartość żołądka. Po wypiciu nieco mleka, takowe strumieniem 
wypłynęło przez otwór. Dnia następnego założono odpowiedni opatrunek. 
W końcu Stycznia 1845 roku otwór zamknął się na rok cały, chociaż miejsce 
to było bolesnem. W początku 1846 roku blizna zaczerwieniła się i pokryta 
drobnemi pęcherzykami, powstały owrzodzenia i na nowo utworzyła się przeto
ka żołądkowa. W Marcu 1846 roku powtórne zabliźnienie, w Czerwcu 1847 
roku przetoka otwiera się po raz trzeci i już nie zabliźnia się więcej. Wciągu 
trzech lat ostatnich chora leżała w łóżku i nosiła ciągle opatrunek. Przy 
wstąpieniu jej do szpitala (1850 Listopad) stan był następujący: Cera zdrowa, 
gorączki brak, wychudnienie bez zbytecznego osłabienia. Podczas trawienia 
chora uczuwa ból w okolicy- żołądkowej i w zewnętrznym wylocie przetoki, 
stolce nieco zaparte, mocz odchodzi skąpo, perjodowanie odbywa się regular
nie; sen i apetyt dobry, język w stanie normalnym. Otwór zewnętrzny prze-
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1) Bi neaux  Arch. gen, Juin. 1835.
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toki leży na 2 1/2, cala od linii białej a 3  1/2, cala od pępka, w pobliżu chrząstki 
lewego ósmego żebra; sam otwór jest owalnvm, wielkości połowy wielkiego 
palca. Brzeg otworu zaokrąglony, uciśnięty, twardy i zaczerwieniony, pokry- 
ty gdzieniegdzie owrzodzeniami, skóra dokoła na przestrzeni dwóch calów za
czerwieniona i stwardniała. Wprowadziwszy do otworu mały palec, napotyka
my opór od wewnątrz i z lewej strony; przy dobrem świetle można widzieć wy
raźnie błonę śluzową tylnej ściany żołądka. Otwór w ścianie przedniej zdaje 
się, że jest niedaleko wielkiej krzywizny i na 4 cale od wpustu. Świeczka 
(bougie) wprowadzona do żołądka wywołuje nudności i osłabienie. Wielkie po
dobieństwo tego stanu doznanego wypadku B e a umo nt a  skłoniło Edinb. 
med.-chir. society do wyznaczenia osobnej komissyi, celem obserwacyi nad spra
wą trawienia. 1)

W przytoczonym wyżej wypadku istniał zapewne od lat wielu 
wrzód żołądka, który stopniowo dziurawił ścianę i wywołał z począt
ku wysięk otrzewnej. Stopniowo wysięk uległ wessaniu, być może 
przedziurawiwszy kiszkę gdziekolwiek, (biegunka trwająca przez 
sześć miesięcy), poczem dopiero zmieniona patologicznie ściana żołąd
ka zrosła się ze ścianą brzuszną, a następnie powstała prawdziwa 
przetoka. 2)

Widzimy zatem, że siedlisko wrzodu nie jest bynajmniej rzeczą 
podrzędnej wagi, dlatego też starano się usilnie o znalezienie pewnego 
kryterjum dla rozpoznania samego umiejscowienia. Wedle Budd’a 3)

25)2 C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W  .1 Λ . Μ  V B R Z U S Z N E J .

1) Ro be r t s o n  Edinb. monthly Journ. Jan. 1851.
2) Przetoka żołądka na zewnątrz może powstawać oprócz owrzo

dzenia z innych jeszcze powodów. Z pomiędzy 47 wypadków Mi ddel -  
dorpf a ( Commentatio de fistulis centriculi externis et chirurgica earum sanatio- 
ne. Vratislaviae 1859) przyczyną przetoki było 13 razy przebicie od zewnątrz 
(przebicie nożem, uderzenie dyszlem, upadnięcie i t. d). Zewnętrzny otwór 
był trzynaście razy w okolicy żołądkowej, 7 razy w lewem podżebrzu, 10 ra
zy w okolicy nadbrzusznej. dwa razy około sutki i t. d. Wielkość otworu by
ła różną, od główki szpilki aż do kilku cali kwadratowych, zwykle otoczony 
bywał zgrubiałą, pozbawioną naskórka skórą. Często spostrzegano przetoki 
uboczne, wypadnięcie ściany żołądka i próchnienie żeber. Przy obszernym 
otworze i prostej przetoce można było widzieć, co się dzieje w żołądku, najczę
ściej obserwacya podobna była uniemożebnioną przez zagięcia i skośny kieru
nek przetoki. Najważniejszym objawem, służącym za podstawę dla rozpozna
nia, było występowanie zawartości żołądka na zewnątrz, zwłaszcza przy kaszlu, 
uciskaniu i t. d., oprócz tego badano przetoki zgłębnikiem. Wiele wypadków 
trwało przez lata całe, i zakończyły się wyzdrowieniem (11 razy), śmiercią 
z wyniszczenia (9 razy), albo pozostały bez zmiany (22 razy). Co się tyczy 
postępowania chirurgicznego, odsełam czytelników do pracy oryginalnej.

3) 1. c. p. 129
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wrzód duży w pobliżu odźwiernika ogranicza czynność włókien mię
śniowych, przez co wywołuje objawy przypominające zwężenie 
odźwiernika. Żołądek nie może się dokładnie opróżniać, papka pokar
mowa (chymus) zatrzymana przez czas dłuższy ulega fermentacyi, co 
znowu wywołuje wzdęcie i kwaśne odbijanie. Osborn !) utrzymu
je, że skoro wrzód zajmuje małą krzywiznę, co się najczęściej zdarza, 
ból i palenie ustępują przy stojącem położeniu osoby chorej, a to z po
wodu, że przytem zawartość żołądka nie styka się z owrzodzeniem. 
Przytacza również wypadek, w którym wrzód zajmował tylną ścianę 
żołądka, otóż choremu w tym razie przynosiło ulgę położenie się na 
brzuchu (może też przytem pomaga i samo uciśnięcie brzucha); w dru
gim znowu wypadku położenie się na prawym boku zwiększało dole
gliwości, spowodowane wrzodem w okolicy odźwiernika. W czwar
tej obserwacyi Osborne nadmienia, że chory doznawał ulgi, kładąc 
się na lewym boku; skoro żołądek się opróżnił mógł się kłaść swobod
nie i na boku prawym. Że jednak w przytoczonych i kilku innych 
jeszcze wypadkach nie nastąpiło zawsze stwierdzenie rozpoznania za 
pomocą sekcyi, sądzimy, iż nie mamy prawa stanowczo opierać na nich 
pewnego wniosku. Przyznaję, że nie zwracałem może dostatecznej 
uwagi na te okoliczności, które i Brinton uważa za nadzwyczaj 
ważne, chociaż zauważyłem sam pewien związek, istniejący pomię
dzy umiejscowieniem wrzodu i zwiększaniem się lub zmniejszaniem 
dolegliwości pacjentów. Obecność bólu w lewem podżebrzu dość czę
sto towarzyszy umiejscowieniu wrzodu w okolicy wpustu (cardia), 
gdy tymczasem owrzodzeniom części odźwierniczej towarzyszy ból 
w prawem podżebrzu (Brinton). W wypadku ważnym należy 
zwrócić baczną uwagę na wszystkie podobne okoliczności.

Niekiedy zlepne zapalenie otrzewnej nie ogranicza się samem 
otoczeniem wrzodu, ale szerzy się dalej, co powoduje zrośnięcie żo
łądka, prawie ze wszystkiemi przyległemi narządami, wywołuje 
ograniczenie jego czynności i zmianę kształtu. Budd 2) opisuje wy
padek, w którym nastąpiła śmierć z wycieńczenia, wśród ciągłych 
womitów i upartego zaparcia stolca. Przy sekcyi znaleziono żołądek 
mocno wydłużony, bardziej wązki jak zwykle i zrośnięty z narząda
mi sąsiedniemi (wątroba, śledziona, trzustka, kiszka gruba) tak silnie, 
że potrzeba było go oddzielać nożem. Pętle kiszek w górnej części

1) Dublin. Journ. Vol. XXVII p. 357.
2) 1. c. p. 128.
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brzucha u legły  również zrośnięciu pomiędzy sobą. Wrzód, będący 
źródłem wszystkich objawów był okrągły, wielkości czterech groszy 
i mieścił się na krzywiźnie małej pomiędzy wpustem i odżwiernikiem. 
Brzegi jego były twarde, a błona śluzowa dokoła pofałdowana z po
wodu zabliźnień.

W tych wypadkach, gdzie nie nastąpi zabliźnienie, przyrost do 
przyrządów sąsiednich czyli pokrycie wrzodu, gdy nie utworzy się 
przetoka do kiszki grubej albo nie nastąpi, dosyć prędko śmierć z wy
cieńczenia, prędzej lub później przychodzi do zupełnego przedziurawie
nia i nagłego wystąpienia gazów i zawartości żołądka do jamy brzu
sznej. 1) Nastąpienie takiego groźnego faktu zwiastuje gwałtowny 
ból, zupełnie różny od doznawanych przedtem bólów kardjalgicznych. 
Jest to uczucie, jak gdyby coś w brzuchu uległo rozdarciu, czuje to 
chory wyraźnie, i opisuje dokładnie, podobnie jak otworzenie się ja
my w płucach do jamy opłucnej. Raz będąc wezwanym do podobnego 
chorego, w dwie godziny po przedziurawieniu, znalazłem go mocno 
wystraszonym, przyczem drżącym głosem opowiadał ,,że ból był 
w tym razie zupełnie odmiennym; czuł wyraźnie jak rozszerzył się 
od razu od żołądka aż za pępek.“ Zupełnie toż samo powiada An- 
dral  o pewnym chorym: a la suite d'un effort de Vomissement il
eprouva comme le sentiment d’ une boule, qui partant de la region epi- 
gastrique, serait descendu j asqu'au dessous de l'ombilic." Silne wo- 
mity sprowadzają dość często rozerwanie dna wrzodu, złożonego z cie
niutkiej warstwy. Tenże sam skutek może sprowadzić obfita uczta, 
jeżeli zwłaszcza przytem nastąpi ucisk od zewnątrz lub mocne naprę
żenie mięśniów, naprzykład przy wciąganiu obuwia. Dzieje się to 
zapewne w ten sposób, że najcieńsza warstwa pęka podczas wysilenia 
fizycznego, połączonego z położeniem wydechowem przepony które 
wywiera nacisk na wnętrzności. Wśród podobnych okoliczności mo
że powstać fałszywe mniemanie, jakoby chory uległ otruciu, zwła
szcza gdy przedtem nie było bardzo wyraźnych objawów cierpienia. 
U jednego z moich pacjentów z wrzodem dziurawiącym nastąpiło na
gle przedziurawienie, gdy po obiedzie, paląc cygaro wyjrzał przez 
okno i nacisnął przytem brzuch. Bezpośrednio po przedziurawieniu

1) Wedle Brinton'a skłonność do przedziurawienia ściany żołądka, 
u obojga płci zmniejsza się stale w miarę wieku, począwszy od lat 30-u. 
U kobiet zwłaszcza większa połowa wypadków przedziurawienia przypada po
między 14 i 30 rokiem życia. Najłatwiej przedziurawieniu ulega ściana prze
dnia żołądka.
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żołądka występują objawy rozległego zapalenia otrzewnej: dreszcze 
i drżenie, gwałtowne boleści w większej połowie brzucha, szybkie wzdę
cie gazami. Jednym z najważniejszych objawów, na którym polegać 
może rozpoznanie przedziurawienia żołądka, jest wedle Oppolzer’a 
jasny bębnisty ton w okolicy wątrobowej, gdzie w stanie normalnym 
zawsze znajdujemy ton tępy. Zmiana ta następuje z przyczyny wej
ścia gazów pomiędzy wątrobę i ścianę brzuszną, rozumie się jeżeli wą
troba nie jest do niej przyrośniętą. Nadto na całym brzuchu wypa
kujemy jednostajny ton bębnisty, czego również nie bywa w stanie 
prawidłowym. W niektórych razach wzdęcia gazami nie spotykamy, 
dzieje się to mianowicie wtedy, gdy powolnie tworzące się zrosty nie 
pozwalają na wystąpienie zawartości żołądka do jamy brzusznej, lub 
gdy zawartość może się wylewać do ograniczonej otorbionej przestrze
ni; coś podobnego znajdujemy w wypadku opisanym przez Rullie- 
r'a 1) pod nazwą jeszcze: ,,petit engorgement scirrheux de l'estomac 
extremement circonscrit. perforee a son centre". Cały brzuch był 
twardym jak deska, a przednia jego ściana zdawała się być zrośniętą 
ze stosem kręgowym. Stale przytem towarzyszą następujące objawy: 
odbijanie i womity, wielka wrażliwość na ucisk i opukiwanie, uczucie 
strachu, powierzchowny i szybki oddech, mowa przerywana i utru
dniona, chory błaga aby go ratowano, rysy twarzy ulegają zmianie, 
tętno częste drobne, ciepłota kończyn zniżona znacznie, chory czuje że 
umiera. Ciągłe parcie do oddawania moczu i womity nie są stałym 
objawem, daleko częściej istnieje zaparcie stolca, które niepodobna 
usunąć nawet draźniącemi lawatywami. Przytomność umysłu zacho
wuje chory aż do samej śmierci, która zwykle następuje w 18 — 36 
godzin po przedziurawieniu. 1 2) Objawy te uważam za cechę gwałto
wnie przebiegającego zapalenia otrzewnej, gdyż istotnie sekcya w po
dobnych razach wykazuje jego ślady, to jest wysięk surowiczy zmię- 
szany ze strzępkami włóknika, zlepienie przyrządów oraz wystąpie
nie zawartości żołądka. Jednakże nie zawsze objawy podobne wy
stępują stale, zwracamy uwagę naprzykład na wypadek przedziura

1) Arch. gen. Juil. 18 2 3.
2) Haas (Nassauer medic. Jahrb. Zeszyt. 5, 1847. p. 272)  widział pe

wnego chorego 32-letniego, który zmarł w osiem dni po przedziurawieniu. 
Odęcie gazami (meteorismus) było tak znaczne, iż potrzeba było dwa razy ro
bić przekłócie trójgrańcem; po pierwszem przekłóciu wyszło dużo powietrza 
bez żadnej woni, przy drugiem wypuszczono mocno cuchnące gazy i znaczną 
ilość przezroczystej surowicy.
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wienia kiszki dwunastnicy, opisany przez Bardel eben‘a. 1) Dotyczy 
on pewnego mężczyzny, który nigdy przedtem nie uskarżał się na 
cierpienie żołądka, Na kilka dni przed śmiercią uczuł niemile wraże
nie w okolicy nadbrzusznej, przytem brak apetytu i przykry smak 
w ustach, gdy nagle wystąpił gwatłowny ból w brzuchu, który zmu
sił chorego do nadania skurczonej pozycyi ciału, uczucie zbliżającej 
się śmierci trapiło go ciągle, chociaż tętno nie przedstawiało żadnych 
zboczeń, a brzuch nie był bolesnym nawet przy silnym ucisku. 
Śmierć nastąpiła w 20 godzin po przedziurawieniu, przytomność umy
słu zachował prawie do ostatniej chwili. Przy sekcyi nie znaleziono 
ani wysięku, ani też nawet zaczerwienienia otrzewnej, wszystkie 
przyrządy w stanie prawidłowym oprócz przedziurawienia w górnej 
części dwunastnicy, mającego 1/4" średnicy.

Wypadek ten z dwóch względów zasługuje na uwagę. Jest on 
1) przykładom skrycie przebiegającego owrzodzenia dwunastnicy, 
które dopiero na kilka dni przed śmiercią ujawnia się przez małego 
znaczenia objawy; i 2) uczy nas, że wystąpienie zawartości żołądka 
i kiszki do jamy brzusznej nie zawsze wywołuje zapalenie otrzewnej, 
co istotnie trudno pojąć ze względów teoretycznych. Drukowi zapal
nych zmian otrzewnej odpowiada za życia zupełna niewrażliwość 
brzucha na ucisk zewnętrzny, chociaż chorego trapił ból gwałtowny.

Czasami śmierć następuje natychmiast po przedziurawieniu, po
dobnie jak przy pęknięciu serce lub którego z wielkich naczyń. Za- 
pewne przyczyną śmierci jest gwałtowne oddziałanie rozdarcia na 
układ nerwów brzusznych (shok). Nie ma się czemu dziwić, jeśli 
w podobnych razach nie znajdujemy śladów zapalenia otrzewnej; tem 
bardziej jednak zagadkowym wydaje się wypadek Bardel e ben’a, 
w którym śmierć nastąpiła w 20 godzin po przedziurawieniu kiszki.2)

Zapalenie otrzewnej, będące następstwem przedziurawienia nie 
zawsze nabiera tak znacznych rozmiarów, aby mogło szybko spowo
dować śmierć. Przeciwnie, przy sprzyjających okolicznościach mogą 1 2

C H O R O B Y  P R Ζ Υ R Z Ą DÓ W J A M Y  B R Z U S Z N E J .

1) V i r c h o w a  A rchiv. T . V. Z eszyt 2.
2) Przedziuraw ienie żołądka {Gastrobrosis spontanca)  może nastąpić 

i inną drogą, nie ty lko  skutkiem  obecności wrzodu. Przedewszystkiem  dzieje 

się to pod wpływem chem icznie żrącego działania na błony śluzowe żołądka ze 

strony pewnych trucizn: m echaniczne siły, zbyteczne rozszerzenie żołądka przez 

zawartości gazowe i stałe , wtedy tylko mogą spowodować rozerw anie ścian żo

łądka, gdy te  przedtem  już były w stanie zmienionym (Ścieńczenie, rozm iękcze

nie, owrzodzenie).
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się wytworzyć zrosty, dające początek powstaniu otorbionego ropnia 
otrzewnej, połączonego z jamą żołądka, który oprócz ropy zawiera 
jeszcze gazy i innego rodzaju zawartości żołądka. Wśród podobych 
warunków chory może pozostać przy życiu kilka tygodni a nawet dłu
żej po przedziurawieniu, sekcya wykazuje wtedy istnienie ropnia 
ograniczonego przez sieć, trzustkę, przeponę i t. d., który znowu 
otwiera się w różnych kierunkach. Mohr 1) u pewnego chorego, 
na cztery dni przed śmiercią, znalazł z lewej strony linii białej guz nie
wyraźnie chełboczący, po otworzeniu którego wypłynęła bardzo wiel
ka ilość posokowatej ropy. Przy sekcyi w miejscu tem znaleziono 
jamę zupełnie zamkniętą, wysłaną błoną rzekomą i wypełnioną sza
rym cuchnącym płynem, która za pomocą otworu łączyła się z żołąd
kiem tuż pod małą jego krzywizną. Oppolzer widział w jednym 
wypadku zrost wielkiej krzywizny żołądka ze ścianą brzuszną, a poza 
zrostem istniała jama wypełniona powietrzem i papką pokarmową. 
Jamka była ograniczoną od góry przez przeponę, z lewej strony przez 
tylną powierzchnię żeber, z prawej przez wiąz wieszadłowy wątroby, 
a ku dołowi przez lewy płat wątroby i żołądek. Drasche 2) opisu
je podobną obserwacyę.

Wyrobnik liczący 44 lat wieku, od dwóch lat cierpiał na bóle w okolicy 
żołądka i na zaburzenia w trawieniu. W ciągu pierwszego roku choroby ogól
ne odżywanie nie było upośledzonem. Stopniowo natężenie bólów wzmagało 
się, zwłaszcza po przyjęciu stałego pokarmu. Uregulowanie djetetyczne życia 
nie wywarło żadnego wpływu, w połowie drugiego roku po przyjęciu stałego 
pokarmu następowały zawsze womity, chory oddawał przytem niestrawiony po - 
karm i znaczną ilość ciągnącego się śluzu. Następnie womitował nawet po 
przyjęciu płynnego pokarmu; ból się zwiększył szczególnie przy najmniejszem 
poruszeniu. Chory utrzymuje, że nigdy nie miał womitów krwawych. Na 
16  dni przed śmiercią wstąpił do szpitala. Ogólny wygląd charłaczy; brzuch 
w okolicy żołądkowej nieco zapadnięty, przy opukiwaniu daje ton tępy, opuki
wanie samo już sprawia boleści. Szczególniej bolesnem było jedno miójsce, 
nieco na lewo od okolicy nadbrzusznej, ułożenie na prawym boku zmiejszaból, 
jakość pokarmu nie wywiera na niego żadnego wpływu, pokarmy stałe chory 
wyrzuca bez wielkiego natężenia; gorączka umiarkowana, chory nie zgodził się 
na badanie za pomocą sondy żołądkowej. Chorobę rozpoznano jako zwężenie 
wpustu żołądka. Zalecono posilny rosół i morfinę. W ciągu czterech dni 
następnych nie było ani womitów, ani stolca, ból ciągły, łagodniejący po przy
łożeniu przyparki. W dniu szóstym bez pogorszenia się stanu chorego wystą
pił, tuż pod wyrostkiem mieczykowatym z lewej strony, guz wielkości jabłka, 1 *

1) Casper Wochenschrift. 1842. N. 16 i 17.
2) Wiener medicimsche Wochenschrift N. 51. 1 854.
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dosyć odporny, wyraźnie odgraniczony, nieruchomy, mało wrażliwy na ucisk 
i pokryty skórą prawidłowo zabarwioną. Przyłączyło się do tego nieco gorącz
ki, a cały brzuch, zwłaszcza okolica żołądkowa, był więcej wrażliwy na ucisk 
jak przedtem. Objawy te trwały bez zmiany przez dni trzy: dnia 10-go guz 
nagle zniknął, a miejsce jego zajęto chełbotanie ograniczone twardemi brzega
mi. Stan ogólny znacznie się pogorszył. Trzynastego dnia skóra pokrywa
jąca guz była scieńczoną bardzo, obok powstał guzik chełboczący. który zni
knął już dnia następnego. Upadek sił zupełny, chory popadł w śpiączkę 
i w trzy dni później zmarł. Sekcya.  Żołądek zmniejszony do wielkości 
pięści, dokoła wpustu (cardia) wrzód okrążający i wywołujący zwężenie, błona 
śluzowa żołądka w stanie prawidłowym, przełyk nierozszerzony. Na przedniej 
ścianie żołądka w pobliżu wpustu znajduje się wrzód dziurawiący, wielkości 
końca palca, z niego prowadzi otwór do torby wielkości głowy dziecinnej, któ
ra została wytworzoną około żołądka przez zrośnięcie wątroby, śledziony 
i kiszki grubej ze ścianą brzuszną, wypełnia ją żółta ropa. W miejscach, 
gdzie wypuklały się guzy na zewnątrz, ścianę brzuszną składa tylko powięź 
i skóra.

Widzimy w tym razie, iż rzadkie zresztą owrzodzenie dokoła 
wpustu, wywołuje ból i złe trawienie, gdy tymczasem krwawych 
womitów zupełnie nie było. Umiejscowienie wrzodu było powodem 
womitów, następujących szybko po przyjęciu pokarmu, co ostatecz
nie podkopało siły i sprowadziło zupełne wyniszczenie. Wypadek 
ten mógłby również posłużyć na poparcie teoryi Osborne a. który 
przypisuje wartość rozpoznawczą umiejscowienia wrzodu do poło
żenia, jakie chory przyjmuje, chcąc doznać ulgi. Ból zmniejszał się, 
skoro chory kładł się na prawym boku, to jest gdy zawartość żołąd
ka oddalała się od wpustu, a zbliżała do odzwiernika. Ropień otrze
wnej spowodowany przedziurawieniem był bliskim otworzenia się na 
zewnątrz. W następującym wypadku Lombard’a 1) ropień otwo
rzył się do jamy brzusznej.

Silnie zbudowany robotnik, liczący 44 lat wieku, był kilkakrotnie leczo
nym w szpitalu, już to z powodu częstych i gwałtownych kurczów żołądka, już 
też wrzodów żylakowatych na goleniach. Dziwnym zbiegiem okoliczności, za
wsze po zagojeniu wrzodów powracał ból żołądka. Pewnego wieczoru, gdy 
chory piłował drzwo, dostał gwałtownego bólu w brzuchu, który go zmusił do 
przerwania roboty. Miał jednak jeszcze tyle siły, iż skurczony pieszo udał się 
do szpitala. Po przebyciu tamże oddał dobrowolnie stolec i obficie mocz, po- 
czem uspokoił się nieco w łóżku. W godzinę później Lombard znalazł 
chorego w następującym stanie: twarz blada i skrzywiona, język obłożony, cho
ry nie ma wstrętu do jedzenia ani womitów, skóra na tułowiu i kończynach

1) Gaz. med. 1836. N. 50.
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zimne, brzuch około pępka bardzo bolesny przy naciskaniu, mięsnie mocno na
pięte, zwłaszcza w okolicy dolnej brzucha, zaokrąglonej i obrzękłej, jak gdyby 
pęcherz moczowy był mocno wypełnionym. Tętno słabe, nieregularne i bar
dzo częste, przytomność zupełna. Po upuście krwi i ciepłych okładach stan 
się pogorszył; następnego dnia dokuczliwa czkawka, tętno niewyczuwalne, ude
rzenia serca słabe nadzwyczaj, ból około pępka nie zmniejszył się, dolny odci
nek brzucha bardziej zaokrąglony i chełboczący, chory nie oddaje ani stolców 
ani moczu. Przy usiłowaniu wprowadzenia cewnika, co się nie udało, odeszło 
kilka kropel krwi. Śmierć w 22 godziny po wystąpieniu gwałtownego bólu. 
Sekcya.  Znaczny wysięk otrzewnej w jamie brzusznej, mocne przekrwienie 
całej otrzewnej, pętle kiszek pozlepiane ze sobą. Całą górną część jamy brzu
sznej z lewej strony zajmuje rodzaj torby, której ściany tworzą: od góry wą
troba i przepona, na prawo wątroba, pęcherzyk żółciowy i dwunastnica, na le
wo wklęsłość żeber rzekomych oraz górna i boczna część ściany brzusznej, od 
dołu przednia powierzchnia żołądka. Na tej ostatniej dostrzeżono okrągły 
otwór z brzegami nierównemi, powyrywanemu Resztki pokarmów, oraz ja
kość płynu wypełniającego torbę, przekonywają, iż substancye wprowadzone do 
żołądka łatwo przechodzą do chorobliwej jamy. Ściany jamy tworzą wyżej 
wspomniane przyrządy oraz żółtawa błona rzekoma, gruba na 3 — 4 linii. 
Tylko śledziona nie była pokryta błoną, a powierzchnia j ej była rozmiękczoną 
przez płyn, z którym się stykała. W pobliżu śledziony znaleziono rozdarcie 
torby, otwór długi na kilka cali, łączył wnętrze torby z jamą brzuszną. Na 
wewnętrznej powierzchni żołądka znaleziono nieżyt przewlekły błony śluzowej 
oraz trzy owrzodzenia, z których dwa ograniczały się do samej błony śluzowej. 
Trzecie owrzodzenie, umieszczone na małej krzywiznie żołądka, w odległości 
1" od odzwiernika, miało średnicy 15 — 18 linii, i wśrodku uległo przedziu
rawieniu. Brzegi otworu, którego wielkość dochodzi 6 — 7 linii, są grube, 
szare, ostro-ścięte i wyraźnie od dawna wytworzyć się musiały. Również 
i brzegi owrzodzeń na błonie śluzowej były zgrubiałe, białawe, sadłowate, a na 
przecięciu znaleziono stwardnienie złożone z komórek, które trzeszczą pod no
żem, oraz małe zraziki złożone z tłuszczu.

Nie mam potrzeby dodawać epikryzy tego wypadku, gdyż cały 
przebieg· jest aż nadto jasno przedstawionym. I w tym razie sprawa 
owrzodzenia błon śluzowych przez długi czas objawiała się jedynie 
napadami ,,kurczów żołądka", co jednak jest szczególnem, to ta oko
liczność, iż przedziurawienie wrzodu, wywołane przez to ograniczone 
zapalenie przewlekłe otrzewnej i wytworzenie ropnia otorbionego 
a łączącego się z żołądkiem następuje bez żadnych wyraźnych obja
wów. Dopiero rozdarcie ropnia, wstąpienie jego zawartości do jamy 
brzusznej i wywołane przez to gwałtowne zapalenie otrzewnej, dają 
powód do wystąpienia objawów, charakteryzujących zapalenie otrze
wnej po przedziurawieniu powstające. Zdaje się, że podobnie należy 
zapatrywać się na obserwacyę Graves'a, ‘) opisaną pod tytułem:

’) Dublin Journ. Jan, 1839.
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„Wypadek ropnia jamy brzusznej, otworzenie się na zewnątrz, łącz
ność z jamą żołądka." W wypadku tym również przedziurawienie 
żołądka nastąpiło w utajeniu i dało powód do przewlekłego zapalenia 
otrzewnej, która wywołała wytworzenie się olbrzymiego ropnia, zaj
mującego prawie całą lewą połowę jamy brzusznej. Ropień istniał 
dwa lata, powiększając się ciągle, aż nakoniec otworzył się na ze
wnątrz, poczem powstała przetoka wiodąca od zewnątrz aż do jamy 
żołądka.

Lekarz we wszystkich wypadkach, w których rozpoznaje obe
cność wrzodu żołądka, powinien pamiętać o możebnem przedziurawie
niu jego ściany, nawet i wtedy, gdy z biegiem czasu bóle newralgi
czne i inne towarzyszące objawy tracą na natężeniu, a być może 
chwilowo zupełnie ustępują, Należy też pamiętać, że zmiana 
w objawach może zależeć od zagojenia się jednego a wytworzenia no
wego wrzodu. Miałem sposobność przekonać się o tem na kilku cho
rych, objawy znikały na parę miesięcy, a nawet na pół roku. tak iż 
rokowano nadzieję zupełnego wyleczenia, gdy nagle bez żadnego po
wodu powróciły bóle, nastąpiły womity krwawe, a nawet przedziura
wienie śmiertelne, które w straszny sposób rozwiały nadzieję po
myślnego zejścia. Nawet wrzody zabliźnione mogą się na nowo 
otwierać, albo też wrzód w większej części zabliźnia się, a pozostaje 
mała tylko jego część, która drąży i niszczy dalej. Cruvei l hi er  
(Liv. X) opisuje, że w pewnym wypadku pomiędzy dwoma napadami 
womitów krwawych ubiegło pięć lat czasu, w ciągu którego chory 
czuł się zupełnie dobrze. Drugi napad zakończył się śmiercią, przy 
sekcyi znaleziono wrzód w większej części zagojony, w części nieza- 
gojonej znajdowała się tętnica wieńcowa żołądka, która uległa prze
darciu. Podobny wypadek opisuje Lange. 1)

Nawet szczęśliwe zabliźnienie może pociągać za sobą bardzo 
przykre następstwa, zwłaszcza gdy owrzodzenie zajęło błonę mięśnio
wą. lub wdrążyło się jeszcze głębiej. Powstają wtedy blizny, które 
odnośnie do obszaru utraty substancyii położenia, w postaci sznurków 
skracają wymiary poprzeczne żołądka, albo też powodują zwężenia, 
zwłaszcza dokoła części odźwierniczej.

Jaksch u pewnej suchotnicy, cierpiącej od lat trzech na bóle 
kardjalgiczne, znalazł cały szereg gwiazdowatych blizn na wielkiej 
krzywiźnie żołądka, które zmniejszyły do tego stopnia jego pojemność,

1) Deutsche Klinik 1860 N. 10.



iż wydawał się dalszym ciągiem dwunastnicy. B arnhoff 1) widział 
zabliźnienie znacznego wrzodu, umiejscowionego na małej krzywiźnie 
żołądka, dno wrzodu stanowiła trzustka; otóż blizna tak silnie ścią
gnęła małą krzywiznę, że wpust od odzwiernika był oddalonym tylko 
na l  1/4 cala, a cały żołądek przybrał postać balonu z dwoma szyjkami. 
Ulrich 2) u kobiety 32 letniej, cierpiącej od lat dwóch na owrzodze
nie żołądka (kardjalgia, dyspepsya, krwawe womity), a następnie na 
jego rozszerzenie, znikające za każdym razem po womitach, znalazł 
żołądek kształu klepsydry, złożonej z dwóch nierównych części, zmianę 
kształtu spowodowała twarda blizna, przechodząca ze ściany tylnej 
przez wielką krzywiznę aż do małej krzywizny i wysełająca odnogi 
w różnych kierunkach. Błona mięśniowa zupełnie zastąpiona była 
blizną, a zwężenie było tak znacznem, że zaledwie można było prze
zeń przeprowadzić palec wskazujący. Przejście pokarmów z jednej 
części żołądka do drugiej było nadzwyczaj utrudnionem, czego na 
stępstwem było wadliwe odżywianie i zupełne wycieńczenie. O zwę
żeniach otworów żołądka, spowodowanych przez wytwarzanie się 
blizn pomówimy niżej szczegółowo, nadmieniam tylko, że wedle spo
strzeżeń Dit t ric ha 3) kurczące się blizny po owrzodzeniach w po
bliżu odźwiernika istniejących, oddziaływają na górną część dwuua- 
stnicy, która zrastać się może z małą krzywizną żołądka. Tym spo
sobem dwunastnica ulega zgięciu, a jeśli owrzodzenie drąży głębiej 
i przebije wszystkie błony, może powstać drugi odzwiernik, który za
stępuje naturalne połączenie żołądka z kiszką, uległe zwężeniu. (Po
dobny wypadek przytacza już Cruveil hier, livr. XXVII,).

O leczeniu wrzodów dziurawiących pomówimy niżej w dziale 
traktującym o raku żołądka.

PRZEROST ŚCIAN ŻOŁĄDKA,— MARSKOŚĆ ŻOŁĄDKA. 301

II Przerost ścian żołądka,—Marskość żołądka.

(Cirrhosis rentriculi).

Anatomiczną cechę tego cierpienia stanowi mniej lub więcej 
znaczne, ograniczone lub rozległe zgrubienie i stwardnienie ścian

1) Denkschriften d. Gesellsch. pract. Aerzte zu Riga i t d. 1853.
2) Deutsche Klinik. 1 859. X. 42.
3) Prager Vierteljahrsschrift T, X III,



302 CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

żołądka. Polega na wytworzeniu się znacznej ilości tkanki łącznej 
komórkowej, ułożonej falisto w różnych kierunkach. Punktem wyj
ścia nowej tkanki jest warstwa podśluzowa (tak zwana tunica nervea), 
ztąd tkanka łączna przenika warstwę mięśniową i dostaje się aż do 
warstwy surowiczej, zdrugiej strony znowu rozwija się w kierunku 
błony śluzowej. Zmiana patologiczna zajmuje zwykle okolicę 
odźwierniczą, rzadko kiedy przyjmuje większe rozmiary i szerzy się na 
cały żołądek. W rzadkich wypadkach obszernej bardzo zmiany znaj
dujemy ściany żołądka 6—8 razy grubsze jak zwykle, twarde, chrząst- 
kowate i nie spadające się przy wyjmowaniu żołądka z jamy brzu
sznej. Zdarzają się przy tem często zrosty z sąsiedniemi przyrządami. 
Błona śluzowa jest zwykle bladą, pomarszczoną i przerośniętą w głęb
szych warstwach i dokoła gruczołów przez pęczki tkanki łącznej. 
W błonie mięśniowej zgrubiałej, na przecięciu równoległem do osi po
dłużnej żołądka znajdujemy massę białych prążków równoległych, 
udających się od błony śluzowej do surowiczej, prążki łącząc się bo- 
cznemi rozgałęzieniami tworzą drobniutką siateczkę. Są to włókna 
tkanki łącznej, które mniej rozwinięte spotykamy w błonie śluzowej 
w normalnym zupełnie stanie będącej. Zdaje się nawet, że i same 
włókna mięśniowe uległy pomnożeniu i zgrubieniu, czyli że istnieje 
rzeczywisty przerost błon żołądkowych. Pojemność żołądka ulega 
niekiedy zmniejszeniu, daleko jednak częściej napotykamy rozszerze
nie żołądka. Bez wątpienia pierwszą przyczyną zmiany jest przewle
kłe śródmiąższowe zapalenie żołądka, kończące się rozrostem tkanki 
łącznej, ztąd nazwa użyta przez Brinton a „.Marskość żołądka" jest 
usprawiedliwioną. Przekonamy się niżej, że zmiana ta przedstawia 
wiele podobieństwa do raka żołądka, nawet drobnowidz nie zawsze 
jest w stanie ściśle odróżnić jedną zmianę od drugiej. Główną różni
cę stanowi ta okoliczność, że przy marskości nigdy nie znajdujemy 
ognisk rakowatych w innych przyrządach, co wyjątkowo tylko bywa 
przy istotnym raku żołądka. U dzieci zdarzają się również wypadki 
marskości; do tej zapewne kategoryi należy zaliczyć wypadek Wil- 
l iamsona,  który opisuje włóknistego raka odźwiernika u dziecka 
pięciotygodniowego; pacjent od samego urodzenia womitował, wyrzu
cając mleko ścięte i ostatecznie zmarł z wycieńczenia. Odźwiernik 
był bardzo twardy i zwężony. ')

') Med. chir. Review. 1841 Vol. X X X IV  p. 567.
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Objawy marskości tak są podobne do objawów raka, iż rozpo
znanie za życia jest prawie niepodobnem, zwłaszcza jeśli istnieje zwę
żenie odźwiernika. 1)

III. Rak  ż o łą d k a .

( Carc i noma ventriculi).

Pierwotnym punktem wyjścia raka żołądka jest zwykle tkanka 
łączna podśluzowa i podsurowicza, najczęściej jednak pierwsza, na
stępczo dopiero inne warstwy ulegają zwyrodnieniu. Jeżeli w tym 
okresie zrobimy przecięcie pionowe, widzimy, że błona śluzo
wa ściśle przyrosła do zgrubiałej i sadłowatej tkanki podśluzowej; ta 
zaś ostatnia jest biało-żóltego koloru, nacieszona płynem mlecznym 
i wyseła przez zgrubiałą warstwę mięśniową aż do tkanki podsurowi- 
czej, również zwyrodniałej, prostopadłe lub nieregularne pasemka bia
łego koloru. Błona śluzowa nad zwyrodniałą tkanką rzadko jest 
w stanie prawidłowym, bywa zwykle zgrubiałą, zaczerwienioną, tę- 
gości prawidłowej lub rozmiękczona, a w pobliżu zwłaszcza odzwierni- 
ka tworzy guzowatości podobne do rdzeniaków. W częściach żołądka, 
nieuległych zwyrodnieniu, znajdujemy także błonę śluzową w stanie 
przewlekłego nieżytu, pokrytą nadżarciami. Z ogniskami rakowemi 
w samej błonie śluzowej spotykamy się bardzo rzadko. Błona mięś
niowa w okolicy ulegającej zwyrodnieniu a nawet i dalej, jest zgru
białą, bladą, a miejscami nacieczoną rakowato. Warstwa surowicza 
miejscami przekrwiona, gdzieniegdzie pokryta ziarniną rakowatą, lub 
zwyrodniona na znacznej przestrzeni. Rzadziej znajdujemy twory 
większych rozmiarów; raz naprzykład widziałem narośl kalafiorowatą 
rakową, grubości palca, wyrastającą swobodnie z dna żołądka w jamę 
brzuszną. 1 2)

1) G l u g e  Atl. der pathul. Anat; B r  u c h  Zeitschr. f .  rat. Medicin. 
1847. O przeroście gruczołów błony śluzowej żołądka, opisywanym przez 
R e i n h a r d t ' a ,  będzie mowa pr zy raku kiszki grubej. Nadm ieniam  tylko, 

że w nowszych czasach wypadki tego rodzaju są uważane za zwyrodnienie rako- 
wate , to je s t  jak o  nacieczenie rakow ate błony śluzowej, w ystępujące w k sz ta ł

cie torebkow atyeh dołeczków, wysianych sym etrycznie nabłonkiem  stożkowatym. 
( V i r c h o w ’a Archiv. XIV.  91. Arch. f ur physiol. Heilk. 1858. p. 306. 1839 
p. 246, W a g n e r  Arch. f .  phys. Heilk. N . F. 18.59. p. 246).

2) L e b e r t  A nat. p a th . I I  p . 18 6.
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Rak żołądka występuje w trojakiej postaci: l ) Rak-włókn iak 
(Scirrhus), twardy, włóknisty, nacieczony sokiem rakowym, zdarza 
się najczęściej około odźwiernika; 2) Rak-rdzeniak (Fungus me- 
dullaris) miękki, nacieczony płynem rakowym, tworzy narośle i na- 
cieczenia obszerne; najrzadziej przytrafia się; 3) Rak-galaretowa
ty ( Colloidkrebs), bywa przezroczysty, miękki zielonkowato-żółty, 
poprzecinany licznemi włóknistemi ściankami, sok rakowy nie wypły
wa zeń przy zgnieceniu. Zresztą różne formy raka mogą występo
wać jednocześnie u jednego chorego, szczególniej często istnieje połą
czenie dwóch form pierwszych. Unaczynienie raków żołądka nie by
wa zwykle bardzo obfitem, ztąd dosyć rzadko spotykamy się z wyle
wami krwawemi w jego tkankach. 1)

Opisane wyżej zmiany znamionują pierwszy okres rozwoju raka 
w żołądku, okres ten przebiega zupełnie skrycie, dopiero zwężenie 
żołądka lub owrzodzenie zwracają uwagę na cierpienie, i mogą wpro
wadzić w błąd, gdy lekarz sądzi, że ma do czynienia z chorobą ostrą. 
Jako przykład przytaczam wypadek z praktyki Audral ’a 2).

Mężczyzna lat 40-u przyjętym został w roku 1821 do szpitala Charite. 
Cieszył się przedtem zdrowiem doskonaleni, trawił wybornie i był dobrze odży
wionym; niezbyt dawno zaczął doznawać bólów reumatycznych, a w chwili 
wstąpienia do szpitala przedstawiał objawy ostrego reumatyzmu stawowego. 
Po czternasto-dniowem leczeniu, już jako rekonwalescent przeładował sobie żo- 
łądek; wystąpiły objawy hyspeptyczne, których uporczywość zrodziła podejrze
nie istnienia głębszego cierpienia. Wszystkie pokarmy, ziółka, bulion zwra
cał a napady bólów kardjalgicznych, które ulegały tylko zwolnieniu, pobudzały 
go do krzyku. Brzuch w stanie prawidłowym, tętno szybkie, skóra sucha i go
rąca. Wszystkie środki pozostały bez skutku. Rysy twarzy uległy zmianie, 
tak że w 13 dni wycieńczenie było typowe. Dwudziestego piątego dnia chory 
wyrzucił znaczną ilość czarniawej substancyi, a 37 dnia nastąpiła śmierć wśród 
gwałtownych boleści, chory był wycieńczonym i wychudłym w najwyższym sto
pniu. Przy sekcyi znaleziono w okolicy odzwierniczej żołądka guz wystający, 
wielkości jaja kurzego, błony żołądka były dokoła guza zwyrodnione przez ra
ka i mocno zgrubiałe.

Nie pojmuję dlaczego A udral przytacza wypadek ten, jako 
przykład ostrego rozwoju raka. Czyż można przypuszczać, aby tak 1

1) Rak barwikowy-czarny (O. Melanodes)  należy do wielkich rzadko- 
sci w żołądku. Widziałem raz podobny wypadek: na błonie śluzowej istniały 
gdzieniegdzie miejsca wynioślejsze różnych rozmiarów, czarne jak heban. Dru
gi wypadek był opisanym przez A n d r a l a.

2) Arch. gen. Juin 18 23.



RAK ŻOŁĄDKA. 3 0 5

znaczne zwyrodnienie błon śluzowych mogło nastąpić w ciągu 37 dni 
i to jedynie jako następstwo prostej niestrawności? Nie ulega naj- 
najmniejszej wątpliwości, że choroba rozwijała się w utajeniu przez 
całe miesiące, a może i lata, zupełnie tak samo jak wrzody dziurawią
ce żołądka, wady serca lub gruźlica płucna. Objawy wyraźniejsze 
wystąpiły wtedy dopiero, skoro nastąpił rozrost błony śluzowej na 
podstawie rakowato zwyrodnionej i wywołał zwężenie odźwiernika. 
Rozrost taki istotnie może szybko następować. Nawet raki uległe 
owrzodzeniu nie zdradzają niekiedy swej obecności żadnemi objawa
mi. Pemberton 1) powiada „byłem zdziwionym, znalazłszy zna
czne zniszczenia w żołądku, które za życia nie wywierały żadnego 
wpływu na całość ustroju. Widziałem w żołądku w pobliżu odżwier- 
nika raka włókniaka znaczznych rozmiarów, w jednem miejscu prze
szedł w owrzodzenie, któro drążyło przez ścianę żołądka aż w lewy 
płat wątroby. Pomiędzy ścianami ropnia i otrzewną wytworzył się 
zrost, tak że ropień byłby się zapewne otworzył na zewnątrz przez 
ścianę brzuszną, gdyby chory nie był zmarł skutkiem obecności tęt
niaka aorty. Jakkolwiek choroba długiego potrzebowała czasu, za
nim mogła się rozwinąć do tego stopnia, jednakże ciało mało wychu
dło, a za życia nie zauważono ani jednego objawu, który by wzbudził 
podejrzenie ograniczonego cierpienia żołądka.“ Dwa podobne spo
strzeżenia przytacza Watson.  * 2)

Są to jednak wypadki wyjątkowe. Najczęściej spotykamy się 
z czemś podobnem przy rakach wtórnych żołądka, które nie zajmują 
okolicy odżwierniczej lub wpustowej. 3 * *) Daleko częściej już w okre
sie, rozwijającego się nacieczenia zaczynają występować objawy dys- 
peptyczne, o których wspominaliśmy przy opisie wrzodów żołądka, 
a zależące od towarzyszącego nieżytu błony śluzowej; niekiedy cho
rzy uskarżają się miesiącami a nawet latami całemi na bóle kardjalgi- 
czne. Wspomniałem już wyżej, iż twierdzenie, jakoby rozwój raka 
poprzedzanym bywał przez tak zwaną ,,Neuralgia coeliaca“ należało 
by brać w odwrotnem rozumieniu, to jest, że napady7 newralgiczne

1) Pract. Abhanal. uber versckiedene Krankheit. der Unterleibsorga- 
ne p. 84.

2) 1. c. p. 85.
3) Cf. Haber s hon (1. c. p. 109) wypadek 57. Rak zajmował

przednią ścianę żołądka.

Bibl. Um. l ek. Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch. 20
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występują już przy raku istniejącym, który nie posiada jeszcze wa
runków do wywołania innych wyraźnych objawów. Wiemy przecież, 
że niekiedy powstają gwałtowne nerwobóle w kierunku gałęzi nerwu 
trójdzielnego przy rakowatem nacieczeniu skóry na twarzy, nie po
winniśmy się też dziwić jeżeli nerwy czuciowe żołądka, rozgałęziają
ce się w warstwie podśluzowej, uciskane ze wszech stron przez nacie- 
czenie rakowate, stają się powodem gwałtownych nerwobólów. W roku 
1846 (w Listopadzie) zgłosił się do polikliniki 39-letni mężczyzna, 
który utrzymywał, że od kilku lat cierpi na bóle kardjalgiczne skut
kiem napicia się zimnej wody po zmęczeniu. Bóle rozpromieniały się 
z żołądka na grzbiet i barki i były połączone z uczuciem niemiłem 
w piersiach, które sprowadzało duszność. Napady trwały po dwie 
lub trzy godziny, nie występowały w niektórych dniach i bynajmniej 
nie zwiększały się po przyjęciu pokarmów, przeciwnie chory dozna
wał przytem ulgi. Z początku były womity połączone z boleściami, 
obecnie chory nie uskarża się na nie. Mimo to jednakże żółte zabar
wienie skóry, mocne wychudnienie, oraz wyraźna ograniczona i bo
lesna twardość w dołku żołądkowym, czyniły niewątpliwą obecność 
raka w żołądku. Bardzo ciekawym pod tym względem jest wypadek 
opisany przez Watson a. 1)

S. A., liczący 36 lat wstąpił do szpitala dnia 14 Marca. Uskarżał się 
na ból w okolicy nadbrzusznej, który trwał ciągle, a od czasu do czasu wzma
gał się bardzo, najsilniejszym bywał w godzinę lub dwie po przyjęciu pokarmu. 
Z początku pewną ulgę przynosił nacisk, obecnie środek ten jest bezskutecz
nym. Cierpiał przytem na wzdęcia, kwaśne odbijanie, a niekiedy zbierał się 
płyn wodnisty, bez smaku w jamie ustnej;· stolec zaparły. Dotąd ogólny wy
gląd nie przedstawiał nic szczególnego, obecnie jednak, twarz przybrała wyraz 
bojaźni i odcień żółtawy, tak charakterystyczne dla ograniczonych cierpień 
w jamie brzusznej, przytem szybko wychudł. Nakoniec i okolica nadbrzuszna 
była bardzo wrażliwą na ucisk, oprócz jednak brzegu wątroby nie daje się wy
czuwać żadne stwardnienie lub guzowatość. Zmarł 8 Maja, a zatem w 8 
miesięcy po rozpoczęciu się choroby. Na tydzień przed śmiercią womitował, 
wyrzucając płyn ciemny, ścięty i mocno cuchnący, wyraźnie zawierający krew; 
zresztą womitów nie było więcej. Stosowano przy leczeniu środki najróżno
rodniejsze, które okazały się bezskutecznemi zupełnie. Sekcya.  Na małej 
krzywiźnie żołądka około 1/2 cala od odźwiernika znaleziono miejsce będące 
w rozpadzie, wielkości dłoni, z brzegami nierównemi. Przecięcie wykazało 
istotną naturę, owrzodzenia, była to massa twarda biała, grubości pół cala, 
prawdziwy rak włókniak. Błona śluzowa dwunastnicy mocno przekrwiona, 
w kiszce grubej około odbytu znajdujemy również nacieczenie rakowate.

1) l. c. p. 87
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K i e r n a n badając dokładnie żołądek, zauważył, że pień gałązek żołądkowych 
nerwu błędnego wstępuje do wnętrza raka i tutaj ginie. Okoliczność ta wy
jaśniła przyczynę bólów, na jakie się chory uskarżał.

Daleko częściej od napadów kardjalgicznych zdarza się przy ra
ku żołądka ciągły ból zwalniający w okolicy żołądkowej, podżebrzach 
i grzbiecie. Bywa różnego charakteru i natężenia, raz tępy i cisną
cy, to znowu palący lub szarpiący, zwiększa się przy zewnętrznym 
ucisku lub przyjęciu pokarmów, zmniejsza po womitach. Ból nie za
wsze przybiera charakter przeszywającego (dulor luncinans). Pewna 
chora 67-letnia, z rakiem odźwiernika, leczona przez Cruveil hiera, 
uskarżała się na uczucie, jak gdyby robak przesuwał się z żołądka aż 
do szyi i cofał napowrót. (Nie obserwowano bólów, albo przynajmniej 
bardzo nieznaczne, jeżeli obszerne lecz niezbyt znaczne zwyrodnienie łu
kowe zamieniło żołądek w sztywny przewód (Brinton). Jedynym 
objawem dozwalającym na odróżnienie raka od opisanych wyżej wrzo
dów dziurawiących żołądka, jest obecność nierównego, twardego guza. 
I ten jednak objaw może w błąd wprowadzić. Może się zdarzyć, że 
za guz umiejscowiony w żołądku przyjmiemy nagromadzenie kału 
w kiszce (guz kałowy), guzik rakowaty sieci, raka wątroby' a nawet 
nerkę sterczącą z głębi. Bywa również, że rozpoznajemy raka żołądka, 
gdy tymczasem rak zajmuje gruczoły limfatyczne obok małej krzywizny' 
i odźwiernika; pomyłka jeszcze łatwiej nastąpi, jeżeli powiększone 
gruczoły, uciskając żołądek, wywołują womity lub objawy zwężenia 
odźwiernika. W każdym jednak razie obecność guzowatości ułatwia 
znacznie odróżnienie raka od wrzodu dziurawiącego. Bardzo często 
guz wyraźnie tętni, a to przenosząc uderzenie aorty aż do ręki bada
jącej. Guz bywa zwykle okrągłego lub owalnego kształtu, jest nie
kiedy nieregularnie zarysowany, płatowy, pogarbiony, nieruchomy 
lub przesuwalny. Uciskanie guza sprawia ból, przy opukiwaniu 
otrzymujemy ton przytłumiony, zawsze jednak bębnisty. 1) Wszyst- 1

1) Jeżeli w okolicy żołądka nie znajdziemy ograniczonego guza, ale 
znaczną odporność i twardość, możemy również przypuścić, że mamy do czy- 
nienia z obrzmieniem małego płata wątroby. Bamberger (p. 308) podaje 
następujące cechy dla wyróżnienia raka żołądka; ton przy opukiwaniu umiarko- 
wanie stłumiony, ale wyraźnie bębnisty, zmiana i różne granice stępienia przy 
rozmaitem napełnieniu żołądka, wyraźnie dający się słyszeć dźwięk przy wpły
waniu do żołądka płynu połkniętego, mały lub żaden udział w oddechowych 
ruchach przepony. Cechy te nie zawsze wystarczają do postawienia pewnego

20*
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kie inne objawy, jak zgaga, obfite tworzenie się kwasów żołądko
wych, bolesne wrażenia występujące przy ucisku lub samowolnie, 
nudności i womity, zwłaszcza płynem fusowym, do którego dawniej 
tak wielką przywiązywano wagę, mogą towarzyszyć równie łatwo 
rakom jak i wrzodom dziurawiącym żołądka. Womitów nie bywa, 
skoro rak zajmuje ściany żołądka, lecz nie zbliża się do jego otworów. 
W razie braku guza należy być ostrożnym w rozpoznaniu. Cru- 
vei lhier (livr. X. pl. 5 i 6) leczył pewną 68-letnią damę, która od 
kilku miesięcy womitowała czarną massą, miała silne bóle w okolicy 
żołądka, ogromnie wychudła a skóra na twarzy przyjęła odcień żółta
wy. Rozpoznanie bardzo oględnie brzmi: „cancer de l'estomac, si
toutefois il n'ya pas ulcere simple,u sekcya istotnie wykazała w sześć 
miesięcy później obecność wrzodu dziurawiącego. Bamberger  
(p. 326, uwaga) obserwował wypadek, w którym po kilkoletnich bó
lach kardjalgicznych i krwa wych womitach wytworzyły się wszy
stkie objawy zwężenia odźwiernika i rozszerzenia żołądka. Co tylko 
chora przyjęła z pokarmów, wyrzucała napowrót, wychudła jak szkie
let a nogi znacznie obrzmiały, stopniowo jednak zaczęła się poprawiać, 
a po upływie kilku miesięcy wróciła zupełnie do zdrowia. Jedynym 
śladem przebytej choroby było umiarkowane rozszerzenie żołądka. 
Widzimy więc, że rozpoznanie raka żołądka nie jest rzeczą tak łatwą 
jakby to się zdawało, gdybyśmy chcieli wierzyć bezwarunkowo obra
zom klinicznym, przytaczanym przez wiele dzieł podręcznych.

Najczęstszem siedliskiem raka jest odźwiernik, zajęty zwykle 
jednostajnie dokoła, ztąd szerzy się rak na małą krzywiznę i część 
odżwierniczą. W 54 wypadkach Leber t'a 1) część odźwiernicza 
była 34 razy siedliskiem raka. 2) Często bardzo zwyrodniony 
odźwiernik za pośrednictwem zrostów bywa przytwierdzonym do są
siednich przyrządów, naprzykład do dolnej powierzchni wątroby; wte
dy leży bardzo głęboko i niepodobieństwem jest wyczuć od zewnątrz 
istniejące stwardnienie. Tym sposobem, jak również przy mocnem

rozpoznania. H abershon (l. c. p. 107) opisuje w jednym wypadku zrost 
raka w okolicy odźwiernika z pęcherzykiem żółciowym, skutkiem czego guz 
brał udział przy poruszeniach oddechowych wątroby.

l) Arch. f. phys. Heilk. 1 849. p. 544. i Anat. path. II. II. p. 183.
2) Rzadko bardzo dno żołądka ulega przerodzeniu. T un gel (Klin.

Mittheil. aus d. Hamb. Krankenhause. Hamburg. 1860. p. 108) u mężczyzny 
65-letniego, cierpiącego na suchoty płucne, znalazł na dnie żołądka, zrośnięte
go ze śledzioną, owrzodzony guz raka rdzeniaka.
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wzdęciu kiszki grubej, obecności przesięku w jamie brzusznej, mocnem 
napięciu ścian brzuszzych lub z powodu znacznej warstwy tłuszczu 
w ścianie, tracimy możność przekonania się o istnieniu najważniejsze
go objawu i jesteśmy zadowoleni, jeżeli obecność guzów rakowych 
w innych przyrządach, daje nam jakąkolwiek wskazówkę.

Wiadomo jednak, że rak w wielu razach ogranicza się li tylko 
do samego żołądka; Di t tri ch1) w 36 wypadkach. 26 razy znalazł 
nowotwór tylko w żołądku i sąsiednich gruczołach limfatycznych. 
Chociażby nawet wątroba była siedliskietn wtórnych ognisk rakowa
tych, to dla rozpoznania mało zyskujemy, gdyż jak wiadomo, rak 
wątroby może się rozwijać w utajeniu przed obserwacyą. Rozpozna
nie staje się pewniejszem, jeżeli możemy wykazać obecność zwyrod- 
nionych gruczołów nad obojczykiem, lub rakowe ogniska w kiszce od
bytnicy, otrzewnej, macicy lub jajniku. 2) Z powodu częstego umiej
scowienia raka przy odźwierniku, który może się ukrywać pod brze
giem żeber, bardzo często nie możemy wymacać palcem guza, 3) z dru
giej strony jednak umiejscowienie to staje się powodem wielu obja
wów, nadzwyczajnie ważnych dla rozpoznania, a przedewszystkiem 
objawów zwężenia odźwiernika. Stwardniały odźwiernik sam przez 
się, lub przy pomocy zwyrodnionych jednocześnie gruczołów limfa
tycznych dwunastnicy, może ucisnąć przewód żółciowy wspólny, wy
wołać zastój żółci w wątrobie i żółtaczkę. 5)

1) Prager Vierteljahrsschrift 1848. III p. 110.
a) W 160-u wypadkach raka żołądka, znaleziono 43 razy guzy rako

wate wtórne w wątrobie i gruczołach limfatycznych jamy brzusznej, 22 razy 
na otrzewnej, 5 razy w okolicy zaotrzewnej, 2 razy w kiszce grubej, a 8 razy 
istniał jednocześnie wrzód dziurawiący żołądka, to jest b izny, których brzeg 
uległ rakowemu zwyrodnieniu. Widziałem zwężenie odźwiernika, wywołane 
przez włóknistego raku, a oprócz tego istniał w części odźwierniczej wrzód dziu
rawiący okalający część odźwierniczą i  zupełnienie zagojony (u mężczyzny lat 45). 
Znaleziono również nacieczenia rakowe w gruczołach płucnych i oskrzelowych 
obok gruźlicy, która rozwinęła się podczas istnienia raka żołądkowego. Należy 
się wystrzegać pomyłki, a mianowicie nie uważać drobnych ognisk rakowych w płu
cach za prawdziwe gruzełki. Nawet drobnowidz nie jest w stanie niekiedy do
starczyć stanowczych cech odróżniających. Wtórne powstawanie ognisk rako
wych widziano w przewodzie kiszkowym, śledzionie, trzustce, nerkach i wielu 
kościach.

3) Le groux  G az. des hópit. 1856 p . 117) podaje, że w jednym wy
padku wyczuwano guz rakowy żołądka w lewem podżebrzu, co zachwiało bar
dzo rozpoznanie. Przy sekcyi znaleziono: ,,situs mutatus viscerum"  to jest 
odźwiernik żołądka leżał z lewej strony, a wpust i dno z prawej.

4) Canstatt Klinische Ruckblicke i t. d. Erlangen. II p. 174. 1851.
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Najczęstszą przyczyną zwężenia odżwiernika jest rak włóknisty 
w tkance podśluzowej tej okolicy żołądka, ściany przewodu odźwier- 
niczego zbliżają się ku sobie, nadto narosty tworzące się na błonie ślu
zowej, bardziej jeszcze zwężają światło przewodu. Daleko r zadziej 
sama błona śluzowa, uległszy zwyrodnieniu rakowemu, staje się powo- 
dem zwężenia, które jednak może być tak znacznem, że przez odźwier- 
nik daje się przeprowadzić zaledwie pióro gęsie, bez względu na to, 
ze tkanka podśluzowa nie jest nacieczoną rakowato. Przytoczony po
niżej opis objawów i następstw zwężenia odżwiernika odnosisię w ogó
le do wszystkich zwężeń, niezależnie od przyczyny je wywołującej, 
Przyczyny zwężeń odżwiernika są bardzo różnorodne, i tak: zabliźnie
nie się wrzodu dziurawiącego, usadowionego około odżwiernika lub 
w górnej części dwunastnicy, utrata substancyi pod wpływem żrące
go działania niektórych płynów, ucisk od zewnątrz ze strony guzów 
rakowych lub bąblowcowych wątroby, małej sieci, lub z przyczyny 
obecności tłuszczaków, włókniaków i torbieli. Zwężenie odżwiernika 
może być także następstwem zgrubienia błony mięśniowej żołądka, 
jak to obserwował Di t tri ch 1) u dzieci, nie liczących jeszcze półto
ra roku życia. Nic należy również pomijać zwężeń dwunastnicy, któ
re powstają nie tylko skutkiem kurczących się blizn, ale także jako 
następstwo ucisku ze strony powiększonego pęcherzyka żółciowego, 
trzustki, mass kałowych w kiszce poprzecznej i wstępującej, a nawet 
rozszerzonej miedniczki nerkowej: wypadek opisany przez Boogar-  
d'a 2) jest dobrym przykładem zwężenia, powstającego skutkiem 
ostatniej przyczyny. We wszystkich podobnych wypadkach objawy 
muszą się przynajmniej ogólnie zbliżać do objawów, spowodowanych 
najczęściej zdarzającem się zwężeniem przez obecność raka.

Najbliższem następstwem zwężenia odżwiernika i dwunastnicy 
jest nagromadzenie się pokarmów w żołądku, które z trudnością prze
dostają się do kiszek. W trzy lub cztery godziny po jedzeniu nastę
pują womity. 3) jeżeli przeszkoda jest nie do pokonania, chory oddaje 
przytem pokarmy niedawno spożyte w stanie na pól przetrawionym
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1) Conf. Brand Ueber Stenosen des Pylorus. Diss. lnaug. Erlangen. 
1851. i Ne u ma n n  Deutsch. Klinik. 2. 3. 1861.

2) Schmi dt ’a Jahrb. f. 1858, II p. 316.
3) Rzadko kiedy w podobnych wypadkach womity następują w kwan- 

drans lub pól godziny po jedzeniu. Same warunki mechaniczne nie mogą tu 
działać wyłącznie, zdaje się, że przyczyną szybko następujących womitów jest 
przewlekle zapalenie błony śluzowej i zwiększona wrażliwość odruchowa.
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i zmięszane z lipkim kwaśnym śluzem. Sądząc z warunków mechani
cznych, należało by uważać womity za objaw stale towarzyszący zwę
żeniom; niekiedy jednak womitów nie bywa, jak to widzimy w dwóch 
wypadkach zwężenia odźwiernika, przytoczonych przez Lebert a, 
a wedle Di t tri cha u osób starych wycieńczonych. Ciekawy wy
padek podaje Tun g e l. 1) Mężczyzna 46-letni, niedokrwisty, skar
żył się na ciśnienie w dołku i na coraz częstsze womity. Nagle wy
stąpiło polepszenie, chory bez dolegliwości mógł w ciągu trzech dni 
przyjmować nieco więcej pokarmów, poczem womity na nowo powta
rzać się zaczęły.

Sekcya wykazała obecność raka w pobliżu odźwiernika, z głó
wnego ogniska wyrastała narośl strzępiasta, bardzo ruchoma, która 
podczas kurczenia się żołądka zamykała światło odźwiernika na podo
bieństwo klapy wentylacyjnej. Częściowa zgorzel narośli spowodo
wała chwilowe polepszenie. Wiele zależy od stanu pozostałej części 
zdrowej żołądka. Jeżeli nacieczenie rakowe zajmuje tkankę podślu- 
zową na znacznej przestrzeni, a nawet całego żołądka, wtedy skut
kiem kurczenia się tkanki zwyrodnionej łatwo następuje zmniejszenie 
pojemności przyrządu. Wedle opisu Di ttricha,  skurczony żołądek 
zamienia się ,,w torebkę okrągłą lub podłużną, kiszkowatą, twardą, 
nieruchomą z przyczyny zrostów z sąsiedniemi częściami; jeżeli nacie
czenie jest częściowem tylko, mała krzywizna kurczy się do tego sto
pnia, że wpust i odźwiernik leżą tuż obok siebie. Na pierwszy już 
rzut oka widzimy znaczne skurczenie się żołądka, dopiero jednak po 
jego otworzeniu widzimy, że jama prawie zupełnie znikła, a ściany 
grube na cal stykają się ze sobą." 2) W niektórych wypad
kach przestwór żołądka nie przechodzi średnicy kiszki cienkiej. Po
nieważ przy znacznej grubości i niepodatności ścian niemożebnem jest 
bierne rozszerzenie żołądka ze strony nagromadzającej się papki po
karmowej, przeto koniecznie muszą następować womity. Dzieje się 
to mechanicznie na podobieństwo przelewania się płynu z pełnego na
czynia, trudno bowiem przypuścić, aby zwyrodniona błona mięśniowa 
mogła czynnie oddziaływać. Zupełnie inaczej dzieje się gdy zwyrod
nienie rakowe lub inna jakakolwiek przyczyna spowoduje zwężenie

1) 1. c. p. 108.
2) Wśród podobnych warunków wewnętrzna ściana żołądka wydaje się 

niekiedy zupełnie gładką, czystą i wyszlifowaną, być może z powodu zużywania 
się błony śluzowej. Ale i na tej wygładzonej powierzchi mogą powstawać na
rosłe grzybowate, które albo zostają starte albo też przechodzą w owrzodzenie
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odźwiernika lub części odźwierniczej, nie naruszając reszty żołądka; 
wtedy dno i część wpustowa mogą się znacznie rozszerzać i wpływać 
przez to na zmianę objawów. Rozszerzenie żołądka nie zawsze jest 
tylko prostem następstwem mechanicznego nacisku ze strony nagro
madzonej massy pokarmu, ale zależeć także może od nieudolnego prze
prowadzania pokarmu z żołądka do kiszki przez zwyrodnioną część 
odźwierniczą.

Bamberger tejże samej przyczynie przypisuje womity, gdyż 
powiada (p. 323): „Zwężenie samo przez się nie jest powodem womi- 
tów; zmniejszona kurczliwość odźwiernika i jego okolicy przez obe
cność nacieczeń rakowatych lub bliznowatych tworów, głównie przy
czynia się do sprowadzenia womitów w tych wypadkach, gdzie zwę
żenie samo przez się nie stawia przeszkody dla przejścia pół-płynnej 
zawartości żołądka. Widziałem wypadki, w których chory womito- 
wał po każdym pokarmie, pomimo to że przez zwężony odźwiernik 
można było swobodnie przeprowadzić mały palec." Że tym sposobem 
mogą jawić się womity i rozszerzenie żołądka, dowodzi następujący 
wypadek, opisany przez Andral a (II. obserw. 5).

U pewnej chorej wychudłej i wyniszczonej do najwyższego stopnia, m o

żna było dokładnie wymacać ksz tałt żołądka przez ścieńczone ściany brzuszne. 

W yraźnie zauważono, że żołądek wypełnia praw ie połowę jam y brzusznej. 

W ie lka  krzywizna opierała się na kościach łonowych, krzywizna mała tworzyła 

liniję krzywą, obróconą wklęsłością ku górze, k tó ra  z okolicy nadbrzusznej 

zstępowała aż do pępka, a ztąd wznosiła ku praw em u podżebrzu. Co 48 go 

dzin chora w yrzucała pewną ilość b runatnego płynu, poczem wzdęcie wywołane 

przez przepełniony żołądek zm niejszało się nieco, ale nie znikało w zupełności. 

W om ity następowały bez żadnego wysilenia i podobne były do prostego zw ra

cania (regurgitatio). P rzy  sekcyi znaleziono całą praw ie jam ę brzuszną wy

pełnioną przez żołądek, zstępował on praw ie prostopadle do dołu biodrowego 

lewego, następnie rozciągał się skośnie na prawo i ku dołowi aż do dołu b io 

drow ego praw ego, krzywizna wielka opierała się na kościach łonowych i m aci

cy, z prawej strony wznosił się aż do praw ego podżebrza. Koło odźw iernika 

istniało owrzodzenie rakow ate, ściany części odźwierniczej były mocno zg ru b ia 
łe. nie znaleziono w nich ani śladu warstwy mięśniowej. Przez odźwiernik 

z łatwością m ożna było przeprow adzić palce.

Przy zupełnym braku zwężenia odźwiernika powstało w po
wyższym wypadku tak znaczne rozszerzenie żołądka, iż dawało się 
rozpoznać przy prostem obejrzeniu brzucha od zewnątrz. Wyraźną 
przyczyną rozszerzenia był zupełny zanik błony mięśniowej w okoli
cy rakowato zwyrodnionei części odźwierniczej: tym sposobem posu
wanie się nagromadzonej papki pokarmowej z żołądka do kiszek było
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niemożebnem i spowodowało znaczne rozszerzenie żołądka. 1) Do tej
że samej kategoryi należy zaliczyć wypadek, obserwowany przez 
Rilliet'a, 2) w którym widziano znaczne rozszerzenie żołądka, spo
wodowane obecnością wrzodu drążącego aż do warstwy mięśniowej 
w okolicy odźwiernika, który zresztą był dosyć miękkim.

Z drugiej znów strony nadmieniam, że obserwowano znaczne 
rozszerzenia żołądka w tych wypadkach, w których zwężenia były 
ograniczone li tylko do samego pierścienia odźwierniczego, gdzie za
tem istniało proste tylko mechaniczne zatrzymanie zawartości żołąd
ka, a błona mięśniowa, zwłaszcza w części odźwierniczej, była zna
cznie przerośniętą. Dzieje się więc w tym razie toż samo, co przy 
zwężeniu szyjki pęcherza moczowego, zatrzymany mocz mechanicznie 
rozszerza pęcherz, a silne usiłowania opróżnienia pęcherza wywołują 
zgrubienie jego błony mięśniowej. Dla tego też obok mechanicznego 
rozszerzenia pęcherza znajdujemy niekiedy znaczny przerost jego bło
ny mięśniowej. 3)

Skoro zatrzymanie mechaniczne pokarmów w żołądku spowodo
wało znaczne jego rozszerzenie, takowe może następczo wywołać bez
wład (atonia) błony mięśniowej, chociażby takowa nie uległa żadnej 
zresztą zmianie w utkaniu; ostatecznem następstwem będzie zwiększa
jące się ciągle rozszerzenie żołądka. Więcej jeszcze potrzeba uwzglę
dnić bezwład, skoro ściany rozszerzonego żołądka ulegną ścieńczeniu, 
jak to miało miejsce w wypadku opisanym przez Dupl aya.  4) 
U pewnej kobiety zmarłej na ostre zapalenie otrzewnej, znaleziono 
ogromne rozszerzenie żołądka, który sięgał aż do małej miednicy. 
Odźwiernik zwyrodniony rakowato uległ prawie zupełnemu zamknię
ciu, ściany żołądka bardzo cienkie, uległy rozerwaniu na krzywiźnie 
wielkiej, poczem zawartość żołądka dostała się do jamy brzusznej 
i wywołała śmiertelne zapalenie otrzewnej.

1) Wedle K o llik er ’a (Microscop. Anat. II p. 132) warstwa mię
śniowa jest najgrubszą właśnie w okolicy odźwiernika ( 3/4— 1'"), najcieńszą 
w dnie żołądka ( 1/4—-1/3"')·

2) Gaz. hebdomad. VI. 1859.
3) C r u v e i l h i e r  wspomina o wypadku obserwowanym przez Rei-  

gnera.  W dwunastnicy znajdowała się blizna sprężysta, która tak zacieśniła 
światło kiszki, że zaledwie pióro przejść przez nią mogło; żołądek był bardzo 
rozszerzonym ale ze znacznie z grubiałemi ścianami. Lombard (Gaz. med. 
1836. N. 30) opisuje raka odźwiernika, przytem ściany żołądka były mocno 
zgrubiałe, zwłaszcza błona mięśniowa, złożona z grubych pęczków.

4) Arch. gen. Oct. Dec. 1833.
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Zresztą następstwa pozostają też same przy każdem rozszerze
nia żołądka, bez względu czy przyczyną jego było zwężenie odźwier- 
nika samo przez się, czy też przy pomocy osłabienia lub zaniku war
stwy mięśniowej żołądka. Z następstw najwięcej zwracają uwagę'· 
widoczne i namacalne powiększenie brzucha, rzadziej jawiące się wo- 
mity, oraz zmiana położenia guzów wyczuwalnych na żołądku.

1) Powi ększeni e objętości  brzucha, wywołane przez wy
pełniony massą pokarmów żołądek, odpowiada co do swych rozmiarów 
stopniowi rozszerzenia samego żołądka, może być więc bardzo rozma
ite i znaczne, zwłaszcza w pewnych razach, gdy żołądek dosięga aż 
do spojenia łonowego. Znane są wypadki, że przekłóto rozszerzony 
olbrzymio żołądek, sądząc że się ma do czynienia z przesiękiem w ja
mie brzusznej. 1) Trudno jednak pojąć, jakim sposobem przy pewnej 
staranności w badaniu i zastanowieniu się. można było wziąść rozsze
rzenie żołądka za przesięk w jamie brzusznej, a tembardziej za ciążę. 
Przy rozszerzeniu żołądka zwiększona objętość brzucha oraz stępienie 
tonu przy opukiwaniu najwyraźniej zaczyna się u góry i zstępuje ku 
dołowi, gdy tymczasem w obec przesięku dzieje się wprost odwrotnie. 
Niekiedy jesteśmy w możności oznaczyć kształt żołądka przez ścianę 
brzuszną, a to za pomocą oka i dotyku, i wyżej przytoczony wypadek 
An dra la). Można dokładnie odróżnić małą i wielką krzywiznę, 
a nawet w niektórych razach udaje się zauważyć wypuklenie lewych 
rzekomych żeber na zewnątrz przez wypełniony żołądek.2) Bam- 
berger (p. 325) powiada ,,Bardzo interesujące i charakterystyczne 
są. wyraźne i wyczuwalne przez ścianę brzuszną kurczenia się robacz
kowe żołądka, które występują w kształcie szybkich ruchów falistych, 
szczególnie wyraźnie objaw ten występuje przy jednoczesnem zgrubie
niu ścian żołądka. Spostrzegamy gdziekolwiek na przedniej powierz
chni żołądka lekkie zagłębienie, które posuwa się ku odźwiernikowi 
lub części wpustowej. Nie zauważono żadnej prawidłowości w tych 
ruchach, które szybko następują w prost przeciwnych kierunkach. 
W jednym wypadku widywałem stale przewężanie się w środku żo
łądka, poczem ruch postępował ku części odźwierniczej lub wpusto
wej. Czasami można było wywołać ruch ten dowolnie przez lekkie 
rozcieranie, dotknięcie, strumień galwaniczny lub zimno. I niektó-

1) Dupl ay , 1. c. p. 526.
2) Bo ui l l aud  Journ, hebdom. de mód. Dec. 1833.



rych chorych ruchom podobnym towarzyszy ból, u innych ruch nie 
wywołuje żadnego bólu."

Wśród podobnych warunków, zaraz po przyjęciu pokarmu lub 
napoju, objętość jeszcze się zwiększa, z długo zatrzymywanej w żołąd
ku papki pokarmowej wytwarzają się gazy, które przy naciśnięciu na 
brzuch lub przy poruszeniu się chorego powodują powstawanie burczą
cego szmeru, dającego się słyszeć nawet przy pewnem oddaleniu. Im 
mniej jest płynu stosunkowo do ilości gazów w żołądku tem też wy
raźniej występuje objaw w mowie będący; może go nie być przy mo- 
cnem wypełnieniu żołądka płynem. Auskultując żołądek w czasie 
gdy chory pije, słychać wyraźnie spadanie płynu w przestrzeń 
obszerną zawierającą powietrze, sami chorzy wyczuwają to niekiedy. 
Bamberger utrzymuje, że przy pomocy tego objawu można dosyć 
dokładnie oznaczyć granicę dolną żołądka, gdyż po za tą granicą 
szmer spadania płynu jest zaledwie dosłyszalnym. Ponieważ powie
trze wedle prawa ciężkości zajmuje zawsze część najwyżej położoną, 
odgłość przy opukiwaniu może przy zmianie położenia chorego ulegać 
różnym przemieszczeniom; dzieje się w tym razie coś podobnego, jak 
przy obecności przesięku w jamie brzusznej (ascites), kiszki wypełnio
ne gazami pływają na powierzchni, przy odmie piersiowej (hyddropneu- 
mothorax)  ta część klatki daje odgłos bębnisty, która leży ponad 
istniejącym w jamie opłucnej przesiękiem. Gdy chory stoi odgłos bę
bnisty, znajdujemy w górnej części widocznego i namacalnego wypu- 
klenia ściany brzusznej, skoro się położy, odgłos bębnisty odpowiada 
więcej części średniej, przy ułożeniu się na bok, znajdziemy ton tym- 
panityczny na boku wzniesionym. Objaw ten jednakże może służyć 
dla odróżnienia od wodnej puchliny jamy brzusznej tylko w wypad
kach bardzo wybitnych, gdzie cała jama brzuszna zdaje się być wy
pełnioną rozszerzonym i chełboczącym żołądkiem. Łatwo pojąć, że 
ton przy opukiwaniu może się zmieniać, zależnie od ilości płynu i po
wietrza w żołądku. Mocno rozszerzony żołądek może unosić przepo
nę aż do 4-go lewego żebra, serce ulega zmieszczeniu, co budzi podej
rzenie, iż nastąpił jego przerost.

2) Występujące  od czasu do czasu womi ty towarzy
szą zawsze rozszerzeniu pojemności żołądka. Przy zwężeniach odźwier- 
nika, którym towarzyszą lub nie pewne zmiany w pojemności żołądka, 
womity następują regularnie w trzy lub cztery godziny po jedzeniu, 
tutaj przeciwnie zawartość żołądka może pozostawać w nim przez czas 
dłuższy. Długość przerwy zależy od stopnia rozszerzalności samego 
żołądka. Jedni chorzy womitują co 24 godzin, drudzy co dwa lub
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trzy dni, u niektórych upływa i osiem dni bez womitów, aż nakoniec 
możność rozszerzenia sit; dochodzi do ostatniej granicy, a żołądek prze
pełniony opróżnia się za pomocą womitów. Bezpośrednio po womi- 
tach, gdy chory wyrzucił massę różnych substancyi, które dawno 
przedtem spożył i które nie uległy żadnej zmianie, wypuklenie znaczne 
brzucha znika, ton na znaczniejszej przestrzeni wyjaśnia się, utrudnio
ne oddechanie, skutkiem zbytniego uniesienia przepony, wraca do po
rządku, polepszenie podobne trwa jednak tylko dotąd, dopóki nowe 
wypełnienie żołądka nie sprowadzi poprzednich objawów. Widzimy 
zatem, jak wielką wartość dla rozpoznania ma badanie porównawcze 
brzucha przed womitami 1) i zaraz po nich.

3) Rozszerzenie i zwiększający się przytem ciężar żołądka wy
wołują zmianę jego położenia,  oraz guzów na nim istnieją
cych, co znowu może się stać powodem popełnienia błędu w rozpo
znaniu. Wspominałem o tem we wstępie niniejszego dzieła, obecnie 
na poparcie mego twierdzenia przytaczam następujący wypadek:

Karol  S., szewc, liczący 52 lat, cieszył się przedtem bardzo dobrem 
zdrowiem: utrzymuje, że bez wyraźnej przyczyny przed dwoma laty zaczął do
znawać dolegliwości przy trawieniu, miewał zgagę, napływanie płynu wodniste
go do jamy ustnej, a nadto zaczął coraz bardziej chudnąć. Od ośmiu miesię
cy natężenie objawów znacznie się wzmogło, chory od czasu do czasu dostawał 
boleści w okolicy żołądka i pępka, a czasami zaraz po jedzeniu lub w kilka 
dopiero godzin następowały womity. Badając chorego po raz pierwszy 
w Październiku 1849 roku, znalazłem mocne wychudnienie, kości twarzy ster
czą, a skóra nabrała brudno-płowego koloru. Tuż nad lewym obojczykiem 
leżą dwa gruczoły szyjowe, twarde, wielkości jaja gołębiego, przesuwalne. 
Brzuch nie przedstawiał zmian znacznych, wyjąwszy małą wyniosłość obok li
nii białej, tuż po nad pępkiem z prawej strony. W miejscu tem, będącem sie
dliskiem bólu, wrażliwem na ucisk, daje się wyczuć odporna twardość, która 
zdaje się sięgać pod brzeg prawych żeber. Twardość po upływie miesiąca da- 
je się wyraźnie określić, jest nierówną, wielkości dużego jabłka, leży po prawej 
stronie pępka, pozornie jakby tuż pod ścianą brzuszną, mało jest ruchomą, 
a przy opukiwaniu daje ton tępy, gdy tymczasem powyżej guza aż do samych 
prawie żeber ton jest jasnym. Przytem codziennie womity, chory wyrzuca

1) Cruvei l hi er  powiada co następuje o pewnej chorej 67-letniej 
ze zwężeniem rakowatem odźwiernika: , ,Lorsque la malade est quelque temps sans 
comir, 1’abdomen devient volitmineur: et donne a la percussion un son mat; la com- 
motion de t 'abdomen determine un gargouilement; d'autres fois l'abdomen est me- 
teorise et sonore comme un tumbom·, cest lorsrpic le eomisseineui a cu licu." Wo
mity następują bez wielkiego wysilenia i nudności. Chorzy zaraz po womitach 
są w stanie przyjąć nową ilość pokarmów.
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niekiedy massę czarną jakby zwęgloną, zaparcie stolca, brak apetytu, dolegli
wości po przyjęciu najmniejszej ilości pokarmu, bez względu na ich jakość. 
Chory chudnie i traci siły coraz bardziej, chociaż cieszy się ciągle nadzieją po
wrotu do zdrowia. Nogi zaczynają lekko brzęknąć, aż nareszcie 25 Grudnia 
1849 roku następuje śmierć, skutkiem obrzęku i porażenia płuc. Sekcya.  
Tkanka tłuszczowa podskórna znikła zupełnie. W jamie miednicy nieco żół- 
tawej surowicy. Zaraz po otworzeniu jamy brzusznej wysunął się żołądek, nie 
tylko rozszerzony ale również znacznie wydłużony. W kierunku prostopadłym 
sięgał ku dołowi aż do pępka, zaginał się na prawo, przyczem rozszerzone dno 
i krzywizna wielka sięgały jeszcze niżej, z prawej zaś strony pępka kończy się 
w części odżwierniczej guzem, wyczuwanym za życia przez ścianę brzuszną. 
Sama guzowatość zajmuje część odźwierniczą, odźwiernik i sąsiednie gruczo
ły limfatyczne. Sam guz jest naroślą rakową miękką (rak-rdzeniak), wyrasta
jącą na podstawie zamienionej przez rakowe zwyrodnienie, tuż około odźwier- 
nika powstało na niej lejkowate owrzodzenie. Cała massa rakowata była mo
cno zrośniętą ze ścianą brzuszną; badanie więc za życia dało istotnie prawdziwy 
wypadek, odźwiernik zwężony, ale otwarty. Ściany części wpustowej prawidło
wej grubości, błona śluzowa żołądka w stanie przewlekłego nieżytu. W wą
trobie zresztą prawidłowej, gdzieniegdzie znaleziono ogniska wtórne rakowate. 
Gruczoły limfatyczne w pobliżu wpustu zwyrodnione rakowato.

Przebieg choroby był zapewne następujący: W miarę wyrasta
jącego zwyrodnienia i rozszerzenia pojemności, która nie następuje 
skutkiem zwężenia odźwiernika, ale raczej współudziału w sprawie 
chorobowej włókien mięśniowych części odżwierniczej, żołądek opuścił 
się ku dołowi, przez co i sam guz znalazł się w okolicy pępkowej. 1) 
Guz dla tego nie zmieniał swego położenia odpowiednio wypełnieniu 
żołądka, ponieważ był mocno przyrośniętym do ściany brzusznej, 
skutkiem zapalenia otrzewnej, wywołanego przez ogniska rakowe na 
samej otrzewnej. Zrost ten mógł być powodem szczególnego zejścia, 
gdyby bowiem chory pożył dłużej, wrzód rakowaty żołądka byłby za 
jego pośrednictwem mógł się otworzyć na zewnątrz. 1 2)

1) Opuszczenie się może być jeszcze znaczniejszem. Lebert  wspo
mina o dwóch wypadkach opuszczenia się odźwiernika aż do kolca biodrowego 
górnego prawego i do miednicy. W drugim wypadku odźwiernik zacisnął 
tętnicę i żyłę biodrową wspólną.

Rozszerzenie żołądka nie tylko bywa następstwem zwężeń odźwier
nika, rakowego zwyrodnienia ścian żołądka i wywołanego przez to zaniku war
stwy żołądka, ale także może zależeć od innych powodów, które poniżej 
przytaczam:

2) Rozszerzeni e  ż o ł ądka  mechani czne  u osób bardzo  
dużo j edzących,  zwłaszcza u żarłoków, przyczem błona mięśniowa skut
kiem ciągłego rozepchania przechodzi w stan bezwładu, sprzyjający większemu
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Zupełnie inaczej przedstawiają się objawy w tych rzadkich wy
padkach, gdzie nie odźwiernik lecz wpust (cardia) jest siedliskiem

jeszcze rozszerzeniu. K r u k e n b e r g  (1. c. p. 19) opisuje objawy tow arzy

szące temu stanowi w sposób następujący: ,,Dilatatio nimia ventriculi. usu est
rarissima, neqne ritsi in senibus et iis quidem senibus irwenitur, qui usque iiunio- 
dicam copiam cibi assumere solili sunt.il P rzekonam y się, że i m łodsi ludzie 

mogą ulegać tem u cierpieniu. ,,lli primitus queruntur digestionem debilitatam, 
pallescunt, de valetuiliiie timent, amant salita et aromatica cel acria, ąuibus appe- 
titus ciborum augetur. Post caenatn incommoda crescunt. et tum praecipue aegro- 
ti ructibus foetentibus turbimtnr; dolar autem et pondus ventriculi plane absunt. 
Tandem oritur vomitiis, qui initio ravins, temporis autem decursu singulis diebus 
semel veletiam saepius redire solet. Is vom iluś Jit sine ulla contentione, ut subito 
exsilire quasi videatur materia fluidu ex ventriculo; ea non foetet, interdum acida 
est, fere semper continet forças vel cinereos vel fuscos et tanta est copia, quae ve- 
kementer superet copiam ciborum, quos aeger antea ceperat. Intérim ructus Jiunt 
et frequentiores et magis foetentes, lingua para tnanet, aeger autem, plenitudinem 
abdominis accusai. Venter fit. extensus et rotundus praesertim sub umbilico, nus-
quam autem duras est, Compressai ejvs aegroto nauseam movet, et ructus atque 
saepe etiani aliquid matc.riae jluidae, quae in rentriculo continetur, quasi ex titre 
compressa ad fonces adscenduut. (Jeter mit talcs aegrotï non oalde laborant, tandem 
macie eonfecti ultimis citae diebus nihil fere eduut et tranquille et placide moriun- 
ttir. Corpore secto veutricu'us apparat praeter modum extensus, ita ut interdum
dependent, usque ad ossa pubis; contineré solet veto vel duodecim pondéra humoris 
cinerei vel fusci; parietes ejus extenuati, sed nusquam indurati aut ulcéré consum- 
pti inveniunturi*. I m łodsi żarłocy mogą doznawać podobnych przypadłości. 

D u p l a y  (1. c. p. 1 8 7 ) powiada, że u pew nego żołnierza, żarłoka, który  za 

zbiegostwo został skazanym  na przepędzenie przez rózgi, a przedtem  najadł 

się i napił dowoli, znaleziono żołądek wypełniający całą jam ę brzuszną. P o r -  

t a l  nadm ienia, iż żołądek księcia de Chaulnes, jednego  z największych sm a

koszów w Paryżu, obejm ował przeszło osiem p in t płynu. P e z e r a t  (Jouru. 
complem. des sc. mód. T. XXXV p. 162j  widział w szpitalu 3 0 -letnią służącę, 

k tó ra  skarżyła się na ogólne osłabienie; brzuch je j był powiększonym jak  
w dziewiątym miesiącu ciąży, zwłaszcza część jeg o  g ó rna. W - 2/3 częściach 

górnych brzucha można było wymacać guzowatość jajow atego kształtu , niezbyt 

odporną, chelboczącą niewyraźnie z przyczyny jak b y  obecności gęstego płynu 

pomieszczonego głęboko, i wychodzącą z lewego podżebrza i okolicy nadbrzu- 

sznej .  Pomimo braku  apetytu chora jad ła  bardzo dużo; dowiedziano się 

później, że była bardzo żarłoczną i mogła zjeść tyle ile wystarczało do nasyce

nia dwóch lub trzech silnych robotników . O p ierając się na tych danych, roz

poznano bezwładowe rozszerzenie żołądka. Zalecono ścisłą dietę, napoje lek 

ko gorzkie, po kilku tygodniach powiększenie żołądka znikło. Ponieważ n a 

stępnie żyła bardzo um iarkow anie, ulegała tylko rzadko nieznacznym pogorsze

niom. W śród podobnych warunków może przy nadm iernem przepełnieniu żo
łądka nastąpić nagłe rozerw anie jeg o  ścian, poczem wylanie się zawartości do 

jam y  brzusznej sprow adza nieuniknioną śmierć.
2) B e z w ł a d  c z y l i  p o r a ż e n i e  p i e r w o t n e  b ł o n y  m i ę ś n i o 

w e j ,  sprow adza niemożebność wypchnięcia zawartości żołądka, a tém  samem
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zwężenia. Przyczyny są. też same, co i przy zwężeniu odźwiernika, 
najczęściej raki, rzadziej wrzody lub blizny po użyciu żrących lub

jest przyczyną jego rozszerzenia. Duplay, robiąc sekcyę na pewnym zmar
łym 50-letnim, który cierpiał na przerost serca, a za życia uskarżał się na tę
py ból w okolicy nadbrzusznéj i czasami miewał womity, znalazł żołądek tak 
rozszerzonym, iż wypełniał całą prawie jamę brzuszną i opierał się na spojeniu 
łonowem. Zepchnął ku dołowi kiszkę poprzeczną, a długość wielkiej jego 
krzywizny wynosiła 30 cali. Błony i otwory były zupełnie w prawidłowym 
stanie, wpust i odźwiernik znajdują się na jednym poziomie, zwykle zaś wpust 
leży wyżej, przez co powstaje rodzaj równi pochyłej, po której pokarmy ła- 
twiéj dostają się do dwunastnicy. Ściągnięcie wpustu nie było pierwotnem, 
ale dopiero następstwem rozszerzenia, do powstania którego i wpust sam się 
przyczynił. Rayer ( Dupl ay  1. c. p. 539; w podobnym wypadku, rozpo
znanym za życia, dawał strychninę, lecz bez żadnego skutku. Inni zalecają 
używać lodu, zwłaszcza mleka z lodem, co P étrequin ( Bullet. de thér. T. N  
p. 239) mocno zaleca przy astenicznem rozszerzeniu żołądka. Zalecamy ró
wnież stosowanie zimna od zewnątrz, w postaci okładów, natrysków, wycierali, 
kąpieli morskich. Niekiedy przy podobnych warunkach znajdujemy błonę 
mięśniową żołądka wyraźnie ścieńczałą, co wyjaśnia stan dostatecznie. An- 
dral  (II observ. 6) leczył pewną nauczycielkę 23-letnią, która zupełnie zdro
wą będąc przybyła do Paryża, nagłe skutkiem przestrachu zaczęła od czasu do 
czasu cierpieć na womity, Do tego przyłączyło się jeszcze zaparcie stolca, 
wychudnienie, osłabienie, brak perjodu; womity występowały zaraz pojedzeniu, 
w okolicy nadbrzusznej chora czuje ból, nigdzie jednak nie znaleziono stwar
dnienia. Nakoniec chora po dziewięcu miesiącach zmarła, wyniszczona do 
najwyższego stopnia. Przy sekcyi znaleziono ogromne powiększenie żołądka, 
zwłaszcza dna, które pokrywając inne przyrządy, sięgało aż do kości łonowych. 
Błona śluzowa żołądka czerwono-żółtawa, pstra i na dnie zmiękczona, ściany 
cienkie, dają się łatwo rozerwać, uderza szczególniej ścieńczenie błony mięśnio- 
wej. Podobnemu bezwładowi błony mięśniowej przypisuję powód czaso
wego rozszerzenia żołądka przez gazy, jakie częstokroć napotykamy 
u hysteryczek, hypokondryków i chlorotyczek. P. Frank (Epit. P. VIII 

714)  opisuje je w następujący sposób: ,,są to wyniosłości sprężyste, 
wystające, przy opukiwaniu dające ton głośny, w okolicy nadbrzusznej. Wy- 
puklają się bardzo silnie, gdy jednak nastąpi odbijanie gazami bezwonnemi, 
lub przybierającemi zapach użytych pokarmów, kwaśnemi lub cuchnącemi na
wet, wyniosłość szybko się zapada, chociaż nie znika zupełnie. Gazy odcho
dzą cicho albo też nawet z hukiem zbliżonym do wystrzału pistoletowego.“

Opisywano jeszcze jedną formę rozszerzenia żołądka pod nazwą ,,Hy- 
drops ventriculi“, które ma powstawać przez nadmierne wydzielanie błony ślu
zowej. podobnie jak hydrops vesicae felleae przy zamknięciu przewodu pęche
rzykowego. Istnienie podobnej formy jest dosyć wątpliwem, gdyż płyn zawsze 
znajdzie dosyć obszerne miejsce do przejścia. Wypadek zas często przytacza
ny Jodon'a nie był czem innem, jak rozwinięciem się pęcherzy bąblowca 
w żołądku, z których część pękła, wylewając swą zawartość, a jednocześnie inne 
zacisnęły żołądek. Obecność lepkiego, galaretowatego, mlecznego śluzu 
w znacznej ilości przy przewlekłych nieżytach jest rzeczą dosyć zwyczajną, ni-



zbyt gorących płynów, a najrzadziej ucisk ze strony guzów zajmu
jących części sąsiednie.

W razie zajęcia wpustu przez raka, w zwyrodnieniu prawie za
wsze bierze udział dolna część przełyku. Ponieważ zwężenie wpu
stu rozwija się bardzo powolnie, a w rzadkich tylko wypadkach szyb
ko (naprzykład po połknięciu żrących płynów), przeto i objawy cho
roby występują stopniowo coraz wyraźniej. Pierwszym objawem jest 
trudność w połykani u,  chorzy dość trafnie ukazują na miejsce, 
po za które kęs pokarmu z trudnością przedostawać się może. Miej
sce to odpowiada dolnemu końcowi mostka, mianowicie wyrostkowi 
mieczykowatemu. Badanie za pomocą sondy przełykowej, które jest 
najważniejszem dla dokładnego rozpoznania, należy wykonywać z naj
większą ostrożnością, gdyż mocne wprowadzenie sondy, zwłaszcza 
przy istniejącem już owrzodzeniu rakowatem, może się stać powodem 
przykrych bardzo następstw. Płyny dosyć łatwo przebywają zwęże
nie, jeżeli takowe nie doszło wysokiego bardzo stopnia. Kęs poł
knięty, przebywając miejsce zwężone, sprawia uczucie gniecenia i bólu, 
zwłaszcza też przy rakowatem zwężeniu występują swoiste bóle mniej 
lub więcej silne w okolicy wpustowej, które rozpromieniają się na 
grzbiet, pod mostek oraz na okolicę nadbrzuszną. W omity należą 
również do stałych objawów. Następują bardzo szybko po jedzeniu, 
podobnie jak przy zwężeniach przełyku, niekiedy nawet podczas sa
mego przyjmowania pokarmu, bez żadnego wysilenia i dławienia się. 
Czasami pokarm powraca do jamy ustnej podobnie jak u zwierząt 
przeżuwających. Wymiociny są złożone z pokarmów pogryzionych, 
zmięszanych ze znaczną ilością śliny (czasami zawierają ślady krwi).
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gdy jednak nie może doprowadzić żołądka do znacznego rozszerzenia, które by 
można rozpoznawać za życia.

Wiele tylko razy żołądek jest mocno rozszerzony, albo też w ogóle po
karmy w nim zbyt długo pozostają, zaczynają się rozwijać grzybki drożdżowe 
lub tak zwana ,,Sarcina ventriculi“ ( Goods i r) , i to bardzo obficie. Zawar
tość żołądka jest mocno zakwaszoną kwasem solnym, oraz wolnym kwasem 
mlecznym, masłowym i octowym. Sarcina zdaje się być w związku z fermen- 
tacyą płynu nagromadzonego w żołądku. (Cf. Budd l. c. p. 223 — 243). 
Daleko rzadziej znajduje się sarcina w wymiocinach przy prostym Wrzodzie żo- 
łądka, a jeszcze rzadziej w stolcach, naprzykład u cholerycznych, również 

i w moczu. (Hel l er ,  Beal e ,  Johns t on,  Brown i inni). Begbi e  
znajdował przez dwa miesiące Sarcinę w świeżo wypuszczonym moczu chorego 
na dyspepsyą, przyczem mocz nie zawierał białka (Edinb. med. Journ. Apr. 
1857). Wrócimy jeszcze do tego przedmiotu w rozdziale traktującym o wo- 
mitach.
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Przy opisie zwężeń odźwiernika wspominaliśmy, iż żołądek ulega sto
pniowemu rozszerzeniu, przez co womity rzadziej występują; coś po
dobnego dzieje się i przy zwężeniu wpustu, część przełyku powyżej 
zwężenia rozszerza się, tworząc worek wielkości pięści o ścianach 
wiotkich, wypełniony pokarmem, nie mogącym się przedostać przez 
zwężenie. W podobnych razach womity następują w parę godzin po 
jedzeniu, niekiedy nawet przez dni kilka chory nie womituje. Za
trzymane pokarmy zaczynają się rozkładać, skutkiem czego oddech 
chorych podobnych staje się cuchnącym, od czasu do czasu następuje 
odbijanie smrodliwymi gazami, a przy womitach chorzy wyrzucają 
substancye rozłożone, cuchnące. Przy zwiększaniu się zwężenia 
i objawów od niego zależnych musi przyjść do zaburzeń w ogólnem 
odżywianiu, chorzy coraz bardziej chudną, upadają na siłach, tętno jest 
małem a ciepłota się zniża. Zaparcie stolca trwa całemi dnia
mi a nawet tygodniami; podobnie przy zwężeniu odźwiernika i rozsze
rzeniu żołądka chorzy nie miewają stolca przez 14—20 dni, a zapar
cie nie daje się usunąć przez najenergiczniéjsze środki. Brzuch się za
pada, okolica pępkowa tworzy korytkowate pogłębienie, w którem 
daje się wyczuwać stos kręgowy, tętniąca aorta aż do rozdziału na 
tętnice biodrowe, chorzy umierają z wycieńczenia, po prostu z głodu 
wśród bredzenia, jeżeli inne jakie cierpienie nie położy kresu męczar
ni. Przy sekcyi znajdujemy zmniejszenie pojemności żołądka, 
podobnie jak przy zwężeniach przełyku, żołądek bowiem przy zwęże
niu wpustu nigdy nie wypełnia się należycie. W wypadku raka 
wpustu, opisanym przez Ganstatta,  1) skutkiem znacznego zwęże
nia, żołądek przybrał rozmiary kiszki grubej. Przytoczone dotąd 
objawy mogą występować już przed owrzodzeniem tworów rakowatych. 
Inne jeszcze objawy, jak ciągłe chudnienie, suchość i brudno-płowa 
barwa skóry, złuszczanie się naskórka, brak snu, puchlina brzuszna, 
nie są dowodem przejścia w owrzodzenie nowotworu. Podobne wy
padki zdarzają się u bardzo starych osób, u których obszerne zwyrod
nienie rakowate błon żołądkowych, połączone ze zmniejszeniem jego 
pojemności, wystarcza i bez owrzodzenia do wywołania zupełnego za- 
więdu (marasmus) i wodnej puchliny- Czasami są to jedyne objawy 
choroby. Pewien chory z rakiem dołeczkowatym (c. areolare) części 
odźwierniczej, którego odźwiernik był umiarkowanie zwężonym, skar- 1

1) Klinische Ruckblicke i t. d. p. 178.

Bibl. Urn. Lek. Choroby przyrządów jamy ërzusznéj.—Br. Henoch. 21
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żył się tylko na wychudnienie, obrzęk i wodną puchlinę brzuszną, zre
sztą miał dobry apetyt, sen i aż do śmierci zachował wesoły nastrój 
umysłu (C ruveilh ier livr. X). Ostatnia okoliczność rzadko się 
przytrafia, zawsze prawie chorzy mają nastrój ponury, melancholiczny, 
zwłaszcza gdy cały żołądek ulegnie zwyrodnieniu. Wodna puchlina 
jest albo wyrazem ogólnego charłactwa i ubóstwa krwi, albo też na
stępstwem przyłączającej się choroby Bright'a, o czem przekony
wamy się badając mocz. Przesięk w jamie brzusznej może być spo
wodowany uciśnięciem żyły wrotnej przez stwardniałą część odźwier- 
niczą. Czasami obrzęk nóg zależy od zamknięcia żył goleniowych 
przez skrzepy krwi, podobne skrzepy znajdujemy w wielu żyłach, 
a nawet rozgałęzieniach tętnicy płucnej, jako następstwa zwolnionego 
krążenia przy ogólnem wycieńczeniu.

Zastanówmy się przedewszystkiem nad zmianami anatomiczne- 
mi, którym ulega rak przy dalszym swoim przebiegu. Punktem wyj
ścia dla zmian jest błona śluzowa żołądka. Część jéj leżąca po nad 
zwyrodniałą tkanką podśluzową, ulega zgorzeli, strupieszeje i odpada, 
poczem pozostają miejsca obnażone rakowato zwyrodnionej tkanki pod- 
śluzowej. Części te albo są pokryte resztą błony śluzowej w postaci 
siatki, albo też przedstawiają na powierzchni swej zupełnie obnażonej 
pojedyncze guziczki, złożone z kłębka naczyniowego. Zmiany nastę
pują i w samej części zwyrodnionej. Utraciwszy w jaki bądź sposób 
okrywającą błonę śluzową, ulega ona rozlanemu lub ograniczonemu 
rozpadowi, tkanka niszczeje warstwami, a ostatecznie powstaje okrą
gła, ograniczona jamka w massie nowotworu. Niekiedy dzieje się 
wprost przeciwnie, z tkanki podśluzowej zaczynają powstawać mięk
kie narośle, mocno unaczynione, krwawiące, które posoczeją, pozosta
wiając wrzód, otoczony brzegiem wyniesionym, sadłowatym, miękkim. 
(Rokitansky Wspomnione jamki, wedle D ittr ich ’a leżą tuż 
obok odźwiernika, w części odżwierniczej, często na tylnej ścianie żo
łądka, obejmując obwód poprzeczny, najczęściej jest to jedno zagłę
bienie, rzadziej bywa ich więcej. Dno jamki w środku zagłębione, 
gładkie, pokryte błonką, która z trudnością oderwać się daje, jest 
wytworzonem przez sam nowotwór, czyli zwyrodnioną tkankę pod
śluzową, lub mięśniową.

1) Strzępiaste, grzybowate narośle, jak również sama powierzchnia 
nowotworu, zdają się ulegać niszczącemu wpływowi soku żołądkowego. Zmie
niają barwę, stają się brunatnemi lub czarniawemi i tworzą we wnętrzu owrzo
dzenia massę wiotką, kruchą. ( V i r c h o w  A rch iv. V. 3. 185 3 ).
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Brzegi jamki są zgrubiałe w skutek nacieczenia, albo też gład
kie i ostre. Zawartość żołądka stopniowo rozpycha jamkę, tworzą się 
wtedy wypuklenia, torebki ślepe, podobnie jak przy wypuklaniu bli
zny po prostych owrzodzeniach. Wypuklenia ścieńczałe ulegają na
reszcie przedziurawieniu, zawartość żołądka dostaje się do jamy 
brzusznej co sprowadza śmiertelne zejście.

Skoro guz rakowaty zwężający odźwiernik lub wpust ulegnie 
zgorzeli, womity spowodowane zwężeniem mogą ustawać, gdyż przéj- 
ście dla pokarmów jest swobodném. W podobny sposób znika niemo- 
żebność jedzenia przy raku przełyka i uparte zaparcie stolca przy ra
ku kiszki odbytnicy. Nie potrzebuję zapewne nadmieniać, że ustąpie
nie tego objawu nie upoważnia bynajmniej do stawiania pomyślniej
szych wniosków pod względem rokowania. Czasami przy długo trwają- 
cem zwężeniu odźwiernika błona mięśniowa przez długie i stałe rozcią
gnięcie może popadać w bezwład, tak że nie jest w stanie usuwać za
wartości żołądka, chociaż przejście przez odźwiernik jest zupełnie swo
bodném; pomimo więc usunięcia zwężenia pozostaje atoniczne rozsze
rzenie żołądka, wraz ze wszystkiemi właściwemi objawami.

Podczas zgorzeli raka najczęściej jawią się womity czarne, o któ
rych już mówiliśmy wyżej, krew bowiem wylana z części wrzodzie- 
jących i grzybowatych narośli, pozostając przez czas dłuższy w żołąd
ku i mięszając się z sokiem żołądkowym, przyjmuje taki kształt i bar
wę. Może również nastąpić rozerwanie naczynia większego, podobnie 
jak przy wrzodach dziurawiących, i dać powód do obfitego krwotoku. 
Dittrich dwa razy znalazł uszkodzenie tętnicy wieńcowej prawej 
(Art. coronaria ventriculi dextra), w obu wypadkach dno wrzodu ra
kowego stanowiła trzustka. Dość często wrzód rakowaty przechodzi 
na części sąsiednie przyrośnięte, powstają wtedy kanały łączące a na
wet otworzenie się raka na zewnątrz przez ścianę brzuszną. Coś po
dobnego było by się stało w jednym z wyżej przytoczonych wypad
ków, a miało miejsce w wypadku opisanym przez Balluffa.  1) Czę
stokroć rakowato zwyrodniona część żołądka przyrasta do dolnej po
wierzchni wątroby, poczém w tej ostatniej również zaczyna się rozwi
jać rak, albo też ulega ona zgorzeli przez przeniesienie się rozpadowej 
sprawy z nowotworu żołądka. Miało to miejsce w wypadku De-

1) Wurtemberg. Correspondenz-Blatt. 5. 1854.

21
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n o n v illiers’a 1) i w dwóch wypadkach L ebert a. Coś podobnego 
wykazała sekcya na zwłokach Napoleona I-go oraz w wypadku opi
sanym przez Cr u v e ilh ie r ’a (livr. IV). Czasami tworzy się prze
toka do kiszki poprzecznej (6 razy na 160 wypadków D ittrich ’a). 
Przez utworzoną przetokę żołądko-kiszkową niestrawione pokarmy do
stają się do kiszki i szybko są wydalane (Lienteria), albo też prze
ciwnie kał dostaje się do żołądka, wywołując kałowe womity. Bam
berger (p. 312) przy bardzo obszernej przetoce nie widział ani je
dnego ani drugiego objawu. Ra mp o l d  2) widział przetoki łączące 
rakowato zwyrodniony odźwiernik z kiszką poprzeczną, leżącą w po
bliżu pętlą kiszek cienkich i jamą otrzewnej, a mimo to nie było zu
pełnie objawów, które by świadczyły, że chory 66-letni ulega cierpie
niu żołądka. Głównemi objawami były: wyniszczenie ciągle wzrasta
jące i lekki obrzęk nóg, jednocześnie przytem istniało rozmiękczenie 
mózgu. 3) Zrosty zwyrodnionego żołądka ze śledzioną, siecią i prze
poną nie należą do rzadkości. Andral  (II obs. 1) widział raz, iż 
rak wpustowej części żołądka, przebiwszy jej ściany łączył się za po
mocą przetoki grubej na dwa palce z dolnym płatem lewego płuca,

1) Revue med. Oct. 1833.
2) H ufeland’a Journ. 5. st. 1836.
3) Murchi son zestawia wypadki przetok żołądko-kiszkowych, otóż 

z zestawienia tego można wyciągnąć następujące wnioski: 1) Womity kałowe 
zawsze prawie występują, skoro przetoka nie jest zbyt ciasną i otwiera się na 
dnie lub wielkiej krzywiźnie żołądka. 2) Gdy chory wyrzuca tylko pokarmy, 
otwór przetoki znajduje się na samym odzwierniku lub bardzo blizko niego, co 
utrudnia przejście pokarmu do kiszki. Przy znacznem zwężeniu odzwiernika, 
pokarm wszystek dostaje się do kiszki poprzecznej a następnie szybko do od
bytnicy, a bardzo jego mała ilość przechodzi do kiszek cienkich. Z tego też 
powodu mała tylko ilość kału może się wytwarzać w kiszce grubej, powyżej 
otworu przetoki i przechodzić do żołądka. Przy raku odzwiernika womity 
zmniejszają się po powstaniu przetoki, gdyż pokarm łatwo ustępuje z żołądka 
do kiszki. Wedle R e e ves’a lawatywy dawane z pewną siłą przechodzą 
przez przetokę do żołądka i powodują womity. Gdyby więc chory wyrzucał 
zabarwiony płyn, użyty do lawatywy, nabieramy przekonania, że istnieje prze
toka żołądko-kiszkową. W 33 wypadkach zebranych przez M urchisona,  
21 razy przetoka wytworzoną była skutkiem obecności i rozpadu raka, 9 — 10 
razy przez prosty wrzód dziurawiący, co można tłomaczyć rzadkością wrzodu 
w tej okolicy żołądka, która przylega do kiszki poprzecznej. Nadmieniam, że 
przetoka może brać pierwotny początek ze strony kiszki (rak lub wrzód kiszki ). 
Nadto ropnie lub gruźlicze ogniska otrzewnej położone pomiędzy kiszką i żo
łądkiem, mogą jednocześnie otwierać się do obu przyrządów i powodować 
powstawanie przetoki.
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które uległo zgorzeli i spowodowało odmę piersiową- Lebert  wi
dział także połączenie żołądka z oskrzelami. Nakoniec w braku 
wszelkich zrostów wrzód rakowy otwiera się do jamy brzusznej i wy
wołuje ostre rozlane zapalenie otrzewnej.

Nie znamy żadnej pewnej cechy, po której można by odróżnić, 
czy rak przeszedł już w okres zgorzelinowego rozpadu lub nie. 
Wszystkie bowiem objawy raka, a nawet wycieńczenie i puchlina 
mogą towarzyszyć rakom nie ulegającym jeszcze rozpadowi. W ka
żdym jednak razie są to wypadki wyjątkowe; jeżeli zatem przez czas 
dłuższy obserwowaliśmy objawy raka żołądka, i widzimy, że następu
je wyniszczenie, które niepodobna wyjaśnić zbytecznem rozszerzeniem 
żołądka lub częstemi womitami przy zwężeniu odźwiernika a ztąd po- 
wstającem upadkiem odżywiania, możemy z wielkiem prawdopodo
bieństwem, chociaż nigdy na powno, przypuszczać posoczenie i zgorzel 
raka. Krwawienia z żołądka i odbytu popierają takowe rozpoznanie, 
przeciwnie drobnowidzowe badanie wymiocin, od którego wiele sobie 
obiecywano, nie daje pewnego rezultatu. Samo już doświadczenie, 
które wykazało, że znalezienie komórek z wypustkami nie jest stano
wczym dowodem raka, o wiele zmniejszyło znaczenie drobnowidza 
pod względem rozpoznawczym, tembardziej jeszcze, gdy się przeko
nano, że komórki rakowe pod względem kształtu nie przedstawiają 
nic charakterystycznego, wyróżniającego je od innych komórek.

Ze stanowiska klinicznego uważamy raka żołądka za chorobę 
nieuleczalną, która sprowadza zejście śmiertelne albo na drodze ogól
nego wycieńczenia, albo też wywołując zapalenie otrzewnej, obfite 
krwotoki i t. d. Mimo to jednakże opisują naturalno uzdrowienie na 
drodze zabliźnienia, podobnie jak to już wspominaliśmy przy rakach 
wątroby. Zabliźnienie zdaje się następować może w ten sposób, że 
po zniszczeniu i oddzieleniu się części zwyrodniałej, pozostaje wrzód 
prosty, którego dno stanowi zgrubiała tkanka surowicza, podsurowi- 
cza lub przyrośnięty przyrząd sąsiedni, wrzód ten następnie zaczyna 
się zabliźniać. Ze skłonnością do zabliznień spotykamy się dosyć 
często, nie prowadzą one jednak do żadnego rezultatu, gdyż w brze
gach lub na dnie wrzodu, a nawet już w samej bliźnie powstają nowe 
ogniska rakowe, które również napotykamy w sąsiednich przyrządach. 
Dla tego też stanowcze i zupełne wyleczenie na tej drodze należy do 
niezmiernych rzadkości. Di t tri ch przytacza następujący przypa
dek, na dowód zupełnego wyleczenia. Chłopka 60-letnia przybyła 
z ropnem zapaleniem płuc w stanie umierającymi do szpitala. Nie nie 
wiedziano o przebytem przez nią dawniej cierpieniu żołądkowem.



Przy sekcyi znaleziono na małej krzywiźnie żołądka bliznę długą na 
3—4" idącą w kierunku rozmiaru podłużnego, szeroką na 1", kształ
tu półksiężycowego. Dno jej tworzyła zbita tkanka włóknista, 
wzmocniona jeszcze przez oboczną tkankę komórkową. Żołądek przy- 
tem nieco skurczony. Dokoła blizny błona śluzowa była mocno zro
śniętą na przestrzeni kilku linii ze zgrubiałą błoną mięśniową. Gdzież 
jednak dowód, że opisywana blizna powstała po zagojeniu się raka? 
Można ją z równą słusznością uważać za bliznę po zagojonym wrzodzie 
dziurawiącym. Lebert przestrzega, aby nie dać się uwodzić pozo
rom, sam jednak przytacza dwa wypadki raka, w których nastąpić 
miało zabliźnienie. W jednym z nich znaleziono w okolicy odźwier- 
nika i małej krzywizny dwa owrzodzenia pokryte cienką blizną, 
w brzegach i na dnie znajdowała się jeszcze tkanka rakowa. W dru
gim razie zabliźnienie było zupełnem, ale powstał nowy rak do
koła wpustu. Toż samo miało miejsce w wypadku, w którym wi
działem sekcyę (w lecie 1849 roku), robioną przez Virchow’a 
w Charité. Tuż nad odźwiernikiem znaleziono owrzodzenie błony 
śluzowej zupełnie zabliźnione, dokoła siego istniały drobne ogniska 
rakowate świeżego pochodzenia. We wszystkich podobnych razach 
mamy prawo zapytać się, czy czasem blizna znaleziona nie powstała 
jako zejście wrzodu dziurawiącego, a w brzegach jej i otoczeniu czy 
dopiero następczo nie rozwinął się rak.

Żołądek, podobnie jak wątroba, należy do przyrządów ciała 
ludzkiego, najczęściej nawiedzanych przez raka. Z 9118 wypadków 
śmierci z przyczyny raka, obserwowanych w ciągu lat 10 w Paryżu, 
żołądek był 2303 razy siedliskiem choroby (W alshe), Wiek średni 
i podeszły usposabia do choroby, zwłaszcza od 50—70 roku życia. 
Przed 30 rokiem rak żołądka należy do rzadkości, łtóżnica płci nie 
zdaje się wywierać żadnego wpływu na częstość choroby. Istotnej 
przyczyny raka żołądka nie znamy, wszystkie zaś wpływy, zwłaszcza 
nadużycie napojów wyskokowych, które oskarżano jako powód cho
roby, są bardzo wątpliwego znaczenia.

Leczenie.  Następujące terapeutyczne wskazówki odnoszą 
się w równej mierze do leczenia raka i wrzodu dziurawiącego żołąd
ka. Sądziłem iż zestawienie podobne będzie najodpowiedniéjszém, 
gdyż jak przekonaliśmy się wyżej rozpoznanie za życia bywa wielce 
utrudnionem, a w tych nawet wypadkach, gdzie istotnie rozpoznano 
chorobę jedną lub drugą, różnica w leczeniu jest prawie żadna. Przy 
leczeniu podrażnienia lub owrzodzenia na skórze zewnętrznej mamy 
do wypełnienia trzy główne wskazania, to jest, chronić od zewnętrz-
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nych szkodliwości, ułatwiać miejscowe zabliźnianie i uwzględnić wa
runki przyczynowe (naprzykład dyskrazyjne). Trzy też same wska
zania mają znaczenie przy leczeniu zapalnych spraw lub owrzodzeń 
żołądka, jakkolwiek bardzo trudno im zadosyć uczynić. Gdy wrzód 
jest na skórze, możemy go zasłonić nieprzenikalnem pokryciem, prze
ciwnie przy owrzodzeniu żołądka nie tylko, że środka podobnego sto
sować niepodobna, ale nadto konieczność utrzymania chorego przy 
życiu zmusza do codziennego używania pokarmów, które chociażby 
oddziaływały najłagodniej, drażnią mniej lub więcej wrzód, a przy
najmniej pobudzając czynność trawienia, sprowadzają przekrwienie 
chorej błony śluzowej. Uniknąć tego niepodobna, jeżeli nie chcemy 
chorego skazać na śmierć głodową. Zresztą sam chory, kierując się 
instynktem, przyjmuje pokarm w małych tylko ilościach, aby tym 
sposobem skrócić czas potrzebny do trawienia pokarmów. Tem- 
bardziej obowiązkiem jest lekarza wyznaczyć odpowiednią jakość 
pokarmów. Należy unikać wszystkich substancyi ostrych, drażnią
cych, i zastąpić je pakarmami łagodnemi, zmniejsząjącemi po
drażnienie, pomiędzy niemi pierwszeństwo należy się mleku. Ści
sła djeta mleczna, to jest wyłączne używanie mleka, zupek mle
cznych w połączeniu z mączkowatemi tworami (Arrow-root, kaszka, 
ryż i inne) dość szybko łagodzi dolegliwości żołądka, które nie ustę
powały przy używaniu rozmaitych środków. Należy jednak ściśle 
przestrzegać raz powzięty plan leczenia, i nie pozwolić choremu na 
zmianę djety, skoro po pewnym czasie czuje się lepiej, zmiana podo
bna sprowadza zwykle powrót poprzednich cierpień. Kuracya mle
czna przy cierpieniu w mowie będącem powinna trwać dwa do trzech 
miesięcy, rozumie się z powolnem przejściem do pożywniejszego, po
karmu, inaczej bowiem nie przedstawia pewności pomyślnego dzia
łania.

Czasami jednak lekarz ma do czynienia z chorymi, którzy stanow
czo nie znoszą kuracyi mlecznej. 1) Probowano użycia mleka i mle
cznych potraw ogrzanych do różnego stopnia, letnich, ciepłych, zupeł
nie zimnych, gdyż w tych razach tylko doświadczenie coś stanowić

1) Budd (1. c. p. 140) robi w tym względzie następującą uwagę: 
„Mleko używane samo bez dodatków i w większej ilości, tworzy w żołądku 
wielkie skrzepy, których sok żołądkowy przeniknąć nie może, i które z tego 
powodu trudno bardzo się trawią. Przeciwnie przy spożywaniu mleka w nie
wielkiej ilości naraz, lub zmięszanego z mącznemi substancyami, sernik ścina 
się w drobne klaczki, które ze wszech stron wystawione na działanie soku żo
łądkowego dosyć szybko się trawią.“
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może. Mimo to jednak chorzy nie znoszą podobnego leczenia, dolegli
wości trawienia wzmagają się, a wielu chorych uskarża się na wytwa
rzanie obfite kwasów żołądkowych, co uniemożebnia dalsze leczenie 
tą metodą. Nawet dodawanie wody wapiennej, węglanu sody lub 
magnezyi, któremi staramy się nadać mleku odczyn zasadowy, nie 
zawsze może ułatwić leczenie. W podobnych wypadkach możemy 
spróbować dawać chorym łatwiej strawną maślankę (Lac ebutyratum) 
lub mleko zsiadłe (Oppolzer), ograniczając chorych jedynie do te
go pokarmu. Jeżeli jednak chory nie znosi i tych przetworów, musi
my się ograniczyć do substancyi klejkowatych, odgotowanych w wo
dzie (ryż, kasza owsiana, nieco utartych kartofli), ostryg i żółtka. 
Jakkolwiek bowiem niekiedy chorym najlepiej smakują substancye 
ostre, drażniące, lub kwaśne, nie należy jednak pozwalać na podobną 
djetę, która zawsze pociąga za sobą prędzej lub później szkodliwe na
stępstwa. Cruvei lhier i Chambers ostrzegają, aby nie dawać 
chorym cukru, dozwalają jednak przed i po jedzeniu brać choremu do 
ust kawałeczek cukru, dla pobudzenia wydzielania śliny. W tych 
razach, gdzie zalecona djeta (mleko, maślanka lub wodzianki) dobrze 
bywa znoszoną przez chorych, a dolegliwości zmniejszają się, można 
dozwolić na małe zmiany skoro zbyt jednostajny pokarm budzi wstręt 
w chorym. Ostrożnie zalecamy nieco lekko posolonego rosołku z kury 
lub cielęciny, następnie nawet trochę pieczonego białego mięsa lub 
zwierzyny, rozumie się w ilościach bardzo małych i to zwracając 
baczną uwagę, o ile zmiana djety wpływa na żołądek. Dla usunięcia 
zawsze prawie istniejącego zaparcia stolca najlepiej stosować lawaty- 
wy z chłodnej wody, a gdy te nie działają, dawać wieczorem parę pi
gułek z rzewieniem lub Extract, rhei eompositum. Leczenie podobne 
proste, czyste djetetyczne, w wielu razach bywa uwieńczonem najle
pszym skutkiem. Bolesne napady w okolicy żołądkowej występują 
rzadziej, tracą swe natężenie, zaburzenia w trawieniu zmniejszają się, 
a po kilku miesiącach wyleczenie zdaje się zupełnem. Często bardzo 
chorzy zbrzydziwszy sobie dotychczasową djetę i ufni w zupełne wy
zdrowienie starają sobie wynagrodzić przymusowe odmawianie przez 
czas długi ulubionych pokarmów. Nieumiarkowanie podobne spro
wadza czasami powtórzenie się cierpienia, jużto skutkiem zaostrzenia 
się sprawy chorobowej w częściach zmienionych, już też przez zajęcie 
nowej części błony śluzowej. Nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć 
leczenie na nowo, zwłaszcza jeżeli chory znudzony poprzedniem lecze
niem i przekonamy o jego bezskuteczności nie przełoży oddać się 
w ręce szarlatanów, którzy usiłują usunąć mniemany ,,kurcz żołąd-



ka“ za pomocą środków nanerwnych i „wzmacniających żołądek" 
oraz odpowiedniej djety.

Nadmieniam, że zalecenie dawania chorym pokarmów w małej 
ilości odnosi się również do mleka, które również w większej ilości nie 
bywa znoszonem. Tym tylko sposobem udało się Hu n t e r o w i 1) 
przyprowadzić do zdrowia 8-letniego chłopca, który z przyczyny bo
leści żołądka i ciągłych womitów wychudł jak szkielet.

H u n t e r  poradził ojcu chłopca chorego, aby mu z początku daw ał ty l

ko po łyżce m leka, gdyby takow ą ilość zatrzym ał bez dolegliwości, to je s t  g d y 

by nie było nudności i womitów, można dawkę powtarzać. Gdyby zaś womi- 

tował po trzeba będzie dawkę zmniejszyć, to je s t  dawać mleko łyżeczką d esero 

wą lub herbacianą. N ajm niejsza przecież ilość będzie zawsze nieco odżywiać. 
D la wykonywania przepisu naznaczono oddzielną osobę. Pierw sze oznaki p o 

praw y powinny zachęcać do dalszego prowadzenia kuracyi i stopniowego zwię

kszania dawki m leka, przechodząc powoli do innych pokarm ów , na k tó re  dziec

ko miało by apety t, naprzykład do m leka odgotowanego z m ąką lub ryżem, 

czekolady z mlekiem , rosołu bez tłuszczu i t. d. Po  upływie dwóch czy trzech  

miesięcy przybył do H u n t e r a  ojciec chorego dziecka bardzo ucieszony i p e 

łen wdzięczności, opowiadając, że ścisłe wypełnienie przepisu było uwieńczono 

zadziwiającym skutkiem . Dziecko od samego początku przestało  womitować, 

z każdym  dniem nabierało sił i zaczęło tyć, dom agając się gorąco pożyw niej

szego pokarm u. Stopniowo też czyniono zadosyć jeg o  żądaniu, a  obecnie chło

p iec przyszedł do sił i zupełnego zdrowia.

Nie zawsze jednak wystarcza leczenie dietetyczne, które w ka
żdym razie powinno stanowić podstawę kuracyi. Może się okazać 
potrzeba zastosowania środków przeciwzapalnych. Do ogólnych upu
stów krwi znajdujemy wskazanie w rzadkich bardzo razach, to jest 
gdy chory jest silny, a boleści i towarzysząca im gorączka wysokiego 
dochodzą natężenia. Zwykle przy wzmaganiu się bólu, zwłaszcza 
przy zbytniej wrażliwości na ucisk zewnętrzny i po jedzeniu, wystar
cza postawienie kilku pijawek w okolicy nadbrzusznéj, dobre ich dzia
łanie należy podtrzymywać ciepłemi przyparkami. Na dowód przy
toczę poniżej jeden wypadek, szczegółowo. Zachwalają również środ
ki narkotyczne; a mianowicie ciągłe stosowanie na okolicę żołądkową 
Emplastr. belladonnae lub opiatum; do wewnątrz zaś belladonnę 
(Extract, bellad. gr. IV, Aq. amygdalar. amur. §s. M. S. Trzy ra
zy dniem po 15—20 kropel), a szczególniej morlinę (gr. 1/8— 1/4 trzy 
lub cztery razy dziennie), która niekiedy jest jedynym środkiem dla
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1) Med. observ. and inquir. V. 1784.
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uspokojenia gwałtownych bólów kardjalgicznych. 1) Można również 
próbować działania odciągającego na skórę za pomocą pryszczydeł, 
gorczyczników, suchych baniek, plastru emetykowego, które istotnie 
przynoszą ulgę, dopóki istnieje sztuczne podrażnienie, o czem przeko
nałem się w kilku wypadkach. 2) Ciepłe okłady (sucho lub wilgotne) 
działają kojąco, chociaż niektórzy znoszą lepiej okłady lodowe i kawa
łeczki lodu do wewnątrz. Ponieważ jednocześnie stosujemy kilka 
środków, przeto niewiadomo, któremu z nich należy przypisać po
myślny skutek. Znanym jest wypadek słynnego Béclard'a, który 
cierpiał na przewlekłe zapalenie żołądka, to jest na częste boleści 
i womity po jakimkolwiek pokarmie. Leczył się bardzo ścisłą djetą, 
upustami miejscowemi i wcieraniem maści emetykowej w okolicę żo
łądkową. Dopiero po jakimś czasie zaczął doznawać ulgi, ale prowa
dził systematycznie leczenie dalej i doszedł do rezultatu, że bóle 
wznawiały się bardzo rzadko a womity zupełnie ustąpiły. Gdy 
w sześć lat później zmarł skutkiem cierpienia mózgowego, znaleziono 
przy sekcyi na małej krzywiźnie żołądka w pobliżu wpustu wrzód 
zabliźniony, wielkości franka, reszta błony śluzowej w stanie zupełnie 
normalnym. W tym, i podobnych wypadkach, przypisywałbym naj
lepsze działanie samej djecie.

Zachwalają również sole metali niektórych, naprzykład Plum- 
bum aceticum, Magisterium Bismuthi, Ferrum sulphuricum, a szcze
gólniej Argentum nitricum, w części jako środki nanerwne (antincu- 
ralgica) , w części jako działające na przyśpieszenie miejscowego za
bliźnienia. W tym ostatnim celu probowano innych jeszcze środków 
(głównie adstringentia) to jest taniny, kwasu saletrzanego, kino i t. p.

Preparata żelazne są odpowiednie w tych wypadkach, w których 
cierpienie rozwija się u osób chlorotycznych, lub niedokrwistych skut
kiem często powtarzających się krwawych womitów. W podobnych 
razach doskonale bywa znoszonem Ferrum sulphuricum (gr. s—jj, 
dwa razy dziennie) zalecane przez Abererombie’go. Obejmując 
szpital wojskowy w roku 1851, znalazłem pomiędzy chorymi żołnie
rza, który już od roku cierpiał na żołądek. Głównym objawem były 
gwałtowne napady bólów kardjalgicznych; kilka tygodni przedtem

1) Niektórzy lekarze francuzcy każą przyjmować opium lub morfinę 
przed samem jedzeniem lub zaraz potem, gdyż tym sposobem najlepiej zapo
biega się boleściom i womitom.

2) Niektórzy (Cruve i l h ier, Krukenberg)  zalecają użycie pija
wek, baniek i pryszczydeł w okolicy 8 i 9 kręgu grzbietowego.
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miał obfite womity krwawe, które wywołały znaczną niedokrewność, 
błony śluzowe i skóra są bardzo blade, w żyłach szyjowych szmer 
anemiczny, osłabienie znaczne. Usunięcie niedokrewności wśród tych 
warunków przedstawiało wiele trudności, gdyż sama choroba, zapewne 
wrzód żołądka, wymagała wielkiej ostrożności w postępowaniu. Po
zwoliłem używać lekki rosołek cielęcy i mleczną zupę, a jako lekar
stwo dałem siarczan żelaza (gr. j, trzy razy dziennie). Po pięcioty- 
godniowem leczeniu stan anemiczny został usuniętym, bóle nie powta
rzały się, a chory należący do landwery, udał się do miejsca rodzinne
go, celem dalszego prowadzenia kuracyi. Z innych środków’ metali
cznych oddajemy pierwszeństwo azotanowi srebra (gr. 1/4—j, dwa 
lub trzy razy dziennie), a to z powodu możebnego miejscowego działa
nia, dajemy go w pigułkach lub roztworze. Zawsze jednak stoso
wałem środek ten obok mlecznej djety, i dla tego nie jestem pewnym, 
któremu z dwóch środków mam przypisywać pomyślny skutek. 
Brinton utrzymuje, że niepodobna przypuścić leczniczego działania 
azotanu srebra, a Chambers nie widział nigdy jego skutecznego 
wpływu. Obok powyższych środków zalecamy letnie kąpiele, już to 
ze względu na kojący ich wpływ ogólny, już też z przyczyny oddzia
ływania na suchą, łamliwą i złuszczająca się skórę. Cruv eil hier 
każe swym chorym pozostawać przez trzy lub cztery godziny w ką
pieli, zaleca nawet przyjmowanie pokarmów podczas kąpieli, w któ
rej chorzy winni zostawać tak długo, aż się ukończy trawienie; utrzy
muje, również jak Andral  (II p. 170), że widział dobry skutek po
dobnego postępowania.

Ponieważ zauważonono, że przy opisanych dolegliwościach, 
skutkiem fermentacyi wytwarza się dużo kwasów w żołądku (kwaśne 
odbijanie i womity, zgaga), lekarze zaczęli stosować środki alkaliczne. 
Dodawano do mleka wodę wapienną, magnezyę i t. d. lub też zaleca
no środki te, jak również i borax ( Q s—3 s, trzy lub cztery razy 
dziennie) same przez się, zwłaszcza podczas trawienia, aby tym spo
sobem zobojętniać wytwarzające się kwasy. Wyborne działanie środ
ków alkalicznych na błonę śluzową żołądka zajętą nieżytem, nie ule
ga wątpliwości, przyczem nie tylko następuje zobojętnienie kwasów 
ale również bezpośrednie działanie na błonę śluzową, ulegającą prze
wlekłemu zapaleniu. Wszakże w podobny sposób działają alkalia 
przy przewlekłych nieżytach błony śluzowej oskrzeli i innych przy
rządów, gdzie nie może być mowy o wytwarzaniu się kwasów. 
Nikt jednak nie ośmieli się utrzymywać, żeby alkalia miały leczyć 
wrzód lub raka żołądka, jeżeli więc w podobnych razach widzimy



332 CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

pomyślne ich działanie, przypisać to należy jedynie zmniejszeniu przy
padłości złego trawienia, polegających na przewlekłym nieżycie i fer- 
mentacyi papki pokarmowej. Zalecamy więc węglany potażu lub 
sody, zachwalany w Anglii podsiarkon sody, picie wody sodowej i bi- 
linskiéj; z tego samego stanowiska zapatrywać się należy na skute
czne działanie wód mineralnych alkalicznych przy wrzodzie żołądka. 
Szczególniej zachwalają w tym względzie Karlsbad i Ems. Jaksch 
radzi używać łagodniejszych źródeł Karlsbadzkich, a F l e c k l e s  1) 
utrzymuje, że widział bardzo pomyślne rezultaty przy użyciu w ma
łej ilości wody ze źródła Schl ossbrunn . 2) Rozpoczyna się lecze
nie trzema lub 3 1/2 kubkami wody z tego źródła, poczem można ostro
żnie przejść do Theresien lub Muhlbrunn. Wyłączamy od podobnego 
leczenia wypadki, w których choroba uczyniła znaczne postępy, przy 
niedokrewności, wyniszczeniu, gdyż wody alkaliczne mogłyby jeszcze 
przyśpieszyć rozwój wodnej puchliny. Jako leczenie następcze po 
Karlsbadzie można zalecić picie Franzensbrunn, które łączy w sobie 
działanie alkalii i lekkiego środka wzmacniającego. Przy leczeniu 
się w zakładach wód mineralnych wiele wpływa zmiana sposobu ży
cia, pozostawanie ciągłe na świeżem powietrzu, regularny ruch oraz 
podniesienie ducha przez świeże i miłe wrażenia. Znam wypadki 
przewlekłych cierpień żołądka, do uleczenia których wystarczało 
przebywanie wśród pięknej natury i przyjemnego towarzystwa, bez 
używania nawet wód mineralnych lub lekarstw. Przez całe miesiące 
chory doznawał poprawy, a nawet zupełnego usunięcia dolegliwości, 
dopiero powrót do zimowej siedziby pomimo ścisłej djety, wznawiał 
dawne cierpienie. Jaksch utrzymuje, iż nagłe i silne wrażenia 
psychiczne (przestrach, radość) oddziaływają niekiedy pomyślnie na 
tego rodzaju chorych, czego jednak stwierdzić nie mogłem. Przeci
wnie, u pewnej młodej dziewczyny, która od kilku lat cierpiała napa
dy kardjalgii i na złe trawienie, a przez dwa miesiące była od nich 
wolną przy mlecznej djecie, widziałem chwilowe pogorszenie, gdy cho-

1) Med. Centralztg. 1851 N. 10.
2) Wielka szkoda, że F l e c k l e s  przytacza w innem miejscu (Balneo

log. therapeuth. Mittheil. über die Carlsbader Saison von 1850) bardzo pobieżnie 
obserwacyę, mającą przemawiać na korzyść leczenia w Karlsbadzie, czem 
otwiera szerokie pole do różnego rodzaju powątpiewania. Toż samo można 
powiedzieć o twierdzeniu F le ch s ig ’a, który utrzymuje, że widział 19 wy
padków uleczenia wrzodu żołądka podczas leczenia się w zakładzie kąpielo
wym w Elster.
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ra skutkiem silnego umysłowego wstrząśnienia dostała napadu hyste- 
rycznego. Osborn 1) zauważył, że u pewnej służącej 20-letniej 
z wrzodem dziurawiącym żołądka, występowały bóle kardjalgiczne 
i womity kwaśne lub gorzkie tylko po silnych wzruszeniach umysłu. 
Dlatego też należałoby chronić chorych, od wszelkich gwałtowniej
szych wzruszeń, zwłaszcza pognębiających umysł.

Ze środków czasowo usuwających dolegliwości, pierwszą rolę 
grają środki narkotyczne. Jeżeli przy napadach bólów działanie 
Magister. Bismuth, (gr. j—-X) z Extract, hyosciami (gr. j) zawodzi, 
uciekamy się z całą ufnością do octanu morfiny. Środek ten łagodzi 
nawet womity, jeżeli takowe zależą od zwiększonej czułości błony 
śluzowej żołądka. Przeciwnie nie przyniesie żadnej ulgi, podobnie 
jak zachwalony kwas pruski i kreozot, skoro womity zależą od me
chanicznych przyczyn, naprzykład od zwężenia odźwiernika. W tym 
razie tylko sama natura może przyjść w pomoc i zmniejszyć częstość 
womitów przez stopniowe zwiększenie pojemności żołądka. Jeżeli na
stąpią womity krwawe, na co zawsze należy być przygotowanym, za
lecamy kawałki lodu do wewnątrz, okłady lodowe na okolicę żołąd
kową, małe dawki serwatki z ałunem (Serum lactis aluminatum) sam 
ałun, octan ołowiu, Tinct. ferri muriat. lub Liq. ferri sesquichlorat. 
po 10 —15 kropel co pół godziny lub rzadziej, ergotynę, taninę, którą 
Brinton łączy z kwasem siarczanym. (10 gr. Tanin, w §j Aq. 
z 10 gutt Acid. sulphurici). Dosyć często wszystkie podawane środ
ki oraz pokarmy chory wyrzuca pomięszane ze znaczną ilością krwi. 
Zachwalane lekarstwa z wolnym kwasem węglanym (Saturationes). 
opium i morfina nie mogą przezwyciężyć skłonności do womitów, 
ciągle nowe massy krwi zostają wydalane przez usta, lub w postaci 
czarnych stolców odchodzą przez odbyt. Podobne obfite krwotoki 
połączone z zemdleniem budzą obawę przerwania większego naczynia. 
Jeśli wtedy i kwasy nas zawodzą (Acid. sulphur. lub nitricum po 
10—20 kropel) musimy się ograniczyć do samego lodu. Przy zem
dleniu należy starannie usuwać skrzepy krwi z jamy ustnej i nosowej, 
które mogłyby sprowadzić zaduszenie, gdyż chory nie posiada dosyć 
siły do ich usunięcia. Często przytem zaparcie stolca staramy się 
usunąć za pomocą lawatyw, oraz małych dawek oleju rącznikowego, 
rzewienia, aloesu, powidełek senesowych. O leczeniu następczego 
zapalenia otrzewnej po przedziurawieniu pomówimy w innym rozdzia-

1) Dublin. Journ. Vol, XXVII p. 357.
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le; nadmieniam tylko, że w podobnych razach stanowczo potępiam sto
sowanie środków przeciwzapalnych, co najwięcej możemy próbować 
większych dawek opium i morfiny.

Powyższe przepisy odnoszące się przeważnie do leczenia wrzo
du dziurawiącego nie tracą bynajmniej swego znaczenia, gdyby sta
nowczo rozpoznano obecność raka w żołądku. Rozumie się, że 
w ostatnim wypadku przystępujemy do leczenia bez żadnej nadziei 
pomyślnego skutku. Dodaję tylko małą przestrogę, aby nigdy nie 
dawać środków gwałtowniejszych, jak naprzykład rtęciowych i jodo
wych preparatów, a to w celu sprowadzenia rozejścia się sprawy cho
robowej czyli „rozpędzenia nacieczeń rakowatych." Środki podobne, 
nie tylko że nic przyniosą żadnego pożytku, ale przeciwnie drażniąc 
błonę śluzową, pogorszają jeszcze wszystkie dolegliwości. Nie zna
my środka na charłactwo rakowe, i dla tego nie możemy uczynić za
dość trzeciemu wskazaniu, wymagającemu uwzględnienia warunków 
dyskrazyjnych; toż samo da się powiedzieć o tych rzadkich wypad
kach, w których błona śluzowa jest siedliskiem gruźliczego owrzodze
nia. 1) Czy i inne cierpienia dyskrazyjnej natury mogą się umiejsca
wiać w żołądku? Tak przynajmniej sądzą o dnie (arthritis), zołzach 
(scrophulosis) i przymiocie (syphilis), chociaż bez ścisłych na to do
wodów. Krukenberg powiada: „Quosdam vidi, qui in ventriculo 
ulcéra prae se fere vidébantur eodemque tempore lue syphilitica labora- 
bant. Sanato morbo venereo, etiam ventriculus ad sanitatem rediit.“

l) U dzieci daleko częściej napotykamy wrzody gruźlicze aniżeli u do
rosłych. Ri l l i e t  i Barthez znaleźli je w 29 wypadkach, zwłaszcza na wiel
kiej krzywiźnie, gdzie niekiedy były wielkości talara. Jedno tylko z dzieci 
cierpiało na womity. „Dans tous les autres cas nous n’avons observé ni nausées, 
ni vomissemens, ni douleurs à l’épigastre.“ Tego samego rodzaju zdaje się być 
wypadek B ignona (Gaz. des hopit. 1853. 111). Chłopiec skrofuliczny do
stał nagle krwawych womitów, które w ciągu kilku godzin powtórzyły się je
szcze dwa razy i spowodowały zejście śmiertelne. Sekcya wykazała obok in
nych oznak gruźlicy, obszerne przewlekłe gruźlicze zapalenie otrzewnej. W żo
łądku znaleziono ze 3  vj krwi, a na wielkiej krzywiźnie istniało ostro odgrani
czone, okrągłe przedziurawienie, wielkości srebrnego grosza, z którego wylała 
się znaczna ilość krwi i wstąpiła do tkanki łącznej podotrzewnej. Dokoła nie 
znaleziono śladów zapalenia lub owrzodzenia, a otwór miał wszystkie cechy (?) 
gruźliczego przedziurawienia. Tuż obok otworu znaleziono niedojrzały gruze- 
łek, który nie naruszył jeszcze błony śluzowej, oraz drugi podobny, otoczony 
nacieczeniem śródmiąższowem krwawem, oraz drobniutką ziarniną gruźliczą, 
w odległości 5 centimetrów. Przedziurawienie odpowiada położeniu naczyń 
żołądko-sieciowych.
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Nie znamy wypadku wtórnego wiewióra żołądka, stwierdzonego do- 
kładnem badaniem pośmiertnem; w naszych jednak czasach dużo 
uczyniono spostrzeżeń nad zajęciem przyrządów wewnętrznych przez 
przymiot; to poniekąd usprawiedliwia dawniejsze obserwacye.

Przy tej sposobności wspominam w dwóch wypadkach opisanych 
przez Andral'a (II p. 201 i 204), obserwowanych przez jego ojca
i Marca,  w których wszystkie objawy przewlekłego zapalenia żo
łądka ustąpiły pod wpływem leczenia przeciw-przymiotowego (kura- 
cya rtęciowa). Drugi wypadek, w którym cierpienie żołądka obja
wiało się brakiem apetytu, boleściami, częstemi womitami i zaczerwie
nieniem języka, mniej jest wybitnym, gdyż obok tego istniały inne 
chorobliwe zmiany, zwłaszcza w przyrządzie oddechania. Daleko wa
żniejszym jest pierwszy, który w streszczeniu podaję.

Kobieta 29-letnia, matka kilkorga dzieci, przed trzema laty miała wy
pływ śluzowo-ropny z pochwy, który został usuniętym przez zastrzykiwania, 
kąpiele i wewnętrzne użycie środków ściągających. Od tego czasu na wielkich 
wargach zaczęły występować liszaje i pryszcze, które przy miejscowych prze- 
mywaniach znikały, ale występowały na nowo. Dopiero po 20 kąpielach w Ba- 
reges ustąpiły zupełnie. Przez dwa lata pacjentka cieszyła się dobrem zdro
wiem, następnie skutkiem silnych wstrząśnień umysłowych zaczęła się uskarżać 
na objawy przewlekłego zapalenia żołądka. Wychudła, nabrała cery płowej, 
przytem brak apetytu, boleści żołądka po jedzeniu, a czasami w kilka godzin 
później womity. Okolica żołądkowa wrażliwa na ucisk, przytem częste odbija
nie. Wątroba zdaje się być zdrową. Najróżnorodniejsze środki, miejscowe 
upusty krwi, okłady ciepłe i zimne, były stosowane, sprowadzając tylko chwi
lową ulgę. Choroba szybko postępowała, tak iż po upływie czterech miesięcy 
chora wymiotowała po każdym pokarmie, z wyjątkiem oślego mleka. W tym 
czasie chora zaczęła się uskarżać na ból szyi, przy badaniu znaleziono na tyl
nej ścianie gardła wrzód „którego wygląd był bardzo podobnym do owrzodzeń 
przymiotowych.“ Jakkolwiek zbywało na innych oznakach przymiotu, zaczę
to dawać sublimat, w początku w małych, później w większych dawkach. Po
25 dniach womity zmniejszyły się, a po 40 zjawiały się tylko rzadko. Przy
stąpiono do wcierań szarej maści, które cudownie szybko działając, wróciły 
chorą do zupełnie dobrego stanu.

Nie wyprowadzając żadnych wniosków z tej obserwacyi, sądzę, 
że było by pożytecznem uwzględnianie przymiotu w anamnezie prze
wlekłych chorób żołądka. Na szczególną uwagę zasługuje ta oko
liczność, na którą i Andral  kładzie nacisk, że sublimât zwykle ile 
znoszony przy przewlekłych cierpieniach żołądka, w powyższym wy
padku nie tylko iż był znoszonym od samego początku, ale sprowa
dził wkrótce wyraźną poprawę.
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W poprzedzającym rozdziale przekonaliśmy się, że wrzody i in
ne zmiany w budowie żołądka są najczęstszym powodem kardjalgicz- 
nego nerwobólu. Daleko rzadziej przyczyną bywają zmiany lewego 
płata wątroby, małej sieci, kiszki poprzecznej i t. d. I w tych jednak 
razach przyczyna polega w gruncie na zmianie w budowie, której to
warzyszą inne jeszcze objawy.

IV. Prosty nerwoból żołądka.

( Cardialgia nervosa ventriculi).

Jest to nerwoból, którego przyczyny niepodobna dopatrzeć się 
w zmianie budowy żołądka lub części sąsiednich. Nerw błędny 
i współczulny zawierają pęczki nerwowe kierujące czuciem i ruchami 
żołądka. Ze względu też na podwójne źródło nitek nerwowych chcia
no odróżnić dwojaką formę nerwobólu, to jest Neuralgia n. vagi i N. coe
liaca. Porównywając opis wyżej podany przez Romberga nerwobólu 
żołądka (Gastrodynia neuralgica), z opisem nerwobólu słońcowego (N. 
coeliaca) przez tegoż samego autora, przekonywamy się, że istnieją 
bardzo nieznaczne różnice pomiędzy temi dwoma cierpieniami. ,,Nagle 
lub po uprzedniem uczuciu ciśnienia, zjawia się gwałtowny, ściskający 
ból w dołku żołądkowym, który szerzy sięaż do grzbietu, przytem cho
ry omdlewa, twarz się zapada, ręce i nogi ziębną, tętno drobne ściągnię
te, przerywane. Ból wzmaga się do tego stopnia, że chory zaczyna 
głośno krzyczeć. Okolica żołądkowa bywa albo wypukloną kulisto, 
albo też częściej zapadłą, a obok tego ściana brzuszna jest mocno na
piętą. Często spostrzegamy tętnienie w okolicy żołądkowej. Ucisk 
zewnętrzny nie tylko że bywa znoszonym, ale przeciwnie sam chory 
przyciska brzuch do twardego przedmiotu lub uciska go rękami. 
Współczulne wrażenia występują w jamie piersiowej, pod mostkiem 
oraz w gałęziach przełykowych nerwu błędnego, bardzo rzadko spo
tykamy się z rozpromienieniem bólu w kierunku gałęzi nerwów skór
nych. Napad trwa parę minut aż do pół godziny, następnie ból sto
pniowo słabnie, pozostawiając tylko uczucie mocnego zmęczenia, albo 
też kończy się nagle po próżnem lub wodnistem odbijaniu, womitach, 
lekkiém spoceniu się lub obfitem oddaniu moczu. W przerwach po
między napadami stan zdrowia jest zupełnie dobrym." Główną róż
nicę pomiędzy nerwobólem n. błędnego i współczulnego upatruje
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Romberg w téj okoliczności, że napadowi ostatniego towarzyszy: 
„właściwe uczucie omdlewania, uczucie zagrażającej śmierci, które są 
wyrażone w całem krążeniu krwi i wyglądzie chorego"; są to objawy 
zwykle towarzyszące nadczułościom nerwu współczulnego. Niemo
żebnem jest poparcie lub zaprzeczenie powyższego twierdzenia na 
podstawie fizyologicznego doświadczenia, dlatego też żądamy przynaj
mniej ściśle stwierdzonych wypadków patologicznych, które by prze
mawiały na jego korzyść. Ale i tych nie posiadamy, i dlatego też są
dziłem, że jestem w prawie opisać łącznie obiedwie formy nerwobólu, 
tembardziej jeszcze z tego powodu, że pod względem leczniczym po
stępowanie w obu razach jest jednakowém. Zadaniem naszem jest 
przedewszystkiem odróżnić pierwotny czyli prosty nerwoból od wtór
nego czyli zależącego od zmian, w budowie żołądka; mniejszej daleko 
jest wagi siedlisko bólu w nerwie błędnym lub współczulnym.

Sam charakter napadu nerwobólu nie wystarcza dla odróżnienia 
jednej formy od drugiej, jak to już wyżej staraliśmy wyjaśnić. Tera 
większej nabierają wagi objawy występujące w przerwach pomiędzy 
napadami; brakuje ich zupełnie przy pierwotnym nerwobólu, przy wtór
nym często zjawiają się (chociaż nie zawsze): złe trawienie, womity 
krwawe, wrażliwość okolicy żołądkowej na ucisk, ból po jedzeniu 
i t. d. Uwzględniając jednocześnie jak najdokładniej ogólny stan 
zdrowia chorego, możemy dojść do wniosków nadzwyczaj ważnych 
pod względem rokowania i leczenia, przyczem ostrożność sądu nigdy 
nie będzie zbyteczną. Każdy lekarz praktykujący zna trudność, jaka 
zachodzi przy rozpoznaniu tego rodzaju wypadków, z własnej prakty
ki przypomną mu się wypadki, w których przez wiele lat sądził, że 
ma do czynienia z prostym nerwobólem, a które jednak zakończyły 
się śmiertelnie skutkiem przedziurawienia żołądka przez wrzód. 
Uwagi poniżej przytoczone, odnoszące się do rozpoznania prostego ner
wobólu, służyć mogą tylko za wskazówki, ale nie dają pewności uni
knięcia błędu.

1) Trzy prostym nerwobólu przerwy pomiędzy napadami są 
zwykle wolne od wszelkich boleści, trawienie nie szwankuje, okolica 
nadbrzuszna jest miękką i niebolesną, odżywianie dobre, czyli jedném 
słowem, chorzy nie przedstawiają żadnego objawu istotnego cierpienia 
żołądka. Stan jednak podobny istnieje niekiedy nawet w obec wrzo
du dziurawiącego.

2) Jednocześnie lub naprzemian z napadami kardjalgii występu
ją nerwobóle w kierunku innych gałęzi nerwowych, a więc na twarzy
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(Prosopalgia) , głowie (Hemicrania), bywa przytem zawrót (vertigo), 
szum w uszach i t. d.

3) Podczas napadu lub w przerwach pomiędzy napadami spoty
kamy się jeszcze z innemi zboczeniami w zakresie nerwu błędnego, 
i tak naprzykład bywa wilczy apetyt, który należy natychmiast za
spokoić czemkolwiek, gdyż w przeciwnym razie chory omdlewa, chęć 
do szczególnych pokarmów. Apetyt tak gwałtownie zjawia się, iż 
chorzy muszą się zawsze zaopatrywać w jakieś pokarmy na noc, aby 
je mieć pod ręką w razie potrzeby. W niektórych wypadkach napa
dy występowały w rannych godzinach, chorzy też szybko opuszczali 
łóżko, aby za pomocą śniadania uspokoić boleści.

Większa część chorych cierpiących na pierwotny nerwoból, jest 
płci żeńskiej, a wiele z nich doznaje napadów hysterycznych lub ma 
błędnicę. Przy błędnicy kardjalgiczne bóle występują bardzo często, 
i towarzyszą nawet prostej niedokrewności u młodych dziewcząt od 
9—11 lat. Okoliczność ta małej jest zresztą wagi, gdyż wiadomo 
nam, że i wrzód dziurawiący rozwija się przeważnie u kobiet zwłaszcza 
anemicznych. Na szczególną uwagę natomiast zasługuje zbadanie 
stanu układu płciowego. 1) Ból kardjalgiczny zależeć może od ma- 
terjalnych zmian w macicy lub jajnikach, jak to wiemy o nerwobólu 
twarzowym, migrenie, bólu zębów, nerwobólu krezkowym i podbrzus
znym; usunięcie przyczynowego cierpienia znosi również napady bó

lów nerwowych. Najgwałtowniejsze napady mogą być następstwem 
ukrytego zapalenia lub owrzodzenia części pochwowej macicy, albo 
też jej zmieszczenie. Często też zdarza się, że lekarz wyczerpuje 
własną cierpliwość, lecząc bezskutecznie chorą środkami nanerwnemi, 
aż nakoniec wypływ śluzowo-ropny lub iuny objaw zwraca jego uwa
gę na źródło choroby, a leczenie skierowane do usunięcia miejscowe
go cierpienia, znosi jednocześnie napady nerwobólów. Dlatego też 
nigdy w podobnych razach nie należy zaniedbywać zbadania wewnę
trznych organów płciowych. Bardzo często kardjalgia występuje 
przeważnie, a nawet prawie wyłącznie, podczas regularności, znika 
przy ciąży, a po porodzie wraca z silniejszem jeszcze natężeniem. 
Wypadek bardzo pouczający w tym względzie został opisanym przez 
Romberg'a.  2)

1) Kardjalgia ma pozostawać w związku z nieprawidłowym stanem 
części płciowych męzkich. F e n g e r  ( S c h m i d t a  Jahrb. 1858 I I  p.. 518) 

utrzymuje, że spotkał ją  kilkakrotnie u mężczyzn anemicznych,
2) Lehrb. d. Nervenkrankheiten I. 3 wyd. p. 159.
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Kobieta licząca 33 lat, wdowa, od lat młodzieńczych cierpiała na hemo
roidy, odbyła jeden poród; podczas regularności ulegała napadom nerwobólu 
słońcowego, bardzo gwałtownym, połączonym z ziębnięciem kończyn, drobnem 
tętnem i bladością trupią. Środki odurzające (narcotica), stosowane przez 
żołądek i w lawatywach, pozostawały bez skutku. Badanie wewnętrzne doko
nane przez Ma y e r a  (10 Maja 1852 roku) wykazało pochylenie macicy ku 
przodowi (Anteversio uteri). Usta maciczne, obrócone ku wydrążeniu kości 
krzyżowej, były pokryte nieżytowemi owrzodzeniami. Leczenie polegało na 
wyprostowaniu macicy za pomocą sondy, utrzymaniu jej w normalnem położe
niu za pomocą wprowadzonej gąbki, oraz pociągnięciu owrzodzeń roztworem 
azotanu srebra. Dnia 1 Czerwca poprawa była wyraźną, regularność przy
szła bez nerwobólu, i trwała spokojnie przez pięć dni. Dnia 7 Czerwca pro
wadzono leczenie dalej. Już 19-go owrzodzenia były zupełnie zagojone, a ma
cica przyjęła normalne położenie, 21-go zjawiła się regularność o osiem dni 
zawcześnie, bez żadnych jednak dolegliwości. Dnia 28 wysłano chorą do wód 
Spaa. Skutkiem nieostrożności, zwłaszcza jazdy konnej, nerwoból zaczął zno
wu pojawiać się przy regularności. Dnia 6 Września znaleziono znowu lekkie 
pochylenie macicy ku przodowi i owrzodzenia na ustach macicznych. Powtó
rzono dawniejszą metodę leczenia. Już 14 Września miała regularność bez 
napadu bólu. Dla pewności jednak prowadzono leczenie dłużej. W Paździer
niku, Listopadzie i Grudniu wprowadzano gąbkę przed zjawieniem się regular
ności. Skutek był bardzo pomyślnym, gdyż nerwoból nie powtórzył się 
więcej.

d d y

W innych wypadkach powstają kardjalgiczne bóle przy cierpie
niach nerek, zwłaszcza przy chorobie B right’a. Zresztą przyczyną 
nerwobólu może być pierwotne podrażnienie samych ośrodków ner
wowych. Wielu chorych z cierpieniami rdzenia kręgowego w okoli
cy grzbietowej, uskarża się na uciskający lub napinający ból w okoli
cy nadbrzusznej, którego siedliskiem są zapewne dolne nerwy między
żebrowe. Wypadek opisany przez Krukenberga 1) dowodzi, że 
zajęcie mózgu może spowodować prawdziwy nerwoból żołądkowy. 
Pewien młody człowiek cierpiał na nieznośną kardjalgię, której towa
rzyszyły gwałtowne womity, śmierć nastąpiła skutkiem zalewu móz
gowego, a przy sekcyi znaleziono żołądek zupełnie normalny, w móz
gu tylko istniał wylew i rozmiękczenie.

Zdarza się również widzieć bardzo rzadkie wypadki napadu ar- 
trytyzmu lub ostrego goścca (rheumatismus), podczas których ból 
stawowy nagle znika, a zamiast niego występują dolegliwości żołąd
ka i kiszek, w postaci gwałtownej kardjalgii lub kolki kiszkowej (colica). 1

1) 1. c. p. 15.
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W czasie takiego napadu rysy twarzy zmieniają się, chory jest wy
straszonym i omdlewa, tętno znika, skóra jest bladą i chłodną. Ma- 
pad trwa zwykle krótko i ustaje, skoro tylko występują bóle w sta
wach. Wedle niektórych, kardjalgie i kolki występują naprze- 
mian z, bólami stawów i mięśniów przy przewlekłym artrytyzmie 
i gośccu, czego jednak dotąd nie widziałem. Na większą uwagę za
sługuje ta okoliczność, iż czasami reumatyczne zajęcie powięzi brzu
sznej bywa uważanem za nerwoból żołądka (Gastrodynia). Ból by
wa dosyć znacznym i zwiększa się przy ucisku i wszelkiego rodzaju 
poruszeniach, pociągających za sobą szarpanie przyczepów mięśniowych 
do żeber, naprzykład wyginanie się ku tyłowi. Nie badając dokład
nie, możemy być w błąd wprowadzeni przez chorego, który utrzymu
je, że cierpi na ,,kurcz, żołądka": stosujemy bezskutecznie wiele środ
ków', gdy tymczasem parę baniek lub pryszczydło. zastosowane na 
miejsce bolesne szybko mogą sprowadzić ulgę. Wiadomo również, że 
niekiedy i zimnica może występować pod formą napadów newralgi
cznych, jako tak zwana .,Febris intermittens cardialgica." Mamy 
wtedy do czynienia z napadem, który wielce przypomina nerwoból 
słońcowy (n. coeliaca) W racanie się napadu w regularnych odstę
pach czasu ułatwia rozpoznanie.

Czasami kurcz żołądka zależy od bezpośredniego podrażnienia 
nerwów żołądka, przez pokarmy jakościowo lub ilościowo szkodliwe, 
przy kwaśnej fermentacyi papki pokarmowej i wzdęciu przez gazy; 
przy przepuklinach kiszkowych lub sieci, które wywołują targanie 
żołądka, nakoniec przez obecność ciał obcych i robaków, które dosta- 
ły się aż do żołądka, z wyjątkiem solitera, który bardzo rzadko do
chodzi do żołądka. Widzimy więc, jak drobiazgowo i bacznie należy 
rozbierać każdy wypadek kardjalgii. 1) 1

3 4 0  C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą D Ó W  J AM Y B R Z U S Z N E J .

1) Istnieją nareszcie wypadki, których przyczyny są całkiem nieznane, 
a które nazywamy, swoistemi nerwobólami żołądka (cardialgia idiopathica) . 
Wszyscy lekarze praktykujący wiedzą z doświadczenia, jak często bóle żołąd
kowe trapią dziewczyny służące, u których również często występują objawy 
wrzodu dziurawiącego. Toż samo obserwował Benger  (Schmidta Jahrb. 
1858 1 p .  317) u osób niższej klassy w Danii, zwłaszcza u służących w Kopen - 
chadze, a Huss  uważa kardjalgie za najczęstszą chorobę ludową w Szwecyi. 
Wrażliwość istniejąca w odstępach pomiędzy napadami nie ogranicza się by
najmniej okolicą żołądkową, ale rozciąga się na podżebrze, dolne odstępy 
międzyżebrowe, a nawet na same kręgi. Zapewne w tego rodzaju wypadkach 
istnieje powikłaniu z nerwobólem międzyżebrowym. Często także towarzy
szyć zwykły, zbytnie napięcie górnej części mięśniów prostych, tętnienie w oko-
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Z powyższego opisu widzimy, że odpowiednio do różnych przy
czyn choroby i samo leczenie nerwobólu żołądka musi być bardzo roz
maiłem. Powinniśmy też starać się przedewszystkiem o poznanie 
przyczyny. Pomiędzy istotnym nerwobólem a wrażeniami współczul- 
nemi nie widzę tak wielkiej różnicy, jak utrzymują niektórzy. Róż
nicy pod względem anatomicznym niepodobna się dopatrzeć, gdyż do
tykalne zmiany w nerwach są prawie żadne, z wyjątkiem tych wy
padków, gdzie istnieje wyraźna przyczyna nerwobólu. Musimy za
tem zwrócić całą naszą uwagę na przyczyny i zejście choroby, gdyż 
same objawy nie przedstawiają wyraźnej różnicy; niejeden ból twa
rzowy uważany za objaw współczulny pod względem formy i natę
żenia bynajmniej nie ustępuje istotnej newralgii. Jesteśmy w ogóle 
skłonni do powodowania się pozorami. Wiele tylko razy możemy 
wykryć cierpienie pewnego przyrządu, przez które za pośrednictwem 
rdzenia wedle praw irradyacyi może nastąpić pobudzenie nerwu, mó
wimy zawsze o wrażeniu współczulnem; gdy zaś nie znamy przyczy
ny twierdzimy, że jest to prosty nerwoból. Ze ten ostatni jest bardzo 
trudnym do uleczenia, a częstokroć zupełnie nieuleczalnym, nie po
winno nas to dziwić, jeżeli zważymy, że nic mamy w tym razie ża
dnej przyczynowej podstawy dla leczenia. Dlatego też i kardjalgię 
uważają za objaw współczulny, jeżeli tylko można wykazać związek 
jej przyczynowy z cierpieniami innych przyrządów, naprzykład macicy. 
Przeciwnie będzie to istotny nerwoból, jeżeli nie znamy przyczyny 
i przypuszczamy podrażnienie nerwów żołądkowych albo w samym 
rdzeniu, albo też na ich przebiegu ku żołądkowi.

Jeżeli kardjalgia występuje jako objaw współczulny, powinni
śmy przedewszystkiem zadosyć uczynić wskazaniu przyczynowemu, 
gdyż wszystkie tak zwane środki specyficzne okazują się w tym razie 
albo zupełnie bezskutecznemi, albo też sprowadzają tylko chwilową 
ulgę. W podobnych razach daleko lepszy skutek odniesie leczenie 
skierowane do usunięcia zaburzeń płciowych lub nerwowych, gdy 
przy istniejącej błędnicy najlepsze usługi oddadzą preparatu żelazne

iey żołądkowej i pępkowej, wzdęcia gazami. Nic we wszystkich jednak wy
padkach Fenger  uważa cierpienie za prostą kardjalgię, ale przypuszcza 
istnienie różnych głębszych powodów, co zgadza się i z naszym poglądem. Ko
lii uwagę, że u służących napady występują często po znaczném wysileniu 
mięsniów kończyn górnych, po długiem praniu, szorowaniu, noszeniu lub pod
noszeniu ciężkich przedmiotów, i dlatego sądzi, że siedliskiem bólów są nerwy 
klatki piersiowej.
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i wody żeleziste. Sławiony węglan żelaza (Ferri carbonici gr. 5—20, 
stopniowo powiększając dawkę) zdaje się być najdzielniejszym środ
kiem w tych razach. Wedle moich spostrzeżeń wybornie działa ró
wnież Ferrum sulphuricum (gr. β—jj trzy razy dniem), o którym już 
wspominałem przy organicznych zmianach w żołądku. Dawałem 
środek ten w wypadkach pierwotnej kardjalgii, których przyczyna 
polegająca na niedokrewności mniej była wyraźną, ale można było wno
sić o jéj istnieniu z ogólnego osłabienia i bladości skóry. Czasami łączy
łem środek ten z Extract. Hyosciami (gr. j) lub octanom morfiny (gr. 
1/8 — 1/6), przez co przynajmniej zwiększał się kojący wpływ lekarstwa.

Jeżeli kardjalgia powtarza się typowemi napadami, uciekamy się 
do chininy samej lub z dodatkiem opium, skoro napady są bardzo gwał
towne (najlepiej w większych dawkach 5 — 10 gr przed samym napa
dem). Skoro przyczyną bólu będzie przeładowanie żołądka potrawa
mi szkodliwemi ze względu na jakość lub ilość, najprędszą ulgę przy
niesie środek wymiotny. W podobnych jednak razach należy być 
bardzo ostrożnym, przedewszystkiem powinniśmy być pewni, że nie 
istnieje żadne podrażnienie lub organiczna zmiana w żołądku, gdyż 
środek wymiotny mógłby wtedy stać się niebezpiecznym. Nakoniec 
gdy kardjalgia występuje obok napadu artrytycznego lub gośćcowe
go staramy się zapobiegać upadkowi sił za pomocą wewnętrznych 
i zewnętrznych środków drażniących (wino, węglan amonii, kamfora, 
gorczyczniki na dołek sercowy), a jednocześnie dając opium lub morfinę 
łagodzimy bóle.

Z pomiędzy środków empirycznych lub specyficznych, stoso
wanych przy napadach nerwobólu żołądkowego, którego przyczyny 
nie znamy, pierwsze miejsce zajmuje Magister. Bismuthi (gr. j—jjj) 1) 
z Extract. Hyosciami (gr. j) trzy razy dziennie w proszku lub piguł
kach); przy skłonności do zaparcia stolca dodajemy jeszcze nieco 
Extract, aloes (gr. j—jjj), a przy obecności kwasów węglan magnezyi, 
sody i t. p. Z własnego doświadczenia polecam również azotan sre
bra (gr. 1/4— jj, zwiększając dawkę stopniowo). Przy gwałtownych 
napadach niepodobna się, obejść bez opium lub morfiny; dajemy po 
1/6 —1/3 grana co godzina, lub w razie womitów, lawatywy z dodat
kiem 10—12 kropel Tinct. Thebaicae. Zachwalają również Tinct.

W Niemczech niechętnie podnoszą dawkę bizmutu wyżej 5 gran, gdy 
tymczasem w Anglii zwykłą dawkę stanowi 10 — 12 gran, a Chambers  
( l .  c. p. 3 4  3) dawał bez obawy po 3 s—j przy cierpieniach żołądka.
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nuc. minicar. (10 gutt), lub wronie oko w proszku (gr. jj co trzy go
dziny). Wielką ulgę przynoszą ciepło aromatyczne okłady lub suche 
rozgrzane płaty, umieszczane na okolicy żołądkowej, chorzy sami się 
tego domagają. Częstokroć z dobrym skutkiem stosujemy wcieranie 
linimentu kamforowego z opium, lub lawatywy z asafetydą i opium. 
Kojąco działa napój ciepły, a szczególniej rumianek i mięta, a nawet 
samo przyjęcie pokarmów. W czasie przestanków pomiędzy napadami 
w każdym razie dobrze działają ciepło kąpiele. Należy unikać wszel
kich wysileń fizycznych, oraz wzruszeń umysłowych, zwłaszcza po
gnębiających, gdyż te bardzo łatwo powodują powtórzenie się napa
du. Nie dajemy żadnych przepisów co się tyczy djety, musi się ona 
stosować do zachceń samego żołądka, sam chory najlepiej wybrać po- 
trafii potrawy, które znieść może. 1)

V. Nerwoból splotu wątrobowego. Kolka wątrobowa.

(Colica hepatica,—Hepatalgia, — Neuralgia plexus hepatici).

Cierpienie to dlatego stawiam bezpośrednio po kardjalgii, ponie
waż bóle towarzyszące mu nie ograniczają się do samej okolicy wą
trobowej, ale zwykły się szerzyć i na okolicę żołądkową, gdzie nie
kiedy większego dosięgają natężenia aniżeli na samej wątrobie. 2) 1

1) Z pomiędzy środków zalecanych przy kardjalgiach przypominam 
jeszcze o roztworze arszenikalnym Fowlera, sam jednak nie widziałem sku
tecznego jego działania. Chwalą również proszek Belloc'a (Journ , med. de 
Bordeaux. Oct. Nov. 1848), jest to węgiel bardzo dziurkowaty, otrzymany przez 
spalenie młodych gałązek topolowych w naczyniu zamkniętem żelaznem. Po
trzeba go brać od 2—6 łyżek dziennie, albo też od trzech do dwunastu pa- 
stylków (Trockiści carbonis Belloci). Sprawozdawcy akademii francuzkiej nauk 
lekarskich wyrażają się bardzo korzystnie o działaniu tego środka, w Niem
czech również przez wielu był zachwalanym. Co do mnie, nie mogę w zupeł
ności podzielać zdań powyższych, pomimo że kilkakrotnie używałem tego 
środka sposobem próby; nie chcę jednak wydawać stanowczego sądu, gdyż po
sługując się skutecznie innemi środkami, nie próbowałem stosować proszku 
Belloc’a na obszerniejszą skalę.

2) O nerwobólu splotu śledzionowego czyli o tak zwanej splenalgii nic 
nie wiemy pewnego, a opisywane obserwacye są tak niedokładne, iż nie uwa
żałem za stosowne wdawać sie w bliższy rozbiór tego przedmiotu.
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Nagle, albo też po uprzednich przykrych dolegliwościach, jawi się 
gwałtowny ból pod brzegiem prawych żeber oraz w okolicy żołądka. 
Ból jest tak gwałtownym iż chorzy przybierają postawę skuloną, ci
sną rękami na prawe podżebrze lub dołek sercowy, twarz wykrzy
wia się boleśnie, a częstokroć zaczynają żałośnie krzyczeć. Natężenie 
bólu jest bardzo rożnem. Silny ból rozpromienia się ku górze po za 
mostek, oddech staje się prędkim i utrudnionym, serce bije gwałto
wnie, nudności i utrudnione womity zwiększają jeszcze cierpienie: 
czasami ból przechodzi aż na prawą kończynę górną. Częstokroć za
stajemy podobnych chorych bardzo niespokojnych, krzyczących i wi
jących się z boleści na łóżku, rysy twarzy ich są zapadnięte i zmie
nione. Ból z większą lub mniejszą gwałtownością szerzy się na 
grzbiet i okolicę krzyżową. Badając brzuch znajdujemy prawe pod
żebrze i okolicę żołądkową mocno napięte, wrażliwe na ucisk, chorzy 
też proszą, aby ich niedotykać, wątroba niekiedy wystaje nieco z pod 
żeber. Ból trwa zwykle parę godzin, czasami jednak 12—24 i więcej, 
poczem zaczyna słabnąć, objawy towarzyszące ustępują, pozostaje 
tylko osłabienie mniejsze lub większe, względnie do trwania napadu 
i jego natężenia, czasami powstaje lekkie zażółcenie białkówki oka 
i skóry, które po kilku dniach znika zupełnie.

Samo rozpoznanie cierpienia, jako nerwobólu wątroby nie przy
nosi jeszcze najmniejszej korzyści i nie rozjaśnia sprawy. Naszem 
zadaniem jest poznanie przyczyny bólu, i dla tego też zapytujemy się. 
czy istnieją materyalne przyczyny podrażnienia splotu wątrąbowego, 
albo też czy mamy do czynienia z swoistą newralgią lub wrażeniem 
wspólczulnem.

Bolesne wrażenia wspólczulne w splocie wątrobowym, jeżeli 
w ogóle możemy przypuścić ich istnienie, występują zapewne nie
skończenie rzadziej od podobnych wrażeń w sferze nerwowej żołąd
ka. Osoby z usposobieniem hysterycznem skarżą się dosyć często na 
bolesność w okolicy wątrobowej, siedliskiem bólów jest zwykle skóra 
zewnętrzna, albo prawe zagięcie kiszki grubej, która u osób ulegają
cych wzdęciu, a więc i u hysteryczek, w parę godzin po jedzeniu 
ulega rozciągnięciu przez gazy, co może powodować dość znaczne bo
leści. Właściwy nerwoból wątrobowy należy do rzadkości nawet 
u hysteryczek, tak skłonnych do rozmaitych zaburzeń w sferze ner
wowej: ja sam co prawda nie widziałem go ani razu u tego rodzaju 
chorych. Benson 1) twierdzi, że znajdował go obok innych nerwo-

1) Dublin, med. Press. 1843.
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bólów, występujących naprzemian, i tak np. u pewnej kobiety zjawił 
się po ustaniu nerwobólu twarzowego, przyczem chora oddawała ob- 
ficie blady mocz i była bardzo czułą na dotknięcie wzdłuż stosu krę
gowego. Podobny wypadek widział Al lnatt  1), nerwoból twarzo
wy (Tic douloureux) po ośmiu latach ustąpił, a zamiast niego wystą
piła hepatalgia, wrócił się znowu po zniknięciu ostatniej. Dufresne2) 
wspomina o pewnym chorym, który kolejno cierpiał na ból głowy, 
bicie serca, kardialgią, nerwoból kiszkowy, pęcherzowy, a nako- 
nieć na hepatalgią, ustępującą pod działaniem opium, stosowanego 
za pomocą metody naskórnej (m. endermatica). Inna chora cierpiała
na różnego rodzaju nerwobóle, miewała napady żarłoczności, szczegól
ne zachcenia, a nakoniec doznawać zaczęła nerwobólu wątrobowego. 
U pewnego lekarza występowała naprzemian hepatalgia nerwoból 
międzyżebrowy, a obok niego nerwoból nerkowy. Foi s sae 3) przy
tacza pewien wypadek, mogący służyć za przykład wrażenia współ- 
czulnego, wywołanego przez cierpienie w układzie macicznym. U pe
wnej 24-o letniéj damy, co cztery tygodnie, t. j. na dzień jeden przed 
lub po regularności, jawił się ból w okolicy wątrobowej, który trwał 
zwykle 24 godzin i po którym występowała lekka żółtaczka, trwają
ca trzy do czterech dni.—Niekiedy przyczyną nerwobólu wątrobo
wego ma być sprawa reumatyczna. Beau wspomina o pewnym męż
czyźnie mocno cierpiącym na reumatyzm, który dostawał nerwobólu 
wątrobowego wiele tylko razy był lżej ubranym, w czasie podobnego 
napadu wszystkie bóle reumatyczne znikały. Zdaje się, że może 
powstawać nerwoból i na podstawie artrytycznej.

Mężczyzna 42-letni, silnie zbudowany, od kilku lat miewał prawidłowe 
napady podagry, od kilkakrotnej kuracyi w Wiesbaden doznał znacznej ulgi; 
nagle skutkiem zewnętrznych szkodliwości napady stały się nieprawidłowemu 
Ból przerzucał się z miejsca na miejsce, zajmował stawy napięstka lub łokcio
we, to znowu łopatkowe i grzbiet, a szczególniej żołądek, gdzie występował 
w postaci prawdziwej kardjalgii. Na kilka dni przed każdym podobnym na
padem, uczuwał przechodzące bóle w członkach, poczem następowało przykro 
uczucie w brzuchu, a później przeszywający ból w okolicy żołądkowej, do cze
go przyłączała się hepatalgia i lekka żółtaczka. Napady takie powtarzały się 
co dwa do ośmiu tygodni. Kuracya w Ems miała sprowadzić wyleczenie. 4)

1) Lond. méd. Gaz. Mai 1840.
2) Union med. 1851. N. 52 i 53. Frer i chs  Ił  p. 528.
3) Union. med. 1851 N. 52 i 53.

4) Doring.  Casper’a Wochenschrift. 1857. N. 2. Mayer,  Krank- 
heiten des Zwôlff ingerdarns. Düsseldorff  1844. p. 21. Opis , przerzutu poda-
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Uwzględniając scisły związek pomiędzy wątrobą i przewodem 
pokarmowym za pośrednictwem żyły wrotnej, sądzono, że drażniące 
pokarmy wessane z żołądka i dwunastnicy przez drobne gałązki żyły, 
dostawszy się z krwią jej do wątroby, mogą wywoływać jej podrażnie
nia. W ten sam sposób chciano wyjaśnić szkodliwy wpływ napojów 
wyskokowych na wątrobę; gdzieindziej już wspominaliśmy, iż 
tłuszcz w wątrobie odkłada się wyraźnie w pobliżu rozgałęzień ży
ły wrotej. Podobny sposób wyjaśniania nerwobólu wątrobowego zna
lazł obrońcę w p. Beau 1), który przytacza na poparcie szereg ca
ły obserwacyi. Wkrótce po użyciu pokarmów niektórych, szczegól
niej napojów alkoholowych, zielonych surowych owoców i ostrych 
korzeni, miały występować napady nerwobólu wątrobowego. Wszyst
kie te jednak wypadki dotyczą osób, których wątroba już przedtem 
uległa chorobowym zmianom. Napady nerwobólu następowały w pa
rę minut, a czasami dopiero we dwa dni (!) po użyciu wspomnionych po
karmów, (zdaje się, że w tym ostatnim razie działanie ich jest dosyć 
wątpliwem) trwały pół godziny, a nawet całe trzy dni, łagodniejąc 
i pogarszając się kolejno, a następnie nagle ból ustawał, pozostawia
jąc niekiedy lekkie żółte zabarwienie skóry. Wedle mego zdania 
większa część tych wypadków należy do kategoryi cierpień, wywoła
nych przez obecność kamieni  żółciowych,  a występujących 
bardzo często wkrótce po jedzeniu.

Beau przeczy temu, opierając się na twierdzeniu Chomel a, 
iż na 30—40-tu wypadków nerwobólu wątroby raz zaledwie udaje 
się. widzieć odejście kamienia żółciowego. Na zarzut ten odpowia
damy prostym faktem, że w ogóle trudno bardzo daje się spostrzedz 
odchodzenia kamieniu, nawet w wypadkach, gdzie bezwarunkowo je
steśmy przekonani o jego istnieniu.

Większe nawet kamienie, przechodząc przez kiszki, ulegają roz
drobnieniu i nieznacznie odchodzą z kałem, obecność kamieni  
żół ciowych (Cholelithiasis) jest bezwątpienia najczęstszą i najdoty- 
kalniejszą przyczyną napadów nerwobólu wątrobowego, obecnie też 
zajmiemy się szczegółowo ich poznaniem.

Wł asnośc i  f i zyczne kami eni  ż ó ł c i o w y c h 2). Wię
cej od innych wydzielin naszego ciała żółć jest skłonną do wytwa-

grycznego na dwunastnicę", wedle mego zdania prosta hepatalgia na podstawie 
artrytycznej.

1) Arch. gen. April. 1851.
2) F auconne au-Dufre s ne Traité de 1'affection calculense du foie

et du pancréas. Paris. 1851.
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rzania osadów zbitych (kamieni), których liczba jest w stosunku odwro
tnym do objętości. Wielkość bywa bardzo różną, począwszy od ziarna 
soczewicy aż do jaja kurzego, a nawet większych jeszcze rozmiarów, 
małe kamienie zdarzają się daleko częściej od wielkich. Kształt mają 
zwykle okrągły lub owalny, przybierają bowiem postać tej części, 
w której powstają; jeżeli zaś kilka kamieni leży obok siebie, ulegają 
wtedy spłaszczeniu, tworzą się na nich różne płaszczyzny, kąty i brze
gi, co nadaje im postać sześcianów, ośmiościanów trójkątnych i t. d 
Płaszczyzny są zwykle gładkie, płaskie, wklęsłe lub wypukłe; wy
pukłość ścianki jednego kamienia jest umieszczoną w odpowiedniej 
wklęsłości ściany drugiego, nakształt powierzchni stawowych. W in
nych razach powierzchnia kamieni, zwłaszcza większych, jest nierów- 
ną, brodawkowatą (kształt maliny lub morwy). Zabarwienie zależy 
od ilości zawartego w nich barwika. Są zwykle zielonawo-niebieskie, 
rzadziej popielate lub czarne, inne przeciwnie są białawe, czasami 
przezroczysto jak kryształ lub guma arabska, wysuszone zawsze mę
tnieją, na powierzchni wielu kamieni znajdujemy plamy odmiennej 
od kamienia barwy. Świeże bywają zabarwione na żółtawo- zielony 
kolor przez otaczającą je żółć i pokryte warstwą śluzu. W rzadkich 
wypadkach widziano nawet niebieskawe zabarwienie kamieni, przy
czyna nie jest wiadomą. Ciężar gatunkowy kamieni jest bardzo ma
ły i nic różni się wielce od ciężaru gatunkowego żółci. Im są więcej 
wysuszone, tem więcej tracą na wadze, tak iż nareszcie zaczynają 
pływać po wodzie, gdy jednak długo w niej pozostają nasiękają i to
ną. Lekkość kamienia jest w stosunku prostym do zawartej w nim 
ilości cholesteryny. W stanie świeżym kamienie są zwykle miękkie, 
dają się rozgnieść w palcach, pozostawiając uczucie jakby przedmio
tu tłustego pomiędzy palcami, im więcej schną, tem stają się kruch- 
szemi, lekkie już uderzenie wystarcza do rozdrobnienia ich na części. 
Badając budowę kamienia 1), znajdujemy prawię zawsze okrągławe 
jądro, umieszczone w samym środku, które również wysycha, kurczy 
się i może się rozpadać na drobne cząstki; jądro bywa złożonem ze 
śluzu i barwika żółci, z soli wapiennych, w których skład wchodzą 
kwasy żółciowe (tauro i glykocholan, cholepyrrhin), niekiedy z dro
bnych skrzepów krwi. Im mniejszym jest kamień, tem większem by
wa jądro, którego kształt odpowiada zwykle ogólnej formie kamienia,

1) Conf. H. Meckel Mikrogeologie wydana przez Billrotha. 
Berlin 1856. p. 85.
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bywa zatem okrągłem w kamieniach większych, nieregularnem, kąto- 
wem w mniejszych. Kolor bywa zwykle ciemny, czarno żółtawy, 
brunatny, czasem połyskuje z powodu obecności łusek cholesteryny. 
Rzadko znajdujemy dwa lub więcej jąder, zdaje się wtedy jak gdyby 
kilka kamieni leżących obok siebie w pęcherzyku żółciowym zlepiło 
się w jedną całość 1). Dokoła jądra bardzo często, chociaż nie za
wsze znajduje się warstwa promienista, promienie połyskujące, kry
staliczne, biegną zbieżnie ku jądru i są złożone z cholesteryny i nie
co domieszanego barwika. Im obficiej występuje barwik, tém mniej 
wyraźnie występuje układ błyszczących promieni, cała warstwa na
biera brunatno-żółtej barwy, a czasami składa się z różnokolorowych 
warstewek współśrodkowych. Kamienie białe, złożone przeważnie 
z cholesteryny, posiadają bardzo wyraźną warstwę promienistą, która 
zresztę tém jest niewyraźniejszą, im mniejszym jest kamień. Dokoła 
téj warstwy znajdujemy dopiero pokład korowy kamienia, złożony 
z cholesteryny, barwika żółciowego i soli wapiennych, jest on gładki 
lub nierówny, różnej grubości, złożony z warstw współśrodkowych, 
brunatnego, zielono-żółtego lub czarnego koloru. Pojedyncze blaszki 
trudno zwykle dają się oddzielać, rozdzielają je warstewki ciemnej, 
kruchej masy, przez co powstają współśrodkowe pierścienie. Dokła
dny rozbiór pokazuje, że skutkiem odkładania się cholesteryny 
i w pokładzie korowym powstaje układ promienisty. Czasami bra
kuje zupełnie warstwy korowej, wtedy powierzchnia kamienia jest 
nierówną, podobną do morwy. Daleko rzadziej zdarzają się kamienic 
jednolite bez jądra i skorupy, złożone z samej cholesteryny, albo też 
z cholesteryny i margarynianu lub cholanu wapna. Pod nazwą pia
sku żółciowego rozumiemy drobinki, których wielkość jest mniejszą 
od ziarna soczewicy, i które nie przedstawiają téj budowy co istotne 
kamienie. Wedle Bouissona można odróżnić trzy rodzaje piasku, 
t. j. chołesterynowy, barwikowy i czarny. Pierwszy składa się. z zia- 1

1) W rzadkich bardzo wypadkach znaleziono zamiast jądra ciało obce, 
naprzykład igłę, glistę i t. p. Fuchs  i Fr e r i c h s  w ropniu wątroby wy
wołanym przez wrzód dziurawiący żołądka, znaleźli kamień żółciowy, ważący 
4 uncye, którego jądrem była pestka ze śliwki. Czasami znajdują się kamie
nie, których wnętrze jest utworzone przez jamkę. wytwarzającą się skutkiem 
popękania jądra, albo też jak utrzymuje Brams on (Zeitschr. f .  ration. Med. 
IV  ‘2 i 3) na drodze chemicznej. Jeżeli bowiem jądro, złożone z soli wapien
nych, nie jest dokładnie pokryłem przez cholesterynę, żółć ciągle się do niego 
dostaje, i zawierając dużo alkalii w swym składzie, może je rozpuszczać.
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reczek bardzo małych, dających się rozgnieść w palcach jak tłuszcz 
i palących się w płomieniu, jest utworzonym z niekrystalicznej chole- 
steryny i zgęstniałej żółci lub śluzu. Za pomocą szkła powiększają
cego możemy widzieć liczne powierzchnie na każdem ziarnku. Liczne 
ziareczka podobnego piasku znajdujemy w pęcherzyku i przewodach 
żółciowych, a nawet w kale. Drugi rodzaj piasku zdarza się czę
ściej u bydła rogatego aniżeli u ludzi, bywa złożonym z pozlepianych 
ziareczek barwika; trzeci rodzaj czyli piasek czarny występuje jako 
proszek, zlepek drobnych ziareczek, a nawet w postaci mniej więcej 
odpornej massy, już to w żółci pęcherzyka zmięszany z prawdziwe- 
mi kamieniami, już też jako nacieczenie ścianek. Niekiedy znajduje
my kamyki płaskie, owalne, czarne, kruche, jednolitej budowy, po
wierzchnia odłamu jest podobną do laku, czasami są to skamieniałości 
rozgałęzione w kanalikach żółciowych, których kształt przyjmują.

Własności  chemiczne kamieni żółciowych.  Kamienie 
żółciowe najczęściej spotykane składają się z mięszaniny cholepyr- 
rhiny i eholesteryny w różnym stosunku, części te są albo w ścisłym 
ze sobą związku, albo też stanowią osobne warstwy. Czasami chole- 
steryna bierze przewagę, jak to widzimy w kamieniach białych, lek
kich i krystalicznych, albo przeciwnie znajduje się więcej barwika 
w połączeniu z wapnem. Małe ilości kwasów żółciowych, związanych 
częściej z alkaliami aniżeli z wapnem, bywa znajdowaną w kamie
niach, więcej daleko istnieje margarynianu lub węglanu wapna, który 
w niektórych kamieniach stanowi część przeważną składową. Żelazo 
zawsze się również znajduje, wyjątkowo tylko (np. po użyciu fryk- 
cyi) wykazywano obecność kulek rtęci metalicznej 1).

Sposób tworzenia się kamieni żółciowych.  Badając 
pod drobnowidzem kroplę żółci wątrobowej, widzimy płyn je
dnostajnie zabarwiony, w którym gdzieniegdzie pływają komórki na
błonka, wyściełającego przewody żółciowe. Żółć wzięta z pęcherzyka, 
w którym zwłaszcza pozostawała nieco dłużej, oddziaływa lekko 
kwaśno (Meckel), zawiera oprócz nabłonka pęcherzykowego pałecz
ki krystaliczne i ziareczka cholepyrrhiny, całkowite lub uszkodzo
ne kryształy cholesteryny, a przy nieżycie błony śluzowej istnieją 
jeszcze kryształki węglanu wapna, oraz jasne i brunatne krople, 
zapewne kwasy żółciowe 2). Substancye powyższe roztworzone

1) F rerichs II p. 474. 
2) II p. 4 8 5.
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w prawdziwej żółci, osadzają się, skoro sole sodowe kwasów żółcio
wych przy współudziale śluzu pęcherzykowego ulegają rozkładowi. 
Coś podobnego nastąpić musi przy każdćm zatrzymaniu odpływu żół
ci z pęcherzyka, i zamianie odczynu żółci na kwaśny. Węglan wa
pna wedle Frerichs'a jest głównie wytworem błony śluzowej 
pęcherzyka, którą wielokrotnie znalazł pokrytą kryształkami tej soli. 
Nieżyt błony śluzowej, jak to już twierdził Hein 1), ułatwia oddzie
lanie się wyżej wyszczególnionych substancyi, które wytwarzają 
przedewszystkiem jądro kamienia, a następnie pokrywają go nowemi 
warstwami. Wydzielany przy nieżycio śluz, utrudnia odpływ żółci 
przez przewód pęcherzykowy, ztąd wywołuje zastój żółci w pęcherzy
ku, który sprzyja rozkładowi soli sodowych i powstawaniu twardych 
osadów. Każdw prawie zamknięcie przewodu pęcherzykowego może 
służyć za dowód tego taktu. Z początku 1847 roku robiłem sekcyw 
na zwłokach 24 dziewczyny, zmarłej na zapalenie płuc; pęcherzyk 
żółciowy był zapadnięty i zawierał gęstą czarno-zieloną żółć, po któ
rej pływały licznw cząstki uszkodzonych kryształów cholesteryny. 
Przyczyna zastoju był kamień żółciowy, wielkości ziarna grochu, 
wklinowany w przewód pęcherzykowy tuż po nad jego ujściem do 
przewodu żółciowego wspólnego. Znając prawa krystalizacyi, ła
two pojąć, dlaczego obecność ciała obcego (np. szpilki, glisty i t. p.) 
w pęcherzyku może dać powód do wytworzenia się kamieni żółcio
wych, ku czemu pomaga zwiększenie ilości cholesteryny we krwi osób 
starych, lub obfitsza ilość wapna w samej żółci. (Kramson 2).

Objawy Głównym objawem świadczącym o istnieniu kamie
ni żółciowych jest ich wydalanie wśród napadu gwałtownego ner
wobólu wątrobowego lub kardjalgii.

Objawy są różne w miarę tego, w której części przewodów 
żółciowych znajduje się kamień.

a) Kamienie w drobnych przewodach w głębi  wą
troby są w ogólności rzadkie, występują zwykle w postaci piasku 
żółciowego, a bardzo rzadko jako istotne kamienie. Niekiedy w nie- 
zliczonej ilości wypełniają całą długość przewodu, jak to miało miej
sce w wypadku opisanym przez Chopart’a, gdzie wątroba tak by
ła przepełnioną drobniutkiemi kamykami, iż zaledwie dała się prze
ciąć skalpelem. Niekiedy znowu przyjmują kształt gałęzi koralo- 1

1) Zeitschr. f. rat. Med. IV. 3.
2) Zeitsehr. f. rat. Med. IV. 2 i 3.
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wéj. odpowiedni rozgałęzieniu samego kanalika. Jako przykład mo
że posłużyć następujący wypadek, opisany przez Guilberta..

Kobieta 50-letnia, aż do 48 roku życia miewała regularność i cieszyła 
się dobrem zdrowiem. Dnia 15 Października 1834 roku dostała silnych dre
szczów, które powtórzyły się w dniach następnych, przyczem miała ból głowy
i uskarżała się na brak apetytu. W Styczniu 1835 roku zjawiły się przecho
dzące rżnięcia, nudności, oraz gwałtowny ból w prawem podżebrzu i okolicy 
żołądkowej. Mocz ciemny, silne zaparcie stolca a nakoniec żółtaczka. Kil
kakrotnie powtarzane miejscowe upusty pozostały bez żadnego skutku. Dnia
27 Stycznia wstąpiła do szpitala (Hotel-Dieu w Paryżu), wieczorem tegoż dnia 
silna gorączka, tętno drobne, drżące, silna żółtaczka, niepokój, ciągłe dreszczy
ki, oddech utrudniony. Chora krzyczy i stęka, uskarżając się na silny ból 
w okolicy nadbrzusznćj, który zwiększa się przy najlżejszem uciśnięciu ręką. 
Śmierć nastąpiła nazajutrz. Se k c ya. Żołądek w stanie prawidło
wym, odźwiernik zrośnięty z pęcherzykiem żółciowym. Ściany pęcherzyka 
zgrubiałe, jakby rakowate, zrósłszy się z sąsiedniemi częściami tworzą pod 
wątrobą rodzaj guza. Przecinając guz ten uszkodzono kamień żółciowy owal
ny, tkwiący w przewodzie żółciowym wspólnym; w dwunastnicy ani kropli żółci. 
Po za kamieniem w przewodach i kanalikach żółciowych znajduje się żółć. 
zmięszana z licznemi czarnemi ziarenkami. Przy brzegu lewego płata kilka 
ognisk zapalnych i ropnych. Cała wątroba czerwona i miękka. W samym 
przewodzie żółciowym wspólnym znajduje się owrzodzenie wielkości monety 
dziesięcio-frankowej. 1)

Wedle mego zdania w wypadku tym piewotnem cierpieniem by
ło wytworzenie się kamienia żółciowego obok nieżytowego zapalenia, 
którego następstwa dość jasno wyrażone znaleziono przy sekcyi. 
Objawy chorobowe wtedy dopiero wystąpiły, skoro już istniejący 
kamień wstąpił i uwięzgnął w przewodzie żółciowym wspólnym, 
drżniąc swoją obecnością ściany przewodu, wywołał ich owrzodze
nie; powyżej kamienia w przewodzie i samej wątrobie nastąpił za
stój żółci, która zgęstniała i wydzieliła osad w postaci piasku. Mo
cne przekrwienie, a nawet ograniczone zapalenie ropne więzów wą
troby, było następstwem podrażnienia przez nagromadzone ciała 
obce. Na uwagę w powyższym wypadku zasługują napady dresz
czów, które kilkakrotnie się powtarzały. Dreszcze w ogóle dość 
często występują przy odchodzeniu kamieni żółciowych, towarzyszą 
im jeszcze poty i gorączka, co może stać się powodem pomyłki, 
jeżeli bowiem napady występują peryodycznie, można je uważać za 
napady zimnicze, w razie braku typowego przebiegu, za dreszczyki

1 ) F. Duf re s ne  l. c . p. 158.
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zwiastujące ropnicę. Słusznie też przyrównywano je do napadów 
występujących u niektórych osób przy podrażnieniu cewki lub pę
cherza moczowego po wprowadzeniu cewnika. Podobnie drażniąco 
na błonę śluzową pęcherzyka i przewodów żółciowych zdają się dzia
łać nagromadzone i odchodzące kamienie, Nie zdarzyło mi się ni
gdy widzieć bardziej typowych napadów, jak u pewnego cudzoziem
ca, którego leczyłem w 1860 i 1861 roku. Po kilkakrotnych napa
dach kolki wątrobowej, rozwinęła się dosyć silna żółtaczka, stolce by
ły odbarwione, a ciągła bolesność obrzmiałej trochę wątroby ustąpi
ła dopiero po miejscowych upustach krwi, położeniu przyparek i po
dawaniu opium do wewnątrz.

Wkrótce potem wystąpiły napady silnych dreszczów z mocną 
gorączką i potami, które powtarzały się w różnych odstępach czasu, 
co pozwoliło wykluczyć możebność istnienia zimnicy. Ze względu 
jednak na poprzednie objawy, można było przypuszczać wytworzenie 
się ropnia wątroby i rozwijanie się ropnicy. Przy używaniu chininy 
z aloesem (ana gr. j, 3—4 razy dziennie) napady po kilku tygodniach 
ustąpiły, żółtaczka znikła, stolce były obfite, mocno zabarwione żół
cią, mocz czysty. Chory już w miesiącu Styczniu udał się do Karls
badu, gdzie w czasie kuracyi po silnym napadzie kolki wątrobowej 
odeszło 14 kamieni żółciowych.

Skutkiem zastoju żółci wytwarzają się drobne kamyki w kana
likach żółciowych rozszerzonych i wystających nad powierzchnię wą
troby. Dzieje się to zwykle przy zamknięciu przewodu wątrobowe 
go lub żółciowego wspólnego. Niekiedy powstają kamienie w wy- 
pukleniach kanalików, przepełnionych żółcią przy częściowym zastoju. 
Cruvei lhier nawet u dzieci małych znajdywał drobne i liczne gu
ziki w wątrobie, wypełnione kamykami lub zgęstniałą żółcią; Be r 
lin przecinając lewy płat wątroby, w miejscu odpowiadającem 
rowkowi poprzecznemu, znalazł około tuzina kamieni żółciowych 
umieszczonych w oddzielnych dołeczkach i otoczonych cieniutką svar- 
stwą śluzowo-tłustego płynu. Cały płat lewy wątroby był stwar
dniały, a same komórki zastąpione przez tkankę łączną, zapewne skut
kiem zapalenia wywołanego obecnością kamieni. Tego samego rodza
ju był wypadek obserwowany przez Tung e l a . 1 2) Mężczyzna 72- 
letni kilkakrotnie ulegał lekkiemu zapaleniu otrzewnej, przy sekcyi

1) Schmidta Jahrb. 1858. III y. 43.
2) 1. c. p. 124.
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znaleziono wątrobę, pęcherzyk żółciowy, dwunastnicę i ścianę brzu
szną ze sobą pozrastane. We wnętrzu zrostu znajduje się otorbiony 
kamień wielkości pestki wiśniowej, czarny zupełnie, sama wątroba 
skurczona, modzelowato zgrubiała, we wnętrzu jéj istnieje kilka ja- 
mek wypełnionych czarnemi kamykami; otoczka surowicza jest zgru
białą i mętną. Obecność kamieni spowodowała zapalenie wątroby 
i następcze jéj stwardnienie. Zapewne jeden z kamieni rozerwał jam- 
kę, w której był pomieszczonym, dostał się do jamy brzusznej i został 
otorbionym przez ograniczone zapalenie otrzewnej.

Drobne kamyki powstające w kanalikach żółciowych, unoszone 
bywają strumieniem żółci, a skoro tylko przewody są otwarte, dostają 
się do kiszek, wywołując tylko chwilowe dolegliwości. Gdy jednak 
nagromadzą się w znacznej bardzo ilości, lub gdy jednocześnie istnie
je zamknięcie jednego z głównych przewodów, wtedy mogą spowodo
wać silne bóle, żółtaczkę, a nawet zapalenie samej wątroby. Ścisłe 
rozpoznanie staje się możebnem jedynie przy dokładnem badaniu od
chodzącego kału, w tym celu spłukuje się kał wodą na siatce drucia
nej o drobnych oczkach, przyczem kamienie pozostają na siatce. Czę
sto też bardzo cierpienie to przechodzi niedostrzeżone. Dufresne 1) 
opisuje wypadek, który dowodzi, żo u osób wrażliwych mogą powstać 
przy cierpieniu miéjscowem różne dolegliwości skutkiem rozpromie
niania się bólu, źródło ich wykrywa dopiero dokładne zbadanie wy
próżnień stolcowych. Sam widziałem coś podobnego u pewnej 40-le- 
tniéj kobiety, która od czasu do czasu uskarżała się na silną kardjal- 
gię, omdlewanie, przykre uczucie w kolumnie kręgowej i kończynach 
górnych, całemi miesiącami była leczoną bezskutecznie, dopiero bada
jąc kał, znalazłem w nim piasek żółciowy w postaci massy sproszko
wanej, żółto-brunatnej, pływającej po powierzchni. Kuracya w Karls
badzie przyniosła pożądaną poprawę.

b) Kamienie w przewodzi e wątrobowym zdarzają się 
jeszcze rzadziej od poprzednich, najczęściej jeszcze dają się spostrze
gać przy zamknięciu przewodu żółciowego. Tutaj należy wypadek 
opisany przez Audral'a (IV p. 849), oraz przytoczona niżej obserwa- 
cya Cruvei l hi er’a (livr. XII pl. 5).

Przy sekcyi dokonywanej na zwłokach pewnego chorego, nie mającego 
żółtaczki, o którego chorobie mało posiadano wiadomości, znaleziono pęcherz

1) 1. c. p. 105.

Bibl.U m. I.ek,—Choroby przyrządów jamy Brzusznej. Pr. Henoch.
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żółciowy przepełniony kam ieniam i i żółcią, przew ód pęcherzykow y wypełniony 
i rozszerzony przez duży kam ień, przewód zaś żółciowy wspólny, k tó rego  g ru 

bość była praw ie tak ą  ja k  dwunastnicy, zapchany m assą drobnych kam yków, 

pozlepianych zgęstniałą żółcią. Toż samo i przewód wątrobowy aż do n a jd ro 

bniejszych rozgałęzień wypełniony owalnenii kam ykam i, k tó re  nadają  mu wy

gląd guzowaty. M niejsze zresztą kanały nie były zupełnie zam knięte przez 

kam ienie, żółć m ogła odpływać pomiędzy kam ieniem  a ścianką. Samo ujście 

przewodu żółciowego do dwunastnicy swobodne, w ątroba zm niejszona.

Niezupełne zamknięcie przewodów żółciowych wyjaśnia w tym 
wypadku brak żółtaczki; mimo to jednak zastój żółci tak był znacz
nym, że spowodował zanik wątroby. Kamienie powstały zapewne 
pierwotnie w pęcherzyku żółciowym, zkąd dopiero dostały się do prze
wodu pęcherzykowego i żółciowego wspólnego, częściowe dopiero 
zamknięcie tego ostatniego wywołało wytwarzanie się kamieni 
w przewodach wyżej położonych. Daleko rzadziej zdarza się uwięz- 
gnięcie w przewodzie wątrobowym kamienia wytworzonego w głębi 
wątroby. Miało to jednak miejsce w wypadku obserwowanym przez 
Voisin'a

W  roku 18 26 zm arł w Charité w oddziale C h o m e l’a piędziesięciole- 

tni mężczyzna, który  od sześciu miesięcy chorow ał na u p artą  żółtaczkę, k tó ra  

niby m iała powstać skutkiem  upadnięcia na praw y bok. P rzy  sekcyi znalezio

no wątrobę m iękką, a w niej liczne bardzo kam ienie. Je d en  z nich, większych 

rozm iarów , zam ykał zupełnie światło przewodu wątrobowego. W  pęcherzyku 

nie znaleziono ani k rop li żółci.

c) Kamienie w pęcherzyku żółciowym bywają najwię
ksze i zdarzają się najczęściej, bywa ich zwykle dwa do dziesięciu, 
niekiedy jednak jest ich tak wiele, że wypełniają cały pęcherzyk i na
dają mu kształt nierówny. 1) Jeżeli w pęcherzyku istniał jeden tyl
ko kamień, takowy dosięgał często znacznych rozmiarów, naprzykład 
był wielkim jak jajko kurze, wypełniał on zupełnie pęcherzyk, które
go ścianki przylegają dość ściśle do kamienia. Zresztą co się tyczy 
cech podobnych kamieni o tem już była mowa wyżej. Rzadko bar
dzo kamienie znajdujące się w jednym pęcherzyku przedstawiają od
mienne cechy, i tak jedne są większe i mają budowę promienistą, 
drugie drobne i warstwowane.

1) B o u ïs s o n  znalazł w pęcherzyku żółciowym 1450 kam yków, P a 

r e 1600, F r e r i c h s  1950, Inni znajdowali jeszcze więcej bo aż do 7000; 
rozumie się. że był to  raczej piasek żółciowy a nie kam ienie.
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Wiadomem jest powszechnie, że nawet znaczna liczba kamieni 
może się znajdować w pęcherzyku żółciowym, nie wywołując żadnych 
objawów widocznych, dopiero przypadkowo przy sekcyi obecność ich 
zostaje wykrytą. Sie zawsze jednak są one tak nieszkodliwe. Że 
kamienie drażniąc swoją obecnością, mogą wywołać przykre bardzo 
cierpienia na drodze odruchów, o tém świadczy obserwacya Aber- 
crom bie’go; pewna kobieta przez rok przeszło miewała gwałtowne 
womity i zmarła skutkiem wycieńczenia. Przy sekcyi nic znaleziono 
żadnych zmian chorobliwych, oprócz wypełnienia pęcherzyka żółcio
wego przez znaczną liczbę kamieni żółciowych. Bardzo dużo lub li
czne kamienie mogą wywoływać uczucie ciężkości i napięcia, którego 
niepodobna za życia wyjaśnić. Rzadko tylko badanie miejscowe wy
jaśnia przyczynę cierpienia; u osób szczupłych udaje się niekiedy wy
macać kamienie zawarte w pęcherzyku. Pet i t  już opisywał podobny 
wypadek, a Dufresne u pewnej kobiety z kamieniami żółciowe- 
mi znalazł w okolicy pęcherzyka guz twardy, niebolesny, który naci
skany wydawał chrzęst i trzask, jakby pochodzący od tarcia się wza
jemnego kamieni, Robi jednak słuszną uwagę, iż tłusta powierzchnia 
kamieni i otaczający ich za życia płyn śluzowy, w wielu razach czy
nią niemożebnem obserwowanie tego objawu. Wspominamy także 
o wypadku opisywanym przez Bourgeoi s ,  który zakończył się 
śmiercią. W wypadku tym, zapewne (sekcya nie była robioną) 
uwięzgnięcie kamienia w przewodzie żółciowym wspólnym, wywoła
ło wszystkie objawy zastoju żółci (żółtaczka, stolce zupełnie odbar
wione i t. d.) i mocne rozszerzenie pęcherzyka. Badając na zwło
kach okolicę wątrobową, znaleziono guz wielkości jaja kurzego odpo
wiadający położeniem pęcherzykowi żółciowemu, w guzie można by
ło wyczuć obecność ciał obcych, które ugniatane palcem dawały 
wrażenie krepitacyi.

Drażnienie i ucisk wywierany przez kamienie na błonę śluzową, 
zwłaszcza gdy długo istnieją, wywołuje przewlekły jej nieżyt i oblite 
wydzielanie śluzu, mogą nawet spowodować ograniczono zapalenia 
z wysiękiem błonicowym, wytworzeniem ropienia i owrzodzeniami; 
z początku zwykle nieznacznie, następnie jednak mogą dać powód do 
ważnych objawów chorobliwych.  2) Tego rodzaju był wypadek,

1) 1. c. p. 207.
2) Ściany pęcherzyka ulegają też niekiedy przerostowi, znajdujemy 

w nich kamyki, które wedle F re r ic hs'a mieszczą się w gruczołach błony 
śluzowej.

2 3 *
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o którym już wyżej nadmieniłem (cf. choroby wątroby), gdzie obok ostre
go zaniku wątroby istniały kamienie i owrzodzenia w pęcherzyku żółcio
wym. Kamień wielkości zupełnie odpowiadającej owrzodzeniu, leżał 
zapewne w tem miejscu, a następnie dopiero wtłoczył się w szyjkę 
pęcherzyka. W razie dłuższego trwania choroby i życia chorego, mo
gło nastąpić zniszczenie otoczki surowiczej, stanowiącej dno jednego 
z owrzodzeń, poczem przedziurawienie było by nieuchronnem; żółć je
dnak nie była by się dostała do jamy otrzewnej, gdyż z powodu zam
knięcia szyjki przez kamień, w pęcherzyku znajdował się tylko płyn 
śluzowy. W razach gdzie przewód pęcherzykowy jest swobodnym, 
może po przedziurawieniu pęcherzyka nastąpić wylew żółci do jamy 
otrzewnej, i wywołać śmiertelne jej zapalenie.

Stało się coś podobnego u 77-letniego chorego, który od pewnego czasu 
uskarżał się na prawy bok, a przytem miewał nudności i zaparcie stolca. Na
gle rozwinęło się rozlane zapalenie otrzewnej, które w ciągu trzech dni zakoń
czyło się śmiercią. Przy sekcyi znaleziono wysięk na otrzewnej, zmięszany 
z żółcią, przewód żółciowy wspólny zamknięty w samym początku przez ka
mień, w pęcherzyku znajdują się jeszcze 3 — 4 kamieni, wewnętrzna jego po
wierzchnia jest zaczerwienioną i miękką, zewnętrzna ku przodowi zrośnięta 
z kiszką grubą, około szyjki pęcherzyka znajduje się maleńkie owrzodzenie 
dziurawiące. (A ndral).

Spostrzeżenia powyższe zwracają naszą uwagę na przetoki  
żółciowe,  które są zwykle następstwem obecności kamieni w pęche
rzyku lub przewodach. Rzadko bardzo w razie owrzodzenia pęche
rzyk jest swobodnym, niezrośniętym z otaczającemi przyrządami, 
zwyle powstaje ograniczone zapalenie otrzewnej, wywołujące zrosty, 
które w razie przedziurawienia zapobiegają wylaniu się żółci do jamy 
brzusznej. Mimo to jednak podobne wypadki łatwo pociągają za sobą 
zejście śmiertelne.

W Kwietniu 1854 otrzymałem od Dr. Me k l e n b u r g  z Deutsch-Kro- 
ne, historyę choroby, leczonej przez niego 29-letniej kobiety, a oprócz tego 
pęcherzyk żółciowy i znaleziony w nim kamień wielkości gołębiego jaja. Przez 
parę miesięcy istniały objawy świadczące o cierpieniu wątroby, nagle wystąpiła 
gorączka, ból w okolicy wątroby, a w parę dni chora zmarła wśród objawów 
ostrego zapalenia otrzewnej ex perforatione. Okoliczności nie dozwoliły na 
zrobienie dokładnej sekcyi. Dr. Me kl e nbur g  znalazł dolny brzeg pra
wego piata wątroby zlepiony z kiszką poprzeczną za pomocą ropnego wysięku, 
pęcherzyk żółciowy bardzo zgrubiały i mocno przyrośnięty za pomocą silnych 
błon do kiszki poprzecznej. W pęcherzyku znajdował się kamień, błona ślu
zowa w miejscu gdzie leżał uległa owrzodzeniu, które przebiło całą grubość 
ścianki. Przewód pęcherzykowy zamkięty, co nam wyjaśnia małą ilość żółci
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znalezionej w pęcherzyku. W jamie brzusznej kilka uncyi płynu czerwonego. 
W wypadku tym zrost pomiędzy owrzodzonym pęcherzykiem i kiszką poprze
czną datuje z dawniejszego czasu, nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności zrost 
nie odpowiadał owrzodzeniu, które ostatecznie przedziurawiło pęcherzyk, a wy
lan a żółć pomięszana ze śluzem dała powód do rozlanego ostrego zapalenia 
otrzewnej.

Gdy po wytworzeniu się zrostu owrzodzenie nie ogranicza się, 
lecz zaczyna zajmować nowoutworzone zrosty i sąsiednie przyrządy 
wtedy powstają przetoki, przez które mogą przechodzić kamienie, 
omijając naturalną drogę przez przewody żółciowe. Tego rodzaju 
kanały zwane wewnętrznemi przetokami wytwarzają się. pomiędzy 
pęcherzykiem a dwunastnicą lub kiszką poprzeczną. Dzieje się. to 
zwykle nieznacznie, w utajeniu, tak iż dopiero odejście z kałem kamie
nia znacznych rozmiarów stanowi pierwszy wyraźniejszy objaw 
i świadczy o utworzeniu się przetoki. W razach podobnych napady 
gwałtownej kolki wątrobowej, towarzyszące zwykle przechodzeniu 
kamieni przez przewody, zupełnie nie występują, to nam tłomaczy 
paradoxalne zdanie starych lekarzów, którzy utrzymywali, żo odcho
dzenie wielkich kamieni jest mniej bolesnem aniżeli drobnych. Du
fresne ma zupełną słuszność, gdy twierdzi, żo duże kamienie znaj
dywane w kale, przejść musiały za pomocą kanału bezpośrednio łą
czącego pęcherzyk z kiszkami, ztąd wyprowadza wniosek, że przetoki 
tego rodzaju są daleko częstsze aniżeli w ogóle sądzimy. Nie zawsze 
jednak przetoka wytwarza się. bez żadnych objawów, przeciwnie cho
rzy przez lata całe doznają przykrych bólów w prawem podżebrzu, 
cierpią na dyspepsyę, miewają womityi gorączkę, co trwa aż do istot
nego wytworzenia się przetoki. Przez wązką przetokę nie mogą 
przecisnąć się kamienie większe pęcherzykowe, i dlatego pomimo jej 
istnienia pozostają w pęcherzyku. 1) W niektórych razach przetoka 
z razu wazka stopniowo się rozszerza i dozwala na przejście kamienia 
znaczniejszych nawet rozmiarów.

Generał B. w nocy dnia 18 Sierpnia 1829 roku dostał nagle gwałto
wnych boleści i gorączki; przytem ‘silne pragnienie, tętno twarde, nudności, 
łkanie, odbijanie, woraity żółciowe i zaparcie stolca.M ocz żółty, skóra su
cha, silny ból pod brzegiem żeber prawych rozpromienia się na głowę, szyję 
i ramię, oddech bolesny i suchy kaszel. Nacisk na prawe podżebrze zwiększa 
znakomicie bolesność, dotykając się téj okolicy, wyczuwamy twardy, okrągły 1

1) P orral Journ. hebdom. 1839. N. 5.
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guz. Po kilkodniowej bardzo ścisłej djecie guz zmienił nieco położenie i po
sunął się ku przodowi, w dniu następnym opuścił się i cofnął ku tyłowi. W tem 
położeniu pozostawał przez trzy dni, nakoniec zniknął zupełnie. W miarę 
tych zmian natężenie objawów stopniowo słabło, stan wyraźnie się poprawiał. 
Dnia 2 Września chory zaczął uczuwać pewne ciążeniu w odbycie, oraz silne 
pozywanie do oddania stolca. W czasie wypróżnienia kiszki, usłyszał ze zdzi
wieniem upadniecie twardego ciała na dno nocnika. Był to kamień żółciowy 
kształtu jajowatego, znacznej objętości, długość wynosiła 4 l/2 cent. a średnica 
poprzeczna 2 1/2 cent. 1)

Po odejściu kamienia przetoka wytworzona pomiędzy pęcherzy
kiem i kiszką może się zwolna zamykać i wypełniać blizną. Nieza- 
gojenie się nie zagraża jeszcze niebezpieczeństwem, gdyż odpływ 
bezpośredni żółci z pęcherzyka do kiszki, bywa przez tę ostatnią zno
szonym bez żadnych dolegliwości; co najwyżej obawiać się wypada 
wejścia kału z kiszki do pęcherzyka, jak to miało miejsce w wypadku 
opisanym przez Reynauda. 2) Może wśród podobnych warunków 
nastąpić ostre zapalenie pęcherzyka.

Częściej daleko otwiera się przetoka żółciowa na zewnątrz, ani
żeli do kiszki. 3) Pęcherzyk żółciowy, którego ścianki uległy zapa
leniu. zgrubieniu, a nawet miejscowemu zwapnieniu, przyrasta do 
listka ściennego otrzewnej, i bywa przez czas długi wyczuwanym 
w postaci dosyć ograniczonego guza, lub bardziej rozlanego stwardnie
nia. Nakoniec spostrzegamy na skórze objawy ropienia, ropień otwie
ra się, przyczem występuje żółć, ropa i kamienie mniej lub więcej 
liczne. Czasami zamiast ropy wypływa surowica mniej lub więcej 
czysta, a w razie zamknięcia przewodu pęcherzykowego żółć zupełnie 
nie występuje przez przetokę. Po opróżnieniu ropnia pozostaje prze
toka otwarta, z której wypływa żółć a częstokroć odchodzą kamienic. 
Liczba i wielkość wydalanych tym sposobem kamieni bywa bardzo 
różną, zwykle im kamienie są większe tem mniej ich odchodzi. Wi
dziano tym sposobem wydalonych 40—100 kamieni: raz są małe, po
kryte oszlifowanemi powierzchniami, to znowu dochodzą wielkości ja
ja kurzego, a nawet gęsiego i t. d. Otwór zewnętrzny przetoki odpo
wiada pod względem położenia pęcherzykowi żółciowemu, albo też

1) C osseret Bullet. de ther. 1845.
2)Journ. hebdom. 182 9. No 51.

3) Daleko rzadziej powstają podobne przetoki w okolicy wątrobowej, 
nie są one następstwem obecności kamienia, ale zależą od ropnia wątroby lub 
pierwotnego owrzodzenia pęcherzyka żółciowego.



NERWOBÓL SPLOTU WĄTROBOWEGO. 3 5 9

leży daleko od niego, w pobliżu pępka, po lewej stronie linii białej. 
Może istnieć kilka otworów zewnętrznych, które z biegiem czasu zbli
żają się do siebie znacznie. Sama przetoka różnej bywa długości, 
przebiega prosto lub wężykowato, zagina się pod kątem, a nawet roz
dziela w kształcie litery y, bywa bardzo ścieśnioną i wysłaną mo- 
dzelowatą tkanką.

Przy znacznej długości przetoki mogą powstawać wypuklenia skut
kiem pozostania w kanale cząstek kamienia, nagromadzenia się żółci 
i śluzu, czasami nawet rozwija się z tych przyczyn zapalenie. Jeżeli 
jeden tylko kamień należało wydalić, przetoka po jego odejściu zaczy
na się zamykać przez zabliźnienie, czasami jednak przetoka otwiera 
się i zamyka naprzemian, co trwać może latami całemi. Raz wytwo- 
rzona przetoka nie pociąga za sobą groźnych następstw; odpływ jed
nak znacznej ilości żółci, jeżeli już nie wpływa na utrudnienie trawie
nia, to w każdym razie osłabia znacznie chorego. W miarę zwężania 
się przetoki ilość odpływającej żółci zmniejsza się. W niektórych 
razach przy długiem istnieniu przetoki stała się ona konieczną, gdyż 
po zamknięciu się jej, powstaje zapalenie miejscowe, gorączka i t. d., 
które ustępują dopiero po otworzeniu się powtórnem. Sekcye doko
nywano na zwłokach osób, u których przez czas długi istniały podo
bne przetoki, wykazują bardzo często zmniejszenie objętości pęcherzy
ka, który jest obciśnięty na jednym lub kilku kamieniach, ma ścianki 
zgrubiałe i przyrośnięte mocno do ściany brzusznej i otaczających 
przyrządów.

Pan B. liczący 36 lat wieku, zgłosił się do mnie dnia 29 Listopada 
1858 roku. Utrzymuje, że oprócz chorób w dziecinnym wieku przebytych 
cieszył się wybornem zdrowiem, nigdy zwłaszcza nic cierpiał na wątrobę. Peł
niąc obowiązki kapelmistrza orkiestry wojskowej, używał dużo ruchu na świe- 
żem powietrzu, jadł dużo, nigdy jednak nie był zwolennikiem napojów wysko
kowych. Przed 11/2 rokiem z przyczyny zaburzeń w trawieniu brał na wo- 
mity. Drugiego dnia po tem spostrzegł z prawej strony pępka stwardnienie 
części głębokich, nieco bolesne, wielkości jaja gołębiego. Twardość w ciągu 
następnych tygodni występowała coraz wyraźniej, powiększyła się i była bole
sną. Bańki i pijawki nie przyniosły żadnej ulgi, chory zaczął gorączkować 
i przez dwa tygodnie musiał pozostać w łóżku. W początku 1858 roku 
twardość stała się tak wielką jak pięść dorosłego mężczyzny, bolała i była

1) W wypadku obserwowanym przez S iry ’ego (Union mol. 96. 1859) 
w okolicy prawej biodrowej wytworzyło się stwardnienie, któremu towarzyszył 
ból. Po upływie miesiąca twardość otworzyła się, poczem wypłynęła dobra 
ropa i odszedł niewielki kamień żółciowy.
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wrażliwą na ucisk. Po kilkomiesięcznem kataplazmowaniu, na stwardnieniu 
zjawiło się miejsce miękkie, chełboczące, wielkości dziesięciu groszy, z którego 
po otworzeniu 6 Czerwca wypłynęło nieco ropy i krwi. Chory zaczął pełnić 
swoje obowiązki, a obok tego przykładał przyparki i brał kąpiele. Dnia 2 2 
Sierpnia siedząc w kąpieli, zauważył powyżej ranki pozostałej po przecięciu, 
miejsce stwardniałe i bolesne. Dr. Wi l ms  uznał twardość za kamień żół
ciowy, który razem z dwoma innemi jeszcze kamieniami usunął z rany. Przy 
ciągiem kataplazmowaniu, przez przetokę wyszło jeszcze 9 kamieni, ostatni na 
14 dni przed zgłoszeniem się, chorego do mnie. Sam otwór położony z pra
wej strony pępka był wielkości ziarnka grochu i wydzielał białawy, lepki, nie- 
zabarwiony żółcią płyn. Z tego punktu można było wyczuć twór powrozowa- 
ty. udający się ku górze i wgłąb. Wyżej nieco to jest na 2" od otworu prze
toki, znajdował się drugi otworek mniejszy, zapchany ziarniną. Zgłębnik mo
żna było wprowadzić zaledwie na 1/2 cala. Zaleciłem picie wody Vichy 
w ciągu sześciu tygodni. Po 2-ch miesiącach dolny otworek, przyżegany azo
tanem srebra zabliźnił się, górny był wielkości łebka szpilki. Chory opuścił 
w dobrem zdowiu Berlin, udając się, na posadę do Petersburga. Kamienie 
wydalone przedstawiają na swój powierzchni oszlifowane płaszczyzny i są wiel
kości małych kostek do grania.

Tego rodzaju wypadki nic należą bynajmniej do rzadkości, 
a Dufresne przytacza ich cały szereg.

Utworzenie się, sztucznej drogi dla kamieni żółciowych, zda
rza się, jednak rzadziej, aniżeli wydalanie kamieni drogą naturalną 
przez kanały właściwe, t. j. przewód pęcherzykowy i żółciowy wspól
ny. Naturalny kierunek odpływu żółci do dwunastuicy sprzyja 
wydalaniu kamieni tą drogą. Zdarza się przytém często, że wię
ksze kamienic jednym zaledwie końcem wstępują do przewodu pę
cherzykowego i więzgnę już w szyjce pęcherzyka; nawet mniejsze 
kamienie więzgną pomiędzy fałdami przewodu, zwiększają się ciągle 
kosztem przepływającej żółci, mogą więc spowodować zupełne zam
knięcie przewodu, czego następstwem bywaja zmiany w pęcherzyku 
żółciowym. Pęcherzyk zamienia się w torbiel mocno napiętą, wy
pełnioną płynem śluzowym bezbarwnym, lub lekko zielonawo za
barwionym, albo też przeciwnie zanika, zamieniając się ostatecz
nie w twór włóknisto-komórkowy. Łatwo pojąć, iż w razach zu
pełnego zamknięcia przewodu pęcherzykowego, kamienie znajdujące 
się w pęcherzyku mogą być wydalone drogą sztuczną, jeżeli pę
cherzyk nie zaniknie, otaczając kamienie w postaci torebki. Zam
knięcie światła przewodu pęcherzykowego może nastąpić i następ-

1) 1. c. p. 300, 307, 317. Schmidt’a Jahrb. 1834. II p. 301.
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czo po przejściu kamienia do przewodu żółciowego, a to w skutek 
procesu zapalnego, spowodowanego przejściem kamienia. I tak np. 
u pewnej osoby z żółtaczką znaleziono cały przewód żółciowy wy
pełniony przez kamień, przewód pęcherzykowy również zamknięty, 
a w pęcherzyku istnieje nieco zgęstniałej żółci 1).

Utrudnione przechodzenie kamienia z pęcherzyka przez prze
wód pęcherzykowy bywa najszęściej powodem objawów nerwobólu 
wątrobowego (kolka żółciowa). Skoro udało się, kamieniom prze
być przewód pęcherzykowy, zawierający we wnętrzu zdwojenia bło
ny śluzowej, wtedy przejście przez przewód żółciowy wspólny nie 
przedstawia wielkich trudności, z przyczyny, że kanał ten jest zna
cznie od poprzedniego szerszy. Natężenie kolki żółciowej jest bar
dzo różnem. Wpływa na to wiele okoliczności, i tak długość i śre
dnica przewodu pęcherzykowego, liczba i wielkość zastawek błony 
śluzowej w przewodzie, objętość i rodzaj kamienia przechodzącego, 
a nareszcie mniejsza lub większa wrażliwość chorego. Im wrażli
wszy jest chory, tem łatwiej występują objawy współczulne ze stro
ny innych gałęzi nerwowych. Kamienie mogą pozostawać przez 
czas długi w pęcherzyku, nie okazując skłonności do odejścia przez 
przewody. Nagle bez żadnej wyraźnej przyczyny, albo też po 
upadnięciu, nacisku na prawe podżebrza, przy wzruszeniu umy- 
słowem, zaczynają występować objawy zwiastujące uruchomie
nie kamieni. Zapewne działa w tym razie własnowolne kurczenie 
się pęcherzyka wywołane drogą odruchu podrażnieniem przez kamie
nie, lub pod wpływem pobudzenia innych nerwów czuciowych. Ko l - 
l iker opisuje wyraźne pęczki mięśniów gładkich w ścianach pęche
rzyka: a Brucke * 2) na psie uśpionym za pomocą wstrzyknięcia 
opium do żyły szyjowej,wykazał, że pod wpływem strumieni galwa
nicznych pęcherzyk wolno, ale wyraźnie się kurczy 3). Chwila, 
w której pęcherzyk wypróżnia się, wylewając żółć do kiszki, a za-

1) Journ. hebdom. N. 48 p. 20 7.
2) Sitzungsberichte der Academie der Wisscnschaften zu Wien. 1851.

VI. 4.
3) Wedle K ô llik er ’a (Microscop. Anat. II. p. 23) pod otoczką su

rowiczą pęcherzyka, znajduje się delikatna warstwa mięśniowa, pomięszana 
z tkanką łączną i włóknistą; pęczki tej warstwy krzyżują się w różnych kierun
kach, głównie jednak przebiegają wzdłuż i w poprzek pęcherzyka. W war
stwie włóknistej przewodów żółciowego i pęcherzykowego, znajdują się wpraw
dzie pojedyncze włókienka mięśniowe, w tak jednakże małej liczbie, że o istnie
niu oddzielnej błony mięśniowej i mowy być nie może.
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tém w czasie trawienia, jest najbardziej sprzyjającą dla wstępowania 
kamieni do przewodu, ztąd też i starzy lekarze wiedzieli, że nerwoból 
najczęściej się zjawia w parę godzin po przyjęciu pokarmów. Rzad
ko kiedy występują objawy zwiastujące napad kolki, to jest zaparcie 
stolca, ciemny mocz, dokuczliwe dolegliwości w okolicy wątrobo
wej i t. d.

Zwykle w chwili wejścia kamienia do przewodu pęcherzowego 
występuje raptownie napad, który Dufresne 1) wybornie i trafnie 
przedstawia w następujących słowach: ,,Skoro tylko kamienie za
czną się wciskać do przewodu pęcherzykowego, wszyscy prawie cho
rzy bez wyjątku doznają mniej lub więcej gwałtownych bólów w oko
licy nadbrzusznej i okolicy. sercowej, którym towarzyszą nudności, 
womity i omdlewanie. Po tym pierwszym ogólnym napadzie ból 
się umiejscawia do pewnego stopnia. Najsilniej dokucza nieco z pra
wej strony okolicy nadbrzusznej, a czasami i odpowiedniej części 
grzbietu, czasem znowu występuje uczucie ściśnięcia w obu podże- 
brzach. Ból w ogóle jest nadzwyczaj gwałtownym i przewyższa na
tężeniem ból towarzyszący sprawom zapalnym w najczulszych nawet 
przyrządach. Wedle opowiadania chorych ma to być cierpienie 
straszne, wiadomo żć jeden z najwymowniejszych ministrów Ludwika 
Filipa, w czasie takiego gwałtownego napadu zmarł nagle, skutkiem 
porażenia czynności nerwowej. Chorzy przyrównywają ból ten do 
szczypania, szarpania, przerzynania lub palenia i t. d. Niekiedy zaj
muje całe podżebrze, szerząc się ztąd ku lewej stronie, na piersi i szy
ję, prawy bark i dolną okolicę brzuszną. Brzuch, zwłaszca też okolica 
odpowiadająca pęcherzykowi żółciowemu i przewodom, jest napięty, 
bardzo wrażliwy na dotykanie, niekiedy wyraźnie i dotykalnie wzdę
ty, daleko rzadziej (wedle podania niektórych lekarzów) skurczony 
i zapadnięty. Wkrótce dołączają się zaburzenia ogólne, które więcej 
na siebie zwracają uwagę lekarza, aniżeli dolegliwości miejscowe. 
Chory staje się bardzo niespokojnym, rzuca się na łóżku lub po po
dłodze, naciska rękami brzuch, przyjmuje położenie skulone, wzdy
cha, krzyczy rozpaczliwie, pragnąc śmierci, któraby go uwolniła od 
strasznych męczarni; czasami bywa podniesienie energii mięśniowej, 
kurczowy stan wszystkich prawie mięśniów, wzrok nieruchomy, groź
ny, twarz zaczerwieniona, a rysy jej zmienione. Przy tak Wyso
kiem natężeniu cierpienia mogą występować różnego rodzaju zabu-

1) 1 c. p. 216.
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rżenia współczulne, t. j. bóle głowy i zawroty, drgawki ograniczone 
i ogólne. Duparcque na 13 wypadków widział cztery razy napa
dy kurczów klonicznych, rozpoczynających się z prawej strony brzu
cha podnoszeniem i opadaniem jego ścian, ztąd przechodziły na pra
wą dolną kończynę w postaci drgawek kolejno następujących, dosię
gały klatki piersiowej (nieregularne oddechanie), a następnie prze
chodziły na kończynę górną, szyję i głowę. Nagle chory tracił 
przytomność, przyczem następowało zwolnienie w częściach zajętych 
przez kurcz. Nadzwyczajna gwałtowność bólu może u osób wrażli
wych spowodować śmierć skutkiem nagłego porażenia (Syncope); da
leko jednak częściej chorzy wpadają w omdlenia, z których z trudno 
ścią mogą być przyprowadzeni do przytomności 1). Zdarzają się 
przytem przywidzenia (hallucinatio); pewna kobieta podczas napadu 
utrzymywała, że żmija wgryza się w bok prawy. Nudności i womi- 
ty bardzo często towarzyszą napadom, chorzy wyrzucają wpół 
przetrawione pokarmy (gdy napad występuje po jedzeniu) lub śluz 
(przy próżnym żołądku), pomięszany z żółcią, która skutkiem po
drażnienia wątroby wydziela się obficiej. Womity mogą również 
stać się groźnemi z przyczyny swój gwałtowności. Jama ust i gar
dzieli zasycha, pragnienie silne, żołądek mocno nieraz wzdęty gazem 
a obok tego prawie zawsze zaparcie stolca. Również często bywa bi
cie serca, przekrwienia w różnych częściach, jako to: w wątrobie 
(z wyraźnem brzęknieciem), mózgu, krwotoki z nosa i t. d. Gorączki 
przeciwnie nigdy prawie nie bywa, z wyjątkiem wypadków, w któ
rych przewody żółciowe i ich otoczenie ulegają zapaleniu, Tętno by
wa zwykle drobno i częste; drżenie we wszystkich członkach, które
mu towarzyszą zimne poty, zdarza się dość często. Napad może się 
także rozpoczynać dreszczami, gorączką i potami, co się kilkakrotnie 
powtarza w czasie jego przebiegu. Żółtaczka w okresie tym zależną 
jest od wtórnych zaburzeń w wątrobie, występuje rzadko i nigdy nie 
bywa mocną. Zwykle rozwija się dopiero w końcu napadu, gdy już 
kamień dostał się do przewodu żółciowego wspólnego i tamuje od
pływ żółci. Skoro to nastąpi, gwałtowność objawów zaczyna słabnąć,

1) De Carro (Essay im the mineral waters o f Carlsbad. Prag. 1835 
p. 10) leczył pewną chorą, która skutkiem gwałtowności napadów zapadała 
w stan kataleptyczny, rozszerzała ręce i składała dłonie jakby do modlitwy. 
W tym stanie pozostawała bez żadnej przytomności i z nieruchomym wzrokiem 
około kwandransa, dopóki napad nie przeszedł, poczem występowały typowe 
objawy zimnicy, dreszcze, gorączka i poty, co trwało przez parę godzin.
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nawet silne napięcie i bolesność okolicy nadbrzusznej zmniejsza się. 
ïfapad trwa różnie długo, czasami bardzo krótko, to znowu parę go
dzin, a nawet dni, przyczem bywają naprzemian zwolnienia i wzma
gania się dolegliwości.“

Niezawsze wśród tych męczarni następuje wydalenie kamienia, 
niekiedy cofa się on z przewodu do pęcherzyka lub więzgnie w prze
wodzie pęcherzykowym. W większej jednak liczbie pomyślnych wy
padków, kamienie przebywają przewód pęcherzykowy, dostają się do 
żółciowego wspólnego, a gdy tu nie natrafią na żadną przeszkodę, 
wpadają do dwunastnicy, czem na razie kończy się cała sprawa. l'o 
gwałtownych jednakże napadach, zwłaszcza powtarzających się kil
kakrotnie, mogą się rozwijać cierpienia nerwowe, drżenie, a nawet 
drgawki w kończynach, wychudniecie i osłabienie, zaburzenia w tra
wieniu, a nawet nastrój umysłu melancholiczny. łSależy w podo
bnych razach być bardzo ostrożnym w ocenieniu, gdyż mogą objawy 
te zależeć od nieznanych nam bliżej powikłań. Dufresne 1) np. 
w jednym wypadku widział po napadzie osłabienie czynności prawej 
kończyny dolnej, oraz zmniejszenie się pamięci, co wedle mego zda
nia zależeć mogło raczej od jakiegoś cierpienia mózgu nie zaś od na
padu kolki wątrobowej.

Z chwilą wstąpienia kamienia do stosunkowo szerszego przewo
du żółciowego wspólnego, gwałtowność objawów słabnie zwykle. 
Drobne kamyki uniesione strumieniem żółci, dostają się swobodnie 
do dwunastnicy; większe napotykają pewne trudności, przejście ich 
przez przewód trwa dłużej, może dać powód do nowych napadów, aż 
nakoniec i te przeszkody zostają usunięte i kamień wstępuje do kiszki. 
Dłuższy pobyt większego kamienia w przewodzie żółciowym wspól
nym daje zawsze powód do rozwinięcia się mniej lub więcej wyra
źnej żółtaczki. Obecność jéj, oraz bóle występujące od czasu do czasu 
wskazują, że kamień znajduje się w przewodzie żółciowym wspólnym, 
gdyż zamknięcie światła powodu pęcherzykowego nigdy nie może spo
wodować powstania żółtaczki. Niekiedy tylko białkówka oka i skóra 
na twarzy ulega zabarwieniu, skoro jednak zamknięcie przewodu trwa 
przez czas dłuższy i jest zupełnem, powstaje silna żółtaczka, a nawet 
przepełnienie znaczne żółcią pęcherzyka, który przyjmuje kształt ku
listy, jak to widział w jednym wypadku Duparcque 2). Jeżeli żółć

1) 1. c. p. 227.
2) Revue méd. Avril 1843.



NERWOBÓL SPLOTU WĄTROBOWEGO. 3 6 5

może przepływać pomiędzy kamieniem i ścianką przewodu, wtedy 
żółtaczka może zupełnie nie występować, co dowodzi, że nie jest ona 
koniecznym objawem kolki wątrobowej, wywołanej obecnością kamie
ni żółciowych (Colica cholelithica). Nie tylko wielkość, ale i sam 
kształt kamienia wpływa na powstanie lub brak żółtaczki. Przy 
uwiezgnięciu kamieni kątowych, obok których żółć przepływać może. 
żółtaczka nie jest nieuniknioną, bez względu na to, że sama objętość 
kamienia jest znaczną. Meier 2) opisuje wypadek, w którym przez 
pięć dni trwały gwałtowne objawy kolki bez śladu żółtaczki, poczćm 
napad ustąpił. W kilka dni później chora oddała ze stolcem kamień 
żółciowy, ważący 290 gram, długi na 4/5", o powierzchni nierównej, 
obserwacye tego rodzaju o tyle są ważne, iż czynią nieprawdopodo- 
bnem przechodzenie kamienia przez sztuczną przetokę, we wszystkich 
wypadkach, w których nie dostaje żółtaczki. Zresztą żółtaczka znika 
stopniowo, skoro tylko kamień dostał się do przewodu pokarmowego, 
przyczém i odpływ żółci odbywa się bez przeszkody.

Po przejściu kamienia do kiszki i uregulowaniu odpływu żółci, 
zabarwienie skóry ustępuje w ciągu dni kilku. Czasami jednak ka
mienie zbyt wielkie pozostają stale w przewodzie żółciowym, zwłasz
cza gdy ten ulegnie zapaleniu, a wtedy występują wszystkie objawy 
przewlekłego zastoju żółci, o których już mówiliśmy na innem miej
scu. Im węższym jest przewód tem łatwiej może nastąpić coś podo
bnego, nawet przy nieznacznych rozmiarach kamienia; uwięzgnięcie 
może nastąpić tuż po nad ujściem przewodu do kiszki, W rzadkich 
zresztą wypadkach uwięzgnięciu towarzyszą ostre objawy, podobne 
do tych, jakie -występują przy przedziurawieniu żołądka, a po upływie 
kilku dni chory umiera. Nagle jawią się gwałtowne boleści w dołku 
sercowym, silne wymioty, a przy dłuższem trwaniu choroby żółta
czka: tętno słabnie, skóra staje się chłodną i chorzy albo umierają na
gle albo też wśród objawów stopniowego upadki sił; w razach tych 
sekcya wykazuje dokoła przewodu zapalenie ograniczone otrzewnej, 
a w razie przedziurawienia przewodu zapalenie rozlane. Częściej da
leko zdarza się przewlekłe zamknięcie światła przewodu żółciowego, 
w razach podobnych, jak to już wyżej wspomniałem, żółć nagroma
dzona zaczyna gęstnieć, powstają nowe osady kamieniste w kanalikach 
wątroby, w pęcherzyku i przewodzie wątrobowym, które niekiedy

1) De magno vesicae felleae caleulo per alvuni excreto 1789. Po
równaj też Abe rc rombi e  1. c. p. 470. Uwaga.
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drażniąc części dokoła położone, stają się powodem ograniczonego za
palenia wątroby i powstawania ropniów. Gdy zaś kamienie dostają 
się szczęśliwie z przewodu do kiszki, następuje nagłe ustąpienie 
wszystkich dręczących dolegliwości 1). Wszyscy prawie chorzy po 
przejściu napadu czują się osłabionymi i mocno zmęczonymi, co nas 
nie powinno bynajmniej dziwić; bóle głowy, wrażliwość okolicy wą
trobowej, podrażnienie żołądka, oraz wiele innych nerwowych obja
wów mogą dłużej lub krócej trwać po przejściu zupełnem napada kol
ki, zwłaszcza u kobiet wrażliwych.

Widzieliśmy zatem w jaki sposób kamienie z wątroby, a nie
równie częściej z pęcherzyka żółciowego, dostają się do dwunastnicy. 
Ztąd dostają się:

1) Do żołądka, zkąd zostają wyrzucone na zewnątrz za po
mocą womitów. Z pomiędzy tego rodzaju wypadków zestawionych 
przez D ufresne’a, na uwagę zasługuje obserwacya P e t i t a. 1 2)

Pewien portugalczyk 60-letni z przyczyny kilkakrotnych napadów kolki 
wątrobowej której zawsze towarzyszyła żółtaczka, został wysłanym do Vichy 
w roku 1840. P e t i t  znalazł lekkie obrzmienie prawego płata wątroby, 
a w miejscu odpowiadającym pęcherzykowi żółciowemu, które było dość wra- 
źliwem, wykrył w głębi istnienie guza wielkości kurzego jaja. Po trzytygod
niowej kuracji, nastąpiły gwałtowne boleści w okolicy żołądkowej, którym to
warzyszyły womity żółciowe. Chory utrzymywał, że czuł przechodzenie twar
dego ciała obcego przez gardło, prosząc aby zbadano wymiociny, że jednak 
takowe wylano, nie podobna się było przekonać o słuszności twierdzenia cho
rego. W massach jednak wyrzucanych później znaleziono sześć kamieni 
o powierzchniach oszlifowanych, z których jeden był wielkości orzecha lasko-

1) Duf re s ne  (1. c. p. 2 3 6) powiada: „Cette cessation si brusque des
douleurs, ce bien-être si inattendu, qui succèdent si vite à d'horribles angoisses, 
ont donné quelquefois, ehez des personnes impressionables et exaltées, le spectacle 
des états les q>lus singuliers: les unes se sont agemuillées rendant grâce à la pro
vidence, ou se sont jetées, en fondant en larmes, dans les bras de leurs parents; 
les autres sont restées comme hébétées, surprises ou, au contraire, se sont livrées 
à une joie, qui pouvait passer pour de la folie; quelques autres enfin, coutumières 
de leur mal, ont surpris Vassistance en se remettant tranquillement à leurs occu
pations.“ Wspomina także o pewnej obserwacyi S é g a l a s ’a. Napad gwał
towny kolki żółciowej trwał u pewnego chorego przez 45 godzin, skóra pokry
ła się zimnym potem, tak że spodziewano się rychłej śmierci. Nagle dano 
znać lekarzom zebranym w drugim pokoju, iż bóle raptownie ustąpiły. Istot
nie wyraz twarzy chorego wrócił do pierwotnego stanu, a w dniu następnym 
chory uratowany, oddał ze stolcem 40 kamieni żółciowych, miękkich, wielkości 
ziarna grochu.

2) Mem. sur. les eaux miner, de Vichy. Paris 1843.
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wego. Pomimo to boleści i womity trwały bez przerwy przez dni jedenaście, 
w czasie krótkich przerw dokuczało choremu przykre bardzo łkanie. Obliczo
no, że chory w ciągu tego czasu wyrzucił 58 misek płynu, nie mając przytem 
ani jednego wypróżnienia stolca. Żółtaczka nie była wprawdzie bardzo silną, 
ale za to chory był wycieńczonym, schudł bardzo i miał rysy twarzy zmienione. 
Mimo to jednak nastąpiło zupełne wyleczenie. W  lecie 1841 roku powtó
rzył kuracyę w Vichy, poczem napady już się nie powtarzały, (aż do Grudnia 
1842 roku).

W niektórych razach drogą tą chory pozbył się dwudziestu 
i więcej kamieni żółciowych, womitując przytem żółcią i śluzem 1) 
Czasami kamienie odchodziły jednocześnie i ze stolcom.

2) Droga przez kiszki i odbyt jest najczęstszą. Kamień zosta
je wydalonym na drugi dzień, albo później po napadzie kolki, przy- 
czem chorzy doznają niekiedy lekkiego rżnięcia. Liczba kamieni wy
dalanych tą drogą bardzo bywa różną; czasami odchodzi tylko jeden, 
lub przeciwnie wydalanie trwa przez dni kilka, przyczem chory odda
je do stu a nawet więcej kamieni. Pewien chory, leczony przez 
Caldwel l’a, 2) po przebyciu obłędu pijackiego dostał napadu kolki 
wątrobowej, który trwał przeszło dni 8, poczem na raz odeszło 9 ka
mieni, w dniu następnym 5, a w dniu trzecim tylko jeden. Po upły
wie dwóch tygodni napad powtórzył się i trwał sześć godzin, poczem 
w ciągu dwóch dni odeszło 15 kamieni. Niekiedy znajdujemy za
miast kamieni osad proszkowaty, gruby, czarny lub żółto-brunatny, 
jak to widział Pet i t  3) u pewnego 65-letniego chorego, który cier
piał gwałtowne napady nerwobólu wątrobowego, coś podobnego wi
działem i ja również u pewnej pacjentki. Większa część ziarenek 
piasku, wydalanego po każdym napadzie bardzo obficie, tak była ma
łą, iż niepodobna je było przeliczyć. Stolce do których są domiesza
ne kamienie, bywają bardzo twarde, częściej jednak pół-płynne, żółte, 
a niekiedy zawierają i krew. Przy niedokładnem obejrzeniu stolca 
nie tylko piasek ale i drobne kamyki żółciowe mogą ujść uwagi leka
rza. Dla tego też bez względu na samą wstrętność badania, należy 
je dokonywać o ile można ściśle wobec lekarza. Używa się w tym 
celu naczynia z dnem siatkowatem, na którem pomieszcza się kał.

1) Należy o tem pamiętać, że w podobnych razach kamienie mogą się 
dostawać bezpośrednio do żołądka lub dwunastnicy za pomocą przetoki 
żółciowej.

2) Lond. med. Gaz. Oct. 1 835.
3) Du mode d’action des eaux miner, de Vichy. Paris 1850, p. 104.
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Woda wlewana silnym strumieniem za pomocą pompki rozdrabnia i roz
puszcza kał, przepędzając go przez sito, nierozpuszczalne zaś kamyki 
pozostają na sicie. Jeżeli po napadzie kolki wątrobowej nie znajdzie
my kamieni w stolcach, należy się wystrzegać stanowczego twierdze
nia, jakoby przyczyną kolki nie były kamienie. Przeciwnie zdarzyć 
się może, że drobne i miękkie kamienie odchodzą bez żadnych wyraź
nych objawów. Przypominam, że nawet duże kamienie odchodzą nie
znacznie, jeżeli mogą pominąć przewody i wydalić się przez nowo
utworzoną przetokę żółciową.

Wielkość kamieni wydalanych przez odbyt bywa zwykle umiar
kowaną, od ziarna grochu do jaja gołębiego; zdarzają się jednak i tak 
wielkie jak jaje kurze. W obec takich rozmiarów kamienia niepodo
bna przypuścić, aby mógł przebyć naturalną drogę, to jest przewody 
żółciowe, musiał zatem dostać się bezpośrednio do kiszki przez przeto
kę żółciową wewnętrzną. Wydalanie tak dużych kamieni jest połą- 
czonem z przykremi objawami, gdyż z przyczyny swój objętości i 
chropowatej powierzchni ranią błonę śluzową odbytnicy, sprowadzając 
krwawienie, ból i t. p. objawy.

Chora obserwowana przez D e ram ond’a miewała napady bólów sil
nych w różnych okolicach brzucha, przyczem bywały dreszcze, womity i uparte 
zaparcie stolca, czasami występowały na brzuchu grube wałkowate wypuklenia, 
które jednak szybko znikały. Po gwałtownym napadzie bólów, przeciwko któ
remu stosowano Oleum ricini, letnią kąpiel i lawatywy z oliwą, ból nagle zmienił 
siedlisko. Chorej zdawało się, jakby cała kiszka prosta była przyżegana 
wzdłuż rozpaloném żelazem, z odbytu odpływał obficie śluz zakrwawiony, cho
ra jednak pomimo wszelkich wysileń nie mogła oddać ani trochę kału. Po 
glośnćm oddaniu znacznej ilości cuchnących gazów, wśród mocnych wysileń 
i uczucia zemdlenia nastąpiło wydalenie znacznej wielkości kamienia przez ro
zerwany i krwawiący odbyt; kamień z brzękiem upadł na dno nocnika.

Podobną historyę choroby, źle tylko w części wyjaśnianą, opi
suje Leo. 1)

Pani St., licząca lat 63, aż do tej pory prócz przemijających słabości 
była ciągle zdrową i silną; nagle w Listopadzie 1825 roku dostała żółtaczki, 
przyczem uskarża się na tępy, nieokreślony ból w okolicy wątrobowej, stolce 
odbarwione. Kuracya dwutygodniowa poprawiła jej stan, który nie ulegał 
zmianie w ciągu trzech miesięcy. Nagle bez żadnego powodu ból w okolicy 
wątrobowej wznowił się ze znaczną siłą, towarzyszyła mu jeszcze ciągła gorącz-

1) Merkw urdige Krankheitsgeschichte einer Gallensteinkranken.i t. 
d. Prag. 1826.
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ka. Jakkolwiek leczenie przeciwzapalne osiągnęło dosyć pomyślny rezultat, 
mimo to jednak chora była mocno wyczerpaną, brak apetytu, stolce nieregular
ne, szaro zabarwione a skóra przyjmuje lekki odcień żółtawy. Chora uskarża 
się na nieprzyjemne uczucie w okolicy wątrobowej, gdzie badając ręką, można 
namacać twardą wyniosłość, dającą znaczny opór. Pod wpływem środów 
,, roztwarzających“ guz zniknął, apetyt się poprawił, stolce wróciły do prawi
dłowego zabarwienia. Po miesiącu jednak napad powtórzył się po raz trzeci, 
przyczem bolesność w okolicy wątrobowej tak się wzmogła, że chora nie znosi 
najmniejszego uciśnięcia ręką. Po użyciu różnych środków zalecono chorej 
odbyć kuracyę w Karlsbadzie, dotąd przybyła w stanie zadawalniającym. Żół
taczka znikła, stolce były zabarwione prawidłowo, trawienie w porządku, brzuch 
w stanie prawidłowym. Jedynie tylko w prawem podżebrzu, a mianowicie 
w okolicy pęcherzyka żółciowego, najdelikatniejsze dotknięcie spowodowywało 
ból, który się wzmagał nic do zniesienia przy nieco mocniejszym nacisku. Cho
ra piła codziennie po 5 — 7 kubków Mühlbrunn; przez dwa tygodnie czuła się 
zupełnie dobrze, poczem zaczęły się powtarzać dokuczliwe napady. Bez żad
nego powodu zaczęły odchodzić stolce częste, z początku pomieszane ze śluzem 
i skrzepłą krwią, a następnie zawierające krew płynną w dość znacznej ilości; 
niekiedy chora oddawała tylko śluz z żyłkami krwistemi; przy każdym stolcu 
(których było 30 — 40 dziennie) chora doznawała dokuczliwego napierania 
(tenesmus), jednem słowem przedstawiał się zupełny obraz krwawej biegunki. 
Brzuch zresztą był miękki i z wyjątkiem prawego podżebrza niebolesny. Przy- 
tein chora ma lekką gorączkę, jest mocno podrażnioną i przestraszoną. Pomimo 
stosowania środków klejkich, lekko przeczyszczających, oraz lawatyw, przykry 
ten stan trwał przez trzy dni. Po zadaniu kilku wziątek odwaru senesowego 
(Inf.Sennae compos.)  dolegliwości nagle się wzmogły do najwyższego stopnia, 
tak że chora od godziny 6-ej wieczorem aż do 3-ej rano sądziła się blizką 
śmierci. Nakoniec nastąpiło wypróżnienie wśród strasznych boleści w odby
cie, przyczem słychać było , .jakby upadanie kamieni do nocnika.“ Po wy
próżnieniu ból zwolniał i chora na kilka godzin zasnęła. Stolec oddany skła
dał się ze śluzu krwawego i dwóch twardych kawałków, które po oczyszczeniu 
przedstawiły się jako dwa kamienie żółciowe walcowate, grube na cal, obecność 
na ich powierzchni licznych płaszczyzn wyszlifowanych oraz kantów, świadczy
ła, że więcej jeszcze kamieni znajdować się musi. Chora zmęczona utrzymy
wała, że podobnych bólów nie przechodziła nawet podczas porodów, stan jej 
dość dobry. Ponieważ parcie na stolec i odchodzenie śluzu trwa ciągle zale
cono po trzech dniach środek czyszczący, skutkiem czego po niewysłowionych 
trzygodzinnych dolegliwościach wyszedł trzeci kamień, zupełnie podobny do 
dwóch pierwszych. W dwa dni później po pięciogodzinnych boleściach odszedł 
kamień czwarty Teraz dopiero po upływie dziewięciu dni chora oddaje kał 
sformowany ciemno-zabarwiony. Zwolna chora mocno wycieńczona zaczęła 
przychodzić do sił, wszystkie objawy chorobliwe ustąpiły z wyjątkiem bolesno- 
ści w okolicy pęcherzyka żółciowego, która pozostała w dość umiarkowanym 
stopniu po trzytygodniowej dalszej kuracyi w Karlsbadzie. Zima następna 
przeszła dosyć dobrze, nawet bolesność stopniowa ustępowała, podejrzenie bu
dziło tylko samo zabarwienie kału, które ulegało dość częstym zmianom. 
Kamienie więcej nie odchodzą.

24Bibl. Um lek .—Choroby przyrządów jamy brzusznéj.—Pr. Henoch.
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Pzytoczona wyżej historya choroby pod wieloma względami jest 
interesującą. Autor słusznie zwraca uwagę. iż może ona służyć 
jako ciekawy przykład utajonego istnienia w ustroju wielkich kamie
ni, które do wytworzenia się potrzebowały bez wątpięnia lat całych. 
Dziwiąc się jednakże, że przejście tak wielkich kamieni przez przewo
dy nie spowodowało najgwałtowniejszych objawow nerwobólu wątro
bowego, dowodzi, że błędnie zapatrywał się na całą sprawę. Wedle 
mego przekonania kamienie bynajmniej nie przebywały przewodów, 
niepodobna bowiem przypuścić, aby to mogło nastąpić bez najgwałto
wniejszych objawów nerwobólu, womitów i t. p., przeciwnie należy 
przypuścić bezpośrednią kommunikacyę pomiędzy pęcherzykiem żół
ciowym a dwunastnicą, lub kiszką grubą, za pomocą przetoki żółcio
wej. Ciągła mocna wrażliwość z prawem podżebrzu w okolicy pę
cherzyka, oraz wyczuwalnie stwardniała wyniosłość czynią przypu
szczenie nasze tem pewniejszem; trzykrotne napady bólów, którym 
towarzyszyła gorączka należy przypisywać ograniczonemu zapaleniu 
otrzewnej, które spowodowało zrost pomiędzy pęcherzykiem a kisz
ką. Lekka żółtaczka, towarzysząca napadom, daje się wyjaśnić uci- 
śnięciem przewodu żółciowego wspólnego przez duże kamienie, znaj
dujące się w pęcherzyku, przez wysięk zapalny, powstający na ota
czającej otrzewnej, a być może nieżytowem podrażnieniem błony ślu
zowej samego przewodu i kiszki dwunastnicy; w każdym zaś razie nie 
może przemawiać za przejściem kamieni przez sam przewód, gdyż 
brak tu zupełny innych charakterystycznych objawów. Trudno bar
dzo rozstrzygnąć czy przetoka otworzyła się do dwunastnicy, czy też 
do kiszki grubej, ostatnie przypuszczenie zdaje się prawdopodobniej- 
szém, gdyż usiłowania wydalenia kamienia nastąpiły nagle, i były 
połączone odrazu z objawami podrażnienia kiszki grubej (napieranie, 
krwawy stolec], gdyby bowiem kamienie przebywać musiały przez 
całą długość jelita, na dłuższy czas przed ich wydaleniem musiałyby 
istnieć rżnięcia, nieregularne stolce i t. p. Nadmieniam jeszcze, że 
kamienie wydalone, zostały zbadane w Pradze przez P l e isch l’a, 
który znalazł w nich jako główną część składową cholesterynę.— Skut
kiem sklejania się licznych kamieni żółciowych już yv przewodzie kisz
kowym, mogą powstawać większe zlepki których wydalenie przez 
odbyt przedstawia w mniejszym lub większym stopniu pewne trudno
ści. Bermond 1) widział podobny wypadek, napad był bardzo 1

1) Lanc. franc. 2 7 Fevr. 1834.
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gwałtowny, towarzyszyły mu omdlewania, ciągle womity, puls zni
kał, kończyny zimne, aż nakoniec chory doznając uczucia, jakby kisz
ka prosta uległa rozdarciu, miał obfite wypróżnienie, złożone z cie
mno-zielonego lepkiego płynu i zlepku kamieni żółciowych wielokąt- 
nych, którego wielkość dochodziła dwóch pięści. Kamienie, na któ
rych powierzchni znajdujemy oszlifowane powierzchnie lub wydrąże
nia, dowodzą, iż istnieć muszą inne jeszcze kamienie w pęcherzyku, 
które w samej rzeczy następnie bywają wydalane. We wszystkich 
przytaczanych wypadkach widzieliśmy, że kamienie raz dostawszy 
się do kiszek, chociaż nie bez pewnych trudności, prędzej lub później 
zostają wydalono przez odbyt. Nie zawsze jednak tak bywa. podo- 
bnie jak w przewodach żółciowych kamienie mogą również ulegać za 
trzymaniu w kiszkach, najczęściej w cienkich, rzadziej w grubych, 
ślepej lub wyrostku robaczkowym. Kamienie pozostające w kiszkach 
powiększają swą objętość, gdyż do ich powierzchni zaczynają przy
wierać otaczające substancye (śluz, żółć, kał). Do tej kategoryi wy
pada zaliczyć znalezione w kiszkach przez Po rta l'a 1) massy zbite, 
wielkości jaja kurzego, których jądro stanowił mały kamień żółciowy. 
Najrzadziej kamienie zatrzymują się już w dwunastnicy, np. Cho
mel 2) starszy znalazł w dwunastnicy wypuklenie wypełnione ka
mykami żółciowemi. Bardzo duże kamienie lub zlepki kamieni mo
gą nawet uwięzgnąć w kiszce cienkiej, a zamknąwszy jej światło, spo
wodować śmierć, wśród objawów towarzyszących zwykle zamknię
ciom przewodu kiszkowego. Pojmujemy, że może być mowa tylko 
o dużych bardzo kamieniach, które nienaturalną bezpośrednią drogą 
dostają się do kiszki; ztąd niepodobieństwem jest rozpoznanie zamknię
cia światła kiszki przez kamień, zwłaszcza gdy nie poprzedzały 
objawy kolki żółciowej. Dowodzą tego spostrzeżenia Monod’a, 
Renault'a i Régniera 3 ), von der B y l’a, 4) gdzie sekcyą stwier
dzono istnienie przetoki pomiędzy pęcherzykiem i kiszką dwu
nastnicą.

Kamień żółciowy, dostawszy się do dwunastnicy przez nienormalny otwór 
(przetokę), zatrzymał się w górnej części jelita czczego, i tak ściśle zamknął

1) Anat. méd. V 318.
2) Hist. de 1'acad. roy. 1710 Obs. anat. 3.
3) Dufresne 1. c. ‘269.
4) Trans, of the path. soc. VIII 23 1

24*



światło kiszki, iż część jej położona wyżej oraz żołądek były znacznie rozsze
rzone, gdy tymczasem kiszki leżące niżej mocno pokurczone. Wśród podo
bnych warunków objawy były mniej więcej następujące: nagle zjawiały się wo- 
mity trwające aż do śmierci, z początku chory oddaje śluz, żółć, resztki pokar
mów, następnie i kał, górna część brzucha bolesna i mocno wzdęta, gdy tym
czasem dolna była zapadniętą, zaparcie stolca nie dające się niczem pokonać, 
niekiedy dawała się wyczuwać twardość odpowiadająca położeniu kamienia, 
chory upada raptownie na siłach, ulega porażeniu, wszystko kończy się pomię
dzy szóstym a ósmym dniem śmiercią, jeżeli kamień nie może się drogą ubocz
ną dostać do kiszki grubej. U chorej obserwowanej przez Monod’a badanie 
ręką brzucha zdaje się ułatwiło tak szczęśliwe zejście. Autor powiada: „Aussi
tôt après cet examen, et probablement par suit de cet examen, la malade se plai
gnit d'avoir Senti quelque chose, qui se déplaçait dans le ventre. Quelques heures 
après, elle rendit un calcul dans une selle, et aussitôt tous les symptômes disparu
rent, la douleur cessa et la malade revint promptement à la santé.“ Freri chs  
(Il p. 528) opisuje wypadek podobny. 1)

Przyczyny.  Kamienie żółciowe wytwarzają się przeważnie 
u osób, które przebyły już 40 rok życia, oraz u kobiet  2).

W Paryżu, gdzie istnieją dwa wielkie szpitale dla starców, t. j. 
Sulpetrière dla kobiet i Bicètre dla mężczyzn, daleko częściej obserwo
wane bywają wypadki kolki żółciowej w pierwszym aniżeli w drugim. 
Wiele z kobiet cierpiących na kamienie ma wielką skłonność do nabie
rania tuszy. Wedle twierdzenia niektórych lekarzów, istnieje pewnego 
rodzaju usposobienie do tej choroby, a Ch. Pet i t  z Vichy utrzymuje, 
iż u dzieci jednej familii wytwarzały się zawsze kamienie, pomimo naj
troskliwszego leczenia. Charłactwo rakowate zdaje się sprzyjać wy-
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l) Za wielką rzadkość mogą być uważane dwie następujące obserwa- 
cye: 1) Bolesne odejście 13 kamieni, uznanych przez Gmel i na  za żółciowe, 
przez cewkę moczową. Mocz bywał często zabarwionym zielono i zawierał 
wtedy odpowiednią ilość barwików żółciowych. Faber w Schmi dt ’a 
Jahrb. 1840 t. X X V I I  p. 48). 2) Obrzmienie wątroby, w ciągu czterech
miesięcy co trzy tygodnie napady kolki wątrobowej, po każdym napadzie odcho
dzą przez odbyt kamienie żółciowe i pęcherzyki bąblowca; zupełne wyleczenie 
w Vichv. (Perrin,  Union, méd. 20 Feor. 1841). W pierwszym razie mu
siał nastąpić zrost pęcherzyka żółciowego z narządami moczowemi (miedniczki 
nerkowe lub moczowód), w drugim z wystającym nad powierzchnię wątroby 
pęcherzem bąblowca.

'2) Nie wyłącza to bynajmniej możebności wytwarzania się kamieni żół
ciowych u osób młodszych. Lieutaud.  Portal ,  Boui sson,  Cruvei l -  
h ier  widzieli kamienie żółciowe u noworodków i bardzo małych dzieci, 
Z 400 jednak wypadków zestawionych przez H e i s s ’a 15 tylko były u osób 
liczących mniej jak 25 lat, a 3 niżej lat dwudziestu. Na 600 wypadków 377 
przypada na kobiety a 243 na mężczyzn.
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twarzaniu się kamieni. Roki tansky na 379 wypadków raka zna
lazł 23 razy kamienie żółciowe.

Usposobienie starszego wieku do wytwarzania kamieni żółcio
wych polega być może na osłabieniu włókien mięśniowych, znajdują
cych się w ściankach pęcherzyka, co dozwala nagromadzać się żółci 
w tym zbiorniku, do czego i tak istnieje skłonność. Zgodnie z tem 
znajdujemy usposobienie do wytwarzania się kamieni żółciowych 
wśród wszelkich warunków, sprzyjających osłabieniu ścian pęcherzy
ka, a zatem przy siądzącem życiu, u kobiet, u artystów i uczonych, 
po długiej obłożnej chorobie oraz u więźniów. Nieczynnosć mięśniów 
ciała oddziaływa niekorzystnie na pęcherzyk żółciowy, sprzyja na
gromadzaniu się w nim żółci, a tem samem i jej gęstnieniu. Tem 
łatwiej zrozumieć można wytwarzanie się kamieni przy zamknięciu 
przewodów wyprowadzających, przyczem zastój żółci na wysoką roz
wija się skalę.

Szukano przyczyny tworzenia się kamieni nie tylko w samym 
zastoju żółci, ale także w zmianie składu samej wydzieliny; mianowi
cie też sądzono, że. nadmiar cholesteryny usposabia do jej osadzania 
się. Ponieważ zmianę składu czyniono zależną od rodzaju pokarmów, 
nic przeto dziwnego, iż przypisywano pokarmom kwaśnym, tłustym, 
mącznym lub wyskokowym przyczynę powstawania kamieni. Wszy
stkim tym przypuszczeniom brakuje pewnej podstawy, jakkolwiek 
bowiem dawno już obserwowano, że przy ciągłej mięsnej djecie mo
gą się tworzyć kamienie żółciowe, to jednakże pamiętać należy, że 
przytem grają pewną rolę inne jeszcze okoliczności, jak naprzykład 
nieczynne, gnuśne, siedzące życie. W ten sposób zapewne należy 
pojmować twierdzenie Gl issona, iż względna częstość wytwarzania 
się kamieni żółciowych u bydła rogatego podczas zimy jest następ
stwem suchej paszy; teoryę tę chciano przenieść i do patologii ludz
kiej. Nie sucha pasza jest przyczyną powstawania kamieni, lecz sa
mo karmienie w oborach, brak ruchu odpowiedniego. Czy brak ru
chu i świeżego powietrza o tyle zmienia czynność oddechania, że nad
miar węgla wpływa na zmianę wydzieliny wątrobowej, to jest czyni 
ją tłuściejszą, o tem dokładnie nie wiemy. Kładę nacisk na tę oko
liczność, że kamienie żółciowe towarzyszyć mogą podagrze oraz wy
twarzaniu się kamieni w narządzie moczowym.

Tutaj zaliczyć wypada kilka obserwacyi Bi anchi ego,  l) który po
wiada: „Novi matronam nabiłem annis gravent, qvae praeter consuetus renum cal-

l) Historia hepatica. p. 477 i 486.
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culos correpta fuit colictt dolore, crnuitu hilis et adculoritm excrétione per anum, 
'pion in folliculo fellis hospiittins J'uinse a/firma ci. Hue referri merelur obseroa- 
tio desumpta a viru nimurum Ul. In in aetalis mnie cii/ore saejiius hitem copiosc 
connût, et ipiidem semel tam crassam, nt eam cif summo lahore excernere oaluerit. 
1’ostea cero anno aetalis 55 remisit comitus hilis et successif lumburum dolar cum 
ili/suria, ipnim urina prope quacis octaoa konie parte reildenila infect; nephritis, 
inqunm, quant aliquoties comitus hilis comitnhalur. Calculuriini cel arenularum 
excrctio Uli quotiiliuna est, non per uesiefim tantum, sed et per anum cum dolore, 
ac si acus transirent. Tanta est f l l i s  et calcalontin (rems) affinitns." Trzy po - 
dobue wypadki opisuje Dufresne,  w dwóch przy użyciu wody mineralnej 
z Pongues  oprócz znacznej ilości piasku moczowego odchodziły bardzo po
myślnie kamienie żółciowe. W trzecim wypadku po kilkuletniej kolce nerko
wej i odejściu znacznej ilości piasku moczowego, pomimo kilkakrotnej kuracyi 
w Vichy, rozwinęły się napady kolki wątrobowej, a w następstwie 25 kamieni 
żółciowych oszlifowanych odeszło przez przetokę w ścianie brzusznej.

Leczenie. Odpowiednio do podwójnego charakteru choroby 
leczenie jej rozpada się na dwa działy, to jest na leczenie w czasie 
napadu i na leczenie choroby jako takiej. Lekarz najczęściej bywa 
przyzywanym, gdy kamienie przechodząc przez przewody, wywołują na
pad i tem świadczą o swem istnieniu. Sam napad stanowi pierwszy 
nieraz objaw istnienia kamieni żółciowych, dlatego też zajmiemy się 
przedewszystkiem rozbiorem kwestyi, jak należy leczyć podczas 
napada.

Lekarz wezwany po raz pierwszy do chorego z gwałtowną kol
ką wątrobową, może łatwo znaleść się w trudnem położeniu. Jeżeli 
chory dawniej przebywał podobne napady i oddawał kamienie żółcio
we przez odbyt, rozpoznanie, a tem samem i leczenie, bardzo się ułat
wia; w razie jednak gdy napad jest pierwszym, rozpoznanie będzie 
trudném, wahamy się, czy uważać cierpienie za kardjalgę nerwową 
lub opartą na owrzodzeniu żołądka, czy też za kolkę żółciową, gdyż 
najważniejszy objaw, to jest żółtaczka, wtedy dopiero występuje, sko
ro kamień opuścił wązki przewód pęcherzykowy i wszedł do przewo
du żółciowego wspólnego, chwila ta odpowiada zwykle zwolnieniu 
dolegliwości. Jeżeli przytem, jak to się często zdarza, nastąpi prze
krwienie i powiększenie rozmiarów wątroby, lekarz mimo woli wpada 
na myśl, że ma do czynienia ze sprawą zapalną, a chcąc zadosyć uczy 
nić własnemu przekonaniu, rozpoczyna leczenie ogólnym krwi upu
stem. Szczęściem, że upust krwi, wywołując ogólne osłabienie, wpły
wa także zwalniająco na kurczowo ściśnięte przewody żółciowe, 
czém przyczynić się może do szybszego przejścia przez nic kamienia. 
Z tego właśnie powodu możemy bez wielkiego skrupułu stosować śro
dek ten u osób silnych, pełnokrwistych, u których podczas napadu
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twarz jest mocno zaczerwienioną, tętno twardo, pobudzenie dość gwał
towne.

Usprawiedliwiono będą również miejscowe upusty krwi przez 
postawienie pijawek, rozmiękczające przyparki na okolicę wątrobową, 
zwłaszcza przy znacznej jej bolesności i widocznem obrzmieniu.

Inaczej postępować wypada, gdy mamy do czynienia z osobami 
mniej silnemi, nerwowemi, których twarz podczas napadu jest bladą, 
zapadniętą, tętno małe, częste, wyraźne zajęcie całego układu nerwo
wego. W takich razach nic nie jest mniej wskazanem od środków 
przeciwzapalnych, najlepiej przystąpić natychmiast do środków koją
cych. Z pomiędzy nich utrzymało dawną swą sławę opium i nowszy 
octan morfiny. 1) Nie należy jednak bawić się. dawkami małemi, 
wypada śmiało podać 1/2 grana morfiny lub 10—12 kropel tinct. The- 
baicae, co godzina, dopóki ból nie zwolnieje, bez względu nawet na 
sprowadzenie lekkiego odurzenia. Skoro ból wolnieje a chory zaczy
na usypiać, środek odstawiamy. Gdyby następowały womity zaraz 
po każdej dawce, najlepiej będzie dawać opium w lawatywach (12— 
15 kropel Tinct. opii co godzina), a w razie dłuższego trwania napadu 
zastosować środek przez skórę 1 2) (Bricheteau). Celem ukojenia 
pragnienia można dać choremu wodę zwyczajną z cukrem lub wodę 
selcerską, która łagodzi przykre nudności. Przy ciągłych womitach 
dajemy do łykania po kawałeczku lodu, środek ten najbardziej 
polecam.

Do rzędu środków kojących należą letnie kąpiele, ogólne lub 
połowiczne, które podczas napadu można stosować z wielką korzyścią. 
Portal  dozwalał chorym zasnąć w kąpieli, dolewając ciągle ciepłej 
wody. Inni przeciwnie zalecają zimne, a Br i chet eau w kilku 
wypadkach, gdy go wszystkie zwykłe środki zawodziły, zastosował 
z dobrym skutkiem pęcherze z lodem na okolicę żołądkowy i odpowie
dnią część grzbietu.

Skoro gwałtowne objawy zwolnieją i zaczyna się rozwijać lek
ka żółtaczka oraz kulisto wypuklenie pęcherzyka, wnosimy że kamień

1) Dawano również z dobrym skutkiem Extract. belladonnae (1/3 grana 
co dwie godziny), ( L o l a t t e Gaz. méd. 1834. II. 1). Inni zalecają lawatvwv 
z odwaru tytoniu, wdechania chloroformu, albo lawatvwv z jego alkoholowego 
roztworu, ( B o u c h u t .  Bullet. de ther. L X I  p. 43).

2) W  chwili wydania niniejszego dzieła, zastrzykiwanie podskórne nie 
było jeszcze tak rozpowszechnionym ja k  dzisiaj. Może ono w zupełności za 
stąpić wszystkie inne metody, wedle których stosowano środki kojąco przv n a 
padzie. Działa szybko i bez żadnych dalszych przykrości. (Przyp. tłómacza).

NERWOBÓL SPLOTU WĄTROBOWEGO.
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przebył przewód pęcherzykowy i wszedł do przewodu żółciowego 
wspólnego, należy wtedy zmniejszyć dawkę środka odurzającego 
i dawać ją rzadziej. Nie posiadamy środków, któreby ułatwiały 
przejście kamienia przez przewód żółciowy, najmniej zaś odpowiednie- 
mi będą środki wymiotne, które jednakże zalecano. l) Dopiero po 
zupełnem ustąpieniu bólów dobrze będzie zalecić środek lekko czy
szczący, aby przyśpieszyć przejście kamieni przez kanał kiszkowy. 
Nie oczekujmy jednak ich wydalenia po jednorazowem daniu środka, 
przeciwnie należy go powtarzać w pewnych odstępach czasu (co 24— 
48 godzin) dopóki znikanie żółtego zabarwienia skóry nic przekona 
o oczyszczeniu przewodów żółciowych. W wypróżnieniach kało
wych przesyconych żółcią możemy znaleść wtedy kamienie, przy ści- 
słem badaniu stolców. Mniej ważnym jest wybór środka czyszczą
cego, oleium ricini, senes, środki solne są równie dobre, a kalomel za
lecany przez Baundersa nie zasługuje na pierwszeństwo. Po usu
nięciu napadu, najważniejszem zadaniem dla lekarza powinno być za
pobieganiu jego powtarzaniu się. Możemy osiągnąć cel ten jedynie 
przez roztworzenie już istniejących kamieni i zapobieżenie wytwarza
niu się nowych.

Czyż istnieją środki, które by były w stanie roztworzyć kamie
nie już istniejące w pęcherzyku żółciowym? Jedynem ciałem będą- 
cem w zetknięciu z kamieniami jest sama żółć, wszystkie więc lekar
stwa, którym przypisywać własność roztwarzania kamieni, musiały 
by być w stanie udzielania swych własności żółci, gdyż same przez 
się bezpośrednio nie mogą działać na kamienie, jak to ma miejsce przy 
chemicznych doświadczeniach, dokonywanych zewnątrz ustroju ży
wego.

Z pomiędzy środków roztwarzających największą sławę pozy
skał zalecąny przez lekarza francuzkiego Durandea.  2) Pierwo- 1 2

C H O R O B Y  P R Z Y R Z Ą DÓ W  J A M Y  B R Z U S Z N E J .

1) Przy kurczeniu się mięśniów brzusznych, wywołanem przez womity, oraz
mocném wstrząśnieniu, sądzono że odejście kamieni ułatwia się; dlatego to le
karze angielscy zalecają podobnym chorym podróż morską, licząc na po
myślne oddziaływanie choroby morskiej. Inni zalecają, w tym samym celu 
jazdę konną. Istotnie znamy przykłady, że jazda naprzykład bryczką bez 
resorów ułatwiła odejście kamienia uwięzgniętego w przewodzie żółciowym 
wspólnym ( Voi s i n w Transact. mal. franc, p. .126). Pojedyncze jednakże 
wypadki nie mogą jeszcze zachęcać do stosowania .środków tak gwałtownych, 
zwłaszcza podczas samego napadu.

2) Mém. de 1’acad. de Dijon. 179 0.
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tnie to lekarstwo było złożone z trzech części eteru siarczanego 
i dwóch części olejku terpentynowego, należało go dawać dopiero po 
dłuższem stosowaniu środków roztwarzających i lekko przeczyszczają
cych, zrazu po 4 gramy i filiżankę serwatki. W ogóle chory miał 
wyżyć 500 gramów. Jeżeli środek wywoływał niespokojność i ból 
w okolicy wątrobowej.stosowano upusty krwi i kąpiele; w razie prze
ciwnym przy bezbolesnem obrzmieniu wątroby, ogólnóm osłabieniu) 
dawano środki tonizującc i lekko przeczyszczające. Przepisy powyż
sze poparte przytoczeniem dwudziestu historyi chorób, weszły bardzo 
w użycie; sławni lekarze stwierdzili roztwarzające działanie środka, 
i dziś jeszcze metoda ta liczy wielu zwolenników. Ponieważ środek 
miał smak przykry i drażnił żołądek (uciskanie, nudności, womity), 
usiłowano zmienić formę o tyle, aby środek był znośnym w użyciu. 
Duparcque zamiast olejku terpentynowego, zaczął używać ol. ri- 
cini (A ether. sulph. 4 gram, ol. ricini 60 gram, wziąść łyżkę stołową 
w ciągu doby), przypisując tej modyfikacyi wyborne działanie, nawet 
kojące. Dzisiaj nie możemy przyznawać podobnych własności ani 
środkowi Durande'a, ani też preparatem jego naśladowców. Zważy
wszy jak powolnie i słabo działa środek ten na kamienie zewnątrz or
ganizmu. że w samym ustroju nie może nawet wejść w bezpośrednie 
z niemi zetknięcie (działania w formie pary, jak to utrzymywał Du- 
rande,  niepodobna przypuścić), zmuszeni jesteśmy porzucić myśl 
o podobnem działaniu środka 1)• W wielu jednakże razach niepodo
bna przeczyć, że śropek istotnie działa, co zresztą popierają obserwa- 
cye lekarzów znamienitych w swym zawodzie. Działanie to staramy 
się wyjaśnić na innej drodze; Thénard przypuszczał że środek po
maga do przejścia kamieni przez przewody, już to ze względu na 
przeciwkurczowe działanie eteru, już też na działanie drażniące kiszkę

 1) Już Bi ano hi w swój Historia hepatiea p. 487 wyraża się o tem 
w następujących słowach: .S'ed licet alupta hujusmodi. calculas speciutim sice e e-
cte fragentia atque soloentia (hepatica etiam lit kontr iplica ilicunt) ab auloribus 
plurimis decanteutur, tuta tamen hujusmodi saxifrmja (non secus ac renalia aut 
uesicalin) reperla sont hucusque itulla. In kherebinlhine spiritu, quod ad solven- 
dos hus calculas menstruum aliis omnibus ejjimcins esse, a non paucis perhibititr, 
ru jus libet generis cgsticas atque Ju/jx (tiens calculas per /dures tlies immersiiiius, 
exteniumque cnlorem nuturali hepatica analogum diligenter addidimus; neque 
allant umquam, vel minimain dissolubilem habitudineineoriimquipiamsortiti siwt.'1 
Duf res ne  (1. c. p. TOT) rozdrobniony kamień żółciowy pomieścił na dwa dni 
w mięszaninie zalecanej przez Duparcque ’a, ogrzanej do 30° R., poczem 
prócz lekkiego zbrunatnienia nie zauważył żadnej zmiany.



dwunastnicę,  przyczem obfitsze wydzielanie żółci usuwałoby kamień 

tkwiący  w przewodzie żółciowym. Podobne obserwacye należy 

przyjmować nadzwyczaj ostrożnie; zresztą ła two zrozumieć złudzenie, 

jakiemu ulegli D u r a n d e  i D u p a r c q u e , którzy po zastosowaniu 

swego środka widzieli rozdrobnione kamienie w wypróżnieniach stol 

cowych; wiemy przecież, że przy używaniu olejów tłustych,  jak rącz- 

nikowego, migdałowego i t. d. w dawkach większych,  bardzo często 

znajdują się w kale grudki ,  wielce podobne do kamieni żółciowych 1). 

Oprócz środka tego przypi sywano alkaliom działanie roz twarza

jące na kamienie żółciowe: niepodobna też zaprzeczyć,  że sole a lka l i 

czne odgrywają  w rzeczy samej ważną rolę przy leczeniu kolki wą

trobowej.  Żółć alkaliczna rozpuszcza choleste rynę  i związek wapna 

z cholepyrrhiną,  o czem świadczą nadgryzienia  powierzchni kamienia,  

a nawet  zupełny zanik wars twy cholesterynowej. Mogłoby być mo- 

żebne m wywołanie  rozpuszczenia, g d y b y  za pośrednictwem krwi udało 

się uczynić żółć mocno alkaliczną.
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Ciekawym pod tym względem jes t  list Dr. M o j o n  prof. w Genui 

(Revue med. Juin. 1844). Powiada w nim. „ P o  użyciu pewnej ilości słodkie

go oleju,w kale dosyć często znajdujemy okrągłe lub owalne kamyczki wielko

ści ziania grochu, migdała, a nawet większe jeszcze. Mając kolor zielonkowa- 

ty, przeświecają, są dosyć twarde i palą się w płomieniu trzeszcząc. Massy te 

bywają uważano za kamienie żółciowo, których wydalenie zostało spowodowa- 

nem lub u łatwionem przez olej przyjęty. Chcąc nabyć w tym względzie p e 

wności, należało by przedewszystkiem przekonać się, czy twory te tłuszczowo 

twarde (adipocire) nie są produktem fizyczno-chemioznej przemiany samego 
oleju, przebywającego kanał pokarmowy. Często bardzo, zwłaszcza we W ło 

szech i południowej Francyi, których mieszkańcy używają obficie oliwy do p o 

traw, znajdujemy massę podobnych kamyków w wypróżnieniach stolcowych. 

Czyżby nie można tlómaczyć ich powstawania stwardnieniem lub zmydleniem 

spożytej oliwy przez połączenie się z odrobiną białka lub alkalicznej soli, albo 

też wessuniem części płynnej (olein)  z pozostawieniem części stałych fm a rg a 

ryn i stearyn), które łącząc się następnie z barwikiem żółci w kiszkach, p rzy j 

mują barwę pomarańczową lub zieloną? Chcąc się przekonać, iż istotnie ka- 

myki te nic są pochodzenia żółciowego, dosyć będzie zalecić zdrowemu zupeł
nie człowiekowi używanie przez parę tygodni po parę decigramów oliwy dzien

nie. Już  po upływie 2 0 —  30 godzin znajdziemy w kale kilka podobnych 

tłustych grudek, często zmieszanych z płynnym tłuszczem jeszcze. Liczba 
i wielkość wydalanych grudek nie pozwalają przypuszczać, aby wszystkie znaj

dowały się kiedyś w pęcherzyku żółciowym i przebywały przewody żółciowe. 

Zresztą spotykamy j e  w wypróżnieniach tylko dotąd, dopóki chory lub osoba 

zdrowa używa znaczną ilość oliwy, znikają, skoro przestajemy dawać ten 
środek"
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Tą też myślą powodowani, zalecamy używanie w znacznej ilości 
wód mineralnych obfitujących w sole alkaliczne. Ilość żółci zwiększa 
się znacznie przytem, co ułatwia jeszcze usunięcie z przewodów re
sztek kamieni cholesterynowych lub innego składu. Ch. P etit 
w wypróżnieniach pewnej damy, cierpiącej od dawna na kolkę wątro
bową i pijącej z tego powodu wodę Vichy w znacznej ilości, znalazł 
massę okruchów złożonych z barwika żółci, jak się o tem przekonał 
Dufresne. 1 )

Z pomiędzy środków alkalicznych używamy najchętniej samego 
węglanu sody (w wodach Vichy, Ems i innych) oraz w połączeniu 
z siarczanem, jak to znajdujemy w wodach Karlsbad i Marjenbad. 
Stara sława tych źródeł pod względem cudownego prawie usuwania 
dolegliwości wywołanych przez obecność kamieni żółciowych, stwier 
dza się z każdym rokiem, a obserwacye miejscowych lekarzów źródło
wych przedstawiają materjał bardzo ciekawy pod tym względem. 2) 
Wody wspomniane stosujemy wewnętrznie i w postaci kąpieli. Bar
dzo często podczas używania kuracyi w miejscu kąpielowóm następu- 
puje wydalanie kamieni, czemu towarzyszą mniejsze lub większe bóle, 
co należy zapewne przypisać obfitemu wydzielaniu żółci. Z powodu 
ważności przedmiotu pozwalam sobie przytoczyć kilka pouczających 
przykładów.

Pani G. wysiana do Vichy przez C h m e l'a dnia 17 Lipca 1811 roku, 
od kilku lat cierpiała na napady kolki wątrobowej bez żółtaczki. W okolicy 

pęcherzyka żółciowego znaleziono lekkie obrzmienie i nieco wrażliwości na 
ucisk, chora przedtem dobrej tuszy, znacznie schudła. Podczas sześciotygo

dniowego, pobytu w Vichy miała dwa napady, które na kilka dni przerywały 

kuracyę; nawet po powrocie do domu było jeszcze parę napadów mniej gwałto
wnych. Stan jednak ogólny znacznie się poprawił i dlatego chora przybyła po 

raz drugi do Vichy w 1812 roku. Po kilkodniowej kuracyi dostała gwałto

wnego napadu, który trwał przez trzy dni. Byt to napad najgwałtowniejszy, j a 
ki przebywała, mimo to jednak  pozostawała po parę  godzin w kąpieli.  Po 

sześciotygodniowej kuracyi udała się na wieś, gdzie piła dalej wody i brała a l 

kaliczne kąpiele. W ciągu następnych miesięcy bywały jeszcze napady, a po- 

między niemi niektóre dosyć gwałtowne. Być może, że w czasie tym odeszła 
reszta kamieni, gdyż odtąd zdrowie wróciło, a chora nabrała dawnej swej tu 

szy. ( P e t i t ) .
Zakonnica, licząca 49 lat, cierpiała oddawna na kolkę wątrobową, przy

była 15 Maja 1850 roku do Vichy, gdzie już przed laty piętnastu doznała ul-

1) l. c. p. 1 12.
2) P e t i t  Mem. sur les eaux miner, alcal. de Vichy 1843;  Du mode 

d'action des eaux miner, de Vichy 1 850.
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gi. Od kilku lat napady wróciły się z wielką gwałtownością, towarzyszyła im 

silna żółtaczka, a ciągle doznawała bólu w prawym boku. W chwili przybycia 

do Vichy praw e podżebrze było napiętem  i nie znosiło najm niejszego ucisku; 

przytem  silna żółtaczka traw ienie się poprawiło, a po dwutygodniowej kuracyi 
odeszła massa drobnych kamyków żółciowych bez żadnego bólu. W ychodziły 

ze stolcem przez 8 — 10 dni, i to niekiedy w tak znacznej ilości, że niepodobna 
było zebrać wszystkich. P o  tych wypróżnieniach podżebrze prawe zmiękło, 

ból ustąpił, a chora opuściła Vichy w stanie zupełnie zadaw alniającym . 

( P e t i t ) .

(Z własnej  mej praktyki) .  Pani D. licząca. 65 lat wieku utrzy
muje, że przed kilkoma laty miała gwałtowny napad „kurczu żołądka", który 
się więcej nie powtórzył. W Sierpniu 1850 roku zostałem do niej nagle wez
wany. W porze popołudniowej dnia poprzedniego miała boleści w górnej czę
ści brzucha i grzbietu, które w ciągu nocy i następnego poranku wzmogły się 
niesłychanie. Chora przedstawiała wszystkie objawy zapalenia otrzewnej, wy
wołanego przedziurawieniem żołądka. Ogromny upadek sił, szara barwa twa
rzy, kończyny, nos i policzki zimne, bóle gwałtowne w okolicy żołądkowej 
i prawem podżebrzu a szczególniej na grzbiecie, wielka wrażliwość tych części 
na najlżejsze dotknięcie; chora stęka i jęczy, niekiedy krzyczy głośno, tętno sła
be, drobne, nienasycone pragnienie, womity śluzowo-żółciowe pomięszane 
z przyjętym pokarmem, niepokój, rzucanie się i t. d. Zaleciłem po 1/3 gra
na morfiny co godzina, ciepłe okłady na brzuch i ogrzewanie chłodnych nóg. 
Pod wieczór gwałtowne bóle zwiolniały, po sześeio-godzinnem gwaltownem na
tężeniu; chora rozgrzewa się, w nocy się poci, jest lekko odurzoną. W dniu 
następnym stan dobry, oprócz silnego zmęczenia. Dwa lata po owym napa
dzie upłynęły zupełnie spokojnie. Dopiero na wiosnę 1852 roku zaczęło po- 
bolewać podżebrze prawe i okolica żołądkowa, co zwiastowało nowy napad. 
Istotnie w osiem dni później miału silny napad podobny do poprzedniego, który 
trwał przez 9 godzin i ustąpił przy leczeniu raz wyprobowanem. Na drugi 
dzień po napadzie zauważyłem wyraźne żółte zabarwienie twarzy i łącznicy oka, 
co mi wyjaśniło ostatecznie naturę choroby, chociaż w wypróżnieniach nie zna
lazłem kamieni żółciowych. Ponieważ już w pięć tygodni napad się powtó
rzył, uważałem za stosowne posłać chorą na pięć tygodni do Karlsbadu. 
W  czasie kuracyi miała znowu silny napad, który powtórzył się zaraz po po- 
wrocie do domu (w jesieni 1 8 52 roku), od tego czasu napadu więcej nie było. 
W  lecie 1853 roku udała się powtórnie do Karlsbad, poczem aż do Stycznia 
1853 roku czuła się zupełnie zdrową. W tym czasie dopiero zaczęła dozna
wać bólów w podżebrzu prawem i okolicy żołądkowej, które nie były zbyt silne, 
i po użyciu opium ustąpiły. Odtąd aż do śmierci w roku 186 1 była zupełnie 
wolną od wszelkich dolegliwości ze strony wątroby. U innego chorego, które - 
go obserwowałem podczas kuracyi w Karlsbadzie odeszło po silnym napadzie 
1 4 kamieni żółciowych.

De Carro wspomina o pewnym chorym, który już po trzydniowej ku
racyi w Karlsbadzie zaczął oddawać masse kamyków wielkości ziarna grochu, 
któremi mógł napełnić parę pudełeczek. Inny pacjent, szlachcic włoski odda
wał codziennie bez przerwy po łyżce stołowej piasku żółciowego i massę kamie
ni różnej wielkości, raz nawet było ich 270 w ciągu 24 godzin; kolor ich zwy
kle żółty, a kilka było niebieskich. Przytem był w ciągłej obawie z przyczy-
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ny takiej obfitości kam ieni i uskarżał się na burczenie w brzuchu. Po dwu
miesięcznej k u rac ji w Karlsbadzie udał się do Franzensbad, gdzie nie czuł się 

dobrze z przyczyny zatrzym ania wypróżnień. T o go skłoniło do powrotu do 

Karlsbad, gdzie po rozpoczęciu pow tórnem k u rac ji zaczął na nowo oddawać 

piasek i kam ienic żółciowe.

Jakkolwiek jednokrotna kuracya może dać pewien skutek, nie 
należy jednakże nią się ograniczać, a!e powtórzyć ją po raz drugi, 
a nawet i częściej. W szyscy bowiem lekarze zgadzają się w tym 
względzie, iż długoletnia nawet przerwa pomiędzy nąpadami nie do
wodzi jeszcze zupełnego wyleczenia. Powtórzenie kuracyi nie tylko 
usuwa resztki kamieni jeszcze niewydalonych, lecz co najważniejsze, 
zdaje się usuwać usposobienie do wytwarzania nowych. Zdarzają się 
liczne wypadki, że po wydaleniu wielu kamieni przy użyciu wód al
kalicznych, nawet najszczegółowsze badanie nie wykrywa ich więcej 
w wypróżnieniach. Zdaje się, że kamienie uległy zupełnemu roztwo
rzeniu, co jest prawdopodobniejszém od usunięcia usposobienia do no
wego ich wytwarzania. Gdzie postronne warunki nie pozwalają na 
użycie wód na miejscu, potrzeba się ograniczyć do wód przesyłanych 
naturalnych lub sztucznych, które zawsze mieć będą pierwszeństwo 
przed innemi środkami alkalicznemi, t. j. węglanem, cytrynianem 
i octanem potażu lub sody. Zachwalane przez wielu, chociaż nie do
wiedzione dostatecznie, działanie soków roślinnych świeżo wyciśnię
tych, polega zapewne na tem, że w sokach tych znajduje się dosyć 
dużo alkalii.

Obok użycia alkalii zalecamy odpowiedni ruch na świeżem po
wietrzu, letnie kąpiele, a przedewszystkiem stosowną dietę. Za na
pój dajemy wodę alkaliczną (Setters, Soden, Fachingen Wildungen) 
zakazujemy zaś wszelkich napojów wyskokowych. Umiarkowane 
użycie herbaty i kawy jest dozwolonym. Obiad powinien być umiar
kowanym, lekkim, dobrze przyrządzonym i składać się przeważnie 
z potraw roślinnych. Zakazuje się zupełnie albo przynajmniej do pe
wnego stopnia, wszystkich pokarmów tłustych i niektórych ryb (wę
gorz, karp’). Bouchardat poleca pokarmy mączne, zwłaszcza kar
tofle, z przyczyny, że obfitują w części alkaliczne l).

1) Zastosowanie tej d jety  znajduje potwierdzenie w doświadczeniach 

N a s s e ’go (Commeutatio de hitis quotidie a cane sécréta copia et indole. Marbur
gi 1851). Założono psu sztuczną przetokę żółciową, otóż przy pokarm ie 
mięsnym ilość odpływającej żółci a szczególniej stałych j ej  składników znacznie 

się zwiększała, działo się przeciwnie przy pożywieniu złożonem wyłącznie
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Leczenie chirurgiczne tara tylko znajduje zastosowanie, gdzie 
się ma utworzyć przetoka na zewnątrz lub już się utworzyła. Pet i t 
i inni radzą operować już wtedy, gdy skutkiem zamknięcia przewodu 
żółciowego wspólnego, pęcherzyk ulegnie nadmiernemu przepełnieniu 
i jest kulisto wypuklonym. Celem operacyi jest zapobiegnąć w tym 
razie pęknięciu pęcherzyka i wylaniu się żółci do jamy otrzewnej; 
niebezpieczeństwo operacyi polega na trudności rozpoznania, czy pę
cherzyk zrósł się ze ścianą brzuszną lub nie. Cech y podawane w tym 
względzie są bardzo niepewne, jeżelibyśmy więc w ogóle zamierzali 
przystąpić do operowania, należy posługiwać się metodami, jakie sto
sowaliśmy przy otwieraniu ropniów wątrąby i pęcherzy bąblowca, 
a mających na celu wywołanie zrostu ze ścianą brzuszną. Po otwo
rzeniu pęcherzyka dla ułatwienia odpływu wprowadzamy w rankę ru- 
reczkę. Przygotowania dla wywołania sztucznych zrostów są zby
teczne, gdzie wyraźnie zaczyna się tworzyć ropień i przetoka. W ra
zach podobnych, gdy ropień nic otwiera się dosyć prędko, możemy go 
przeciąć bisturem. Zgłębnik wprowadzony do otworu, wykaże obe
cność kamieni, których wyjście można ułatwić, rozszerzając otwór za 
pomocą świeczek (bougies) i gąbki prasowanej, oraz zmiękczając go 
przyparkami. Jeżeli kamienie same nie wychodzą, można je powyj
mować za pomocą cążek, a gdy są większe wykonać ich rozdrobnienie 
(lithotripsis), poczem kawałki wypłukuje się za pomocą wstrzykiwać. 
Wszystkie tego rodzaju operacye. zwłaszcza otworzenie nożem, wy
magają wielkiej ostrożności, i dlatego też gdy kamienie nie są zbyt 
wielkie nie należy' się śpieszyć z operowaniem, ale oczekiwać raczej 
wydalenia ich drogą naturalną 2). Gdyby zagojenie się przetoki gro
ziło niebezpieczeństwem jakiegobądź rodzaju, można niedopuścić do 
zagojenia, wkładając w przetokę zwitek szarpi.

z chleba i kartofli. Dodatek tłuszczu i wody zwiększał również ilość żółci, gdy 
tymczasem roztwór węglanu sody zmniejszał jej ilość, oraz ilość bezwzględną 
jej składników stałych. Ztąd wyprowadzamy wniosek, że alkalia połączone ze 
znaczną ilością wody, jak to właśnie ma miejsce w wodach mineralnych, dzia
łają z dwóch względów korzystnie przy kamieniach żółciowych, tojest zwiększa
ją ilość żółci, zmniejszając jednocześnie jej gęstość.

l) Wypadek świetnego skutku stopniowego rozszerzenia był obserwo- 
wanym przez Levaeher'a i znajduje się opisany w dziele Dufre sne  a (I. 
c. p. 482).



D O D ATEK .

I Wadliwe trawienie.—Dyspepsya.

Objawy wadliwego trawienia były tłomaczone rozmaicie, stoso
wnie do pojęć panujących w medycynie. Szczególniej po powstaniu 
szkoły anatomo-patologicznéj, która przy każdem zboczeniu czynności 
domagała się wykazania zmian materyałnych w przyrządzie, objawy 
zebrane w całość pod dosyć nieokreśloną nazwą dyspepsyi, starano się 
zawsze odnieść do ostrego lub przewlekłego nieżytu błony śluzowej 
żołądka lub dwunastnicy. Częstokroć nie znaleziono na to dowo
dów na stole sekcyjnym, mimo to jednak nazwa ..nieżyt żołądka1- 
zaczęła odgrywać podobną rolę, jak dawniejsze „osłabienie atoniczne 
trawienia,“ tak zwany „Status sabarvalis, gastricus, pituitosus i  t. d. 
Nowsze pojęcia, oparte na zmianach chemicznych ograniczyły do pe
wnego stopnia pogląd anatomo-patologiczny, zaczęto nabierać przeko
nania, że objawy dyspepsyi mogą występować i bez zmian materyal- 
nych błony śluzowej, że powodem ich może być wprowadzenie do 
żołądka pokarmów jakościowo lub ilościowo szkodliwych, wadliwa 
czynność nerwów, nieodpowiednie wydzielanie soków trawiących, 
zwłaszcza żołądkowego. Być może. że przyszłość, posługując się 
udoskonalonemi metodami badania tkanek, znajdzie zmiany w budo
wie ich w tych nawet razach, gdzie dzisiaj dopatrujemy się jedynie 
zmian funkcyonalnych, tym sposobem i pojęcie dyspepsyi byłoby 
więcej określonem. Do podobnej kategoryi badań zaliczam oberwa- 
cye H. Jonesa 12) D Schlapfera   2), Habershona 3) i Fosa 4),

1) Med. chir. Trans. XXXVII 1851.
2) Vi rek owa Archiv. VII 1. 1854.
3) Pathol, and pract. observ. London 1857. pag. 51.

4) Med. chir. Trans. XLI p. 36 1.
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którzy utrzymują, że przy suchotach płucnych i innych wyniszczają- 
cych chorobach przyczyną silnej dyspepsyi i braku apetytu jest stłusz- 
czenie i zanik gruczołów wydzielniczych żołądka, przez co i sama 
błona śluzowa ulega ścieńczeniu i bywa pokrytą białemi punkcikami 
lub większemi białemi plamami. Ze względów praktycznych najle
piej będzie rozdzielić dyspepsyę na ostrą i przewlekłą.

A. Ostra dyspepsya.

(Niestrawność, Status gastricus, saburralis, Gastricismus).

1) Ostra dyspepsya wywołana błędem w djecie  
zdarza się najczęściej. Pierwszym i najstalszym jej objawem jest 
brak apetytu /anorexia), czasem wstręt do stałych pokarmów, zwłasz
cza do mięsa, przeciwnie chęć przyjmowania napojów, szczególniej 
chłodzących, kwaskowatych. Zawsze przytem towarzyszy pewien 
objaw współczulny, t. j. ból cisnącym około czoła, albo przynajmniej 
nieokreślone uczucie zajęcia głowy, czasami zawrót przy jej podno
szeniu, ogólne osłabienie, niezdatność do wszelkiego umysłowego lub 
fizycznego zajęcia, sen, niespokojny, głęboki, ale nie orzeźwiający, 
mocz mętny z osadem. Język bywa zwykle, chociaż nie od samego 
początku, pokryty częściowym lub ogólnym biało-żółtawym nalotem, 
mniej lub więcej grubym, szczególniej przy nasadzie  1). Jama ustna * i

1 j Pozwalam sobie na zrobienie kilku uwag w tym względzie, które mogą 
posłużyć za ostrzeżenie, aby zbyt nie przeceniać wartości tego objawu. Z po
uczającej pracy M iquel’a (Prag. Vierteljahrsschrift. 1850. IV) dowiadujemy 
się, iż wilgotny, bialo-żóltawy nalot, pokrywający 1/3 część tylną języka, jaki 
napotykamy zrana u osób nawet, zupełnie zdrowych składa się: 1) Z komórek
nabłonkowych w części stłuszczalych; 2) z niezliczonej liczby pręcików długich 
na 1/50— 1/80"', grubych na 1/800''' 3 ) z blaszek dużych, brunatnych, prąż
kowanych, złożonych z komórek nabłonkowych, pręcików, ziarnistego barwika
i massy zlepiającej; 4) z kropelek tłuszczowych i 5) z maleńkich wibrionów. 
Pręciki (2) składają się z osi centralnej i drobnoziarnistej substancyi korowej, 
pierwsza wedle Kó l l i ke r a  (W an burg. Verluxndl. 1851. II) składa się ze 
zrogowaciałych blaszek nabłonkowych brodaweczek języka, druga jest siedlis
kiem grzybka nitkowatego (szerokiego na 0,006") rozwijającego się w nie
zmiernej ilości. Ko l l iker na 30 — 40 wypadków u osób zdrowych i mło
dych raz zaledwie nie znalazł substuncyi korowej, w której jednak nie zawsze 
znajdują się grzybki, dzieje się to zaledwie 3 -  4 razy na 30 wypadków.
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wilgotna z przyczyny obficie wydzielanej śliny, rzadko kiedy suchość 
w ustach, smak papkowaty, mdły, czasami kwaśny lub gorzki. Czę-

Nalot tego rodzaju towarzyrzący zupełnie dobremu zdrowiu, powstaje zapewne 
skutkiem odparowania części płynnych śliny i śluzu; dlatego też najczęściej 
zajmuje tylną część języka, która schnie pod wpływem powietrza przechodzące
go z jam nosowych do krtani; nowo-wydzielona ilość śliny lub pokarmy przyj
mowane usuwają nalot ten z łatwością. Nalot chorobliwy, trwalszy i towarzy
szący innym zaburzeniom, uważany bywa przez lekarzów za cechę podobnego 
stanu błony śluzowej żołądka, ztąd sądzili, że jego obecność jest zawsze wska
zaniem dla środków wymiotnych lub przeczyszczających. Wiadomo nam je
dnak, że są ludzie zupełnie zdrowi, którzy nie mają czystego języka, a u wielu 
oddechających ustami w czasie snu, powstaje nalot nie mający najmniejszego 
związku ze stanem błony śluzowej żołądka. Zważywszy, że przy istniejącym 
faktycznie wrzodzie lub raku żołądka język bywa czysty i wilgotny; a przeci
wnie bywa obłożonym przy zupełnie prawidłowem trawieniu, dochodzimy do 
przekonania, że przeceniano w praktyce wartość rozpoznawczą tego objawu, 
który sam przez się nie może służyć za wskazówkę do postępowania terapeu
tycznego. Zgadza się ztem i ta okoliczność, że przy wyraźnym stanie ga- 
strycznym język pozostaje czystym, co nie powinno nas powstrzymywać od da
nia środka wymiotnego, który jest z innych względów koniecznym. Zółto-bia- 
ławy okład języka dowodzi jedynie istnienia nieżytu jamy ustnej (Pfeuf fer  
Zeitschr. f  ration. Med. VII 2) , przy którym brodaweczki grzbietu języka na
siąkają wydzieliną błony śluzowej. Tenże sam nieżyt jest przyczyną innych 
jeszcze objawów, odnoszonych przez wielu do stanu żołądka, to jest ckliwy, 
papkowaty lub gorzki smak, woń niemiła z ust (towarzysząca każdej „Stomati- 
tis-‘) , częste spluwanie i t. p. Wszystkie powyższe objawy wykazują tylko 
udział błony śluzowej ust w tej lub owej chorobie; a gdy brakuje innych waż
niejszych objawów nie mogą być wskazówką do stosowania środków wypróż
niających. Przyczyny nieżytu jamy ustnej są bardzo różne, mogą to być 
bodźce działające miejscowo, zbytnie palenie cygar, psucie się zębów. W tym 
ostatnim razie nalot pokrywa język zwykle od strony chorego zęba, raz dlate
go, że po tej stronie chory nie gryzie przez co i język nie ulega ścieraniu, oraz 
z przyczy ny że psucie się zęba i pozostawanie w nim resztek pokarmów drażni 
błonę śluzową. W innych razach przyczyna bywa ogólniejszą, naprzykład za
żywanie rtęci, szerzenie się sprawy chorobliwej z innej błony śluzowej. Dla
tego też nieżyt jamy ustnej zwykł towarzyszyć prawie zawsze zajęciu gardzieli, 
i dosyć często, chociaż nie zawsze, nieżytowi żołądka i kiszek, czy to samoist
nemu, czy też powikłanemu z innemi nieżytowemi i gorączkowemi cho
robami. Ztąd łatwo pojąć, że chociaż w przeważnej liczbie wypadków zajęcie 
błony śluzowej ust znika, skoro usuniemy cierpienie główne, to jedna
kże bywają wypadki, że wymaga ono osobnego miejscowego zupełnie leczenia 
jako cierpienie samoistne. P f e uf f e r  zaleca płókanie ust słabym roztworem 
sublimatu; wedle moich obserwacyi otrzymujemy bardzo dobry rezultat przy 
użyciu azotanu srebra.

Bibl, Um, Lek.—Choroby przyrządów jamy brzusznéj,—Pr. Henoch,
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stokroć obok braku apetytu istnieją nudności, dławienia, a nawet wo- 
mity, przyczém chory wyrzuca resztki pokarmów, śluz i żółć, (tak 
zwane „Sordes sarsum turgescentes'‘ dawnych medyków). W zupeł
nie świeżych wypadkach przeładowania żołądka womity mogą mieć 
znaczenie czynności odruchowej, przełomowej (crisis), gdyż przy wy
daleniu niestrawionych lub niestrawnych pokarmów przyczyna dys- 
pepsyi zostaje usuniętą. W innych razach znowu chory ma silne bur
czenie i rznięcie w brzuchu, oddaje massę kału mocno cuchnącego, 
ale przetrawionego, poczem objawy żołądkowe zwalniają w swem na
tężeniu. Nie zawsze jednak niestrawność kończy się tak prędko 
i pomyślnie. Massa pokarmów i napojów wprowadzonych do żołądka 
może być tak znaczną, iż ilość soku żołądkowego nie wystarcza do 
jéj przetrawienia. Mamy więc do czynienia z względnym niedostat
kiem soku żołądkowego, czego następstwem jest fermentacya papki 
pokarmowej, wytwarzanie gazów i kwasów, które drażnią błonę ślu
zową, wywołują jej przekrwienie, pobudzają do obfitszej wydzieliny 
śluzu, czyli jednem słowem powstaje ostry nieżyt żołądka, który 
wśród objawów dyspepsyi trwać może parę dni, a nawet tygodni. Po
dobny skutek sprowadzają pokarmy jakościowo szkodliwe, drażniące, 
korzenne lub napoje ulegające łatwo fermentacyi. Z doświadczeń 
Beaumonta wiemy, że każde wprowadzenie pokarmu do żołądka 
wywołuje przekrwienie jego błony śluzowej, niepodobna więc powąt
piewać, aby coś podobnego nie miało mieć miejsca w wyższym dale
ko stopniu przy niestrawności. Chwilowe przekrwienie ustąpi, sko
ro usuniemy jego przyczynę, t. j. drażniącą zawartość żołądka, za po
mocą środka wymiotnego; jeśli tego nie uczynimy czyli gdy pokar
my działają przez czas dłuższy, następuje dłuższy zastój krwi w na
czyniach i rozwija się ostry nieżyt błony śluzowej. Oznaczenie chwili, 
gdy rozwija się nieżyt, ma wielką doniosłość praktyczną, gdyż przy 
istniejącym już nieżycie środek wymiotny nie tylko że nie przyniesie 
ulgi, ale przeciwnie może szkodzić, zwiększając przekrwienie błony 
śluzowej. Za cechy charakterystyczne dla nieżytu podają oprócz wy
żej przytoczonych objawów dyspepsyi, bolesność w okolicy nadbrzu- 
sznéj, womity i gorączkę: żaden z objawów tych sam przez się nie 
może rozstrzygać kwestyi. Własnowolne womity zdarzają się i przy 
prostej niestrawności, sprowadzając szybkie polepszenie. Chorzy po
dobni uskarżają się na ciśnienie i pełność w dołku, czasami nawet na 
naprężenie i ból, zwiększające się przy naciśnięciu. Objaw ten jest 
zapewne następstwem zbytniego rozszerzenia i napięcia żołądka przez 
massę pokarmów oraz wywiązujących się gazów, gdyż jak to często
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zauważyłem, środek wymiotny usuwa wszelkie dolegliwości. Co się 
tyczy gorączki, to każdy lekarz praktykujący wie bardzo dobrze, że 
niestrawność u osób drażliwych a szczególniej u dzieci wywołuje stan 
gorączkowy, zwłaszcza pod wieczór. Jeżeli przytém jest silny ból 
głowy, nudności, bredzenie, możemy sądzić, że jest to rozpoczynający 
się tyfus a u dzieci gruzełkowe zapalenie opon mózgowych; tymcza
sem środek wymiotny usuwa odrazu wszelkie groźne objawy. Dla
tego też sądzę, iż wszelkie objawy mające charakteryzować ostry nie
żyt żołądka, są bardzo zwodnicze, rozpoznanie może się tylko opierać 
na zestawieniu wszystkich cech. Mamy więc prawo rozpoznawać nie
żyt ostry, jeżeli dyspepsya trwa całemi tygodniami po wykroczeniu 
djetetycznem, gdy chory skarży się ciągle na ciśnienie i ból w dołku, 
zwiększający się przy uciśnięciu, przytem istnieje gorączka niezbyt 
silna z typem zwalniającym, nudności i womity po przyjęciu pokar
mów. Czasami skutkiem rozszerzenia się nieżytu z żołądka na dwu
nastnicę i przewód żółciowy wspólny powstaje prosta nieżytowa żół
taczka.

Przy leczeniu świeżych wypadków niestrawności zasługuje 
szczególniej na uwagę środek wymiotny, Środki czyszczące, które 
chorzy wolą od wymiotnych, nie mogą ich jednak zastąpić. Nie na
leży również tracić czasu na stosowanie środków, nazywanych przez 
starych lekarzów przygotowawczemi, które jak naprzykład salmiak, 
mają przedewszystkiein rozcieńczyć przylegającą silnie do ścian za
wartość śluzową (sorties dawnych medyków). Sam środek wymiotny 
dokona najlepiej tej czynności, pobudzając żołądek do obfitej wydzie
liny śluzowej. Zapisujemy go mniej więcej w następującej formie: 
Rp. Pulv. rad. ipecacuanh. Idj — 3 s, Tari, emet. gr. jj, Aq. destill. 
gj, Oxymel. scill. 5 s M. D. S. Co 10 minut dobrze skłóciwszy, za
żyć po łyżce stołowej, aż do skutku; albo też Pulv. rad. cephaelid.gr. 
XV, Turt. emet.gr. 1/4. S. Co 10 minut proszek. Gdyby chory miał 
biegunkę, usuwamy z lekarstwa emetyk, powiększając dawkę wy
miotnicy. Poty i sen po womitach oddziaływają bardzo pomyślnie 
i dlatego nie należy ich przerywać. Konieczną jest ścisła bardzo d je
ta, dajemy lekką wodziankę, przy wracającym apetycie kawałek do
brze wypieczonej bułki, przechodząc stopniowo do posilniejszych po
karmów. Następujący przypadek przytaczam nie dla jego ważności, 
ale jako przykład, jak pomimo zastanowienia się, a może właśnie dla
tego, zmuszeni jesteśmy zmieniać leczenie w podobnych razach.

•25*
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Urzędnik wojskowy, liczący 42 lat wieku, podczas pięciogodzinnej pracy 
ze swoim zwierzchnikiem dostał silnej chęci jedzenia, której nie mógł zadosyć 
uczynić, co było powodem, że bardzo zmęczony powrócił do domu. Po zje
dzeniu obiadu bez żadnego apetytu, dostał pod wieczór silnego bólu głowy, 
a w nocy parę razy womitował śluzem i żółcią. W tym stanie znalazłem cho
rego w dniu następnym, skarżył się na zawrót głowy i zwracał wszystkie przyj
mowane pokarmy. Ból zajmował głównie okolicę czołową i wzmagał się 
znacznie podczas leżenia. Język śluzowo obłożony, stolec zaparty, gorączki 
żadnej. Niepewność objawów, które mogły równie dobrze towarzyszyć nie
strawności jak zwiastować jakieś ostre cierpienie mózgowe, skłoniły mnie do 
dania środka przeczyszczającego i to w postaci paru szklanek wody gazowej 
gorzkiej. Pomimo kilkakrotnych wypróżnień, pod wieczór ból głowy i womity 
wzmogły się, a noc przepędził chory niespekojnie. Przepisaną dnia następne
go saturacyę zrócił natychmiast, dopiero pod wieczór parę wziątek morfiny 
spowodowały ulgę (gr. j w Aq. amygd. amar. q S 15 gutt. pro dosi). Ze je
dnak w dniu następnym wszystkie objawy poprzednie wystąpiły na nowo, j ęzyk 
był grubo bardzo obłożonym, a chory uskarżał się na ciśnienie w dołku, po
stanowiłem dać na womity, co istotnie powinienem był zrobić zaraz dnia pier
wszego. Po dosyć obfitych womitach wszystkie przykre objawy ustąpiły. 
Apetyt zaraz nazajutrz powrócił.

Spotykałem się często z tego rodzaju wypadkami, a największy 
zwolennik środków wymiotnych St o l l w dziele swem ,,Ratio meden- 
di" przytacza cały szereg podobnych obserwacyi, które zasługują 
na szczegółowe poznanie ze strony lekarzy praktycznych, jakkolwiek 
nie można przeczyć, że zbyt jest w niektórych miejscach przecenione 
znaczenie, tak zwanego „genius gastrico-biliosus 1)

Przykład wyżej przytoczony stwierdza jeszcze ten fakt powsze
chnie znany, że po dłuższem głodzeniu pierwszy pokarm przyjęty po
winien być łatwo strawnym i użytym w niewielkiej ilości, jeżeli nie 
chcemy wywołać dyspepsyi.

Leczenie proste, wypróżniające, wystarcza do usunięcia świeżych 
wypadków niestrawności, choćby nawet towarzyszyła im gorączka. 
Nie zawsze jednak skutek jest tak widocznym; dolegliwości trwają 
dalej pomimo środka wymiotnego, w takich razach dobrze będzie wy
wołać parę wypróżnień dziennie za pomocą środków łagodnych, jak 
naprzykład Infus. Sennae comp. Electuar. lenitivum, limonady magne- 
zyowéj i t. d. Jeżeli postępowanie to okaże się niewystarczającem, 
możemy być pewni, że rozwinął się nieżyt żołądka, i korzystnie bę-

1 ) Któżby chciał zgodzić się na następujące twierdzenie S to l l ’a
(Ratio medendi. II p. 93): „Capitis affectus multo plures et graciores vidi e ven- 
triculi vitio et intestinorum, quam ab idiopathica encephali labe natos.“
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dzie zalecić środki alkaliczne (salmiak, węglan sody lub potażu; 3 j— 
jj na § IV—V wody, 4 —5 razy dziennie po łyżce stołowej). W wie
lu razach, gdzie trzydniowe użycie alkalii nie przyniosło pożądanego 
skutku, uciekałem się do kwasu solnego (3 .j—§ IV), który dzia- 
łał wybornie, chociaż niewiem istotnie czy jako środek ściąga
jący, czy też zastępując brak soku żołądkowego, przerywał fer- 
montacyę i ułatwiał trawienie. Środek to bardzo odpowiedni 
zwłaszcza przy gorączce i istniejącej biegunce. W każdym razie 
chorzy powinni zachować ścisłą djetę i spokój tak fizyczny jak i mo
ralny. Za napój dać można wodę czystą lub z cukrem, limonadę, 
a w braku gorączki i wodę selcerską.

2) Ostra dyspepsya wywoł ana  przez idiosynkra
zyę. Są ludzie, których żołądek nie może znieść bezkarnie pewnych 
pokarmów lub napojów. W krotce po ich spożyciu, a nawet natych
miastowo, występują wszystkie objawy dyspepsyi, kończące się wy
rzuceniem szkodzącego pokarmu. Jakość tego rodzaju pokarmów by
wa bardzo różną, stosownie właśnie do indywidualnej idionsynkrazyi, 
i tak zaliczają tu pomiędzy innemi: masło (świeże lub przetopione), ja
ja, mleko, niektóre napoje wyskokowe, lody, owoce i t. d.

Idiosynkrazya istnieje zwykle już od lat dziecinnych, rzadziej 
powstaje dopiero w późniejszym wieku. Jedynym środkiem jest uni
kanie substancyi szkodliwych. Kilka interesujących wypadków po
dobnego rodzaju przytacza Chomel  w swem wybornem dziele. 1)

3) Ostra dyspepsya wywoł ana wys i l eni em fizy- 
czném lub u my s ł ó wém, zimną lub letnią kąpielą w czasie tra
wienia. Niektóre osoby muszą po obiedzie zachowywać się spokoj
nie, gdyż każde gwałtowniejsze poruszenie sprowadza womity. Toż 
samo można powiedzieć o pracy umysłowej, wymagającej głębszego 
zastanawiania się. Wypadki tego rodzaju można poniekąd zaliczać 
do kategoryi poprzedniej.

4) Ostra dys peps ya  wy wo ł a na  przez wzruszenia  
umysł owe.  Pod wpływem zmartwienia, gniewu lub przestrachu 
widzimy występujące u ludzi zupełnie zresztą zdrowych objawy złego 
trawienia, brak apetytu, womity i biegunkę. Zależy to zapewne od 
wpływu nerwów na wydzielniczą czynność błony śluzowej żołądka; 
coś podobnego dzieje się z gruczołem łzowym, w nerkach przy napa
dzie hysterycznym, a w wątrobie przy podrażnieniu czwartej komórki

1) Des Dyspepsies. Paris. 1857.
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mózgu. Beaumont przekonał się na swym strzelcu, że ilość wy
dzieliny żołądkowej zmniejszała się pod wpływem przygnębiających 
wrażeń umysłowych. Zapewne i błona mięśniowa żołądka bierze 
w tem udział, 1) przez co zawartość żołądka opieszale przechodzi do 
dwunastnicy, a leżąc w nim długo, sprowadza wszelkie znane w tym 
razie następstwa.

B- Przewlekła (habitualna) dyspepsya.

Przewlekły przebieg dolegliwości dyspeptycznych, występują
cych ciągle, z przerwami lub zwolnieniami, daleko częściej wzbudza 
wątpliwość co do rozpoznania aniżeli ostry, o którym wyżej była mowa. 
Przekonaliśmy się, że cały szereg ważnych chorób żołądka (wrzód 
dziurawiący, rak) rozpoczyna się i przebiega wśród zaburzeń w tra
wieniu, bardzo podobnych do objawów dyspepsyi. Mogą one tém ła 
twiej wprowadzić w błąd z tego względu, że przez czas długi najszcze- 
gółowsze badanie nie jest w możności wykryć istotnych głębszych 
zmian w żołądku. Prz ewl ekł y  nieżyt żołądka jest bezwątpie- 
nia najczęstszym powodem habitualnej dyspepsyi; wiele tylko razy 
towarzyszy organicznym zmianom żołądka, zawsze występują objawy 
dyspeptyczne, gdy przeciwnie wrzód dziurawiący nieskomplikowany 
z nieżytem może się rozwijać, nie sprowadzając najmniejszych nawet 
objawów wadliwego trawienia.

Bezwątpienia jednak jest to przesadą, jeżeli każdą przewlekłą 
dyspepsyę czynimy zależną od przewlekłego nieżytu żołądka, zwła
szcza już z tego powodu, że odpowiednia djeta wystarcza do wylecze
nia i chroni od sprawdzania rozpoznania na stole sekcyjnym. Sądzę 
więc, iż najlepiej będzie przedewszystkiem rozebrać starannie pr z y 
czyny przewlekłej dyspepsyi; lekarze zaś praktyczni, dla których 
chory nie jest prostym przedmiotem anatomo-patologicznym, będą mi 
wdzięczni za to, że ucieknę się w tym razie do wybornego dzieła

1) Już W ilson  P h ilip p  wykazał doświadczalnie wpływ tamujący 
przecięcia nerwu błędnego na trawienie. Późniejsi badacze stwierdzili to 
w zupełności, a Fr e r i c hs  z doświadczeń swvch wyprowadza wniosek, że 
w takim razie objawy dyspeptyczne zależą od zmiennego wydzielania soku żo
łądkowego, a ztąd od złego trawienia ciał białkowatych; chociaż w części i ogra
niczenie ruchów żołądka działa niekorzystnie.
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Chomel'a, 1) które zawiera dużo obserwacyi i praktycznych wska
zówek, odnoszących się do tak ważnego przedmiotu.

Przyczyny  przewlekłej  dyspepsyi .  Wszystkie wa
runki wywołujące ostrą niestrawność, mogą ją podtrzymywać przez 
czas długi, jeżeli działanie ich się powtarza i trwa dłużej. Widzimy 
nieraz, że powstaje ciągła niestrawność przy pewnej idiosynkrazyi, 2) 
wysileniach zbytecznych fizycznych i umysłowych zaraz po przyjęciu 
pokarmów, nareszcie pod wpływem nieustannych wzruszeń umysło
wych. Przedewszystkiem jednak na uwagę zasługuje jakość i ilość 
używanych pokarmów i napojów. Przyczyną niestrawności jest zły 
gatunek pokarmu, albo też nienawyknienie do pewnej potrawy, ztąd 
różnica naturalna pomiędzy ludźmi różnych stanów; ludzie prości je
dzą bezkarnie pokarmy, które ludzi ze stanu wyższego nieochybnie 
przyprawią o niestrawność. Przyczyną wadliwego trawienia bywa 
niedokładne przeżucie pokarmu, jużto z przyczyny braku lub też ze
psucia zębów, które nie pozwala na dokładne przesycenie pokarmu 
śliną, a ztąd na prawidłowe przetrawienie części mączkowatych. Usu
nięcie zęba zepsutego lub wprawienie sztucznego więcej pomoże w tym 
razie od wszelkich środków wzmacniających żołądek. Z tego samego 
powodu należy unikać zbyt szybkiego jedzenia i połykania, gdyż 
i w tym razie pokarm niedosyć dokładnie mięsza się ze śliną. Na 
uwagę zasługuje również zły rozkład przyjmowania pokarmów. Wie
lu ludzi zamożnych je zawiele i zbyt często, i tak naprzykład po obfi- 
tem śniadaniu, nie mając apetytu, siadają do obiadu, ponieważ zwykła 
godzina obiadowa nadeszła. Tym sposobem całemi latami cierpią na 
niestrawność, zwłaszcza pędząc życie bezczynne tak fizycznie jak i mo
ralnie. Wiadomo również, że trawienie ulega zaburzeniom pod wpły
wem czynników osłabiających, jak niedokrewność, błędnica, naduży
cia w sferze płciowej, samogwałt, zbyt obfite wydzielanie mleka 
u osób karmiących; zdaje się że wpływy te zmniejszają czynność mię
śniową i wydzielniczą żołądka.

Chomel nareszcie zwraca uwagę na jedną jeszcze okoliczność, 
a mianowicie, że niektórzy ludzie przy niezwykłem położeniu podczas 
snu, naprzykład na grzbiecie, nie tylko doznają bicia serca, uczucia

1) Des Dyspepsies. Paris 1857.
2) Idiosynkrazya podobna może istnieć odnośnie do pewnych środków 

lekarskich. Ch ambers  (Digestion and its dérangements. London 1856) opi
suje pewną rodzinę, której wszyscy członkowie po zażyciu choćby najmniejszej 
ilości rzewienia dostawali womitów.
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przestrachu, ale również mają język obłożony, tracą apetyt i zaczy
nają źle trawić. Jeżeli niekorzystne położenie potrzeba zachować 
przez czas dłuższy, naprzykład po złamaniu, wtedy niestrawność staje 
się nabytkiem chronicznym.

Wyszczególnione wyżej przyczyny dyspepsyi są tego rodzaju, 
iż trudno przypuścić, aby mogły spowodować rzewlekły nieżyt żo
łądka; zdaje się raczej że działają niekorzystnie, wpływając na zmia
nę wydzieliny, a przez to na niedokładne przetrawienie pokarmów. 
Błona śluzowa przez czas długi może pozostawać nienaruszoną, trzeba 
jednakże przyznać, żc ostatecznie ciągłe złe trawienie musi wywołać 
jej nieżyt. Sok żołądkowy jak wiadomo wstrzymuje gnicie i fermen- 
tacyę zawartości żołądka, nic zatem dziwnego, że działanie to ograni
cza się lub znika zupełnie, skoro stosunkowo do ilości pokarmów zbyt 
mało wydziela się soku, lub gdy jest zmienionym w swym składzie. 
Zawartość żołądka ulega fermentacyi, której sprzyja jeszcze stan ato- 
niczny ścian żołądkowych, przez co pokarmy pozostają w nim długo.

Sprawa fermentacyjna może się powtarzać często przez czas do
syć długi bez żadnej szkody dla błony śluzowej, nakoniec jednak cią
głe zetknięcie się jej z massą fermentującą, zawierającą kwas masło- 
wy i octowy, grzybki drożdżowe i sarcinę musi ją drażnić i wywołać 
przewlekły nieżyt. 1)

Objawy.  Objawy chorobliwe określane ogólnie nazwą dyspe
psyi występują w sferze żołądka lub kiszek, albo też w obu naraz. 
Dając niżej obraz zjawisk chorobowych, nadmieniam, iż całości ich ni
gdy nie spotkamy w jednym wypadku, przeciwnie w danym razie 
spotykamy tylko zestawienie kilku z nich.

Apetyt zawsze prawie cierpi, zmniejsza się lub znika zupełnie. 
Zaraz po jedzeniu lub też w parę dopiero godzin później, chorzy uezii- 
wają w okolicy żołądkowej ciężkość, pełność, napięcie lub przykre 
ciepło, zwykle uczucia te szerzą się na lewe podżebrze, na klatkę pier
siową a nawet na grzbiet i kończyny górne. W niektórych razach 
dołączają się jeszcze istotne napady kardjalgicznego bólu. Jednocze
śnie z temi objawami lub w parę. godzin później chorzy zaczynają do
znawać rżnięcia, brzuch wzdyma się, następuje burczenie, oddawanie 
cuchnących wiatrów i nakoniec wypróżnienie, złożone z massy pół
płynnej lub gęstawej mocno cuchnącej; 2) czasami przeciwnie chorzy

1) Chomel  nie uwzględniając tego warunku popełnia błąd, który 
zdaje się być główną wadą wybornej jego pracy o dyspepsyach.

2) O tej formie dyspepsyi pomówimy obszerniej w dziale traktującym 
o biegunkach.
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mają dosyć uparte zaparcie stolca. Skarżą się na zły papko waty 
smak, suchość w ustach; Chomel zwraca uwagę na pewną zmianę 
śliny, którą uważa za patognomoniczną. Wedle niego ilość śliny jest 
zmniejszoną, pokrywa ona w postaci pianki górną powierzchnię języka, 
a niekiedy i ściany gardzieli, tworząc na języku dwa białawe paski 
zbiegające się ku przodowi. Ludzie źle trawiący są senni i ociężali 
podczas trawienia; wielu z nich uskarża się na mniejszy lub większy 
ból głowy, niekiedy tak silny, że przypomina migrenę, sen mają nie
spokojny, widzenia senne przykre, cierpią duszność (zmora), a czasami 
zupełnie spać nie mogą. Po przyjęciu pokarmów nic mogą się zająć 
żadną czynnością umysłową, chociażby nawet czytaniem dzieł lekkiej 
treści, a Chomel utrzymuje, że zauważył nawet pewne osłabienie 
głosu, przez co i mówienie połączone jest z pewną trudnością. Żołą
dek rozszerzony przez zawartość stałą i gazową, podnosi przeponę ku 
górze uciskająctem samem na przyrządy pomieszczone w jamie klatki 
piersiowej, przez co powstaje oddech przyśpieszony, a nawet duszność 
przy szybszem chodzeniu lub wejściu na schody. Częstokroć bywają 
przytem palpitacye serca, albo tętno niemiarowe, przerywane, na co 
chorzy zwracają uwagę i co przy hopochondrycznym ich nastroju du
cha bywa branem za dowód istnienia wady organicznej serca. Bada
nie jednakże nie wykazuje podobnego zboczenia, co najwyżej uderze
nie serca daje się wyczuwać na większej przestrzeni, zwłaszcza ku 
górze, co jest naturalnem następstwem zmieszczenia przyrządu przez 
uniesioną przeponę. Objawy te znikają zwykle po ukończeniu trawie
nia lub zwróceniu gazów przez jamę ustną. Mogą jednak występo
wać i w innym czasie, skutkiem fizycznego lub moralnego wzburzenia, 
co nas skłania do przypuszczenia, że przyczyną ich być może odrucho
wy wpływ nerwów (za pośrednictwem nerwu błędnego). Objawy 
powyższe tem bardziej zasługują na uwagę, ponieważ chorzy najwię
cej na nie się uskarżają, co może być przyczyną, że popełniamy błąd 
W rozpoznaniu, sądząc, że mamy do czynienia z chorobą serca.

Niekiedy bywa gorączka, zwłaszcza po wieczerzy, sen niespo
kojny, silne pragnienienie, co nas skłania do zupełnie niestosownego 
dawania chininy, gdy tymczasem najlepszym środkiem jest ścisła 
djeta 1).

1) Cho me l  powiada o  djecie.- „Ce n'est pas une fois, c’est cent fois 
peut-être que j ’ai constaté l'efficacité de ce fébrifuge contre des fIvres de Ce gendre.
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Chorzy na niestrawność mają zwykle skórę nadzwyczaj suchą 
i oddają mocz ciemny i w zmniejszonej ilości. Zresztą nie tracą na 
tuszy, a nawet można powiedzieć, że pelnieją skutkiem odkła
dania się tłuszczu kosztem tkanki mięśniowej. W wielu jednak 
razach pacienci chudną, czują się osłabieni, zniechęceni, jednem sło
wem stają się hipochondrykami. Części płciowe ulegają również szko
dliwemu wpływowi dyspepsyi, po błędach w djecie następuje utrata 
nasienia samowolna (pollutiones nocturnae). Chomel  zauważył, iż 
w miarę wzrostu osłabienia i ponurego nastroju umysłu, siła męzka 
zmniejsza się, czemu chorzy chcą zapobiegnąć, spożywając pokarmy 
pobudzające.

W niektórych razach czuć się daje zapach kwaśny z ust, pole
gający na kwaśnem odczynie śliny; zapach tak bywa mocny, że 
można go czuć w pokoju, gdzie chory przebywa. Papier 
lakmusowy położony na języku czerwienieje w ciągu paru sekund. 
Chorzy podobni nie mają wcale apetytu, doznają nudności, zwracania 
się, albo też womitują płynem mocno kwaśnym, ma miejsce odbijanie 
gazami kwaśnemi. Massy wyrzucone są mocno pieniste, a obecność 
w nich kwasu masłowego i octowego, oraz grzybków drożdżowych 
i sarciny dowodzą kwaśnej fermentacyi papki pokarmowej. Przy 
tej formie dyspepsyi bywa również zgaga (pyrom). Chomel  opi
suje jeszcze jedną szczególną formę zaburzeń w trawieniu pod nazwą 
„Dyspepsis des liquides,“ polegającą na tem, że chory nie trawi 
pokarmów płynnych, chociaż wybornie znosi pokarmy stałe. Zwy
kle pacjenci nie znając źródła swych dolegliwości, nie powstrzymują 
się od używania napojów. Obok innych objawów zasługują na uwa
gę plusk i szmer w lewej stronie okolicy żołądkowej, które nie tylko 
występują zaraz po jedzeniu, ale i w parę godzin potem, gdy chory 
się porusza lub gdy naciskamy szybko na okolicę odpowiadającą dnu 
żołądka. Dowodzi to, że płyn użyty ani nie uległ wessaniu, ani 
też nie przeszedł do kiszek. Żołądek rozszerzony przez płyn i gazy 
może spowodować bicie serca, jak to wykazuje Chomel  na poucza
jącym przykładzie. Samo się przez się rozumie, iż nie należy te
go rodzaju pluskania brać za plusk, dający się słyszeć przy zwężeniu 
odźwiernika, albo przy zebraniu się płynów i gazów w jamie opłu
cnej. Przypominam sobie pewnego chirurga z prowincyi, który udał 
się do mnie o poradę, sądząc że ma zebranie przesięku w jamie opłu
cnej, gdyż w parę nawet godzin po przyjęciu pokarmów jadąc konno,



PRZEWLEKŁA DYSPEPSYA. 3 9 5

słyszał wyraźnie pluskanie. Chambers 1) nadmienia, iż niezdol
ność chłonienia płynów przez żołądek zdarza się najczęściej przy za
burzeniach w krążeniu żyły wrotnej, wywołanych przez wady serca 
lub choroby wątroby, a to z przyczyny przepełnienia krwią żył żo
łądka. Niekiedy powstaje biegunka, mianowicie gdy płyn dostanie 
się do kiszek i zostaje wydalonym przez odbyt. Przebieg objawów 
dyspepsyi jest bardzo zmiennym, raz wolnieje ich natężenie, to znowu 
znikają zupełnie, aby powrócić z większem natężeniem, co przypisać 
należy szkodliwym wpływom błędu djetycznego, zmęczeniu fizyczne
mu lub wzruszeniu umysłowemu. Dokładne zbadanie przyczyn jest 
ciężkićm, ale najważniejszem zadaniem dla lekarza, ponieważ na ich 
poznaniu opiera się dalsze jego postępowanie terapeutyczne. Pora 
nawet roku nie pozostaje bez wpływu; w ogóle można powiedzieć, że 
lato oddziaływa niekorzystnie, są jednak w tym razie wyjątki, tryb 
życia siedzący w czasie zimy może również być złym w następ
stwach.

Rozpoznanie. Chcąc ocenić doniosłości choroby i wybrać 
najodpowiedniejszą metodę leczenia, potrzeba przedewszystkiém zdać 
sobie sprawę z pytania nadzwyczajnie ważnego, a mianowicie: czy 
w danym razie dyspepsya jest chorobą samoistną, spowodowaną wy
żej przytoczonemi przyczynami, czy też jest tylko objawem, towarzy
szącym głębszym zmianom w błonach żołądka. Przypominam, że 
wrzody dziurawiące, raki, przerost żołądka, długi bardzo czas wystę
pują pod formą dyspepsyi, nie zdradzając się żadnym charakterysty
cznym objawem; szczególniej wrzody dziurawiące mają to do siebie, 
że długo przebiegają pod formą przewlekłej dyspepsyi, dopiero niespo
dziewane objawy przedziurawienia wyprowadzają z błędu otaczają
cych, a czasami i samego lekarza. Przyznajemy otwarcie, że podo
bnych błędów niepodobna uniknąć, nawet przy najtroskliwszem bada
niu i uwzględnieniu wszelkich towarzyszących okoliczności. Zmia
nom w budowie towarzyszą zwykle womity krwawe, silne bóle kar- 
djalgiczne po przyjęciu pokarmów, womity natychmiastowe lub w pa
rę godzin potem, wychudnienie i osłabienie połączone z szaro-płową 
cerą twarzy. Wiele tylko razy spotkamy się z objawami tego ro
dzaju, nie należy się łudzić nadzieją, że mamy przed sobą prostą dys- 
pepsyę, chociażby nawet badanie brzucha nie wykazywało żadnego 
dowodu na głębsze cierpienie żołądka. Z pomiędzy wszystkich cho-

1) 1. c. p. 312.
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rób żołądka, nieżyt przewlekły jego błony ślużowej należy uważać za 
najczęstszy powód dyspepsyi, odróżnienie też nieżytu od przewlekłej 
dyspepsyi jest niesłychanie trudném, témbardziéj, że ostatnia trwa
jąc długo, zwykle wywołuje nieżyt. Sądzę, że dla rozpoznania nie
żytu niezmiernie jest ważną jakość wydzieliny błony śluzowej. Cho
rzy podobni wyrzucają, womitując, śluz lepki, ciągnący się, podobny 
do szkła, womity podobne bywają niekiedy zrana na-czczo; przy 
udziale błony śluzowej przełyku i gardzieli dławią się i odchrząkują 
śluz dosyć często. Gdzie objawy te towarzyszą dyspepsyi, można bez 
wahania rozpoznawać nieżyt przewlekły, zwłaszcza jeżeli chorzy 
przedtem używali w znacznej ilości napojów wyskokowych. Obfita 
bardzo wydzielina śluzowa utrudnia z jednej strony zetknięcie się 
soku trawiącego z zawartością żołądka, przez co przyczynia się do 
jego fermentacyi i jej następstw (wytwarzanie kwasów, womity), 
a z drugiej strony, jak to zauważył Chambers (1. c. p. 316), staje się 
siedliskiem dla rozwoju sarciny, której niezmierne ilości znajdują się 
w śluzie, chociaż nie zawsze znajdujemy ją w wymiocinach.

Zwracam również uwagę na częste występowanie objawów dy- 
speptycznych przy chorobach nerek (szczególniej przy powolnym ich 
zaniku skutkiem zapalenia) oraz przy cukromoczu. (Diabètes melli- 
tus). W obu razach widziałem występującą dyspepsyę, jako objaw 
najwybitniejszy, leczono chorego wszystkiemi środkami bezskutecznie, 
aż nareszcie białko lub cukier znalezione w moczu wykazały co jest 
istotną przyczyną dyspepsyi.

Leczenie.  Zbadanie przyczyn jest najpierwszćm zadaniem 
lekarza. Zwracamy się przedewszystkiem do chorego, chcąc się do
wiedzieć, na co mianowicie kładzie nacisk w swojem cierpieniu, jakie 
pokarmy znosi lub nie znosi, chociaż należy o tem pamiętać, że pa
cjenci nieraz sami naumyślnie w błąd się wprowadzają. Z tego też 
powodu poznanie przyczyn nie jest rzeczą łatwą, wymaga dużo sta
rań i wytrwałości ze strony lekarza, powinien on pozyskać zaufanie 
osób otaczających, od których mógłby się dowiedzieć o tem, co cho
ry ukrywa, np. co się tyczy jego stanu moralnego, natsroju umysło
wego, błędów o djecie, nadużyć płciowych i t. d. Same środki far
maceutyczne nie uleczą dyspepsyi. Chory powinien odrazu dowie
dzieć się, powiada Chomel,  ,,qus c'est surtout dans un meilleur 
régime (et le régime comprend tout ce qui ressort de l’hygiène) et non 
dans la pharmacie, qui ne peut occuper ici que la seconde place, qu'il 
trouvera la guérison, qu'il demande
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Stosownie do warunków przyczynowych, poznanych przez ści
słe badanie, należy zmieniać postępowanie terapeutyczne. Może się 
okazać potrzeba zmniejszenia dziennego pokarmu do połowy, a nawet 
1/4 części i mniej jeszcze. Należy dotąd zmniejszać ilość pokarmu, do
póki po jego przyjęciu występują oznaki złego trawienia. Może 
nawet być, że potrzeba zupełnie usunąć pokarmy stałe przez pewien 
czas, zalecając tylko posilne płyny (mleko, bulion z żółtkiem, z mar
chwią, utartemi kartoflami, lub inną delikatną jarzynką). Pod wzglę
dem wyboru środków pożywienia napotykamy na wiele trudności 
w praktyce u ludzi ubogich, w każdym razie rosół, mleko i jajka mo
żna i tu zalecić jako pokarmy niekosztowne. Przy silném wytwarza
niu się kwasów żołądkowych dodajemy 1/4 część wody wapiennej do 
mleka. Dobre mięso, nietłuste ryby, jarzyny skrobane i przygotowa
ne prosto bez przypraw bywają dobrze znoszone, toż samo komputy 
i soki owocowe w malej ilości, należy zabronić wszelkich potraw 
i pasztetów zaprawionych truflami, pieczarkami, raków i tłustych 
ryb morskich. Główną zasadą jest ścisłość i prostota djety. Mogą 
się jednakże zdarzać wyjątki, iż niektórzy lepiej znoszą pokarmy oso- 
lone i korzenne, o czem może przekonywać jedynie dokładne pozna
nie usposobienia chorego 1). Pod względem napojów, wybór ich, 
ilość, zależą od nawyknień pacjenta, oraz od samego natężenia choro
by. W formach lżejszych pacjenci mogą używać nieco piwa lub wina, 
zmięszanych, niecoz wodą, w umiarkowanej ilości. Toż samo stosuje się 
do pacjentów wycieńczonych przez leczenie przeciwzapalne i bardzo 
surową djetę W razach podobnych najlepiej dawać w małych ilo
ściach wino mocne. (Madera, Porto, Alikante, Tokaj). W ogóle 
szczawy (Selters i t. p.) zmięszane z niewielką ilością wina albo czy
ste działają bardzo dobroczynnie, unikać ich tylko należy przy zby- 
tnióm odęciu żołądka. Ciepłota napoju nie jest również obojętną, je
dni znoszą tylko napój zimny, drudzy letni, a nawet zupełnie ciepły. 
Pod tym względem nic nie może lekarz zalecać absolutnie, ale powi
nien kierować się własnem doświadczeniem pacjentów. Niektórzy 
pacjenci mają zwyczaj przez cały dzień jeść pastylki tak zwane „uła
twiające trawienie,‘‘ czego należy zabronić ze względu na ciągłe dra
żnienie ślinianek- Z tego samego powodu należy zabronić palenia

1) Chomel  przytacza w tym względzie (1. c. p. 209) wypadki szcze
gólnych idiosynkrazyi. Niektóre osoby najlepiej trawiły ciasto pasztetowe; 
pewien chory wyleczył się ze swej dyspepsyi, jedząc w porze roku właściwej 
po całym melonie dziennie.
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tytoniu, już z tego względu, że połykanie przytem śliny nasyconej 
środkiem narkotycznym powstrzymuje trawienie.

Bardzo ważną okolicznością jest naznaczenie czasu, jaki ma roz
dzielać jedną ucztę od drugiej, co zresztą zależy od rodzaju przyjmo
wanych pokarmów. W Niemczech pewien podział dnia mniej uspo
sabia do błędów w tym względzie, we Francy i przeciwnie częstym po
wodem dyspepsyi jest zwyczaj spożywania o godzinie l2-éj 
lub 1-ej obfitego śniadania, a o 5 —(i obiadu (Chomel). Kto nie przy
wykł do podobnego sposobu życia, a zmuszonym jest się do niego 
zastosować, dostaje łatwo niestrawności. Pobyt w Hamburgu lub 
Paryżu często nabawia przyjezdnych niestrawności, która trwa dotąd, 
dopóki pacjent nie ograniczy swój djęty i nie je wcześniej obiadu jak 
w sześć godzin po śniadaniu. Odstępy czasu pomiędzy jedném a dru- 
giém przyjmowaniem pokarmu można skracać przy zajęciu fizycznem 
przyczem zresztą sam apetyt staje się przewodnikiem. Wiek wywie
ra również pewien wpływ; im człowiek jest starszym, tem mniej po
winien jeść. „Si le vieillard ne doit faire qu'un repas proprement 
dit, T homme fait deux, V adulte trois, quatre sont nécessaires dans l'a
dolescence, cinq dans la seconde enfance, u n nombre presque illimité 
chez l'enfant d la mamelle. (Chomel). Z drugiej znowu strony nie 
należy odstępów czynić zbyt długiemi, nie należy się przegładzać, 
gdyż to pociąga za sobą albo utratę apetytu, lub następny błąd 
w djecie.

Umiarkowany ruch na świeżem powietrzu jest koniecznym dla 
osób cierpiących na niestrawność, zwłaszcza dla zajętych pracą umy
słową, albo pracujących fizycznie w dusznóm powietrzu mieszkania. 
Przymusowy spokój u osób zdrowych, up. po złamaniu członka, wy
maga lekkiej djety i środków ułatwiających wypróżnienia, jeżeli 
chcemy uniknąć niestrawności. W lżejszych stopniach cierpienia 
można zaraz pojedzeniu zalecić umiarkowany ruch pieszo lub powo
zem, przy stanach cięższych chory winien przez parę godzin po przy
jęciu pokarmu zachowywać się spokojnie. Wszelkich wysileń zbyt 
dużych, rozgrzewających należy unikać, o czem zresztą najlepiej wie 
sam pacjent. Spółkowanie płciowe jest dozwolonem w sposób umiar
kowany i nigdy w czasie trawienia nie powinno mieć miejsca. Toż 
samo stosuje się do mozolnej pracy umysłowej, oraz obowiązków po
wołania. Wpływów moralnych, smutku, trosk, obawy i t. d. niepodo
bna uniknąć, dopóki jednakże wpływ ich trwa niepodobna mieć nadziei 
usunięcia choroby: nieraz lekarz spotyka się z dyspepsyami bardzo 
upartemi podczas panowania epidemii, np. cholery, które nie ustę-
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pują, pomimo wszelkich używanych środków, a znikają dopiero po 
ustąpieniu epidemii. Nieczynność, porzucenie zwykłego zajęcia przy 
dobrych jeszcze siłach fizycznych i moralnych mogą wywołać przez 
nudy i zniechęcenie usposobienie hypochondryczne połączone z upartą 
dyspepsyą. Wszelkie środki zwykle w tych razach zawodzą, jedy- 
nem lekarstwem jest powrót do życia czynnego.

W' wypadkach gdzie niestrawności towarzyszą uporczywe wo- 
mity, zmuszeni jesteśmy zmniejszyć ilość pokarmów do minimum. 
Próbujemy różnych pokarmów łagodnych, dopóki nie natra
fimy na taki, który bywa znoszonym przez żołądek i zaczynamy go 
dawać w ilości bardzo małej, zwiększając ją następnie stopniowo. 
Gdyby i to nie doprowadzało do oczekiwanego rezultatu, dajemy lód 
w kawałkach lub rozdrobniony i zmięszany z sokami owocowemi lub 
winem, albo też napoje gazowe zimne. Zewnętrznie stosujemy go
rące okłady, gorczyczniki i pryszczydła na okolicę żołądkową, a do 
wewnątrz zadajemy środki gorzkie (chinina, gentiana i t. p .) z dodat
kiem opium, morfiny lub bez nich. Przy silnem wytwarzaniu się 
kwasów skutkiem fermentowania zawartości żołądka (kwaśne odbi
janie, palenie w dołku, wymiocinach kwaśnych, pienistych, zawiera
jących grzybki drożdżowe), próbujemy dawać środki alkaliczne (Bi- 
carbon. Natri lub Kali, po 8—10 gran 4 razy dziennie). Skutecz
niej działają kwasy mineralne, zwłaszcza solny( 38—j pro die) i kreo
zot (8—10 kropel na 3—4 § rozczynu klejkiego, co 2 — 3 godzin 
po łyżeczce od kawy), o czćm przekonałem się wielokrotnie przy 
tego rodzaju womitach. Dolegliwości zadziwiająco szybko łago
dnieją i ustępują, Nie mam żadnego doświadczenia, co do działania 
zachwalanego w Anglii siarku sody (10—15 gran 3 razy dziennie). 
Gdy i te środki zawodzą, a chory ciągle womitując słabnie w spo
sób budzący niepokój, wtedy uciekamy się do środka zalecanego 
przez Récamier’a, t. j. oblewamy chorego zimną wodą (20—16° R.) 
przez 14 sekund—2 minut, poczóm należy go wytrzeć, aby ciało się roz
grzało. Po oblewaniach powtarzanych dwa razy dziennie, chory jest 
w możności znieść pożywniejszy pokarm. Chomel, opierając się na 
30-letnich spostrzeżeniach, bardzo zaleca ten środek 1). Zamiast oble-

1) ,.Tous ont éprouvé une amélioration immédiate, passant d’une
abstinence presque absolue à l’usage d'aliments substantiels et abondants, d’un 
état, qui semblait désespéré au sentiment d’un bien-être soudain et d’une gué
rison prochaine.“
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wania można chorego pogrążyć na chwilę W wannę napełnioną chło
dną wodą, wycierając go starannie, chociaż oddaję pierwszeństwo 
oblewaniom. Stosowanie zimna w sposób wyżej podany może mieć 
miejsce przy niestrawności połączonej z biegunką lub oddawaniem 
nieprzetrawionych pokarmów, chociaż tego rodzaju pacjenci dają 
się z trudnością namówić do podobnej metody leczenia. Chomel 
poleca w tych razach dawać opium na godzinę przed przyjęciem po
karmu, już to samo, już w połączeniu z bizmutem, taniną, ratanią lub 
kino; co do mnie, utrzymuję, że widziałem daleko lepszy rezultat 
przy zadawaniu środków wstrzymujących fermentacyę, zwłaszcza 
kwasu solnego. Pod względem djetetycznym zalecić można mleko 
w znacznej ilości, a nawet istotną kuracyę mleczną, która oddaje wiel
kie usługi, chociaż w ogóle publika obawia się mleka podczas bie
gunki.

Przedstawione wyżej leczenie niestrawności jest jak widzimy 
przeważnie djetyczne i hygieniczne, odpowiednio do przyczyn wywo
łujących i podtrzymujących chorobę. Same środki lekarskie nic tu 
zdziałać nie mogą, a nawet w połączeniu z odpowiedniem postępowa
niem djetyczném odgrywają rolę podrzędną. W dość częstych wy
padkach, w których niestrawności towarzyszy zaparcie stolca, stara
my się go regulować za pomocą letnich lub chłodnych lawatyw, po
dajemy Rheum, Aloë, Pulv. liquir composit. Magnes, usta, infus. Sen- 
nae lub Rhamni frangul., Electuar. lenit. Zwykle w miarę poprawy 
trawienia i stolce regulują się. Osobom doznającym po jedzeniu bó
lów kardjalgicznych lub rżnięcia dajemy na godzinę przed jedzeniem 
dawkę opium, morfiny, extr. belladunnae lub hyosciami. Zresztą co 
się tyczy kardjalgii, odsełam czytelnika do odpowiedniego działu. 
W nowszych czasach próbowano dawać pepsinę w tych zwłaszcza wy
padkach, gdzie niestrawność jest spowodowaną wadliwem wydziela
niem soku żołądkowego. Dawano pepsinę w ilości 6—10 gran dzien
nie,zaraz po jedzeniu, w mleku lub w połączeniu z kwasem solnym. Do
świadczenia jednak nie odpowiedziały wielkim oczekiwaniom, a Mi
quel 1) słusznie powiada: „Jeżeli część wydzielnicza błony śluzowej 
jest w możności oddziaływania na środki pobudzające, stosowanie ich 
będzie daleko korzystniejszćm (rozumie się od dawania pepsiny ), gdyż

1) Schmidt’a Jahrb. f, 1858. IV p. 261.
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pobudza wydzielanie soku żołądkowego w ogólnym jego składzie 1): 
gdy zaś pobudliwość znika, wprowadzenie do żołądka jednej z części 
składowych soku trawiącego nie wywoła wielkich następstw.“

Więcej daleko możemy sobie obiecywać po zadaniu żółci woło
wej, mianowicie w tych razach, gdy skutkiem cierpienia wątroby lub 
przewodów żółciowych istnieje brak żółci w przewodzie kiszkowym, 
stolce są odbarwiane, powstaje żółtaczka i tak zwana „pneumatosis 
intestinalis". Żółć wołowa działa dobrze w tych razach, zmniejszając 
wzdęcie i łagodząc objawy niestrawności. Działanie jest tylko przej- 
ściowem przy nieuleczalnym zamknięciu przewodu żółciowego.

Celem usunięcia bezwładu (atonia) żołądka, wywołującego często
kroć niestrawność, zalecają niektórzy preparaty wroniego oka, lub 
maleńkie dawki saméj strychniny. Środki te, których długie używa
nie niekoniecznie jest obojętnem, nie działają bynajmniej lepiej od in
nych środków gorzkich zwykle zalecanych. Dajemy ze środków 
gorzkich małe dawki rzewienia ( Tinct. rhei aquosa lub vinosa, po pa
rę gran Pulv. rad. rhei) chininę, Infus. Qnassiae, Gentianae, Trifol. 
fibrin (z dodatkiem Herb. menth pipr, Fol. aurantior. i t. d.). Extract. 
Cardui benedicti, Elix. aurantior. composit. Można również zalecać 
świeżo wyciśnięty sok z ziół, jeżeli nie mamy powodu obawiać się 
wzdęcia. U osób z usposobieniom hypochondrycznem, a takich jest 
wiele pomiędzy chorymi na dyspepsyę, należy stosować środki dzia
łające na wyobraźnię, a przez to wzbudzające zaufanie; z tego stano
wiska należy się zapatrywać na częste zalecanie wód mineralnych. 
Zupełna zmiana sposobu życia, obce otoczenie, rozrywka, ruch na 
świeżem powietrzu, widok pięknej otaczającej natury, już same przez 
się oddziaływają korzystnie na układ nerwowy, a za pośrednictwem 
tego i na trawienie, wiele również przyczynia się ścisło przestrzega
nie djety w miejscu kąpielowem. W każdym razie wypada być bar
dzo oględnym przy zalecaniu wód mineralnych. Szczawy alkaliczne 
w Ems, Vichy, oraz słabsze źródła Karlsbadu (Mühlbrunn, Theresien 
i Schlossbrunn) używane w małej ilości, zdają się korzystnie oddzia
ływać, przeciwnie woda użyta w wielkiej ilości źle bywa znoszoną. 
W ody alkaliczne są mianowicie odpowiednie w wypadkach, gdzie

1) Budd (1. c. p. 329) poleca w tym celu małe dawki Pulv. rud. 
Ipecacuanh. (gr. 1/4 —j) z judo. Rhei (gr. jjj), lub pieprz kajeński (gr.j) z ma
łą ilością Rheum, zaraz pojedzeniu.

Bibl. Um. l ek. - Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch. 26
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skutkiem fermentacyi papki pokarmowej powstają obficie kwasy 
w żołądku, można więc zalecić je po parę kubków dziennie nawet 
podczas pobytu chorych w domu. Obok używania wód do wewnątrz 
stosują z pożytkiem kąpiele, natryski i polewania. Jako leczenie 
pokuracyjne dla utrwalenia niejako samej kuracyi, można zalecić 
środki wzmacniające, zwłaszcza żelazo, albo jako preparatu apteczne 
( Tinct. ferri chlor.., acet., pomat i t. d.), albo w postaci wody mineral
nej (Franzenshad, Pyrmont, Driburg, Schwalbach, Spa, Sl. Moritz 
w Engadinie i t. p.). Można również zalecić z pożytkiem chłodne 
kąpiele rzeczne, a jeszcze lepiej morskie.

Co się tyczy ubioru chorych, nadmieniam, że osobom cierpiącym 
wszędzie należy zabronić noszenia uciskających pasków, gorsetów, 
zbyt ciasnych majtek lub kamizelek. Szkodliwe ich działanie wy
stępuje szczególniej po jedzeniu, gdy chorzy doznają przykrego uczu
cia napięcia okolicy żołądkowej, połączonego z utrudnieniem odje
chania. W niektórych razach, zwłaszcza u kobiet wprowadzających 
w błąd lekarza, należy się samemu przekonać, czy pacjent nie jest 
zbyt ściśniętym. Nakoniec zwracam uwagę na to, aby chorym za
lecano dokładne przeżuwanie pokarmów. Chorzy na niestrawność ni
gdy nie powinni jeść zbyt szybko, jak to się. bardzo często zdarza 
u ludzi zajętych w kantorach, u osób naukowych, oraz u tych którzy 
zwykle sami jadają. Powinni dokładnie przeżuwać pokarm i dosta
tecznie przerobić go ze śliną. Pod tym względem wprawienia zębów, 
dla osób cierpiących na niestrawność może nabrać istotnie leczniczego 
znaczenia.

Leczenie dyspepsyi, opartej na przewlekłym nieżycie żołądka, 
nie przedstawia wielkiej różnicy od wyżej podanych zasad. Dieta 
powinnna być w tym razie łagodną. Unikać należy napojów wysko
kowych, dozwalając co najwyżej nieco wody z winem, dajemy lekki 
rosół, białe mięso, mleko, jeżeli je chory znosi; wszystko jednak 
w małej ilości, lecz coraz częściej, skoro apetyt zaczyna powracać. 
Ze środków lekarskich na szczególną uwagę zasługują alkalia, a szcze
gólniej w formie wód mineralnych Karlsbad, Marienbad, Kisslngen 
Ems. Z pomiędzy wielu wypadków tego rodzaju przytaczam nastę
pujące pouczające przykłady:

Pewien kupiec z Poznania, liczący 52 lat wieku, od lat dwóch uskarżał 
się na cierpienia żołądka, przedstawiające się do rozpoznania mniej więcej 
w sposób następujący. Leniwe trawienie, apetyt gwałtowny, wytwarzanie się 
kwasów w żołądku, gazy zbierają się w wielkiej ilości, wzdymając okolicę żo
łądkową, niekiedy ból żołądka szerzący się na cały brzuch, rano womity wo-



PRZEWLEKŁA DYSPEPSYA. 403

dniste i śluzowe, stolec zaparty, zły nastrój umysłowy bez względu na szczęśli
we warunki bytu. Dokładne badanie wątroby i okolicy żołądkowej w różnej 
porze dnia nie wykazuje nic szczególnego. Cera twarzy blada, przechodząca 
nieco w płową, ciało wychudzone, zanik mięśniów bardzo wyraźny od chwili 
wyraźniejszego wystąpienia nieżytu żołądka. Przy bardzo pognębionym na
stroju umysłu cierpienie rozwinęło się jeszcze bardziej, zaczęto obawiać się, 
czy czasem nie jest ono wyrazem pewnego ogólnego zakażenia, szczególniej 
dnawego (arthritis), za czem przemawiały połowiczne bóle głowy i kończyny 
dolnej. Należało się obawiać, że przy dłuższem trwaniu podobnego stanu, 
rozwinie się podagryczne cierpienie różnej formy, albo nacieczenie ścian żo
łądka ze wszystkiemi groźnemi następstwami. Pan N. w miesiącu Maju wy 
słany został przez prof. Jak sch ’a do Karlsbadu, gdzie przez sześć tygodni 
używał w niewielkiej ilości (3 — 4 kubków dziennie) wody ze słabszych źródeł 
(Schloss i Mühlbrunn), a w końcu pił Sprudel oraz brał kąpiele. Już w koń
cu kuracyi zauważono szczęśliwą zmianę w stanie chorego, który po upływie 
trzech miesięcy przyszedł zupełnie do siebie. ( F l e c kles Brunnenarztl. 
Mittheil. uber die Thermen Karlsbad; Leipzig. 1852 p. 48). H eid l er  (Ma
rienbad et ses différents mogens curatifs. 2. édit. Prag. 1811) zachwala wody 
Marienbad przy tak zwanym,, état gastrique muqueux" t. j. właściwie nieżycie żołąd
ka. ,,Odpowiednie używanie wody Kreutzbrunn szybko stan ten usuwa. Oprócz 
zwykłej formy, o której zresztą przemilczam, widziałem nieżyt pod formą prze
wlekłych womitów śluzowych, które następowały częściej rano na czczo aniżeli, 
w innej porze dnia. Wielu chorych zapewniało mnie, że zwykle rano płucząc 
usta, wymiotują dość trudno, wyrzucają mniejszą lub większą ilość gęstego, 
ciągnącego się śluzu. Wielu z tych chorych piło dużo piwa i paliło tytoń, in
ni należeli do klassy ubogiej, której głównem pożywieniem są substancye ro
ślinne niezbyt delikatne. Woda z Kreutzbrunn szybko bardzo usuwa tego ro
dzaju womity. Pewien hypochondryk, z brzuchem wzdętym i bolesnym od kil
ku miesięcy miewał co rano podobne womity. Wymiocinę składał śluz w ilo
ści kilku łyżek. Przez cały dzień chory nie doznawał żadnej przykrości, do
piero wieczorem womitował niekiedy powtórnie. Chory chcąc wzmocnić (1) 
żołądek, pił wiele wina i kawy. Na drugi dzień po rozpoczęciu kuracyi apetyt 
wrócił, a od dnia trzeciego przez cały czas pobytu w Marienbadzie chory nie 
womitował. Jeszcze wyraźniej wystąpiło działanie wody u pewnego chłopa, 
który już na drugi dzień po rozpoczęciu kuracyi przestał womitować. W cią
gu czterech tygodni ustąpiła również biegunka śluzowa.“

Jak w ogóle przy wszystkich przewlekłych nieżytach tak samo 
i tu,przychodzi chwila, że potrzeba zastąpić środki przeciwzapalne, ła
godzące, środkami pobudzającemi i tonizującemi. Powrót apetytu, 
zmniejszenie dolegliwości podczas trawienia wskazują potrzebę tej 
zmiany, która ma na celu przywrócenie dawnej energii błonie mię
śniowej i śluzowej żołądka. Dla tego też po kuracyi w Karlsbad lub 
Marienbad zalecamy kąpiele i wody Franzensbad, albo też wody ze 
źródeł żelazistych w Marienbad, po Ems, zaleca się Schwalbach, po

26*
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Kisingen, Bocklet. Wysełamy chorych w góry lub nad morze, zale
cając ostrożne stosowanie zimna (wycieranie chłodną wodą, kąpiele 
rzeczne lub morskie). Dicta powinna być wzmacniająca mięsna, da
jemy wino, a ze środków lekarskich najlepiej działają środki gorzkie 
i lżejsze preparaty żelaza.

CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

II. W o m i t y .

Opis womitów ze stanowiska fizyologicznego nie stanowi bynaj
mniej celu niniejszego działu. Robimy tylko uwagę, że w sprawie téj 
kurczowo wydechowej bierze udział nie tylko żołądek, ale również 
przełyk, część kiszki przyległej, a szczególniej mięśnie tłoczni brzu
sznej. Same womity, jako takie, uważamy za rzecz dobrze czytelni
kowi znane i dlatego nie wdajemy się wr bliższe ich opisanie. Zresz
tą odsełamy czytelnika do wyczerpujących prac w tym względzie 
Budgego (Din Lettre rom Erbrechen. Bonu 1840) i Arnolda  
(Vas Erbrechen. Stuttgart 1840), które zachęcają do dalszych samo
dzielnych obserwacyi.

Stosownie do sposobu powstawania odróżniamy trzy rodzaje wo
mitów; są one albo odruchem, albo powstają z przyczyn mechanicz
nych (zwężenie) albo przez bezpośrednie podrażnienie przyrządu 
nerwowego.

1) Womity jako odruch. Błona śluzowa żołądka i dwu
nastnicy bywa najczęściej miejscem podrażnienia, takowe przeprowa
dzone przez nerwy czuciowe do rdzenia, pobudza odruchowo mięśnie, 
których działanie jest konieczném dla sprowadzenia womitów. Każ
de podrażnienie błony śluzowej, ostry lub przewlekły nieżyt, tworze
nie się owrzodzeń i t. d. mogą tym sposobem wywoływać szereg na
padów kurczowych, które występują albo jako nudności albo też jako 
istotne womity, o czem zresztą już nadmienialiśmy, opisując różne 
cierpienia żołądka. Im podrażnienie jest silniejszćm, a błona śluzowa 
wrażliwszą, tém łatwiej następują womity, albo dowolnie albo też po 
przyjęciu pokarmów lub napoju, których zetknięcie się z podrażnioną 
błoną śluzową wywołuje łatwo odruch. Najwyraźniej forma ta wo
mitów występuje przy najwyższem podrażnieniu błony śluzowej, to 
jest przy ostrem zapaleniu żołądka.

Ostre zapalenie żołądka (Gastritis acuta). Błona śluzo
wa żołądka małą okazuje skłonność do ostrych zapaleń, a to ze wzglę-
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du na stosunkowo małą wrażliwość, oraz nawyknienie do stykania 
się z ostremi bodźcami. Wyżej już nadmieniliśmy, iż ostry nieżyt bło
ny śluzowej następuje po użyciu pokarmów jakościowo lub ilościowo 
szkodliwych, objawia się stan ten nudnościami i womitami, zaczerwie
nieniem języka z obrzmieniem jego brodaweczek, bolesnością w dołku, 
bólem głowy, ogólnem osłabieniem, a nawet gorączką. Ponieważ wy
padki tego rodzaju kończą się pomyślnie, mało zatem wyjaśnienia do
starcza nam anatomia patologiczna; z doświadczeń tylko Beau- 
mont'a wnosimy, że drażniąca zawartość wywołuje mocne przekrwie
nie błony śluzowej żołądka. Łatwo zrozumieć, iż w podobnych ra
zach unikać wypada dawania środka wymiotnego, przeciwnie zale
camy postawienie pijawek na okolicy żołądkowej, napój chłodzący, 
kawałki lodu i alkalia (węglan sody, lub potażu, salmiak). Dla wy
wołania silnego ostrego zapalenia żołądka potrzeba bardzo gwałto
wnych bodźców, następuje też ono po otruciu kwasami mineralnemu lub 

substancyami żrącemi np. sublimatem, potażem żrącym, arszenikiem, 
fosforem i t. d.; jest to osobna forma zwana , Gastritis toxica" 1). 
Louis podaje, że na 6,000 wypadków chorobowych, z których 500 
zakończyło się sekcyą, nie spotkał ani razu idiopatycznego zapalenia żo
łądka z zejściem śmiertelnem. Przy zapaleniu żołądka wywołanem 
przez zatrucie, objawy zajęcia błony śluzowej żołądka tak plączą się 
z objawami zapalenia jamy ustnej i gardzieli, iż niepodobna wyróżnić 
ich z ogólnego obrazu chorobowego. Wielkie utrudnienie przedsta
wia jeszcze ta okoliczność, że silne działanie trucizny na błonę śluzo
wą żołądka niszczy ją na większej lub mniejszej przestrzeni, i zamie
nia w strup, przez co objawy zniszczenia zacierają się na tle zapale- 
nia ostrego w częściach otaczających, jako najstalsze objawy w tym 
razie uważamy znaczną bolesność okolicy żołądkowej 2), już to za 

naciskiem, już też własnowolnie, nudności i istotne womity, wywoły-

1) Ostre zapalenie żołądka powstaje niekiedy przy innych gwałto
wnych bodźcach, naprzykład przy połknięciu ciał obcych (szkła, szpilek, 
ostrych kawałków kości), po napiciu się zimnej wody lub zjedzeniu lodów pod
czas mocnego rozgrzania całego ciała i t. d.

2) Bólu może nie być, jak to widział H a b e r s hon (1. c. p. 3) przy 
zapaleniu wywołanem przez zatrucie kwasem szczawiowym, chlorkiem cynku, 
a nawet arszenikiem. Beaumont  zauważył, że błona śluzowa może być su
chą i mocno przekrwioną, co jednak nie wywołuje żadnego bólu. Zresztą 
i Andra l  widział ostre zapalenie żołądka bez bólu i bez womitów. W nie
których razach wspólczulne objawy mózgowe (bredzenie, kurcze, szczękościsk i 
maskują istotną chorobę.



wane wprowadzeniem do żołądka jakiegokolwiek pokarmu, nawet 
odrobiny wody lub mleka; niekiedy womity te występują od czasu 
do czasu bez żadnego powodu, sa połączone zc znacznym bólem, wy- 
miocina składa się. z lepkiego śluzu, żółci i krwi w różnej ilości i róż
nej barwy. Zniszczenie wywołane przez ostrą truciznę na błonie ślu
zowej jamy ustnej i przełyku (zestrupieszenie i t. d.) powoduje cią
gły wypływ śluzowo-krwawy z ust i zupełną niemożność przyjmowa
nia pokarmów (dysphagia). Najmniejsze usiłowanie przełykania wy
wołuje częstokroć zemdlenie i kurcze. Mowa zaledwie zrozumiała 
lub zupełnie niemożliwa, a jeśli i krtań bierze udział w cierpieniu 
(Epiglotitis i Oedema glotidis) łatwo może nastąpić śmierć z udusze
nia. Chorzy podobni oddają częstokroć stolce krwawe, smoliste. 
Udział całego ustroju w tak ważnem miejscowem cierpieniu zdradza 
się obecnością gorączki. Pragnienie jest nie. do uspokojenia, w kilka 
już godzin tętno upada, jest nierównem i przerywanem, kończyny, 
policzki i nos chłodną, co wszystko zwiastuje charakter adynamiczny 
cierpienia 1)• Oprócz tego istnieje niepokój, bezsenność, uczucie stra
chu i duszność, a dokuczliwa czkawka zwiększa jeszcze bardziej ból 
żołądka. Śmierć zwykle następuje w parę godzin, albo przynajmniej 
jeszcze tego samego dnia co otrucie; czasami jednak chory po otruciu 
żyje jeszcze ze 14 dni. Śmierć następuje w tym razie skutkiem zni
szczenia i przedziurawienia żołądka, wylania się jego zawartości, co 
powoduje rozlane zapalenie otrzewnej. Przy sekcyi znajdujemy bło
nę śluzową zamienioną miejscami w warstwę grubą na parę linii, czar
ną lub brunatną, gębczastą i podbiegniętą krwawo; tkanka podsluzo- 
wa jest również nacieczoną i spaloną, ściana żołądka bywa rozerwaną, 
albo też zamienioną w massę galaretowatą, kruchą, mazistą, płową, 
(Rokitansky). Zupełne wyleczenie należy do wielkich rzadkości, 
i zdarza się wtedy tylko, jeżeli bardzo mała ilość żrącego płynu do
staje się do żołądka i przełyku. Jeżeli śmierć nie następuje zaraz 
w ciągu pierwszych dni po otruciu, powstają zmiany prowadzące prę
dzej lub później do śmiertelnego zejścia. Do tej kategoryi zaliczamy
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l) Znaczne osłabienie czynności serca, aż do możliwych granic, jest 
częstym bardzo objawem, towarzyszącym cierpieniom głębszym zwłaszcza 
ostrym zapaleniom przyrządów jamy brzusznej. Spotykamy się z niem przy 
zapaleniu ostrem otrzewnej, zamknięciu przewodu kiszkowego, ono nam tłuma
czy występującą nieraz szvbko śmierć, wśród objawów zupełnego wyniszczenia. 
Widocznie nerw współczulny jest w tym razie pośrednikiem pomiędzy przyrzą
dami trawienia a sercem.
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womity k rw awe, powstające po oddzieleniu się strupów na ścianie żo

łądka istniejących, przew lek łe  owrzodzenie prze łyku  i żołądka, p ro 

wadzące ostatecznie do przedziurawienia i utworzenia przetok do 

przyrządów sąsiednich, zwężenia p rze ły k u  lub żołądka przez blizny 

około wpustu i odźwiernika. Cała ściana żołądka może zamienić się 

w błonę modzelowatą,przyczém pojemność jego staje się tak małą 

jak  jajko kurze 1). Szczegółowy zresztą rozbiór wszystkich zmian 

musimy pozostawić toksykologii, gdyż p rzy  jednych i tych samych 

objawach za życia, sekcya  w ykazu je  najróżnorodniejsze zmiany, s to 

sownie do jakości ciała wywołującego zatrucie.

Leczenie zapalenia w ywołanego przez otrucie polega na miej

scowych upustach krwi i okładach lodowych na okolicę żołądkową, 

gdy  tymczasem do w ewnątrz  dajemy lód w kaw ałkach i większe 

wziątki morfiny lub makowca: Jako pokarm najlepiej dawać łyżecz

kami lub łyżkami mleko zimne bardzo.

Nie zawsze jednak  ostre  zapalenie żołądka, a przynajmniej 

ostry jego nieżyt, byw a następstwem  bezpośredniego działania jak ie 

goś szkodliwego czynnika; przeciwnie są wypadki zupełnie podobne 

da powstających po zatruciu, a które mimo to nie zostały spowodo

wane przez zatrucie. W ypadk i tego rodzaju obserwowane przez 

A n d r a l ' a  (I I , 3 ) są bardzo interesujące i dla tego przytaczam  je 

poniżej.

Pewna kobieta, licząca lat 27, zdrowa przedtem zupełnie, uległa w Li
stopadzie 1830 gwałtownym wzruszeniom umysłowym. Od tego czasu tra
wienie zaczęło cierpieć, miała gwałtowny ból w okolicy żołądkowej i zwracała 
wszystkie pokarmy. Po upływie pięciu dni musiała się położyć w łóżko. 
Podczas badania zauważono, że chora ma twarz bladą z rumieńcami plamiste- 
mi, dokoła oczów ciemna obwódka, jest mocno osłabioną, mówi po cichu. Od 
24 godzin wyrzuciła około pół kwarty bardzo gorzkiej żółci, każdy napój uży
ty natychmiast był wyrzuconym. Ciągły ból w okolicy żołądkowej, na której 
chora trzyma rękę, reszta brzucha plaska, niebolesna. Od czterech dni prze
szło chora nie miała stolca, język obłożony grubo białym nalotem, z pod któ
rego sterczą gęsto czerwone punkciki, zwłaszcza na końcu języka. Chora ma 
bardzo silne pragnienie, które obawia się zaspokoić, 28 oddechów na minu
tę i więcej jak 112 uderzeń tętna, skóra gorąca i sucha. L eczen ie , 40 pi-

1) Amoniak gryzący, arszenik i t, p. wywołują na błonach śluzowych 
wystąpienie wysięku krupowego lub błonicowego. Lebert (II p. 168 | 
w jednym wypadku, gdzie nieostrożnie użyto cmetyku, znalazł na dnie żołądka 
pryszczyki w części owrzodziało wielkości ziarna grochu, żółtawe, osadzone na 
przekrwionej podstawie.



jawek (!) w okolicy żołądkowej, krwawienie podtrzymywane w letniej kąpieli. 
W ciągu ośmiu dni następnych naprzemian poprawa i pogorszenie stanu.woią- 
gu tego czasu pomimo ciągłych lawatyw było tylko jedno wypróżnienie. Le
tnie kąpiele oraz kilkakrotne przystawianie pijawek pozostają bez skutku, cho
ra nie może przyjmować lodu, wody selcerskiej i naparów aromatycznych, do 
maga się jedynie odrobiny czystej wody. Wychudnienie i osłabienie szybko 
postępuje; 20-go dnia choroby skóra jest zupełnie chłodna, 26 -go język czer- 
wony i gładki, dnia 40-go następuje śmierć, na cztery dni przedtem chora 
przestała womitowae. S e k c ya. Błona śluzowa ust pod nalotem białym mo 
cno zaczerwieniona, gardziel i przełyk w stanie normalnym. Żołądek skurczo
ny, obiętości kiszki poprzecznej. Cała wewnętrzna powierzchnia jest bruna- 
tno-czerwonej barwy, której siedliskiem jest zgrubiała i rozpulchniona błona 
śluzowa. Na swobodnej powierzchni błony śluzowej znajduje się massa dro
bnych. czerwonych lub czarnych punkcików, zresztą błona w całej swćj grubo 
ści zaczerwieniona, jakby nacieczona krwią, a miejscami mocno rozpulehniona. 
Dopiero w pobliżu odźwiernika konsystencya błony śluzowej prawidłowa, a bar
wa szara. Błona śluzowa kiszek w ogóle blada, nigdzie nie znaleziono obrzmie- 
nia gruczołów. Inne przyrządy w stanie niedokrewności, zresztą zupełnie 
prawidłowe.

Sekcya w powyższym wypadku wykazała niewątpliwie ostre 
zapalenie błony śluzowej żołądka z mało mi wylewami krwawemi 
z naczyń włosowatych: brak wszelkiego powikłania uwydatnia jesz- 
cze bardziej obraz chorobowy. Głównemi objawami były: ból, go
rączka, ciągło womity i upadek sił. Przyczyny choroby są zupeł
nie ciemne, wolno nam tylko przypuszczać, iz choroba była następ - 
stwem gwałtownego wzruszenia umysłu 1).

Warunki etiologiczne są daleko jaśniejsze w trzeciej obserwacyi 
A n d ra la  (p. 11), którą podajemy w streszczeniu.

Kobieta licząca lat 55, cierpiąca często na złe trawienie, doznała gwał- 
townego wzruszenia, dowiedziawszy się nagle, że syn jej został przejechanym 
na jednej z ulic w Paryżu. P o niespokojnie przebytej nocy miała silne dre
szcze, poczem wystąpiła gorączka, trwająca przez cały dzień; wieczorem kilka 
stawów obrzmiało i są bardzo bolesne. Przez dni cztery istniały wszystkie 
objawy ostrego gośćca stawowego, następnie jednak bez żadnego energiczniej
szego leczenia bóle stawowe nagle ustąpiły, a w miejsce ich powstał szarpiący 
ból w okolicy żołądkowej, który uspokoił się nieco po przystawieniu pijawek.

40S CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

1) Po wzruszeniach umysłowych zawartość żołądka jest lekko alkali
czną, czy to z powodu powstrzymanego wydzielania soku żołądkowego (B e a u 

m ont), czy też skutkiem połykania obficie wydzielanych łez i śluzu nosowe
go ( G r u n e w a l d i S c h r ó d e r .  Disquis. de succo gastr. humano. Dorpat 
1853) .  Czyżby ta chemiczna zmiana zawartości żołądka miała działać tak 
gwałtownie drażniąco na błonę śluzową?
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Po sześciu dniach choroby wstąpiła do szpitala Pitié. Gorączka silna, ból 
w żołądku, zwiększający się za naciśnięciem, mocne pragnienie, zupełny brak 
apetytu (bez womitów): od dni dwunastu trzy lub cztery stolce; język pokryty 
grubym białym nalotem, przy brzegach i na końcu jego liczne czerwone pun
ktu. Stan ten trwał przez dni dwanaście, pomimo leczenia przeciwzapalnego, 
po zjedzeniu nieco rosołu i paru śliwek gotowanych nastąpiło zaostrzenie spra
wy chorobowéj, język był suchym i mocno czerwonym, osłabienie doszło do 
najwyższego stopnia, po czterech dniach chora zwraca napoje pomięszane 
z odrobiną żółci, jama ustna pokryta pleśniawkami, bredzenie, nakoniec śmierć 
po 36-dniowéj chorobie. Sekcya.  Błona śluzowa żołądka mocno zaczer
wieniona i rozmiękczona, w okolicy odźwiernika szara i nierówna, błona śluzo
wa dwunastnicy i górnej części jelita czczego szyfrowo-szara z przyczyny czar
niawego zabarwienia strzępków kiszkowych. Inne przyrządy w stanie pra
widłowym.

Ostre zapalenie rozwinęło się w żołądku, który już przedtem 
nie był w stanie normalnym, przewlekły jego nieżyt objawiał się za 
życia dyspeptycznemi przypadłościami, a przy sekcyi stwierdzało je
go istnienie szyfrowate zabarwienie błony śluzowej w części odżwier- 
niczej i dwunastnicy. I w tym wypadku przyczyną choroby było 
gwałtowne wzruszenie, którego następstwem było na razie coś w ro
dzaju ostrego gośćca stawowego (rheumatismus art. acutus). W epi- 
kryzie powyższego wypadku A ndral przytacza inną podobną obser
wację, a mianowicie: u pewnej niemłodej damy, cierpiącej na zby- 
tnią wrażliwość żołądku, skutkiem wzruszenia fizycznego i moralnego 
powstał ostry gościec stawowy, który zniknął po kilku dniach, po- 
czém wystąpiły objawy zupełnie takie same, jak w powyżej 

przytoczonym wypadku. Choroba skończyła się śmiercią, sekcyi je
dnak nie można było dokonać. Możnaby tego rodzaju wypadki po
czytywać za dowód przerzutu (metastasis) ostrego gośćca na żołądek, 
gdyby nie to, że nawet przy istnieniu objawów gośćca, występują 
objawy dyspepsyi (połączone z gwałtownem rżnięciem, wydymaniem 
i krwawym stolcem) jak to w kilku obserwowałem wypadkach. Cier
pienie zapalnej natury, które zajmuje błonę śluzową kiszki grubej przy 
gośćcu, może widocznie zajmować również i żołądek. Chomel 1) 
wśród podobnych okoliczności obserwował gwałtowne boleści, któ- 
rym towarzyszyły stolce krwawe, oraz womity, przy których chory 
wyrzucał śluz zmięszany ze krwią. W wypadkach A ndral’a zaję
cie stawów znikło zapewne dopiero skutkiem rozwinięcia się choroby

1) 1. c. p. 141.
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wewnętrznej, ztąd wyprowadziłbym wniosek wprost przeciwny przy
puszczeniu tak zwanego przerzutu.

W wypadkach wyżej przytoczonych zapalenie błony śluzowej 
było wtórnem, niejako następstwem ostrego gośćca; zdarza się coś 
podobnego i po innych cięższych chorobach ogólnych. Wedle spo- 
strzeżeń Andrala, ostre zapalenie żołądka rozwija się niekiedy po prze
byciu cholery azyatyckiej (II p. 19), oraz ostrych wysypek, a szcze
gólniej ospy i tyfusu, niekiedy także podczas ropnicy połogowej. 
W tym ostatnim razie tworzą się ograniczone strupy krupowe lub 
błonicowe na miękkiej, brunatnej błonie śluzowej, albo też w jej głę
bi, po oddzieleniu się których powstają owrzodzenia mniej lub więcej 
drążące, które dosięgają aż do warstwy podśluzowej. Za życia for
ma ta zapalenia nigdy nie przedstawia wyraźnych objawów, zmiany 
chorobowe widzimy dopiero przy sekcyi. Habershon widział 
podobny wysięk błonicowy na błonie śluzowej żołądka u pewnego 
chorego z przymiotem (syphilis), za życia jednak nie zauważył obja
wów, zdradzających istnienie tak ciężkiego cierpienia żołądka 1 2)

W przebiegu przewlekłego zapalenia żołądka (owrzodzenia) 
zdarzają się niekiedy zaostrzenia sprawy chorobowej, które wymaga
ją postępowania przeciwzapalnego. I tak np. następujący wypadek:

Dziewczyna (niańka) licząca lat 26, słabowita, od pewnego czasu ulega
ła często przygnębiającym wrażeniom umysłowym; perjod miewa regularny, 
przed pięciu laty dostała womitów krwawych, od tego czasu cierpi napady bó
lów kardjalgicznych, trwających czasami po parę godzin, łagodzi je skurczona 
pozycya ciała, a kończą, się zwykle womitami krwawemi. Chora przytem 
schudła, zbiedniała, a okolica żołądkowa jest wrażliwą na ucisk. W czasie po
bytu na prowincyi i przy bardzo ostrożnej djecie stan był dosyć znośnym, od 
czasu jednak trzymiesięcznego pobytu w Berlinie, stan się pogorszył, a to 
z przyczyny, że państwo u których służyła, starali się usunąć „kurcz żołądka" 
za pomocą djety wzmacniającej. Dnia 21 Maja 1853 roku poznałem z opo
wiadania wypadek, a sądząc po objawach wnosiłem, że będzie to zapewne 
wrzód dziurawiący żołądka, dlatego też zaleciłem djetę mleczną. Chora jed
nak dostała po spożyciu mleka womitów, a 21 Maja ból żołądka stał się nie
znośnym. Okolica żołądkowa tak była czulą, że nie znosiła najmniejszego uci-

1) 1. c. p. 85.
2) Andral  w wypadkach po-cholerycznych obserwował szereg obja

wów zo strony żołądka, to jest mocny ból w okolicy żołądkowej, złe trawienie 
uparte womity po każdem jedzeniu, język suchy, stan zwykle gorączkowy. 
Śmierć następuje z wyniszczenia, przy sekcyi znajdował błonę śluzową zaczer
wienioną i miękką, później szarą, brunatną i zgrubiałą. Cierpienie trwać mo
że od 2 5 dni do 3-ch miesięcy.
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sku, wszystko co tylko chora przyjmie, nawet czystą wodę, zwraca natychmiast, 
wymiociny są mocno kwaśne. Ciepłota ciała podniesiona, pragnienie silne, 
którego chora nie może ugasić, tętno 100 uderzeń na minutę. Wyraźnie na- 
stąpiło zaostrzenie cierpienia przewlekłego, w każdym razie mieliśmy do czy
nienia z zapaleniem żołądka. Leczenie:  10 pijawek postawiono w okolicy 
żołądkowej, ciągłe cieple okłady, do wewnątrz kawałeczki lodu. Dnia 2 3 
chora doznała znacznej ulgi, dnia 2 4 ból zniknął, przyjmuje lekką wodziankę 
nic womitując, osłabienie bardzo znaczne. Ponieważ przewlekle cierpienie żo
łądka ciągle trwało, a przy każdym szkodliwym wpływie dietetycznym lub psy
chicznym znacznie się pogarszało, pomieszczono chorą na czas dłuższy 
w szpitalu.

Zapalenie tkanki  podśluzowej żołądka (Gastritis 
submucosa). Wspomniałem już w inném miejscu o ropieniu, które 
może rozwinąć się pomiędzy błonami żołądkowemi, a którego punktem 
wyjścia jest zapalenie tkanki komórkowej podśluzowej. „Błona ślu
zowa wydaje się zgrubiałą, pulchną, tkanka podśluzowa nacieczona 
ropą jest kruchą, daje się łatwo rozerwać i miejscami uległa znisz
czeniu: błona śluzowa pokrywająca miejsca uległe zropieniu bywa 
zaczerwienioną, obrzmiałą, gdzieniegdzie przedziurawioną jak sito, 
albo też ulega zgorzeli, przyczém zamienia się na warstwę czarno- 
brunatną, strzępiastą. Po odpadnięciu błony śluzowej, warstwa pod
śluzowa i błona mięśniowa są obnażone na pewnej przestrzeni, oto
czonej podminowanym rąbkiem błony śluzowej." (Rokitansky). 
Tego rodzaju zapalenie rzadko bywa przedmiotem obserwacyi za ży
cia chorego, to usprawiedliwia przytoczenie następujących obser
wacyi.

Wy p a d e k  I. (obserwowany przez He yf e l de r ’a 1). Pewien woźni
ca, liczący 28 lat wieku, zdrów przedtem zupełnie, powróciwszy z kilkodnio
wej podróży, jaką odbywał w czasie zimnych i wilgotnych dni w miesiącu Li
stopadzie, zaczął się uskarżać na ból brzucha dosyć gwałtowny, przyczem kil
kakrotnie womitował, wyrzucając płyn wodnisty, biało-żółtawy. Po upływie 
24 godzin rysy twarzy zapadnięte, kończyny zimne, tętno uciśnięte, słabe, od
dech trudny, krótki, brzuch boleśnie wzdęty, język pokryty nalotem szarym, 
przytem ciągła chęć womitowania, pragnienie, ilość wydzielanego moczu zmniej
szona, zresztą chory zupełnie przytomny. Po przystawieniu 20-u pijawek 
i zastosowaniu ciepłych wilgotnych okładów, chory doznaje nieco ulgi. Wkrótce 
potem około 9-ej godziny wieczorem zjawia się bredzenie i chory nagle umie
ra po 49-godzinnej chorobie. Sekcya.  Żołądek i kiszki wypełnione gaza
mi, od zewnątrz nie przedstawiają nic szczególnego; ściany żołądka, zwłaszcza 
w 'nie i około odźwiernika, sześć razy grubsze jak zwykle, otoczka surowicza

1) S chmidt’a Jahrbucb 1837. XVI p. 92.
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zmętniała. Pomiędzy nią a błoną śluzową rozmiękłą, łatwo oddzielającą się 
i przekrwioną, znajduje, się warstwa gruba na parę linii, przesycona ropą. 
Błony mięśniowej ani śladu.

Wypadek II (obserwowany przez Wal l manna 1). Żołnierz 24- 
letni, zdrów przedtem zupełnie, zachorował skutkiem nieznacznego nadużycia 
napojów wyskokowych. Dostał bólu głowy, czuł się osłabionym, a w parę dni 
poźniej pieszo udał się do szpitala. Tutaj uskarżał się na ból w okolicy żo
łądka, chęć womitowania, brak apetytu i lekki kaszel. Zresztą gorączka do
syć umiarkowana, mała wrażliwość okolicy nadbrzusznej na ucisk, nieznaczny 
nieżyt oskrzeli. Leczenie wyczekujące. W dwie godziny po przybyciu do 
szpitala pacjent zjadł nieco rosołu i chleba, poczem był bardzo niespokojnym, 
usiłował wstać z łóżka, przyczem upadł na poduszki i natychmiast zmarł. Przy 
sekcyi znaleziono oprócz obustronnego zapalenia opłucnej, przekrwienie dol- 
nych płatów płuc, oraz obszerne zapalenie otrzewnej. Stan żołądka był nastę
pujący: we wnętrzu dość znaczna ilość gazów oraz parę uncyi płynu śluzowego, 
żółto-szarego. Otoczka surowicza mętna, brudno-szara, ściany żołądka jedno
stajnie zgrubiałe, grubość największa przy odźwierniku, wpuście i na dnie wy
nosi 6 — 8 " Błona śluzowa wszędzie przekrwiona, koloru brudno-czerwonego, 
poprzebijana jak sito licznemi otworkami, z których można wycisnąć płyn żół
tawy. Warstwa podśluzowa tworzy fałdki, jest mocno rozciągniętą, gąbczastą, 
w przestworach zawiera massę płynu ropnego; błona mięśniowa zwłaszcza przy 
odźwierniku mocno zgrubiała, szaro-czerwona, galaretowata, również nacie- 
czona; warstwa podsurowicza oraz błona surowicza zgrubiałe, matowe i przesią- 
kłe surowicą.

Bamberger 2) widział tę formę chorobową, występującą idio- 
patycznie u pewnego młodego, silnego żołnierza, który wśród gwał
townych womitów, boleści, gorączki i bredzenia, zmarł w cią
gu paru dni. Ściany żołądka w całej rozciągłości tak były mo
cno nacioczone ropą, iż gdziekolwiek zrobiono nacięcie, ropa wypły
wała strumieniem. Inne wypadki tego rodzaju podają Lebert  3) 
i Ra y n a ud 4). Zapalenie ropne błony podśluzowej żołądka wystę
puje wtórnie przy chorobach ostrych zakaźnych, zwłaszcza przy go
rączce połogowej, co zauważył D ittric h w Pradze podczas epidemii 
w 1847 roku 5). Bywa również przy ospie, tyfusie i ropnicy. W nie
których razach choroba jest następstwem otrucia kwasami mineralne- 
mi lub potażem gryzącym, które zniszczywszy błonę śluzową, wywo
łują zapalenie w tkance podśluzowej.

1) Wiener Zeitschrift X I I I  p. 733. Dec. 18 57.
2) 1. c. p. 260.
3) Anat. pathol. II p. 170.
4) Gaz. hebdom. VIII 32. 33. 1861.
5) Brand Ueber Stenose des Pylorus. Inaug. diss. Erlangen. 1851.
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Rozmię kcze nie żołądka (Gastromalacia). I w tem cier
pieniu, wedle poglądu wielu, nie tylko dawniejszych lekarzów, główną 
rolę odgrywają womity. W nowszych czasach pogląd na rozmięk
czenie żołądka znacznej uległ zmianie, większą część wypadków uwa
żamy obecnie za zmiany czysto pośmiertne. Przy niższem natężeniu 
sprawy chorobowej, sama tylko błona śluzowa, mianowicie lewej po
łowy żołądka, ulega rozmiękczeniu, czasami jest mazistą, rozpływają
cą się, to też daje się usuwać W postaci śluzu brunatno-czerwonego, 
ciemno-brunatnego lub szarego z niebieskawo przeświecającej war
stwy podśluzowej. Obecnie niepodobna wątpić, iż zmiana tak zna
czna spójności błony śluzowej powstaje po śmierci pod wpływem dzia
łania soku żołądkowego, oraz zawartości żołądka, ulegającej kwaśnej 
fermentacyi, przyczem jednakże istnieć musiał już za życia chorobli
wy stan błony śluzowej. Zdaje się, że ostre i przewlekłe nieżyty 
błony śluzowej, już to pierwotne, już też wtórne towarzyszące gruźli
cy płucnej, ostrym wysypkom (płonica), tyfusom, ropnicy lub cierpie
niom mózgu, ułatwiają rozmiękczenie jej, zwaszcza na dnie żołądka. 
Do drugiej kategoryi należy większa część wypadków, opisanych przez 
Louis 1), w których za życia obserwowano utratę apetytu, bóle 
zwiększające się przy uciśnięciu w okolicy nadbrzusznej, pragnienie, 
wstręt do jedzenia i womity. W wypadku niżej przytoczonym An- 
dral'a (II, p. 21) pierwotny ostry nieżyt był pierwszym zdaje się 
powodem rozmiękczenia, które pod wpływem działania soku żołądko
wego rozszerzyło się i na resztę błon żołądka.

W  Marcu 1822 roku przyjęto do szpitala Charité mężczyznę 22-letnie- 
go, który przedtem cieszył się dobrem zdrowiem. Od dni dziesięcu utracił 
apetyt, ma silne boleści w okolicy nadbrzusznej, przytem nudności i womity, 
wrażliwość żołądka wielka na ucisk, język biały, koniec jego i brzegi mocno 
czerwone; pragnienie silne, po przyjęciu napoju ból i nudności zwiększają się; 
gorączka znaczna. Zalecono upust ogólny (16 g ) .  Pomiędzy 10 a 11 
dniem choroby ciągle womity, dnia dwunastego rysy twarzy zapadnięte, uczu
cie strachu, mowa gasnąca, skóra zimna. Postawiono pryszczydło na dołek 
żołądkowy. Dnia 17 chory womituje żółcią, 18-go bredzenie, śmierć 20-go 
dnia choroby. Sekcya.  Żołądek przy wyjmowaniu z jamy brzusznej uległ 
rozdarciu, cała jego lewa połowa rozmiękczona i zamieniona w massę mazistą, 
mocno zaczerwieniona, jakby przesiąknięta krwią. Czerwoność szczególniej 
wyraźna na powierzchni wewnętrznej. Część odźwiernicza w stanie prawidło
wym, błona śluzowa szaro zabarwiona. Inne przyrządy nie przedstawiają 
żadnego zboczenia.

1) Arch. génér. Mai. 1824.
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Podobny wypadek opisują Gobée i Vrolick 1).

Żołnierz liczący lat 20 mocno zbudowany i dobrze wyglądający, cieszył 
się dotychczas wybornym stanem zdrowia, wstąpił do szpitala z przyczyny 
wrzodu na kończynie dolnej. Po zastosowaniu ciepłych okładów wypisano go 
ze szpitala w dni jedenaście, przed odejściem zjadł całą porcyę kapu
sty i kartofli. Powróciwszy do koszar zjadł znowu kapusty i kartofli oraz 
znaczną ilość świeżo pieczonego chleba. W  nocy obudził się wystraszony, do
stał nudności i womitował parę razy. W tym stanie przyniesiono go do szpi
tala; język był mocno obłożony, twarz blada, skóra pokryta zimnym potem, 
tętno drobne a brzuch mocno wzdęty. Dano przedewszystkiem lawatywę; dwa 
proszki po 10 gran wymiotnicy spowodowały 5 razy womity, przyczem wyrzu
cił niestrawione pokarmy. Około 2-ej godziny po południu, gdy pacjent 
chciał się położyć, opanowało go uczucie strachu, poczem nagle nastąpiła 
śmierć. W  20-ia godzin po śmierci zrobiono sekcyę. Żołądek był mocno 
wzdętym, dosięgał aż do pępka i uniósł przeponę aż do 6-go żebra. Ściany 
żołądka od wewnątrz zabarwione ciemno, szaro-czarne, bardzo miękkie, a szcze
gólniej dno tak cienkie, iż uległo rozdarciu przy wyjmowaniu z jamy brzusznej. 
Zresztą sekcya nie wykazuje zmian żadnych.

Przy  bliższem badaniu  anatom iezném  znaleziono całą błonę śluzową za

barw ioną jednosta jn ie na szaro-czarny kolor; była zupełnie m iękką i łatwo od
dzielała się od innych błon, w niektórych naw et m iejscach niedostaje je j  zupeł

nie. W  pobliżu odżwiernika na ciemnej błonie śluzowej znajdujem y warstwę 

szaro biaław ą, płatkow atą, łatwo dającą się usuwać, składa się przeważnie 

z nabłonka stożkowatego. N a  cienkich skraw kach pionowych, branych ze 

świeżego, lub też gotowanego z octem i wysuszonego żołądka, można się p rze 

konać że tylko sam a błona śluzowa, je j gruczoły i naczynia są siedliskiem  czar

nego zabarw ienia. Pod błoną śluzową znajdują się tylko gdzieniegdzie naczy 

nia wypełnione barw ikiem , pojedyńcze brunatne w łókna mięśniowe i gruczołki. 

W  tkance podsurowiczej  niektóre tylko naczynia zaw ierają czarny barw ik. 

Barwik ten przedstaw ia wszystkie odcienia od koloru żółtawo-złotego aż do 

czarnego i opiera się wszystkim odczynnikom chemicznym. Znajduje się w n a 

czyniach włosowatych i niektórych kom órkach w postaci drobnych ziarenek 

i niekształtnych bryłek. K om órki zaw ierające barw ik były bardzo podobne 

do kom órek wyściełających gruczoły pepsinowe, są wypełnione ciem ną m assą, 

pomiędzy k tórą  mieszczą się nieliczne ziarenka barw ika. W  wielu z nich mo

żna odróżnić jąd ro , jak o  p lam kę przezroczystą w pośrodku barw ika. W iele 

z kom órek ułożonych było gruppam i, podobnie ja k  w gruczołach pepsinowych. 

Naczynia wypełnione barw ikiem  są mocno rozszerzone a  miejscami tworzą ro 

dzaj rozszerzeń żylakowatych.

Chory będący przedmiotem powyższej obserwacyi był to czło
wiek młody, zdrów przedtem zupełnie. Ztąd niepodobna przypusz
czać, aby choroba istniała przedtem w utajeniu, ale przeciwnie sądzić

1) S chm idt’a Ja h rb . f. 1855. IV p. 307.
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wypada, że powstała w sposób ostry. Jako przyczynę uważamy 
zbytnie przeładowanie żołądka pokarmami niestrawnemi, ulegające- 
mi łatwo fermentacyi i wytwarzającemi dużo gazów. Skutkiem tego, 
należy przypuszczać, powstało bardzo silne przekrwienie błony ślu
zowej i jej gruczołów, przyczem musiało przyjść z jednej strony do 
wystąpienia płynnego wysięku, który wywołał zmiękczenie błony, 
a z drugiej strony do wylewów krwawych. Krew wylana, oraz 
wstrzymana w naczyniach, pod wpływem soku żołądkowego uległa 
rozkładowi, przyczem hematyna przedstawiła się zmienioną w żółty 
lub czarny barwik.

Skoro rozmiękczenie przechodzi z błony śluzowej na inne błony 
żołądka, co przedewszystkiem dzieje się na dnie, wtedy widzimy tak 
zwane galaretowate rozmiękczenie błony śluzowej, jakie przeważnie 
napotykamy u ssawców lub dzieci niedawno odstawionych od piersi. 
Przedstawia się, jako przemiana, rozmiękczenie błony śluzowej na 
dnie żołądka, za tem idzie przemiana błony mięśniowej, oraz otrze
wnej wraz z warstwami tkanki komórkowej w galaretowatą massę, 
przejrzystą, szarą lub szarawo-czerwoną z odcieniem żółtawym, po
przecinaną prążkami czarnemi lub brunatnemi, są to reszty naczyń 
zwyrodnionych. Jeżeli niekiedy uda się oddzielić bez rozerwania war
stwy wewnętrzne, przekonywamy się, że dno żołądka stanowi otrze
wna ścieńczała, podobna do gazy, łatwo ulegająca rozdarciu. Roz
miękczona część żołądka rozdziera się przy najdelikatniejszém usiło
waniu podniesienia jej, poprostu rozlewa się pomiędzy palcami. Ryć 
może, że i za życia następuje samowolne rozdarcie, chociaż najczęściej 
dopiero po śmierci żołądek pęka, a zawartość wlewa się do jamy 
otrzewnej. Sprawa chorobowa nie ogranicza się jedynie do żołądka, 
ale szerzy się na przyrządy sąsiednie, złożone z tkanki mięśniowej, 
a przedewszystkiem na przeponę. I ta może ulegać przedziurawieniu, 
poczem zawartość żołądka wlewa się do jamy opłucnej lewej. 
(Roki tansky).

Pierwszy Hunter uważać zaczął stan ten za zmianę zachodzą
cą w trupie t. j. za rodzaj strawienia żołądka przez nagromadzony sok 
żołądkowy, tym sposobem wywołał spór zacięty, który stał się po
wodem licznych ciekawych doświadczeń, jak również bezzasadnych 
hypotez. Spór do dnia dzisiejszego nie jest ostatecznie rozstrzygnię
tym. mala część lekarzów uważa galaretowate rozmiękczenie żołądka 
za sprawę chorobową, dającą powód do pewnego stałego szeregu 
objawów: przeciwnie najznakomitsi anatomo-patologowie dzisiejsi
uważają całą sprawę za zmianę pośmiertną. Wedle doświadczeń
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E lsasser'a 1) cała sprawa polega na działaniu kwaśnej zawartości 
na ściany żołądka; poglądowi temu można zrobić zarzut, że rozmięk
czenie galaretowate dochodzi do skutku nawet przy zupełnie próżnym 
żołądku, a mianowicie gdy już na parę dni przed śmiercią chory nie 
prawie już nie przyjmował do wewnątrz. Wedle licznych doświad
czeń zdaje się najprawdopodobniejszém, iż sam sok żołądkowy działa 
rozmiękczająco i roztwarzające na ściany, zwłaszcza przy wyższej 
nieco ciepłocie otaczającego powietrza. Ztąd pochodzi, że zmianę tę 
spotykano przy najrozmaitszych rodzajach śmierci, np. śmierci nagłej, 
w suchotach i t. d. Najczęściej jednak spotykamy się ze zmianą tą 
w ssawców i niemowląt aż do końca drugiego roku życia, otóż właśnie 
tę formę uważąją niektórzy lekarze za sprawę chorobową. Z pomię
dzy badaczów, którzy w nowszych czasach wykazali pośmiertne po
chodzenie rozmiękczenia żołądka przytaczam: Kiwischa, V ir-
chow’a 1 2), Schwander’a 3 4) i Brin tona 4). Inni jak np. Rine-  
c ker i Bednàr zgadzają się, iż w wielu razach, ale nie zawsze, roz
miękczenie żołądka jest pochodzenia pośmiertnego. Bednàr 5 6) uwa
ża rozmiękczenie żołądka i kiszek (podobnie jak Elsasser) za na
stępstwo fermentacyi 6), utrzymuje jednak, że sprawa zaczyna się 
jeszcze za życia i objawia się womitami lub biegunką, przyczem cho
rzy oddają płyn czekoladowy, fusowaty, śluzowy, zmięszany z czar- 
no-brunatnemi płatkami.

Przedziurawienie części rozmiękczonej następuje dopiero po 
śmierci, albo samowolnie, albo też przy nieostrożnem obchodzeniu się

1) Die Magenerweichung der Sàuglinge. Stuttgart i Fübingen. 1846,
2) Würzburg. Verhandl. I.
3) Würteraberg. med. Corresp. Bl. 1852 Nr. 27.
4) The diseases o f the stomach. London. 1859. W edle doświadczeń

Brintona nabłonek stożkowaty żołądka daje zawsze odczyn kwaśny i zawiera
tyle w sobie pepsiny, iż jest w możności przetrawić około czterech uncyi ciała
białkowatego. Wedle tego można wnosić, że w każdym trupie istnieje prze
trawienie żołądka. Z drugiej znowu strony przetrawieniu żołądka przeszkadza 
obecność wydzielin alkalicznych, to jest żółci, śliny, oraz pokarmów zwierzęcych, 
które przedewszystkiem wiążą sok trawiący i nie pozwalają mu działać na ścia
ny żołądka. Przeciwnie obecność ciał raączkowatych, nie tylko że nie prze
szkadza, ale przeciwnie pomaga zniszczeniu ścian.

5) Die Krankheit. d. Neugeborenen und Sàuglinge T. I. Wien. 1850.
6) „Jeżeli dzieciom, cierpiącym na jakąkolwiek cięższą chorobę, której 

towarzyszą zaburzenia w trawieniu, dawać lub wlewać będziemy w ostatnim 
perjodzie życia pokarmy nieodpowiednie, tem możemy być pewniejsi, że po 
śmierci znajdziemy rozmiękczenie przewodu pokarmowego" (Bednàr).
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z trupem. Jest to prawdopodobnym, gdyż w ogóle brakuje obserwa- 
cyi, któreby stwierdzały przedziurawienie żołądka za życia, zwłasz
cza w tych wypadkach, gdzie znaleziono rozdarcie żołądka bez ża
dnych śladów zapalenia otrzewnej, co koniecznie być by musiało, gdy
by przedziurawienie nastąpiło za życia. Rinecker upatruje ścisły 
związek pomiędzy rozmiękczeniem żołądka a pleśniawkami (Soor), 
które chociaż nie są widoczne w jamie ust, mogą jednakże roz
wijać się w głębiej położonych częściach przewodu pokarmowego, co 
zawsze bywa połączonem z kwaśnym odczynem zawartości żołądka 
i kiszek i może wywoływać rozmiękczenie ścian żołądka. Grzybki 
pleśniawkowe, wedle spostrzeżenia Virchow’a, nie są przytwierdzo
ne na powierzchni błony śluzowej, jak to ma miejsce w częściach 
przewodu pokarmowego wyżej położonych (usta, gardziel), ale swobo
dnie mieszczą się we wnętrzu żołądka, a mięszając się z jego zawar
tością, ułatwiają powstawanie w niej fermentacyi mlecznej.

W każdym razie z doświadczeń tych dochodzimy do wniosku, 
iż przyjmowanie pewnego szeregu objawów za życia, mających odpo
wiadać galaretowemu zmiękczeniu żołądka u ssawców jest zupełnie 
nieuzasadnionem. Następujące objawy, mające zwiastować rozmięk
czenie żołądka, a mianowicie: ciągłe womity i biegunka, silne pra
gnienie, szybkie wychudnienie i upadek sił, głos przytłumiony, za- 
więdłość skóry z utratą naturalnej sprężystości (fałd skóry długo nie 
znika) senność i zejście śmiertelne po paru dniach, nie są bynajmniej 
charakterystycznemi dla odrębnego cierpienia: odpowiadają raczej 
objawom cholery azyatyckiej lub sporadycznie występującej, a zda
rzają się często w tych razach, gdzie po śmierci nie znajdujemy by
najmniej rozmiękczenia żołądka. Gdybyśmy nawet zmianę tę spot
kali, co się często zdarza, w wypadku gdzie za życia obserwowano 
powyżej przytoczone objawy, to i w tym razie możemy jedynie wy
prowadzić wniosek, że cholera uspasabia do szczególnego rozpadu 
ściany żołądka, mogącego nastąpić po śmierci lub podczas ostatnich 
chwil życia. Cóż nareszcie mamy powiedzieć o przewlekłem roz
miękczeniu żołądka, którego opisy znajdujemy w różnych dziennikach 
lekarskich! Do pustego śmiechu pobudzać nas muszą opisy, zawiada
miające nas, jak ten lub ów lekarz przy pomocy kwasu solnego i pre
paratów żelaza doprowadził do normalnego stanu ściany żołądka, ule
głe ostremu lub przewlekłemu rozmiękczeniu. Będąc przekonanym 
o pośmiertnem pochodzeniu galaretowego rozmiękczenia ścian żołąd
ka, pomijam leczenie stanu, który ściśle rzeczy biorąc, nie jest już cho-

Bibl. Um. Lek.—Choroby przyrządów jamy brzusznej,—Pr. Henoch. 27
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robą, ale zmianą pośmiertną, leżącą po za granicami terapeutycz
nej interwencyi.

Uwagi powyższe wynikły z rozpatrywania odruchowo wywo
łanych womitów, których źródło upatrywaliśmy w chorobliwych 
zmianach błony śluzowej żołądka. Przyczyna odruchu niekoniecz
nie leży w samym żołądku, punktem wyjścia dla podrażnienia mo
gą być również nerki i części płciowe niewieście. Wiadomo jak czę
sto womity towarzyszą ostremu zapaleniu nerek,chorobie B right’a 1), 
kolce, ciąży 2), występowaniu regularności, zboczeniom w położeniu 
macicy, oraz jej zapaleniom 3). W rzadkich zresztą wypadkach wo
mity bywają przy cierpieniach części płciowych męzkich, np. przy 
zapaleniu jądra; a Portal  utrzymuje, że widział człowieka, który 
przy każdem spółkowaniu dostawał womitów. Nerw błędny często 
sam bywa siedliskiem przyczynowego podrażnienia i odruchu, tym 
sposobem należy tłomaczyć samowolne womity przy zapaleniu 
oskrzeli, płuc lub opłucnej. Nawet gałęź uszna nerwu błędnego za-

1) Przy chorobie B righ t’a womity nie zawsze są odruchowego po
chodzenia, mogą być również następstwem wydzielania się mocznika przez bło
nę śluzową żołądka, która przytem znajduje się w stanie nieżytu. Być również 
może, iż dolegliwości dyspeptyczne, zgaga, womity i t. d. występujące u poda- 
gryków zależą od zbyt kwaśnego odczynu soku żołądkowego.

2) Womity u kobiet ciężarnych stają się niekiedy bardzo niebezpiecz- 
ném powikłaniem. Z wielu innych przytaczam tutaj dwie następujące obser- 
wacye. Herrgot t  (Gaz. de Strassbourg 8. 1859) zmuszonym był wywołać 
poronienie w 4-ym miesiącu ciąży, u kobiety 40-letniej, a to z przyczyny cią
głych womitów, upadku sił, omdlewania i bardzo częstego tętna (130); po po
ronieniu wszystkie groźne objawy ustąpiły. Ulri ch (Monatsschrift f .  Ge- 
burlskunde XIp .  42) widział kobietę ciężarną w 4-m miesiącu, która nie zno
siła żadnego pokarmu, a przy pustym żołądku womitowala śluzem. Śmierć na
stąpiła wśród objawów mózgowych, których sekcya nie wyjaśniła. Znalazł zagięcie 
znaczne macicy pod kątem prostym ku przodowi; część górna macicy próżna, 
w części dolnej znajduje się płód i łożysko. Środki zalecane dla usunięcia 
womitów u kobiet ciężarnych, są też same, jakie stosujemy przy tak zwanych 
womitach nerwowych. W ogóle można powiedzieć, iż nie przynoszą wielkiej 
korzyści. Simpson i lekarze amerykańscy zalecają Cérium oxalicum po 1 — 2 
gran co 2 — 3 godzin w kształcie pigułek. (Sposób przygotowania środka 
znajduje się opisanym w Schmidt  a Jahrb. f .  1860. T. IV  p. 161).

3) Gooc h opisuje następujący ciekawy wypadek: Dr. „Denman  
chciał założyć przewiązkę dokoła narośli polipowej, wyrastającej z dna macicy; 
skoro ją zacisnął powstał ból i womity. Objaw ustąpił skoro zwolniono prze
wiązkę, a wracał, wiele tylko razy ją zaciskano. Gdy chora w sześć tygodni 
później zmarła, przekonano się o wynicowaniu macicy; przewiązka była założo
ną dokoła części wpuklonej.“
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sługuje na uwzględnienie. Romberg 1) wspomina o pewnym pa
cjencie, obserwowanym przez Pechlin’a, u którego dotknięcie prze
wodu słuchowego zewnętrznego wywoływało zawsze gwałtowne 
womity. Arnold obserwował pewną dziewczynę, która mocno kasz
lała, miewała womity często, przyczem bardzo wychudła. Przy bliż- 
szém zbadaniu okazało się, że w obu przewodach słuchowych znajdo
wało się po ziarnku fasoli, które dawno przedtem podczas zabawy do
stały się do przewodów. Przy wyjmowaniu chora kaszle, womituje 
i kicha, po wyjęciu wszystkie przypadłości ustały, a dziecko przy
szło zupełnie do zdrowia. S a nd r a s  2) znał pewną osobę, która za 
każdym razem dostawała womitów skoro oczyszczała przewód słucho
wy 3). Womity powstają odruchowo przy mocném podrażnieniu 
nerwów zmysłowych (przy silnem, oślepiającem świetle, mocne i przy
kre wrażenia smakowe i węchowe), przy uszkodzeniu tęczówki, przy 
przechodzeniu kamieni żółciowych przez przewód pęcherzykowy i żół
ciowy wspólny, przy drażnieniu nasady języka, gardzieli, albo przez 
bodźce zewnętrzne, albo skutkiem choroby tych przyrządów. Naro
śle polipowe i inne nowotwory wrastające z jamy nosowej do gar
dzieli lub dotykające nasady języka dać mogą powód do womitów cią
gle się powtarzających. Taka różnorodność przyczyn przekonywa, 
jak starannie i drobiazgowo należy badać chorego cierpiącego na 
chroniczne womity, jeżeli nie istnieje widoczna przyczyna w samym 
żołądku. W ogóle każdy ból gwałtowniejszy może wywołać womity 
jak to częstokroć widzimy przy zastrzałach, bolesnych wrzodziankach, 
przy operacyach i po zwichnieuiu członków. H elmond opowiada, że

1) Lehrb. d. Ncrvenkrankheiten. T. I.
2) Bullet. de ther. Sept. 1848.
3) Odróżnić należy womity towarzyszące napadom kaszlu i kichania. 

Arnol d (Gas Erbrechen. Stuttgart. 1840) powiada: „Ponieważ przyrządy odde- 
chania są w bliższym stosunku z żołądkiem i biorą udział przy womitowanin, 
to łatwo pojąć, iż niektóre stany nieprawidłowe i niezwykłe funkcye tych przy
rządów mogą w pewnych warunkach spowodować wypchnięcie zawartości żo
łądka na zewnątrz, t. j. wywołać womity. Przy gwaltownem, nużącem, kurczowem 
oddechaniu następują częstokroć odbijania i womity, jak to często widzimy 
przy mocnym kaszlu. Toż samo widzimy, chociaż nierównie rzadziej przy 
łkaniu, kichaniu, śmiechu i innych formach dosyć gwałtownego oddechania, 
przy których kurczowo poruszająca się przepona wywiera nacisk na żołądek. 
Nawet głośne, nużące i długie mówienie, śpiewanie lub krzyk, a niekiedy szyb
kie bieganie, gdy żołądek jest pełen, mogą wywołać womity.“ Do tej kate- 
goryi należy zaliczyć womity przy końcu napadu kokluszowego.

27'
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po zwichnieniu dostał nudności i womitów, które ustąpiły dopiero po 
nastawieniu zwichnienia.

2) Womity wy wo ł a ne  przez mechaniczne przy
czyny.  Bardzo częstym powodem womitów bywają zwężenia wpu
stu i odźwiernika żołądka. Womity następują już w czasie przyjmo
wania pokarmów, gdyż te nie mogąc przebyć miejsca zwężonego, sta
ją się bodźcem do czynności odruchowej, a przy częściowem zamknię
ciu prawidłowej drogi zostają wyrzucone napowrót przez usta. Kie 
należy więc w tych razach wyobrażać sobie, że istnieje prosta me
chaniczna przyczyna, t. j. takie wypełnienie przełyku, że części prze
pełniające muszą odejść ustami, przeciwnie i w tym razie podrażnie
nie odruchowe odgrywa ważną rolę. Toż samo można powiedzieć 
o womitach towarzyszących zwężeniom odźwiernika, o czém zresztą 
była już wyżej mowa. W tym ostatnim razie womity następują 
w parę godzin pojedzeniu, co łatwo wyjaśnić, jeżeli przypomnimy, 
iż w tym czasie poruszenia żołądka są energiczniejsze i usiłują prze
pchnąć papkę pokarmową przez odźwiernik. Jeżeli ten stawia przeszko
dę dla przejścia papki, następuje jćj zatrzymanie,zwiększa się. czynność 
odruchowa mięśniów żołądka, mięśnie tłoczni brzusznej biorą w tem 
udział i następują womity. Wśród pewnych okoliczności, przy ma
łej pobudliwości błony śluzowej może nie być womitów pomimo zna
cznego zwężenia odźwiernika i znacznego rozszerzenia żołądka; nie 
miałoby to miejsca, gdyby w podobnych razach przyczyną womitów 
było jedynie mechaniczne zatrzymanie papki pokarmowej w żołądku. 
Moment czysto mechaniczny bierze wtedy tylko przewagę, gdy przy 
zwężeniach odźwiernika i następnem rozszerzeniu żołądka, od czasu 
do czasu zjawiają się womity, usuwające nadmiar pokarmów, wypeł
niających żołądek. Wiemy, że w podobnych razach mocny nacisk 
od zewnątrz na okolicę żołądkową wystarcza, aby mechanicznie wy
pchnąć zawartość żołądka ku górze do przełyku i gardzieli. Guzy 
uciskające żołądek od zewnątrz, mogą wywoływać womity, już to 
drażniąc go, już to cisnąc poprostu mechanicznie; podobny wypadek 
przytoczyliśmy wyżej. Nawet ucisk wywołany nie bezpośrednio, ale 
np. za pośrednictwem przepony (P. Frank) może się stać powodem 
powtarzających się często womitów, np. stwardnienie i guzy w dol
nych płatach płuc, znaczne powiększenie serca, guzy w śródpiersiu, 
zebrania surowicy lub ropy w jamie opłucnej i t. d.

Womitów towarzyszących zwężeniom przewodu kiszkowego 
(skutkiem blizn, raków, uwięzionych przepuklin, w pochwienia się 
kiszki lub zaciśnięcia pewnej części kiszek), niepodobna również wy-
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jaśniać na drodze tylko mechanicznej, nie same tylko warunki me
chaniczne wpychają nagromadzone powyżej zwężenia massy do żołąd
ka i wyżej. I w tym razie nie można spuszczać z uwagi czynności 
odruchowej, gdyż massy nagromadzono pobudzają do silniejszycli ru
chów robaczkowych, które nie są w możności przepchnąć zawartości 
kiszek przez zaciśnięcie ich światła, ale wywołują posuwanie się po
karmów w kierunku przeciwnym t. j. ku żołądkowi. W podobnych 
razach następuje przedewszystkiem wyrzucenie zawartości samego 
żołądka, a następnie dopiero całej massy wypełniającej kiszkę aż do 
miejsca zaciśniętego, dla tego to wymiociny stopniowo przybierają 
charakter kałowy i ostatecznie składają się z samego płynnego kału 
(Miserere). Coś podobnego dzieje się również, jeżeli posuwaniu się 
zawartości kiszek nie stoi na przeszkodzie zamknięcie ich światła, ale 
proste porażenie na pewnej przestrzeni; powyżej części porażonej, 
oraz w niej samej następuje zastój kału (Ileus paralyticus). Zresztą 
rozbierzemy kwestyę tę szczegółowo przy opisie chorób przewodu po
karmowego 1).

Jedynym rodzajem womitów, przy których mechaniczne warun
ki odgrywają rolę główną, są tak zwane womity ssawców. Jeżeli 
niemowlę zbyt silnie wypełni żołądek mlekiem, wyrzuca je napowrót 
z łatwością, w stanie mniej lub więcej ściętym i to częstokroć już 
podczas ssania. W tym razie nie ma żadnych pozywań do womito- 
towania, żadnych kurczowych usiłowań opróżnienia żołądka, ale po- 
prostu mleko przepełniające żołądek wylewa się. na zewnątrz. Nad
zwyczajna łatwość womitowania u niemowląt polega na szczególnej 
budowie ich żołądka i jego stosunku do przełyku. Mentzel  2) zwró
cił na to uwagę, a C. H. Schultz 3) bliżej kwestyę tę rozpatrzył. 
Schul tz utrzymuje na podstawie własnych obserwacyi, iż żołądek 
zmienia swój kształt w miarę wieku człowieka, żołądek dziecinny 
przedstawia wiele podobieństwa do żołądka zwierząt mięsożernych, 
gdy przeciwnie u osób dorosłych zbliża się kształtem do żołądka

1) Tutaj należą także wrodzone zwężenia i zamknięcia przewodu kisz
kowego, naprzykład nieotworzony odbyt, wrodzone pojedyncze lub wielokrotne 
zamknięcia światła kiszek przez zdwojenia błony śluzowej. W all m ann 
( Wien. med. Wochenblatt X V II. 32. 1861) opisuje wrodzone zarośnięcie dwu
nastnicy; dziecko wśród żółtaczki i womitów zmarło w 5 dni po urodzeniu.

2) Dissertatio  m edica de vomitu nap e r natis parvulisque salubri. E r-  
langae 1795.

3) Huf e l and  Journ. d. pract. Heilk. 1835. N . 3.



422 CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

zwierząt trawożernych, ztąd wniosek, że dzieci woinitują łatwo dla 
tej samej przyczyny co i psy. Żołądek dziecinny ma kształt wrze
cionowaty, rozciąga się więcej w kiernku podłużnym, zwężając się 
nieznacznie, ku górze tworzy wpust, a ku dołowi odźwiernik. Prze
łyk otwiera się z lewej strony do samego dna żołądka, daleko od 
odźwiernika, mała krzywizna jest rozciągniętą, a wielka mało rozwi
niętą i równoległą względem poprzedniej. Żołądek osób dorosłych 
ma kształt bardziej okrągły, przełyk nie otwiera się do lewego końca, 
ale w środku pomiędzy dnem i odźwiernikiem, ten ostatni jest odcią
gniętym ku wpustowi i bardzo do niego zbliżonym; ztąd i mała krzy
wizna jest bardzo krótką, gdy przeciwnie krzywizna wielka jest zna
cznych rozmiarów, albowiem zajmuje 4/5 całego obwodu żołądka. 
Nadto dno samo nie przechodzi nieznacznie w odźwiernik, jak to by
wa u dzieci, ale przeciwnie część odźwiernicza jest nieco odwężoną, 
przez co lewa połowa żołądka przybiera kształt prawie kulisty. Róż
nico te wpływają koniecznie na zmianę ruchów robaczkowych i prze- 
ciwrobaczkowych. U dzieci, gdzie obie krzywizny są prawie równo
ległe, pokarmy zostają jednostajnie posuwane przez ruch falisty czy 
to ku odźwiernikowi, czy też do wpustu i przełyku. Womity nastę
pują lekko, ponieważ przełyk otwiera się w lewym końcu żołądka, ku 
któremu ruch przeciwrobaczkowy posuwa jego zawartość. Niedosta
teczne sformowanie się dna, stosunkowa wązkość żołądka dziecinnego, 
ułatwiają niezmiernie opróżnienie na drodze czysto mechanicznej. 
W żołądku osób dorosłych o małej krzywiźnie skróconej, a wielkiej 
bardzo rozciągniętej, pokarmy nie posuwają się z obu stron jednostaj
nie, ale przeciwnie ruch jest prawie jednostronnym to jest około wiel
kiej krzywizny. Tym sposobem zawartość żołądka ulega prawie ru
chom wirowym, które nie udzielają się odwężonej części odźwierniczej, 
w części jedynie wpustowej i na dnie pokarmy obraczają się przy ru
chu robaczkowym od strony lewej ku prawej, a przy ruchu przeciwro- 
baczkowym od strony prawej ku lewej. Ztąd w czasie womitowania 
pokarmy nie są popychane wprost ku wpustowi i przełykowi, lecz krę
cą się w wypukłemu stanowiącym dno żołądka w kierunku przeci
wnym jak zwykle, dlatego też pomimo współdziałania tłoczni brzu
sznej i przepony zawartość żołądka z trudnością ulega wyrzuceniu. 
U niektórych zwierząt trawożernych mała krzywizna żołądka skraca 
się do tego stopnia, iż womitowanie staje się zupełnie niemożebnem. 
Im więcej żołądek osoby dorosłej zbliża się kształtem do dziecinnego 
tem łatwiej osoba ta może womitować, tej zapewne okoliczności nale
ży przypisać łatwość womitowania u niektórych indywiduów. Naj-
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łatwiej womitujemy ułożywszy się w kierunku poziomym, szczegól
niej na lewym boku, gdyż płynna zawartość żołądka spływa własnym 
ciężarem na dno i ku wpustowi, zkąd przy udziale tłoczni brzusznej 
bez żadnej trudności dostaje się do przełyku. (Arnold 1. c. p. 96).

Najstosowniej będzie wspomnieć tutaj o rzadkim objawie, zna
nym pod nazwą przeżuwania (Ruminatio, Merycismus). Wiele wy
padków znanych zestawił i rozjaśnił He mp e l  1) w oddzielnej mo- 
nografii.

Objaw polega na tein, iż bezpośrednio po jedzeniu lub po upły
wie niedługiego czasu, drobne kawałki pokarmów, w tym stanie jak 
zostały połknięte wracają z żołądka do ust, nie sprawiając dławienia 
się ani obrzydzenia, pozostają tu przez czas krótki i napo wrót zostają 
połknięte. Smak pokarmów wracających z żołądka nie jest bynaj
mniej wstrętnym, przeciwnie nie ulega żadnej zmianie, a w razie gdy 
pokarmy pozostawały dłużej w żołądku bywa nieco gorzkim lub kwaś
nym. Pewien pacjent P. Franka po obtitej uczcie, jeszcze na drugi 
dzień przeżuwał powtórnie przyjęte pokarmy, rozpoznając je po smaku. 
Płyny łatwiej wracają do ust od potraw stałych, ciepłe pokarmy ła
twiej od zimnych, roślinne od mięsnych; mimo to jednak P. Frank 
zauważył, że osoba przeżuwająca długo zatrzymywała w żołądku 
świeżo owoce. Część pacjentów podobnych może wywoływać prze
żuwanie dowolnie, jużto kurcząc mięśnie brzuszne, już też naciskając 
żołądek rękami od zewnątrz; zresztą objaw sam występuje, skoro po 
obiedzie pacjent chodzi, jedzie konno lub wozem. W czasie snu spo
kojnego przeżuwanie miejsca nie ma; wpływ podobny mogą wywie
rać wrażenie psychiczne i stany chorobliwe, Hempel  wspomina, 
że pewien chory, który od lat dziesięciu przywykł do przeżuwania, 
nie mógł tego uczynić pomimo to że jadł obficie, skoro tylko rozgnie
wał się, doznał wzruszenia lub miał napad zimnicy. Chory ten mógł 
do pewnego stopnia przytłumić występowanie objawu, naprzykład gdy 
znajdował się w towarzystwie, „przyuczył się jednak pokarm zwra
cany tak zręcznie połykać, iż nikt tego nie dostrzegał; zdarzało się 
mimo to, iż po obfitej uczcie i wypiciu większej ilości wina, pokarmy 
tak szybko wracały z żołądka, że gdy nic zwracał bacznej uwagi, wy
padały z ust.“ Badanie massy przeżuwanej przekonało, że odpowia
da ona mięszaninie przyjętych pokarmów. Hempel  przekonał się, 
że są to pokarmy zmięszane ze śliną, a zabarwiając kęs połykany za-

1) U bor das W iederkauen der M enschen. Inaug. diss. Je n a . 1859.



u ważył, że parę razy zostaje połkniętym i wraca do ust. Drugi pa
cjent utrzymywał, iż po umiarkowanem spółkowaniu lub polucyach 
nocnych przeżuwanie odbywa się daleko gwałtowniej jak zwykle, ni
gdy jednak przeżuwanie nie ma miejsca przy pobudzeniu płciowem.

Przeżuwanie należy do zboczeń, które z trudnością dają się usu
wać, a niektórym chorym sprawia do tego stopnia przyjemność, iż 
nie tylko nie chcą się leczyć, ale nawet nie zgadzają się na żadne dje- 
tetyczne ograniczenie. Zboczenie trwa przez cały szereg lat; u pe
wnej dziewczyny obserwowanej przez Hempla, objaw ten występo
wał aż do 18-go roku życia, dopiero po gwałtownym hysterycznym 
napadzie nastąpiło naturalne uleczenie. Cierpienie samo przez się nie 
sprowadza śmiertelnego zejścia, i dlatego wiadomości nasze oparte na 
badaniu pośmiertnem są bardzo niedostateczne. Arnold 1) w trzech 
wypadkach znalazł przy ujściu przełyku do żołądka znaczno rozsze
rzenie, a powyżej nieco przewężenie, a w jednym wypadku gałęź we
wnętrzna nerwu dodatkowego Wil l isa (N. accessorius Willisii) 
znacznie grubszą jak zwykle. Wszyscy lekarze wspominają o rozsze
rzeniu żołądka, o czem Hempel  przekonał się na swych pacjentach 
za pomocą opukiwania. Główną przyczyną przeżuwania jest zdaje 
się kurczowe przeciwrobaczkowe zaciskanie się przełyku. Coś podo
bnego widzimy przy zwężeniach przełyku, i wtym razie pokarmy 
wracają do ust, objaw ten wtedy dopiero staje się rzadszym, skoro 
powyżej zwężenia powstaje wypuklenie, mogące przez czas pewien 
pomieścić przełykane pokarmy. Gdy ruch przeciwrobaczkowy przeły
ku ciągle się powtarza, udziela się również górnej części żołądka, przy- 
czem część jego zawartości podnosi się ku górze, ku czemu jeszcze sprzyja 
dowolno działanie tłoczni brzusznej i ucisk od zewnątrz. Co jednak
że wywołuje ruch przeciwrobaczkowy przełyku, jest to pytanie na 
które nie we wszystkich wypadkach dać można jednakową odpowiedź. 
W niektórych razach, jak naprzykład w wypadku, przytaczanym 
przez He mpe l ’a (1. c. p. 15), przyczyną było zdaje się kurczowe 
zaciśnienic przełyku lub wpustu; w innych złe przyzwyczajenie wy
woływania odbijania się gazów po jedzeniu lub ucisk mechaniczny, 
albo też połykanie pokarmów dużemi kawałami, co łatwo może spo
wodować zatrzymywanie się ich w przełyku.

U kobiet rzadko bardzo przeżuwanie bywa obserwowanćm, wszy
stkie wypadki zebrane przez Hempla,  z wyjątkiem jednego, doty-
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1) Bemerk. uber d. Bau d. Hirns u. Ruckenmarks p. 211.
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czą pacjentów mężczyzn. Dziwną zdaje się ta okoliczność, iż właśnie 
w tym wyjątkowym wypadku napad hysteryczny wielkiego natęże
nia usunął długoletnie przeżuwanie; gdy przeciwnie Marsh 1) obser
wował je właśnie u hysteryczek oraz u dzieci z pląsawicą (chorea) 
i kokluszem.

Leczenie, wedle dawniejszych badaczów, jest zupełnie bezsku- 
tecznem. W nowszych czasach osiągnięto lepszy rezultat, a to przy 
pomocy ścisłych przepisów djetetycznych. Tutaj należy przytoczyć 
wypadek Dumur’a, 1 2) który za przyczynę cierpienia uznaje niezu
pełne porażenie wpustu; to staje się powodem, że ruchy żołądka skiero
wane od odźwiernika do wpustu wypychają pewną część zawartości 
do przełyku, który podrażniony zaczyna wykonywać ruch przeciwro- 
baczkowy. Wyleczył pewnego pacjenta za pomocą ścisłe uregulo
wanej djety, złożonej przeważnie z Chleba, jaj i mięsa, ale w bardzo 
małych ilościach na raz, przyczem chory miał zalecone staranne po
gryzienie pokarmu. Płyny wyłączono o ile możności, dozwalając 
wypić w ciągu dnia szklankę dobrego wina. Jako środek lekarski 
Dumur podaje Extr. nuc. vomicar. spirit (gr. jjj pro die). H em- 
pel otrzymywał parę razy dobre rezultaty, zachęcając chorych, aby 
silą woli starali się powstrzymać, od przeżuwania, jedli wolno i roz
drabniali pokarmy o ile możności zębami. Po jedzeniu, zalecano cho
rym sen, i dlatego najobficiej dawano pokarmy wieczorem. Ze środ
ków lekarskich zaleca najbardziej lupulinum (gr. jjj pro die).

3) Womity wywołane przez bezpośrednie podraż 
nienie nerwów. Pod tym względem ze wszystkich nerwów obwodo
wych najwięcej podejrzywano nerw błędny, o którego wpływie na ruchy 
żołądka dotąd zdania są dosyć podzielone. Pewna część fizyologów, 
a mianowicie: Mu l l er, Longet,  Bernard,3) Webr, H artung 4 5) 
i Ravi tsch 5) przypuszczają, że nerw błędny wywiera wpływ na ru
chy żołądka, przeciwnie Magendie,  Bidder-Schmidt, Donde rs, 
Kritzler 6) i S c h i f f 7) stanowczo temu zaprzeczają. Dla nas

1) Dublin. Journ. Juli 1843.
2) De la paralysie du cardia ou mérycisme. Lausanne 1859.
3) Leç. sur le syst. nerv. II p. 415.
4) Ueber den Einfluss des Vagus auf die Bewegung des Magens. 

Giessen. 18 60.
5) Arch. f. Anat. VI 1861. p. 770.
6) Ueber d. Einfl. dos Vagus auf die Beschaffenheit der Sécrétion der 

Magendrüsen. Giessen 1851.
7) Einfluss des Vagus auf die Magenthatigheit. Bern. 1860.
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wątpliwość w tym razie mniejszego daleko jest znaczenia, ponieważ 
ruchy samego żołądka stanowią tylko jeden moment całej sprawy 
womitowania, kurczenie się zaś mięśniów brzusznych, grające tak 
ważną rolę, nie zależy od bezpośredniego wpływu nerwu błędnego, 
ale może mieć miejsce drogą odruchu. Zachodzi pytanie czy zmiany 
patologiczne w nerwach grzbietowych, udających się do mięśniów 
brzusznych, oraz w nerwie błędnym mogą stać się powodem womitów. 
Nie posiadamy dotąd pewnych obserwacyi, któreby mogły dostarczyć 
odpowiedzi na powyższe pytanie. J. Frank 1) wspomina o chorym, 
który od lat kilku cierpiał na nudności i womity poranne, połączone 
z uczuciem przestrachu i nakoniec razu pewnego po gwałtownych wo- 
mitach w padł w omdlenie i umarł. Przy sekcyi znaleziono serce po- 
większone, rozdarcie lewej komórki, wylew krwi w jamę osierdzia, 
oba nerwy błędne w miejscu wstąpienia do klatki piersiowej otoczone 
guzikami (stealoma); podobnego rodzaju guz wielkości jaja kurzego 
z prawej strony na szyi. W wypadku tym uciśnięcie nerwu błędne
go mogło znieść jego przewodnictwo, a womity za życia odpowiadają 
womitom powstającym po przecięciu umyślnem u zwierzęcia nerwów 
błędnych. Że jednak womity miały miejsce tylko w pewnej porze 
dnia, a zresztą cały rezultat sekcyi wiele pozostawia kwestyi nieroz- 
jaśnionycli, nie uważam całej obserwacyi za tak wybitną, aby mogła 
służyć jako dowód dla pewnej teoryi. Nie mogę również przypisy
wać wielkiej wartości do dawniejszych obserwacyi (Lots tein,  
Swan) dotyczących „zapalenia" zwoju słońcowego, połączonego 
z gwałtownemi womitami.

O ile niedostatecznemu są nasze wiadomości co się tyczy womi
tów, wywołanych przez nerwy obwodowe, o tyle wiemy na pewno, 
że cierpienia ośrodków nerwowych wywołują womity. Objaw ten 
najczęściej zwiastuje i towarzyszy cierpieniom mózgowym. Aber- 
crombie  utrzymywał, że ważne zboczenia w mózgu maskują się nie
raz prostemi objawami ze strony żołądka; zdanie to stwierdzono sze
regiem licznych faktów przekonywających. Womity często towarzy
szą krwotokom mózgowym, nowotworom w mózgu i t. d. Burdach 2) 
wspomina o jednym wypadku, w którym najlżejsze uciśnięcie nowo
tworu, wyrastającego na przednim płacie mózgu, wywoływało nudno- 
ści i womity. Najczęściej jednak womity zwykły towarzyszyć ostre-

1) Prax. med. univ. prace. T. II Vol II Scct. 2. p. 292. 
2) Vom Bau und. Leben des Gehirns III p. 6 8.
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mu zapaleniu opon mózgowych (meningitis). Każdy lekarz wie bar
dzo dobrze, jak trudno przychodzi stanowczo odróżnić pierwszy okres 
(w ciągu pierwszego tygodnia) gruźliczego zapalenia opon (Meningi- 
tis tuberculosa czyli tak zwany Hydrocephalus acutus) od zwalniają
cej gorączki gastrycznej. Wszelkie cechy różniczkowe, których tu 
szczegółowo nie przytaczamy, okazały się zwodniczemi w praktyce, 
jedynie tylko dłuższe doświadczenie, pewien, że się tak wyrażę, spryt 
praktyczny naprowadza po niektórych cechach na rozpoznanie ukry
tego wroga, który niepokonaną siłą niweczy życie dziecka. Womity, 
występujące w ciągu pierwszych dni choroby, zwiększają niepewność, 
i niepodobna znaleźć kryterjum dla wykazania ich mózgowego pocho
dzenia. Wpływ korzystny położenia stojącego na womity wywołane 
przez cierpienie mózgu ogólnie został uznanym, dzieje się jednakże toż 
samo i przy womitach spowodowanych stanem gastrycznym, skoro 
chory uniesie nieco głowę. Widziałem często dzieci z rozpoczynają- 
cem się zapaleniem opon, które długo siedziały wyprostowane na ręku 
matki, nie okazując najmniejszej skłonności do womitów, w jednym 
przypadku dziecko zaczynało womitować, skoro tylko zostało położo- 
nem. Jako cechę charakterystyczną womitów mózgowego pochodze
nia podają, iż następują one bez żadnych nudności i dławienia się, 
twierdzenie niekoniecznie słuszne, gdyż widziałem i wtedy nawet bez
skuteczne usiłowania do womitowania, podobnie jak przy zaburzeniach 
gastrycznych. W wielu razach jedyną zapowiedzią zapalenia opon 
było zwracanie wszystkich pokarmów w ciągu 6—8 dni, później do
piero przyłączyły się. inne charakterystyczne objawy; 1) zgadza się. 
to zupełnie z obserwacyami W est’a, R iliie ta , Barthez'a i innych 
pediatrów. W jednym wypadku chory uskarżał się nawet na ból 
żołądka, wrażliwość brzucha na ucisk, zapewne skutkiem forsownych 
wysileń przy womitowaniu. Zaparcie stolca nie bywa również stałym 
objawem U dziecka 2 1/2 letniego, zapalenie opon w pięć dni po upa- 
dnięciu na głowę rozpoczęło się womitami i rzadkiemi wypróżnienia
mi, a u chłopca 9-letniego biegunka trwała przez dwa dni, wśród podo
bnych okoliczności. Każde womity, następująco po opadnięciu na 
głowę uważam za znak niepomyślny, gdyż przy zaniedbaniu dziecka 
może łatwo rozwinąć się zapalenie opon lub samego mózgu. Byłem 
wezwanym do dziecka, które od 18 godzin skarżyło się na ból głowy, 
gorączkowało, nie mogło utrzymać głowy prosto, a po przyjęciu po-

1) Beitrug e zur Kinderkeilkunde. Berlin. 1 8 6 1 .  p. 9 .
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karmu lub napoju dostawało natychmiast womitów. Stolec zaparty, 
język grubo obłożony, nudności ciągłe. Myślałem już o przepisaniu 
środka wymiotnego, gdy na powtórne moje zapytanie czy nie było 
jakiego powodu choroby, dowiedziałem się, iż dziecko w dniu poprze
dnim upadło przez próg i uderzyło główką o podłogę. Opierając się 
na tej wskazówce, kazałem postawić pijawki za uszami, a do wew
nątrz przepisałem Infus. Sennae cotnp. w dawce większej; na drugi 
dzień dziecko przyszło zupełnie do siebie, Podobne wypadki zdarza
ją się dosyć często, są one dla nas napomnieniem, abyśmy nie lekce
ważyli womitów u dzieci, ale starannie zbadali wszystkie inne objawy, 
mogące nas powiadomić o zajęciu mózgu, szczególniej też należy 
zwrócić uwagę na nierówność i nieregularność tętna. W każdym 
razie w wypadkach wątpliwych, lepiej że lekarz przypuszcza istnie
nie cierpienia mózgowego, aniżeli stan gastryczny, ma to ważne bar
dzo znaczenie, gdyż metoda przeciwzapalna daje dobry rezultat tylko 
w początku choroby, gdy tymczasem nie stanowi wielkiej różnicy czy 
przystąpimy do leczenia objawów gastrycznych natychmiast, czy też 
dnia następnego.

Nie tylko materyalne, ale że się tak wyrażę, dynamiczne nawet 
podrażnienie mózgu powodować może womity. Dzieje się to często 
po wstrząśnięciu mózgu (commotio cerebri) oraz podczas napadu mi
greny. Nudności bywają przytem tak przykre, że chorzy chcąc do
znać ulgi, dopraszają się o środek wymiotny. Niektóre osoby na wi
dok lub wspomnienie przedmiotu obrzydliwego dostają nudności i wo- 
mitują, w rzadkich nawet wypadkach zdarza się, iż pod wpływem wo
li powstają womity.

Warunki krążenia krwi w mózgu mają również swoje znaczenie. 
Nie tylko przekrwienie ale i niedokrewność mózgu (zemdlenie) powo
duje częstokroć womity, a doświadczenia przekonywają, że emetyk 
nie tyle wpływa na sam żołądek,jak raczej dostawszy się do krwi, dzia
ła na mózg i wywołuje tym sposobem womity. Jeżeli u zwierząt ży
wych, które łatwo womitują po zażyciu emetyku, wytniemy obie 
półkule mózgowe, womity nie nastąpią, bez względu na silną dawkę 
środka (Budge 1).

Womity występujące w okresie zapowiednim ostrych wysypek 
zdają się zależeć od podrażnienia mózgu przez krew zakażoną; w ten

1) Środki wymiotne z trudnością działają albo też wcale nic działają 
w stanach apoplektycznych lub u chorych z pomięszaniem zmysłów, co można 
by może przypisać upadkowi czynności i malej pobudliwości mózgu.
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sam sposób należało by tłomaczyć womity towarzyszące różnym za
każeniom, naprzykład mocznicy, ropnicy, zatruciu narkotycznemi środ
kami lub szkodliwemi gazami.

Mózgowego pochodzenia są bezwątpienia womity, występujące 
podczas chuśtania się, powolnej jazdy po piaszczystej drodze oraz po
dróży morskiej. Niepodobna nam szczegółowo przedstawiać wszyst
kie poglądy, co się tyczy powstawania tak zwanej choroby mor
skiej i rozebrać je krytycznie. Jakkolwiek obserwacya nad samym 
sobą jest niezmiernie trudną, udało mi się to jednak z niemałym tru
dem uczynić w ciągu godziny poprzedzającej właściwy wybuch cho
roby. Wedle tego spostrzeżenia jestem przekonanym, że siedliskiem 
choroby jest mózg. Zajęcie i zawrót głowy, zupełne osłabienie siły 
mięśniowej, zniesienie równowagi ruchów, nieczułość i apatya docho
dząca do zupełnej obojętności, nawet na niebezpieczeństwo śmiercią 
zagrażające, są to wszystko objawy wybitnie mózgowe, a więc nud
ności i womity towarzyszące chorobie z tego samego pochodzić muszą 
źródła. Sama jednak strona mechaniczna objawu nie została dotąd 
należycie wyjaśnioną. 1)

Rzadziej daleko aniżeli przy chorobach mózgowych, występują 
womity przy cierpieniach rdzenia kręgowego. Romberg powiada 
W tym względzie: „Uszkodzenie lub choroby jego (rdzenia) często 
bardzo pociągają za sobą porażenie mięśniów wydechowych, już ta 
okoliczność wyjaśnia dostatecznie rzadkość womitów w podobnych 
razach. Z pomiędzy licznych obserwacyi Ol ivier’a, znajdujemy 
zaledwie parę wypadków, a i te dotyczą więcej początkowych okresów 
zapalenia rdzenia, nie zaś innych jego cierpień." Podrażnienie rdze
nia przedłużonego, wedle doświadczeń czynionych na żywych zwie
rzętach (B udge), może wywoływać poruszenia wymiotne. Zwykle 
jednak cierpienie tej części układu nerwowego polega na ucisku lub 
zwyrodnieniu, które sprowadzają raczej porażenie a nie podrażnienie, 
co nam tłumaczy rzadkość womitów w podobnych razach. Podczas 
napadu zimnicy, zwłaszcza w okresie dreszczów, gdzie zapewne krew

1) Wedle B u dge’go ciało prążkowane i wzgórek wzrokowy prawej 
półkuli mają być siedliskiem ośrodków nerwów żołądkowych. Podrażnienie 
tych części mózgowia u zwierząt żywych ma wywoływać wzdęcie i ruchy żołąd
ka. Budge wyjaśnia na tej podstawie wpływ wadliwych wrażeń widzenia 
na womity. Womity przy chorobie morskiej przypisuje poruszającym się 
obrazom, bezpośrednio lub pośrednio (jako wyobrażenie) przesuwającym się 
przed oczami, co ma powodować podrażnienie części ośrodkowych. (?)
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zakażona drażni rdzeń kręgowy, bywają dosyć często womity; zacho
dzi jednakże pytanie, czy je należy przypisać podrażnienieniu rdzenia 
czy też samego mózgu.

Pod nazwą ogólną „womitów nerwowych" opisują przypadłość 
tę, towarzyszącą częstokroć napadom hysterycznym. Wedle opisu 
autorów, wszyscy prawie pacjenci należą do płci żeńskiej. Z 8 wy
padków V a lle ix ’a 1). 6 obserwowano u kobiet a 2 u mężczyzn. 
Napady tego rodzaju przedstawiają wiele trudności dla rozpoznania, 
a lekarz długo nieraz się waha, czy przyjąć cierpienie za organiczną 
zmianę żołądka, czy tez za prostą neurozę, Niektórzy z pacjentów 
zwracają wszystko co tylko spożyją bezpośrednio po jedzeniu lub po 
upływie pewnego czasu; niekiedy przy gwałtownem dławieniu się i  wo- 
mitach powstaje ból żołądka, który do reszty utrudnia rozpoznanie sta
nowcze. Wśród podobnych okoliczności mogą nawet zdarzać się womity 
ze krwią. Z początku womity powtarzają się w znacznych odstępach 
czasu, w miarę jednak dłuższego trwania choroby, następują coraz czę
ściej, tak iż nakoniec mogą się powtarzać 20—40 razy na dobę. 
W czasie przerw chorzy oddają gazy bez żadnego zapachu i smaku 
(puste odbijanie się). Jakość potraw i napojów rzadko wywiera 
wpływ, nieraz się zdarza, że pacjenci womitują przy zachowaniu ła
godnej djety, pijąc mleko lub wodę tylko, gdy przeciwnie mięso, wi
no szampańskie i t. p. bywają dobrze znoszone. Wedle spostrzeżeń 
Va lle ix ’a przez parę dni chorzy znoszą dobrze jeden pokarm, a nie 
znoszą drugiego, w ciągu dni następnych wszystko dzieje się odwro
tnie, to jest pokarmy dobrze dotąd znoszone wywołują womity, a nie 
znoszone przedtem trawią się wybornie. Na uwagę zasługuje ta oko
liczność, że jakkolwiek chorzy tracą cokolwiek na tuszy, nie chudną 
jednak bardzo, sił nie tracą, a nawet mają dobry chumor i chętnie od
dają się zabawom, chociaż dolegliwości trapią ich od lat kilku. Ztąd 
wnosić należy, że nie wszystkie pokarmy zostają wyrzucone, jakkol
wiek chorzy tak utrzymują, ale przeciwnie część pewna ulega stra
wieniu i wessaniu. Stolce, jak łatwo pojąć, są dosyć opieszałe, po
trzeba je wywoływać za pomocą lawatyw, gdyż wszystkie środki da
wane do wewnątrz zostają wywomitowane. Obok tego przyłączają 
się inne jeszcze cierpienia nerwowe, jak: migrena, zemdlenia, kurcze 
w różnych częściach ciała, nawet drgawki ogólne z częściową utratą 
przytomności. Perjody bywają przytem nieregularne, zwykle dosyć

CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

1) Bullet. de thérapie. 1849.
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•skąpe, wodniste. W podobnych razach zbadanie części płciowych jest 
konieczném, jakkolwiek nie zawsze rozjaśnia sprawę zawiłą. Jeżeli 
przy badaniu znajdziemy cierpienie części płciowych, dające się ule
czyć (zmieszczenie macicy, obrzmienie części pochwowej, owrzodzenia 
błony śluzowej, polipy i t. d.), wtedy otwiera się dla terapii pole dzia
łania, obiecujące też same rezultaty pomyślne, jak przy nerwobólu żo
łądka polegającym na cierpieniach macicznych. Cl er t au l) wspomina 
o pewnej kobiecie ciężarnej, która miewała tak uparte womity, iżniczem 
niepodobna ich było uspokoić, nakoniec przystawienie dwunastu pija
wek do części pochwowej macicy (zapewne i do ścian pochwy z przy
czyny braku miejsca!) nie tylko sprawiło ulgę, ale spowodowało zupeł
ne wyleczenie. 2) P a d i o l e a u 3) widział ustanie womitów po wy
cięciu małych narośli polipowatych w macicy. Gdy jednak badanie 
nie wykazuje nic, eoby mogło nas objaśnić pod względem natury cier
pienia, zmuszeni jesteśmy przyjmować istnienie neurozy, której istoty 
nie pojmujemy dokładnie. W razach podobnych otwiera się pole dla 
stosowania kolejno najróżnorodniejszych środków, które dajemy zwy
kle bez żadnego skutku. Gdy środki te wyczerpiemy, trudność le
czenia wzrasta; próbujemy wtedy stosować je podskórnie, w lawaty- 
wach, uciekamy się do środków odciągających. Pozorna skuteczność 
nowego środka budzi nadzieję w chorej i lekarzu, ale nadzieje te zni
kają w ciągu następnych dni lub tygodni. Najlepszy jeszcze rezul
tat dają środki odciągające; naprzykład stosowano na grzbiet latające 
pryszczydła w kierunku kolumny kręgowej, albo też środki kojące

1) Gaz. des hóp. 1853. p. 90.
2) Uparte, nie dające się niczem uspokoić womity u kobiet ciężarnych, 

wypada koniecznie wyróżnić od często zdarzających się w tym stanie nudności, 
jakkolwiek obadwa objawy z jednego pochodzą źródła, to jest są wywołane od
ruchowo ze strony podrażnionej macicy. Z 58 wypadków, zestawionych przez 
Cartaya (Schmidta Jahrb.f 1855. IV  p. 60), 30 zakończyło się śmiercią 
a 28 wyzdrowieniem, po poronieniu lub śmierci płodu; 14 razy szczęśliwie wy 
wołano sztuczne poronienie, raz jeden nastąpiło uleczenie po przystawieniu 
pijawek do części pochwowej macicy, dwa razy po użyciu napojów wyskoko
wych, zwłaszcza wina szampańskiego. Zalecają smarowanie ust macicznych 
Extract, belladonnae, do wewnątrz pepsinę, chloroform, kalomel w drobnych 
dawkach, okłady lodowe na brzuch, natryski z par aromatycznych i t. d. 
W każdym razie do wywołania sztucznogo poronienia należało by przystępo
wać po wyczerpania wszystkich środków możliwych, gdyż operacya ta nie tyl
ko zabija płód, ale zawsze jest groźną i dla samej matki.

3) Bullet de thér. Dec. 1849.
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podrażnienie nerwów skórnych, a przez to oddziaływające na układ 
rdzeniowy, do takich należą letnio kąpiele z czystej wody, kąpiele 
w Ems i Schlangenbad. W następującym wypadku, opisanym przez 
Cless’a 1) korzystnie działał lód.

Pewna dziewczyna licząca 20 lat, bardzo wrażliwa, hysteryczka, od 16 
roku życia miewała często womity, które czasami na parę tygodni ustawały. 
W 18 roku życia, bez żadnego zaburzenia ze strony czyszczeń miesięcznych, 
pojawiły się drgawki hysteryczne, podczas których chora uskarżała się na ból 
żołądka. Dnia 12 Grudnia przysłaną była do szpitala z przyczyny zapalenia 
otrzewnej, z której to choroby została wyleczoną. Womity jednak i towarzy
sząca im bolesność w okolicy żołądkowej trwały ciągle, i powtarzały się po 
przyjęciu najdelikatniejszych pokarmów i lekarstw. Trzykrotnie miała nawet 
womity krwawe. Język lekko obłożony, smak w ustach ciągle kwaśny, stolec 
oddaje tylko przy pomocy lawatyw Perjodyczne zjawianie się napadów hy- 
sterycznych zapowiadał zawsze krótki suchy kaszel. Nastrój umysłowy bardzo 
zmienny; zresztą chora pomimo długiego trwania cierpienia była dość dobrze 
odżywioną, była wprawdzie bladą, ale cera nie nosiła bynajmniej cechy charla 
czej, nie była płową. Okoliczności te w zestawieniu z rezultatem badania, 
które w okolicy żołądkowej nie wykryło żadnego wyraźnego zboczenia, napro
wadziły na myśl, że choroba nie polega bynajmniej na organicznej zmianie bu
dowy żołądka, ale zależy od zaburzeń w sferze czysto nerwowej. Po użyciu 
różnych środków wewnętrznych i zewnętrzych, zawsze bezskutecznie, C less 
zwątpiwszy o wyleczeniu, zaczął dawać lód do wewnątrz. Chora co pól godzi
ny połykała kawałek lodu; wszystkie inne środki odstawiono. Skutek był nad
spodziewanie pomyślny. Womity ustały, kwaśne odbijanie i bolesność żołąd
ka ustąpiły, apetyt wrócił, chora wyglądała doskonale i 28 Lutego jako zupeł
nie wyleczona opuściła szpital. W trzy miesiące później chora uwiadomiła 
swego lekarza, że czuje się zupełnie dobrze i nie miewa dawnych napadów.

W niektórych razach (Padioleau, Blandin) używano z do
brym skutkiem małych dawek Tinct. nuc. vomicae, w innych działały 
skutecznie oblewania chłodne. Pewnej chorej, osłabionej do najwyż
szego stopnia przez ciągłe womity, Padioleau, idąc za radą Re- 
cam ier’a, zalecił umieścić nogi w wodzie bardzo gorącej i zlewać 
przez 3—5 minut głowę wodą mającą 23° R. Chora natychmiast 
mogła przyjąć łyżkę bulionu, a następnie leczona w ten sposób (oble
wanie dwa razy dziennie) przyszła zupełnie do zdrowia. Równie po
myślny rezultat otrzymano z zastosowania tejże samej metody lecze
nia u dziewczyny 20-letniej, w tym jednak razie brak perjodu, dowo-

1) S c hm idt'a Jahrb. 1835 VIII p. 334.
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dził, że istnieje związek pomiędzy womitami i stanem macicy. Za
chwalają również środki narkotyczne, szczególniej makowiec do wew
nątrz lub w formie lawatyw, ale środek ten nie działa pewno i sku
tecznie, podobnie jak wiele innych specyalnie zalecanych, a mianowi
cie: kreozot, kolombo, nalewka jodowa, pepsyna, węgiel Bel loc-  
que'a, strychnina, kwas pruski i t. p. Watson zachwala metodę 
Huntera,  to jest dawanie pokarmów w ilości jak najmniejszej na 
raz, czyli tyle tylko, wiele żołądek jest w stanie zatrzymać, pokarm ten 
powinien być bardzo łagodnym, ale o ile możności posilnym. Za po
mocą tej metody wyleczył młodą dziewczynę, która po przebyciu pło
nicy od lat czterech cierpiała na womity nerwowe. W porze obiado
wej dawał jej odrobinę mięsa pieczonego, a w ciągu dnia od 
czasu do czasu filiżankę mleka. W podobny sposób Lehmann 
wyleczył dziewczynę 29-letnią, cierpiące przez lat trzy na womity. 
Z początku dawał tylko pokarm złożony z mączki i wody, potem do
dawał nieco cukru, mleka i żółtko, aż nakoniec doszedł do tego, że 
chora znosiła bezkarnie mięso i kartofle. U niektórych chorych otrzy
mano dobry rezultat za pomocą elektro-terapii. 1) Zdarzały się jed
nak wypadki, iż wszystkie środki zawiodły położone w nich nadzieje, 
chore umierały z wycieńczenia, albo też wśród objawów gorączko
wych, bredzenia, śpiączki i t. d.. Powtarzam jednak raz jeszcze, iż 
należy być bardzo ostrożnym w przyjmowaniu rozpoznania choroby 
jako prostych womitów nerwowych, jestem najmocniej przekonanym, 
że wiele wypadków zaliczanych do tej kategoryi, polegało na nieroz- 
poznanem cierpieniu organicznem żołądka, kiszek, nerek, macicy lub 
innych przyrządów. Przyczyną być może również utajona przepu
klina (szczególniej pępkowa i brzuszna) lub wgięcie ku wewnątrz wy
rostka mieczykowatego. Nigdy nie zapomnę następującego wypad
ku: pewna młoda dama, hysteryczka, podlegająca napadom katale- 
ptycznym, przez 6 lat miewała womity, uważane przez wszystkich le- 
karzów za czysto natury nerwowej. Badanie dokonywane nawet 
przy użyciu chloroformu nie wykazało żadnej zmiany w którymkol
wiek z przyrządów. Gdy śmierć nastąpiła skutkiem wycieńczenia

1 ) Med. Centralzt. 2. 1858. W wypadku tym istniał zdaje się nieżyt
przewlekły, jak to zresztą i sam Le hma n n  przypuszcza.

2) O re, S c hm i d t’a Jahrb. t'. 1858. IV p. 188.

Bibl. Um. Lek.—Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch 28
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zrobiono sekcyę i znaleziono znaczne zwężenie około zastawki Bau- 
hin’a (Stenosis ileo-coecalis).

Przy różnego rodzaju womitach, jakie opisaliśmy powyżej, na
potykamy wielką różnorodność wyrzucanych wymiocin. Są to albo 
pokarmy mniej lub więcej strawione, massy śluzu ciągnącego się 
i szklistego, albo też płyny wodniste bardzo nieraz kwaśne, będące 
wydzieliną żołądka chorobliwie zmienioną lub produktem fermentacyi 
jego zawartości, są wtedy pieniste i zawierają dużo grzybków droż- 
dżowych i sarciny, niekiedy dają odczyn obojętny, gdyż składają się 
z połkniętej śliny. Nakoniec spotykamy żółć, którą chorzv oddają 
zwykle pod koniec womitów, dławiąc się przytem mocno, 1) 
i krew zmięszaną ze śluzem lub zupełnie czystą. Ponieważ womity 
krwawe są wielkiego znaczenia, potrzeba zastanowić się nad niemi 
nieco dłużej i szczegółowiej. 2)

Zwykle na kilka dni, tygodni a nawet miesięcy przed pojawie
niem się womitów krwawych, chorzy uczuwają przykre ściskanie, peł
ność a nawet ból w dołku, lewem podżebrzu, grzbiecie i t. d. Dlate
go też pacjenci, którzy już miewali podobne womity, czują zbliżający 
się nowy napad. Nagle wśród mocnych nudności, oraz uczucia cie
pła wznoszącego się ku górze Wzdłuż przełyku i połączonego z przy
krym słodkawym smakiem, a nieraz nawet przy zupołnem omdlewa
niu, następują womity krwawe. Wymiocina jest bardzo obfitą, skła
da się ze krwi w części płynnej a w części skrzepłej w większe kawa
ły, niekiedy cuchnącej, zmięszanej z pokarmami, śluzem, zwykle cie
mnej, prawie czarno-czerwonej barwy. Jeżeli womity są gwałtowne 
i obfite, część krwi może się dostać do krtani, co wywołuje silny ka
szel, przyczém krew wytryska strumieniem przez nos i usta. W po
dobnych razach może powstać wątpliwość, czy mamy do czynienia

CHOROBY PRZYRZĄDÓW .TAMY BRZUSZNEJ.

1) Przy każdych mocnych womitach, bez względu na ich przyczynę, 
jeżeli tylko powtarzają się, znajdujemy w wymiocinach nieco żółci. W atson  
(1. c. p. 118) sądzi, że przyczyną tego jest ruch przeciwrobaczkowy dwunastni- 
cy, pogląd ten podziela Lehmann.  Przy znacznych zwężeniach odżwiernika 
żółci bardzo często nie znajdujemy w wymiocinach.

2) Od prawdziwych womitów krwawych pochodzących z żołądka należy 
odróżnić womitowanie krwią, pochodzącą z jamy ustnej lub nosowej, która 
podczas snu lub przyjmowania pokarmu (naprzyklad ssawcy potykają mleko 
i krew w razie obrzmienia brodawek piersiowych) zostaje połkniętą. Rozumie 
się, że wyłączamy i te wypadki, w których chorzy połykają naumyślnie krew 
żeby następnie w błąd wprowadzić lekarza (sim illatio).
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z krwotokiem żołądkowym czy też płucnym. Tym sposobem chorzy 
mogą utracić parę funtów krwi, co naturalnie pociąga za sobą ogólny 
upadek sił, skóra przybiera barwę płowo-bladą, tętno niknie, wystę
puje zimny lepki pot, chory traci przytomność i omdlewa. Omdlenie 
najczęściej zdarza się po womitach krwawych, a nawet może być 
objawem zapowiednim. Po zemdleniu kawały krwi skrzepłej mogą 
się nagromadzać w gardzieli, a zaciskając wejście do głośni, wywo
łać bardzo smutne następstwa. W wypadkach mniej gwałtownych 
nie dochodzi do tak przykrych objawów, chorzy bledną tylko i mają 
zupełnie chłodne kończyny. Niekiedy chorzy po womitach doznają 
ulgi, a mianowicie znika przykre gniecenie w dołku, jakie dokuczało 
im przedtem. Prędzej lub później po womitach, krew zaczyna odcho
dzić przez odbyt w postaci smolistych, czarnych lub czerwonawych 
mass (Melaena), tym sposobem reszta krwi wylanej do żołądka i zmie
niona pod wpływem soków trawiących zostaje wydaloną z organizmu. 
Wspomniałem już wyżej w innym rozdziale, iż mogą się zdarzać wy
padki, w których pomimo znacznego wylewu krwi do żołądka nie na
stępują womity, ale krew wylana odchodzi pod postacią smolistych 
stolców. Niekiedy wylew następuje tak gwałtownie i jest tak zna
cznym, że zanim przyjdzie do womitów i krwawych stolców chory 
umiera. Inną formę womitów krwawych widzimy, gdy chory wy
rzuca massę czekoladową lub fusowatą, o czem już mówiliśmy przy 
opisie wrzodów i raka żołądka. I w tych razach nastąpił wylew krwi, 
która pozostaje przez czas dłuższy w żołądku i pod wpływem soku 
trawiącego ulega szczególnej zmianie, nabierając odmiennych od 
krwi własności. 1)

O ile rozróżnienie istotnych womitów krwawych od krwotoku 
płucnego jest łatwem przy wypadkach mniej gwałtownych, o tyle 
przedstawia trudności, skoro krew dostaje się do głośni i wywołuje 
mocny kaszel. W podobnych razach należy zwrócić uwagę na nastę
pujące charakterystyczne cechy:

1) „Lebert nie znajdował wprawdzie w tak zmienionej krwi ciałek 
czerwonych, znalazł jedynie ziarenka, kulki i grudki czarno zielonego barwi
ku, mnie jednakże udało się widzieć wielokrotnie ciałka krwi, chociaż daleko 
częściej nie było ich, gdyż zapewne uległy zniszczeniu. Zresztą o obecności 
krwi przekonywa znaczna ilość żelaza, znajdowana w podobnych massaoh wy- 
miocin.“ (B am berger 1. c. p. 250).

38*



4 3 6 CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

Womity krwawe Krwot ok płucny.

Womity poprzedza ściskanie i ból 
w okolicy żołądkowej.

Objawów zapowiednich brak, 
skłonność do kaszlu, bicie serca.

Womity rozpoczynają się nud
nościami.

Krwotok rozpoczyna się napa
dem kaszlu.

Żadne wyraźne znaki, któreby 
dały się wykazać przy pomo
cy perkussyi i auskultacyi.

Rzężenia śluzowe w oskrzelach, 
niekiedy stępienie tonu na zna
cznej przestrzeni (Apoplexia 
pulmonum).

Surowica krwi wyrzuconej daje 
odczyn kwaśny.

Surowica daje odczyn alkaliczny.

Jednocześnie z womitami lub 
nieco później, chory oddaje 
stolce krwawe.

Stolców krwawych nie ma.

Cechy powyższe mają daleko większą wartość dla rozpoznania, 
aniżeli różnice pod względem barwy, pienistości i t. p., które nie zaw
sze są stałe. Barwa krwi świeżo wylanej może być pięknie czer
wonawą, dopiero przy dłuższem pozostawaniu w żołądku nabiera 
czarnego koloru, o którym wyżej była. mowa. 1)

Skoro tylko stwierdziliśmy, że mamy do czynienia z womitami 
krwawemi należy przedewszystkiem postawić pytanie, co jest ich

1) Barwa zbliżona do sadzy jest wedle Cruve ilh ie r ’a charaktery
styczną dla krwi, pozostającej przez czas dłuższy w żołądku, krew w kiszkach 
skutkiem gnilnego rozkładu nabiera barwy atramentowej ale nigdy brunatno- 
czarnej. VA l'inspection seule îles évacuations aluines, qui étaient couleur de suie, 
en abscence de tout vomissement, de tout symptôme direct du côté de l'estomac, je 
diagnostiquai dans un cas particulier, que la maladie avait son siège dans l'esto
mac, et non dans l'intestin, comme il était raisonnable de le penser; quelques jours 
après des vomissement couleur de suie sont venus confirmer Cexactitude de mon 
d ia g n o s t i c  Sekcya wykazała obecność raka-rdzeniaka około odzwiernika. 
Bamberger nie sądzi, aby można opierać rozpoznanie na delikatnej różnicy 
w zabarwieniu, przeciwnie zapewnia z własnego doświadczenia ,,iż przy jedna
kowych warunkach, wypróżnienia mają jednakową barwę bez względu na to czy 
krew została wylaną do żołądka lub kiszek"  Brinton (1. c. p. 101) zwra
ca uwagę na błąd możliwy w tych razach, gdy chory przyjmuje przeparata że
laza. Chory pewien zażywający żelazo, po wypiciu herbaty dostał womitów, 
a wymiocina była atramentowego koloru, co dało powód, że z początku uważa
no ją za krwawą.
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przyczyną, gdyż jak wiadomo same womity tego rodzaju są tylko 
objawem innej choroby.

1) Womity krwawe wywołane przez zastój żylny.  
W wielkiej liczbie wypadków womity krwawe są następstwem żylne- 
go zastoju krwi w naczyniach żylnych błony śluzowej żołądka i osta
tecznie pęknięcia samych naczyń. Coś podobnego dzieje się przy zam
knięciu żyły wrotnej, przy marskości wątroby, zamknięciu górnej po
łowy żyły głównej dolnej. Mogą również powstawać womity krwa
we przy cierpieniach serca, oddziaływających mechanicznie na krąże
nie żylne, o czem przekonywa wypadek opisany przez Carswel l ’a 1) 
i dwa wypadki Budd'a 1 2 3). Skutkiem mechauicznych zastojów by
wają womity krwawe po gwałtownych napadach epileptycznych, jak 
tego ciekawy przykład opisuje Budd.

2) Womity krwawe wywołane czynném przekrwie 
niem. W innym znowu szeregu wypadków następują krwawe wo- 
mity jako następstwo czynnego przekrwienia błony śluzowej i pęknię
cia przepełnionych naczyń. Do tej kategoryi należą tak zwane wo
mity krwawe zastępcze, występujące perjodycznie zamiast zwykłego 
czyszczenia miesięcznego, 3) obserwowano je nawet u pewnej kobiety 
w pierwszym perjodzie ciąży; womity hemoroidalne, oraz womity 
podczas zapalenia żołądka. W tejże gruppie mieścimy womity trau
matycznego pochodzenia, wywołane naprzykład przez silne uderzenie 
w okolicę żołądkową. Hafner 4) wspomina o pewnym chłopcu, który 
po opadnięciu ze znacznej wysokości na twardą ziemię miał kilkakro
tnie womity i stolec krwawe, pomimo to że nie było ani śladu obraże
nia; wyleczono go przy pomocy metody przeciwzapalnej.

3j Womity krwawe,  spowodowane owrzodzeniem 
żołądka i uszkodzeniem naczynia.  Do tój kategoryi zali
czamy womity przy rządkiem niezmiernie wypadku pęknięcia żylaka

1) Pathol, anat. London. 1 93 8. PI. III.
2) 1. c. p. 53.
3) W atson opisuje następujący ciekawy wypadek: (l. c. p. 98)

,,Pewna młoda kobieta dostała w 14 roku życia womitów krwawych, które od
tąd powtarzały się regularnie co miesiąc, zastępując zwykły perjodyczny odpływ, 
nie występujący nigdy. Po wyjściu za mąż zaszła w ciążę, podczas której wo
mity ustały. Po urodzeniu sama karmiła dziecko, i wtedy jeszcze womitów 
nie miała. Skoro jednak dziecko odstawiła od piersi womity powróciły.

4) S chm idt’a Jahrb. f. 183 6. XI p. 220.
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w ścianie przełyku, 1) przy owrzodzeniach żołądka i dwunastnicy, 
prostych lub rakowatych, przy uszkodzeniu błony śluzowej (nadgry
zienie przez ciała żrące, uszkodzenie przez ciała obce, jak kości, szpil
ki, i t. p.). Lebert (II p. 177) widział raz womity krwawe, których 
pochodzenie było dosyć zawiłem, a mianowicie: tętniak tętnicy wą
trobowej otworzył się do pęcherzyka żółciowego, krew wylana przez 
przewód pęcherzykowy i żółciowy wspólny dostała się do dwu
nastnicy i żołądka.

4) Womity krwawe zależące od atonicznego stanu ścian 
naczyniowych, a być może i od samego wadliwego składu krwi, jak 
to się zdarza w gnilcu (skorbut), chorobie V erlhoffa,  żółtej febrze. 
Prawdopodobnie w tenże sam sposób należy tłómaczyć womity krwa
we, towarzyszące cierpieniom śledziony.

Od dobrego rozpoznania, to jest od świadomości przyczyn choro
by w' danym razie, zależy dalsze rokowanie i leczenie. Nie może być 
zadaniem naszem opracowanie wszechstronne leczenia womitów krwa
wych, gdyż w takim razie musielibyśmy wziąść pod uwagę znaczną 
część terapii szczegółowej. Mowa być może jedynie o leczeniu bez- 
pośredniem womitów krwawych. Energiczna antiflogoza rzadko jest 
stosowną, co najwyżej przy mocnem i częstem tętnie oraz gorączko
wym odczynie; może się okazać potrzeba postawienia pijawek w oko
licy nadbrzusznéj, a nawet upustu krwi z żył kończyny dolnej przy 
braku perjodu i tak zwanych womitach zastępczych. We wszystkich 
innych wypadkach metoda przeciwzapalna jest najzupełniej zbyteczną. 
Bardzo często przepisują saturacye lub mięszaniny burzące, a to dla 
złagodzenia dokuczliwych nudności. Metoda podobna nie prowadzi 
do żadnego rezultatu, ponieważ nudności zależą albo od ciągłego 
krwawienia naczyń rozdartych, albo też są podtrzymywane przez 
skrzepy krwi nagromadzone w żołądku, ani jednej ani drugiej przy

1) Br i s towe (Transact. o f the path. soc. of  London. Vol. VII Ip.  
175)  u pewnej kobiety 48-letniej, zmarłej skutkiem womitów krwawych, zna
lazł żyły podśluzowe dolnej części przełyku, rozszerzone, poskręcane i tworzące 
prawdziwe żylaki. W środku mniej więcej przełyku znaleziono małe owrzo
dzenie niezupełnie zabliźnione, a na dwa cale powyżej wpustu był świeży otwór 
wielkości światła cewnika Nr. 4. Z tego ostatniego otworku sterczał czopek 
skrzepłego włóknika, wchodzący bezpośrednio do żylakowego rozszerzenia żyły. 
Tenże sam autor opisuje drugi wypadek (p. 210) następujący: owrzodzenie ra
kowe przełyku przegryzło czwartą prawą tętnicę międzyżebrową. Żołądek 
i kiszki były przepełnione krwią.
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czyny nie usuniemy za pomocą saturacyi. Dla postępowania tera
peutycznego istnieją dwa główne wskazania, to jest wstrzymać krwa
wienie i starać się o usunięcie krwi już wylanej. Wskazanie pierw
sze wypełnimy najlepiej, robiąc okłady lodowe na brzuch, a do wew
nątrz dając wodę z lodem, sam lód w kawałkach, środki ściągające, 
mianowicie kwasy mineralne (Elix. acid. Halleri), taninę, ergotynę, 
ałun, serwatkę z ałunem, octan ołowiu; przytem chory powinien leżeć 
w łóżku, zachowując spokój absolutny fizycznie i moralnie.

Przy znaczném podrażnieniu nerwowem można zalecić makowiec, 
morfinę, kwas cyano-wodorny; wszystkie środki w jak najmniejszej 
ilości, gdyż żołądek większych mass, choćby płynnych, nie znosi. 
Wypełnienie drugiego wskazania jest również bardzo ważnem, gdyż 
krew pozostając dłużej w przewodzie kiszkowym, ulega rozpadowi 
i może łatwo wywołać gorączkę (Febris putrida wedle P. Frank’a), 
Najlepiej w tym razie zastosować środki łagodne wypróżniające, po- 
widełka senesowe, tamaryndy, winian potażu, lawatywy, które przez 
parę dni opróżniają kiszki z nagromadzonej w nich massy czarnej, 
krwistej. W wypadku zemdlenia nie należy nigdy zapomnieć o usu
nięciu skrzepów z jamy ustnej, które mogły by spowodować udusze
nie. Po ustąpieniu napadu, chory powinien przestrzegać ścisłą djetę, 
aby nie wywołać go powtórnie. Zresztą, gdy przyczyna główna 
istnieje ciągle, napady koniecznie będą się powtarzały w różnych od
stępach czasu.



Bolesne wrażenia, których siedliskiem była okolica nadbrzuszna, 
służyły nam za punkt wyjścia dla klinicznego opisu chorób żołądka 
i przypadłości wywołanych przez kamienie żółciowe. Dalszy ciąg 
niejako powyższych cierpień stanowią choroby, których główną ce
chą jest ból w dolnej połowie brzucha. I w tych razach głównem za
daniem lekarza jest ścisłe ocenienie, czy ból jest czysto newralgicznej 
natury, czy też polega na zmianie materyalnej, anatomicznie dającej 
się wykazać w którymkolwiek z przyrządów jamy brzusznej. Cho
roby tego działu są głównie reprezentowane przez różne formy tak 
zwanej „kolki” i zapalenia otrzewnej.

I. Kolka ( Colica).

Pod tą ogólną nazwą rozumiemy ból „kurczowy," powtarzający 
się napadami w dolnej i średniej okolicy brzucha. Zależnie od umiej
scowienia choroby odróżniono dwie formy, t. j. „nerwoból śródbrzusz- 
ny’’ i „podbrzuszny” (Neuralgia mezo—et hypogastrica). Podział 
ten nie zawsze daje się utrzymać w praktyce, gdyż ból bardzo często 
zajmuje obie okolice brzucha. Ostrzegam, aby się nie łudzić zbyt 
powierzchownem szematyzowaniem, ku czemu skłonni są wielu z pra
ktyków. Przeciwnie wypada zawsze pamiętać, iż najróżnorodniejsze 
zmiany anatomiczne w przewodzie kiszkowym wywołują zupełnie ta
kie same napady bólu, jak: „prosta“ newralgia. Dalszy rozbiór cier
pień przyrządów brzusznych dostarczy nam dosyć na to przykładów, 
spotkamy się z objawami jednej natury przy zagłobie kiszek, zamknię -

CHOROBY PRZEWODU KISZKOWEGO I OTRZEWNEJ.



KOLKA. 441

ciu ich światła, zapaleniu kiszki grubej, dysenteryi, wrzodach kiszko
wych i przewlekłem zapaleniu otrzewnej 1). Wymienione dopiero co 
choroby występują i przebiegają wśród mniej lub więcej gwałto
wnych bólów, które grają tęż samą rolę, co bóle kardjalgiczne przy 
owrzodzeniach żołądka. Nie samo występowanie bólów wpływa na 
postępowanie lekarza, ale starannie zbadane ich przyczyny.

Kolki bywają bardzo różne, tak pod względem natężenia, jako 
też obszaru, na jakim występują. Jużto występują pod formą zno
śnych, lekkich wrażeń szczypania lub ściągania, które powtarzają się 
w odstępach pewnych czasu, rozpromieniają się w różne strony z pun
ktu węzłowego w okolicy pępka; jużto znowu są w postaci szarpią
cych bólów, którym towarzyszy uczucie omdlewania, szerzą się 
z okolicy śródbrzusznej za cały brzuch, mianowicie w kierunku kiszki 
grubej, łącząc się z napieraniem na stolec i pęcherz moczowy. Nie 
będzie to już prosta tylko newralgia, gdyż drogą odruchu pewne czę
ści kiszek ulegają kurczowemu zaciśnięciu, o czem przekonywa często 
obserwowane nagromadzanie się gazów, które w pewnych miejscach 
tworzą wyniosłość, dającą odgłos bębnisty, i znikającą wśród burcze
nia (borborygmi), aby wystąpić w miejscu drugiem. Podczas napa
du chorzy są mocno zaniepokojeni, przewracają się z jednego położe
nia w drugie, wydają jęki, a nawet krzyczą na cały głos, policzki, ko
niec nosa, ręce i nogi ziębną, a rysy twarzy są zmienione i naprężone. 
Tętno bywa drobne i dosyć twarde. Kurcze odruchowe szerzą się 
na ścianę brzuszną, zapadającą się ku kolumnie kręgowej, jądra 
i odbyt zostają wciągnięte ku górze skutkiem kurczenia się mięśniów 
krocza (31. Cremaster et levator ani). Ucisk wywarty na brzuch 
sprowadza ulgę, dla tego też spotykamy często podobnych chorych 
leżących na brzuchu lub ugniatających rękami okolicę pępkową. 
Przyłączają się do tego nudności i womity, stolec bywa zwykle za
partym, rzadko kiedy wypróżnienia są prawidłowe lub zwiększone. 
Stosownie do przyczyny wywołującej, napad kolki trwa dłużej lub 
krócej. Może trwać parę minut tylko, to znowu przeciąga się do kil
ku godzin, w tym ostatnim razie następują kolejno zwolnienia i wzma-

1) Kolka nigdy prawie nie towarzyszy sprawie tyfoidalnéj, mimo to 
jednak Bamberger spotkał się z nią w dwóch wypadkach, „w których 
owrzodzenia i nacieczcnia w gruczołkach sięgały wysoko w jelicie czczem, a na
wet dochodziły do dwunastnicy
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ganię się bólów. Napad kończy się stopniowo lub raptownie, i to bar
dzo często po odejściu głośnem wiatrów lub oddaniu stolca.

Kolka hys t e r yc z na  (Colica hysierica). Nadmieniłem wy
żej umyślnie, że naciśnięcie brzucha przynosi ulgę. Nie dzieje się to 
jednak we wszystkich wypadkach, różnica w tym względzie ma wła
śnie stanowić cechę charakterystyczną dla odróżnienia bólu czysto 
nerwowego od zapalnego. Nie należy jednak spuszczać z uwagi, iż 
niekiedy ucisk zewnętrzny zwiększa bóle newralgiczne, jak to naprzy- 
kład dzieje się przy kolce ołowianej, że do newralgii krezkowej czę
stokroć przyłącza się nadczulność ściany brzusznej, co łatwo w błąd 
wprowadzić może. Szczególnej wyraźnie okoliczność ta występuje 
przy napadzie kolki hysterycznej, podczas którego chore nie znoszą 
najmniejszego ucisku, a nawet dotknięcia ściany brzusznej. Jeżeli 
podobnego rodzaju napady, jak to się często zdarza u hysteryczek, 
trwają długo, np. przez 12—24 godzin, może wtedy powstać obraz 
chorobowy, przedstawiający wiele podobieństwa do zapalenia otrzewnej 
i być przyczyną błędów terapeutycznych, jakie mnie samemu zdarza
ło się popełniać.

Pewna młoda kobieta, licząca 2 6 lat wieku, po pierwszem rozwiązaniu 
przed laty kilkoma cierpieć zaczęła na przewlekłe zapalenie i owrzodzenia czę
ści pochwowej macicy. Skutkiem tego cierpienia, oraz pod wpływem częstych 
gwałtownych wzruszeń umysłowych zaczęła cierpieć silne napady hysteryczne. 
W końcu Września 1849 roku dostała gwałtownych boleści brzucha, które 
ciągle się wzmagając, doszły pod wieczór do niepokojącego natężenia. Ból 
trwał ciągłe, a od czasu do czasu wzmagał się nadzwyczaj gwałtownie, rozpro
mieniał się z okolicy pępkowej we wszystkich kierunkach, szczególniej ku doło
wi i na okolicę krzyżową. Brzuch miękki, niewzdęty, mimo to jednak najmniej
sze dotknięcie takie wywoływało cierpienie, że chora błagała, aby usunąć rękę, 
gdyż najmniejszy nacisk zwiększa jej cierpienie. Przytem bolesne napieranie 
na pęcherz, tętno bardzo częste, skóra chłodna, szczególniej na kończynach, 
znaczne wyczerpanie maluje się w rysach twarzy i spastycznem odwróceniu ga
łek ocznych, których białkówka jest widoczną pomiędzy przymkniętemi powie
kami. W tein natężeniu napad trwał przez 48 godzin, poczem zaczął wolnieć, 
a przy końcu czwartego dnia ustąpił zupełnie, pozostawiając chorą znacznie 
osłabioną.

Czytając spokojnie powyższą relacyę, nikt zapewne nie powąt
piewa, że był to napad prostej newralgii. Inaczej jednak rzecz się 
miała przy łóżku chorej, która jęcząc wzywała ratunku, zresztą cią
żyła na mnie odpowiedzialność wystawienia na niebezpieczeństwo ży
cia, gdybym zaniedbał zastosować środki odpowiednie. Wszystkie te 
okoliczności musiały wpływać na mnie i zachwiać moje przekona-
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nie. Jakkolwiek brzuch był miękki i niewzdęty, to jednakże inne 
objawy, jak to: chłód kończyn, zmiana-rysów twarzy, bolesne napie
ranie w pęcherzu budziły wielką wątpliwość co do natury cierpienia, 
gdyż oberwowano je dosyć często przy zapaleniu otrzewnej. Jeżeli 
nadto weźmiemy pod uwagę długość trwania napadu, to zapewne bę
dę uważanym za usprawiedliwionego, gdy dla pewności zdecydo
wałem się pod wieczór dnia pierwszego zastosować miejscową anty- 
flogozę (pijawki, okłady), rozumie się że środki te nie odniosły żadne
go skutku. Już drugiego dnia zrana dałem chorej Ferrum carboni- 
cum (gr. V co trzy godziny), nie przypisuję jednakże temu środkowi 
sprowadzenie zwolnienia napadu, który prędzej czy później sam przez 
się musiał ustąpić. Po kilku miesiącach napad powtórzył się zupełnie 
w tenże sam sposób. Przy téj sposobności miałem to zadosyćuczynienie, 
że jeden z najznakomitszych naszych lekarzów, z którym leczyłem 
chorą, dał się również uwieść złudzeniu i pomimo spostrzeżenia mego 
poprzedniego, zastosował, jak ja niegdyś, metodę przeciwzapalną be 
żadnego i tym razem skutku 1).

Nie mogę pominąć tej sposobności, nie wspomniawszy choć 
w paru słowach o zwiększonej wrażliwości ściany brzusznej, zależnej 
od nadczulności jej nerwów. Wrażliwość ta występuje nietylko 
w połączeniu napadem kolki, ale zdarza się częstokroć u osób z mo
cno rozdrażnionym układem nerwowym, a szczególniej u hynochondry- 
ków i hysteryczek. Wspominaliśmy już na wstępie niniejszego dzie
ła, że uciśnięcie brzucha w tych razach nie tylko zwiększa ból, ale 
wywołuje drogą odruchu kurczenie się mięśniów brzusznych. Już

1) Wypadki podobne, chociaż zwykle nie tak gwałtowne jak przytoczo
ny wyżej, nie należą bynajmniej do rzadkości, a znaczenie ich we względzie 
praktycznym skłania mnie do przytoczenia kilku slow W a ts o n a  z wybornych 
jego odczytów: ,,Jedną z chorób, którą hysteria aż do złudzenia naśladuje, jest 
zapalenie otrzewnej. Chora uskarża się na gwałtowny ból brzucha, który się 
zwiększa za najmniejszem dotknięciem, skóra jest gorącą, tętno częste, język 
obłożony. Jeżeli znajdziecie Panowie podobne objawy u kobiety młodej, z za
burzeniami w czynnościach macicy, potrzeba abyście jasno zdali sobie sprawę, 
czy cierpienie nie jest natury czysto-nerwowej, zanim przystąpicie do upustu 
krwi aż do zemdlenia, lub postawienia pijawek na brzuchu. Starajcie się po
znać przebieg cierpienia o ile możności dokładnie. Możecie śmiało oszczędzić 
sobie trudu puszczania krwi, jeżeli chora miewała już podobne napady, cier
piała na hysteryę, gdy wrażliwość jest bardzo znaczną, a ból równie się zwię
ksza przy lekkiem dotknięciu jak i mocniejszym ucisku. Dajcie chorej porząd
nie na przeczyszczenie, zastosujcie lawatywę z asafetydy, a przekonacie się sa
mi, że zapalenie otrzewnej ustąpi po kilku godzinach” .
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Andral utrzymuje, iż wrażliwość brzucha na ucisk podczas tyfusu 
nie zawsze jest następstwem owrzodzeń w kiszkach, ale może zależeć 
właśnie od wrażliwości zbytniej samych ścian brzucha. Ból jednak 
wtedy nie ogranicza się do samej okolicy kiszki ślepej, ale zajmuje 
cały brzuch, a nawet szerzy się na resztę skóry.

Bodziec, wywołujący napad nerwobólu w kierunku rozgałę
zień splotu krezkowego lub podbrzusznego, bywa, jak przy wszyst
kich w ogóle nerwobólach, pochodzenia ośrodkowego lub obwodowe
go. Kolka hysteryczna, której przykład przytoczyłem wyżej, uprzy
tomnia rodzaj pierwszy. Jest ona tylko jednem ogniwem wielkiego 
łańcucha objawów nerwowych, które w chorobie zwanej hysteryą 
biorą początek w zakresie przyrządów płciowych i za pośrednictwem 
rdzenia występują w odległych nawet częściach ciała. Druga forma 
powstaje po zatruciu ołowiem i jest powszechnie znaną pod nazwą 
kolki  ołowianej .

Kolka ołowiana (Colica saturnina). Szczegółowy opis téj 
choroby znajdzie czytelnik w specyalnych monografiach 1). Zdarza 
się ona najczęściej u ludzi, którzy są wystawieni na działanie ołowdu 
w różnych postaciach i przetworach. F alek 2) wedle poszukiwań 
statystycznych Tanquerel ’a i Cheval l i era dzieli ich na następu
jące kategorye:

,,W pierwszym dziale mieścimy robotników z fabryk bieli oło
wianej (węglan ołowiu), malarzy pokojowych; w drugim robotników 
z kopalni ołowiu, z hut srebrnych, garncarzy, rozcieraczy farb, giserów 
trzcionek drukarskich, lakierników powozowych; w trzeciej robotni
ków z fabryk wyrobów metalowych, malarzów dekoracyi teatralnych, 
kominiarzów, fabrykantów kart, zecerów i drukarzów, robotników z fa
bryki szrótu, kart glansowanych, octu ołowianego, blacharzów, jubile
rów, robotników z odlewni cynowej, malarzów na porcelanie, szklarzów, 
fabrykantów emalii, robotników w hutach szklannych, w fabrykach pa
ciorków szklannych, w fabrykach porcelany, w fabrykach azotanu 
i chromianu ołowiu, lakierników, fabrykantów kolorowego papieru, 
perfumiarzów, kotlarzów, fabrykantów wyrobów pozłotniczych na drze
wie, palaczów na statkach parowych i aptekarzów."

1) T anquere l des Planches, traité des maladies de plomb ou sa
turnines. Paris 1836.

2) Virchow’a spec. Pathol, u. Terapie T. II p. 179.
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We wszystkich wypadkach cząsteczki ołowiu osiadają na błonie 
śluzowej dróg oddechowych, ulegają rozpuszczeniu i w połączeniu 
z ciałami białkowatemi dostają się do krwi. Toż samo dzieje się, gdy 
ołów inną drogą dostaje się do ustroju. Trucizna przyjmowana przez 
kanał pokarmowy wywołuje również napady kolki, dzieje się to mia
nowicie przy długiem używaniu octanu ołowiu do wewnątrz, piciu ja
błecznika zaprawionego octanem ołowiu, co często wywołuje kolkę, 
jak to obserwował Legroux 1) w szpitalu Beaujon.  Takiż sam 
skutek może spowodować picie wody przeprowadzanej przez rury 
ołowiane, spożywanie cykoryi lub czekolady zwijanej w papier kolo
rowy, zawierający ołów, odgryzanie i wilgocenie w ustach jedwabiu, 
który zawiera ołów, gryzienie biletów wizytowych, jak to widział 
Eichmann 2) u dwojga dzieci. Do rzadkiah wypadków należą 
zatrucia ołowiem przy labrykacyi koronek i materyi lnianych, posy
pywanych bielą ołowianą, która zapewne przez drogi oddechowe 
dostaje się do ustroju, toż samo dzieje się przy zażywaniu tabaki 
zawierającej cząsteczki ołowiu 3). Sam widziałem następujący wy
padek kolki ołowianej, spowodowany zatruciem tabaką.

Pan S. liczący lat 28, zdrów i silnie zbudowany, wezwał mnie dnia 10 
Kwietnia 1859 roku. Od dziewięciu dni uskarżał się na ciągłe kolki, wzma
gające się napadami, zwiększające się przy chodzeniu, a zwalniające przy leże
niu, zwłaszcza w położeniu skurczonem. Przytem brak apetytu, język grubo 
obłożony, żółty, tętno pełne, 90 uderzeń na minutę, stolec zaparty, co jednak 
łatwo usuwa się dawką, Ol. ricini. Przy mocnem natężeniu bólu następują 
i womity. Brzuch w stanie prawidłowym, niewrażliwy, kiszki wzdęte gazami 
nieco. Niebieskawo-szary osad dokoła nasady zębów wzbudził podejrzenie za
trucia ołowiem, tembardziej, że w ciągu 6 — 7 miesięcy napad powtórzył się 
już raz trzeci. Wszelkie pytania jakie zadawałem, chcąc się dowiedzieć, ja
kim sposobem mogło nastąpić zatrucie, pozostały bez skutku, aż nakoniec po
wiedziano mi, że pacjent namiętnie zażywa tabakę. Gdy takową na moją 
prośbę rozebrano w aptece Simona, znaleziono w niej dość znaczną ilość 
ołowiu. Kazałem też zaraz dać lawatywę z asafetidy, a po jej podziałaniu, 
wieczorem dano wziątkę makowca ( 1/3 gran). Noc przeszła spokojnie, chory 
spał po raz pierwszy od kilku dni. Dnia 11 ból się znowu wzmagać począł. 
Dano dwie łyżki Ol. ricini, a wieczorem grana makowca. W ten spo- 
sób postępowano aż do 15-go Kwietnia. W dniu następnym chory był zupeł-

1) Gaz. des hop. 15. 1852.
2) Med. Centralzeit. 31. 1854.
2) Meyer.  Virchow'a Archiv. T. XI Zeszyt. 3; Günther  

i Cheval i er ,  Schmidta Jahrb. f. 1859. I  p. 92 i III p. 228.



nie uleczonym, zalecono mu jednak, aby zaprzestał zażywać tabak?) która wy
wołała chorobę.

Wrażliweść na wpływ trujący ołowiu jest bardzo różuą, cze
go dotąd wyjaśnić nie było można. Niektóre osoby dostawały 
kolki ołowianej po przespaniu kilku nocy w pokoju pomalowanym 
farbą ołowianą, gdy przeciwnie inne bezkarnie zajmowały się przez 
lat dziesięć w fabryce preparatów ołowianych. Wedle Tanque-  
rel’a ciepła pora roku sprzyja rozwinięciu się kolki. Choroba nie 
zawsze rozpoczyna się nagle, przeciwnie, poprzedzają lekkie napady 
bólu, zaparcie stolca, ściskanie w dołku, brak apetytu i nudności, 
rozstrojenie psychiczne; stan ten kolejno pogorszą się i polepsza, co 
trwa parę dni, a nawet tygodni przed wybuchem choroby. Oceni
my wartość tych objawów, biorąc na uwagę sposób zajęcia chorego 
i bardzo wyraźne cechy zakażenia ołowiem. Do tych ostatnich nale
żą: żółto-szarawy odcień skóry, niebiesko-szara obwódka na nasadzie 
zębów, opóźnienie tętna, bóle w członkach i stawach, nerwoból lę
dźwiowy (lumbago), nerwoból kończyn dolnych (ischias), rzadziej da
leko porażenie lub przynajmniej objawy zbliżone do nich, to jest osła
bienie, drżenie i mrowienie w członkach. Jako cechy zapowiednie 
bywają również zawroty głowy, bezsenność, rozdrażnienie umysłowe, 
wzrok nieruchomy, a w rzadkich bardzo wypadkach nawet ślepota. Czę
stokroć chorzy zaniedbują leczenie się w czasie tych groźnych zwia
stunów i wzywają pomocy lekarskiej wtedy dopiero, gdy już choroba 
zupełnie się rozwinęła. Głównym objawem jest kolka bardzo bole
sna, zajmująca okolicę pępkową, czasami nad i podbrzuszną, nerkową 
i pęcherzową, podżebrze, a rzadziej już jądra i przewody nasienne. 
Natężenie bólu bywa bardzo rożnem, raz ogranicza się rodzajem szczy
pania dosyć znośnem jeszcze, przyczem jednak chorzy krzywią się, to 
znowu ból staje się tak gwałtownym, że chorzy krzyczą na cały głos, 
rzucają się na łóżku, wpadają w wściekłość lub mdleją, („dolor ar- 
deus, ancinans, ac si evulsa intestina contorquerentur.“)  l) W lżej
szych wypadkach ból ustaje w przestankach pomiędzy napadami, cho
rzy zasypiają spokojnie, budzą się raptownie jak tylko ból się 
zaczyna wzmagać, co szczególniej dzieje się w nocy. W cięższych 
przeciwnie wypadkach, ból nieokreślony trwa ciągle, a w czasie napa
du jest gwałtownym nie do zniesienia. Wpływ nacisku na brzuch
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1) S to ll, Rat. med. II p. 263.
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jest bardzo różnym, w większej liczbie wypadków zmniejsza ból, 
niekiedy jednak go zwiększa, 1) dlatego to często chorzy tego rodzaju 
kładą się na brzuch lub wtłaczają pięście w okolicę pępkową. Ściana 
brzuszna najczęściej bywa mocno napiętą, twardą, a często, w okolicy 
pępkowej zwłaszcza, lejkowato zapadniętą wgłąb, co dozwala łatwo 
wyczuć kolumnę kręgową i tętnienie aorty. Rzadko spotykamy 
ścianę brzuszną obwisłą albo nawet wzdętą. S t o l l zauważył przy- 
tein bolesne pomarszczenie skóry na brzuchu oraz nabrzmienie i stwar
dnienie jednej lub obu sutek. Zawsze prawie chorzy cierpią na upar
te zaparcie stolca, 2) które niepodobna usunąć nawet przy użyciu do
syć energicznych środków. Zaparcie trwa całemi dniami a nawet 
tygodniami, do czego jeszcze przyłącza się ograniczone nagromadzenie 
gazów w pojedynczych pętlicach kiszkowych. Gazy te wśród mo
cnych dolegliwości przechodzą z jednej pętlicy do drugiej, przez spa- 
styczne kurczenie się kiszek ulegają odwężaniu, przyczem tworzą gu
zy napięte, z odgłosem wysoko tympanitycznym, w różnych okolicach 
brzucha (tak zwane guzowatości gazowe), które znikają po odejściu 
gazów przez usta lub odbyt. U trzeciej przynajmniej części chorych 
zjawiają się womity, przyczem chorzy oddają nieco płynu żółciowego, 
rzadko kiedy zmięszanego z krwią. Przy kolce mocnego natężenia 
powstaje uczucie zaciśnięcia w kiszce odbytnicy. Palec wprowadzo
ny do odbytu zostaje mocno zaciśniętym przez kurczący się zwieracz, 
a nawet części wyżej położone kiszki prostej podczas gwałtownego 
napadu są zaciśnięte, co utrudnia, a nawet niekiedy uniemożebnia da
wanie lawatyw, zwłaszcza gdy przy skurczeniu mięśnia unoszącego 
odbyt (levator ani), ten ostatni zostaje wciągniętym i zwężonym. 
W podobny sposób ulegają kurczom przyrządy moczo-płciowe, jeżeli 
ból w nich obiera sobie siedlisko. W tym razie istnieje bolesność 
przy oddawaniu moczu, zupełna niemożebność urynowania lub 
wprowadzenia cewnika do pęcherza, podciągnięcie moszen, oraz skró
cenie prącia.

Oddechanie podczas gwałtownych napadów jest zawsze przy- 
śpieszonem, niekiedy dochodzi do 60—70 oddechów na minutę. Od
dech krótki, przerywany, głos przytłumiony, bez dźwięku, niekiedy 
prawdziwy bezgłos (aphonia). Często także przełyk jest zaciśniętym,

1) Łagodząco działał nacisk u 703 chorych, pobudzająco u 214 
(szczególniej u 39), u 300 nie zauważono żadnego skutku. (T an q u erel).

2) Wyjątkowo tylko, naprzykład podczas epidemicznie panującej bie
gunki, Ta nque r e l  widział rozwolnienie.
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powstaje czkawka lub tak zwany globus h y s te r ic u s". U 51 chorych 
obserwowanych przez Tanquerela,  z których 35 uskarżało się na 
ból w prawem podżebrzu, wystąpiła jednocześnie żółtaczka. Tętno 
u większej połowy było zwolnione, od 30—60 uderzeń na minutę. 
,,Jak tylko liczba uderzeń tętna wzmagała się, wzrastała jednocześnie 
nadzieja, że nastąpi wypróżnienie i ulga“ powiada Lentin. Stol l 
już zwrócił na to uwagę, że tętno jest bardzo twarde, a tętnica w do
tyku daje wrażenie druta metalicznego. Tenże sam autor opisuje wy
stępowanie na grzbiecie palców guzików (ganglia) wielkości ziarna 
grochu, bolesnych zrazu, później nieczułych. Zależą one zapewne 
więcej od porażenia spowodowanego zatruciem ołowianem, aniżeli od 
samego napadu kolki.

Trwanie i przebieg napadu kolki ołowianej zależą bardzo 
od warunków bytu chorego. Przy zupełnie rozwiniętem cierpieniu, 
nie może być mowy o tem, aby chory mógł dalej zajmować się swem 
rzemiosłem; przeciwnie jednakże dzieje się przy umiarkowanych do
legliwościach, które ciągną się przez to całemi miesiącami, pogarszając 
się lub polepszając naprzemian. Możemy wtedy uważać cierpienie 
za przewlekłą kolkę ołowianą. Forma ostra, gwałtowna, przy stoso- 
wnem leczeniu ogranicza się od 4—5 dni, a czasami do tygodnia, cho
ciaż powrót napadu nie należy bynajmniej do rzadkości. Romberg 
powiada w tym względzie: „Przebieg kolki charakteryzuje się wielką 
zmiennością, nagłemi skokami; do wyjątków należy stopniowy wzrost 
i łagodnienie objawów. Ból spotęgowany do najwyższego stopnia 
ustaje raptownie, i równie szybko powraca. Niekiedy cały napad 
kończy się w tenże sam sposób, w jednej chwili wszystkie objawy zni
kają i chory przychodzi do normalnego stanu." W wielu jednak ra
zach następuje stopniowe łagodnienie objawów. Kolka ołowiana sa
ma przez się nigdy prawie nie sprowadza śmiertelnego zejścia, może 
tylko budzić obawę, gdy się często powtarza, a to pozostawiając różnego 
rodzaju następstwa, jak porażenia, cierpienia mózgowe (encephalopa- 
thia saturnina), charłactwo (Marasmus saturnin) i wodną puchlinę, 1)

W wypadkach, gdzie istotnie przyszło do badania pośmiertnego, 
nie znaleziono żadnych stałych zmian, które możnaby odnieść do prze-

1) Drgawki zdarzają się już w czasie napadu kolki, nabierają chara
kteru padaczkowego i kończą zejściem śmiertelnem. „Duos habui mitissime 

ut apparebat, ex ea colica aegrotantes, qui recenles ad nos venienles, oixque de 

morbo interrogati et priusquam ingerere, quidquam poteramus, convulsi apoplecti- 

ca mox morte periere, non averruncanda.'‘ S t o l l, rat. med. I I  p . 283.
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bytéj kolki, to usuwa niesłuszną obawę, aby kołka nie przeszła 
w istotne zapalenie kiszek lub otrzewnej, Nikt zresztą nie przeczy, 
że może być podobne przypadkowe zupełnie powikłanie.

Trudno bardzo rozstrzygnąć, co jest istotnie przyczyną kolki 
ołowianej, to jest czy ołów, krążący razem ze krwią, osadza się w bło
nach śluzowych kiszek i drażni je, czy też drażnienie ma miejsce 
w ośrodkach nerwowych, a mianowicie w rdzeniu kręgowym. Na po
parcie drugiej teoryi można by przytoczyć, że jeszcze przed napadem 
kolki, niezależnie od niej, albo podczas napadu, występują gwałto
wne bóle we wszystkich członkach. x) Jakkolwiek kolka ołowiana 
najgwałtowniej występuje w zakresie splotu krezkowego, oprócz te
go jeszcze zajmuje splot podbrzuszny, nerkowy, pęcherzowy i nasien
ny. Łatwo pojąć, dlaczego gwałtownym bólom towarzyszą kur
czowe zaciskania się przewodu kiszkowego; dzieje się to drogą odru
chu i nie ogranicza bynajmniej do samych kiszek, ale przeciwnie kur
czowemu skracaniu ulegają również mięśnie, brzuszne, mięśnie otacza
jące kiszkę prostą, pęcherz, oraz m. unoszący jądro (m. cremaster). 
Zawsze prawie istniejące zaparcie stolca polegać się również zdaje na 
kurczowém zaciśnięciu kiszek i spowodowanem przez to mechanicznem 
zatrzymaniu kału, czego dowodem jest, że makowiec zwykle powstrzy
mujący wypróżnienia, w tych razach działa wprost przeciwnie, to jest 
ułatwia oddanie stolca. 2)

Wedle innego poglądu zaparcie stolca przypisywano porażeniu 
przewodu kiszkowego, na dowód czego przytaczano, że ołów działa po
rażająco na mięśnie zwierząt; zdaje się jednak, że pogląd ten nie da 
się utrzymać. Romberg jako przyczynę uważa nieruchliwość ki
szek, skutkiem bólu, „nieruchliwość ta, warunkująca brak ruchu ro
baczkowego, napada włókna mięśniowe kiszek, podobnie jak się to

1) B riquet ( A r ch. génér. Fevr. M a r. 1858) utrzymuje, że siedliskiem 
bólu przy kolce ołowianej są wyłącznie mięśnie brzuszne (proste, skośne, 
czworokątne lędźwi), dla tego też twierdzi, iż otrzymywał dobry rezultat za 
pomocą faradyzacyi skóry pokrywającej brzuch, co miało działać odciągająco. 
Dowody przezeń przytaczane nie są jednak wystarczające, zapomina bowiem 
o tem, że współczulne dolegliwości w ścianie brzusznej mogą istnieć jednocze
śnie z samą kolką. Metoda jego była dość pomyślnie stosowaną przez innych 
lekarzów. (G a ill ot, Drumen).

2) „Ejulatu cujusdam aegri commotus, cui a septem jam diebus alvus 
nulla ratione provocari potuerat, quive inter immania tormina per vices vo- 
muit, opium dedi: unde mox sponte solvi venter cepit et multa aliéna rcddere, 
doloresque et vomitus silere. (S to ll, rat. med. II p. 287).

Bibl. Um. Lek.—Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch. 29



4 5 0 CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

dzieje z mięśniami ruchów dowolnych przy nerwobólu kulszowym 
lub ostrym gośccu, dopiero środki uspakajające lub gwałtowne wy
silenia wprawiają w ruch członek unieruchomiony.“ Brak jed
nakże na poparcie tej teoryi jednego dowodu, to jest należało by 
przekonać, że mięśnie ruchów bezwiednych podobnie jak i mięśnie 
ruchów dowolnych mogą ulegać nieruchliwości spowodowanej przez 
ból. Bolesna kończyna przy nerwobólu kulszowym, dnie i t. p. dla 
tego jest nieruchomą, że chory obawiając się powiększyć dolegliwo
ści, nie chce poruszać nią; na ruchy kiszek wola nie wywiera żadnego 
wpływu, gdyż nie możemy ich ani przyśpieszyć ani zatrzymać.

Leczenie kolki ołowianej najlepsze daje rezultaty, jeżeli odpo
wiednio łączymy środki rozwalniające z makowcem. Z pomiędzy 
wszystkich środków przeczyszczających pierwsze miejsce, wedle spo
strzeżeń Tanquerel’a, należy przyznać olejkowi krotonowemu. 
Daje się w ilości jednej kropli w łyżce klejku, albo też w kształcie 
proszku z cukrem. Jeżeli pomimo tej dawki, pierwszego dnia stolca 
nie było, należy dać wieczorem 1/2 — 1 grana makowca, a oprócz tego 
lawatywę z Oleum ricini lub Infus Sennae. (Bail l y zaleca również 
lawatywy z §jj Oleum ricini z dodatkiem Oleum Croton. gutt jjj). 
W dniu następnym powtarzamy tożsamo. Wedle Tanquerel ’a 
już po pierwszém zastosowaniu olejku krotonowego następuje wido
czna poprawa, wypróżnienia bywają przytem dosyć skąpe i pół płyn
ne. Po drugiej wziątce następują stolce obfite, pomięszane z twarde- 
mi kawałkami kału (scybala), poczem chorobę można uważać za usu
niętą. Romberg również zachwala olejek krotonowy po kropli je
dnej, co dwie godziny aż do nastąpienia wypróżnień, wieczorem daje 
1/2 grana makowca; dnia następnego daje znowu wziątkę olejku kro
tonowego, w ciągu dnia zawiesinę (emulsio) migdałową, a wieczorem 
opium, tym sposobem po 5—6 dniach następuje zupełne wyzdrowie
nie. Sam miałem sposobność przekonać się o skuteczności powyższej 
metody. Brockmann co dwie godziny daje łyżkę olejku rączni- 
kowego, a prócz tego co 2—3 godzin 1/4 grana makowca lub octanu 
morfiny. Ciepłe kąpiele skutecznie pomagają podczas leczenia. Wil- 
son utrzymuje, że przynosił wielką ulgę chorym, sadzając ich do ką
pieli ciepłej i zalecając dawanie lawatyw z tejże samej wody kąpie
lowej; chorzy jeszcze w kąpieli dostawali wypróżnienia i doznawali 
ulgi. Watson zaleca kalomel (10 gr.) z makowcem (2 gr.), a gdy 
środek ten nie sprowadzi stolca, daje sole przeczyszczające, olejek

1) H olscher’a Annalen. T. II zeszyt 4.
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rącznikowy lub krotonowy. Uważam za rzecz zbyteczną przytacza
nie wielu innych metod postępowania, gdyż wszystkie polegają na téj 
lub owej kombinacyi środków przeczyszczających z narkotykami. 
Wielu autorów zaleca również lawatywy jużto proste wypróżniające, 
dla poparcia środków przeczyszczających dawanych do wewnątrz, 
jużto narkotyczne; sam w dwóch wypadkach, które przez 48 godzin 
opierały się wszystkim środkom, sprowadziłem w parę godzin wy
próżnienie za pomocą lawatywy z tytoniu (Infus. herb. Nicot. ex 
3 j — §Vjjj, na dwie lawatywy). Aran zachwala lawatywy z chlo
roformu ( 3j  chloroformu z żółtkiem na 5 IV wody, podzielić na czte
ry razy). Brockmann zaleca wdechanie chloroformu.

Zupełnie podobne objawy do kolki ołowianej przedstawia pewna 
forma epidemiczna, znana pod nazwą ,,Colica vegetabilisu. Epidemie tego 
rodzaju zdarzają się w okolicach międzyzwrotnikowych, oraz na okrę
tach płynących po wodach tych stref. Niekiedy jednak jawią się 
w strefie umiarkowanej, np. w 1839 roku w Poitiers, w 1818 w półno
cnych prowincyach Hiszpanii i w Normandyi. Opisy epidemii pocho
dzą z tych czasów, w których chemia była jeszcze w początku swego 
rozwoju i kiedy nie znano różnych dróg, któremi ołów może dostawać 
się do ustroju. Być bardzo może, iż istotnie miało w tych razach 
miejsce zatrucie ołowiem, np. skutkiem używania zafałszowanego wi
na, lub wody przepływającej przez rury ołowiane, gotowania potraw 
w naczyniach źle wybielonych cyną i  t.p.; zatrucie to, któremu ulega
ło naraz wielu ludzi, nadawało chorobie charakter epidemii. Pomija
jąc jednakże te wypadki, nie możemy jednakże przemilczeć o epide
micznie szerzących się napadach kolki w strefach gorących i na okrę
tach, które nie mogą polegać na zatruciu ołowiem 1), jakkolwiek Le- 
fèvre 2) identyfikuje te napady z kolką ołowianą. Ze wszystkich 
dotychczasowych badań dochodzimy do wniosku, że istnieje forma 
chorobowa, która pod względem objawów i następstw, bardzo mało 
różni się od kolki ołowianej (drżenie, porażenie, przypadłości mózgo
we), występuje epidemicznie na statkach parowych i żaglowych, oraz 
na lądzie stref gorących (Taiti, Antyle, Kayenna, Madagaskar), a któ-

1) Conf. Dutrouleau (Arch. gén. Dec. 1855; Janv. 1856); 
Fonssagrives  i Lecoq (Gaz. des hôp. 5. 1856 i Gaz. hebd. IV 1857) 
Rochard (Union méd. 4. 5. 1856); Desjardins (Gaz. des. hôp. 16. 
1856).

2) Recherches sur les causes de la collique sèche i t. d. Paris. 1859.
28'
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réj przyczyny dotąd nie zbadano. Okoliczność ta, że choroba często
kroć jawi się jednocześnie z zimnicą, już to u wszystkich chorych, już 
też u pojedynczych osób, naprowadzała na myśl miazmatycznego po
chodzenia i zachęcała do używania chininy i belladony jako środków 
leczniczych.

Najpodobniejszą do kolki ołowianej jest rzadko zdarzająca się 
kolka miedziana, która przytrafia się przy spożywaniu potraw goto
wanych w naczyniach miedzianych, źle wybielonych, albo też wde- 
chaniu par i pyłu miedzianego. Różni się tém od kolki ołowianej, że 
zamiast zaparcia stolca bywa rozwolnienie połączone z wydymania- 
mi (tenesmi), stolec bywa żółto-zielony zmieszany z massą śluzu, 
a nawet i ze krwią. Ta ostatnia okoliczność dowodzi, że przy kolce 
miedzianej nie mamy bynajmniej do czynienia z prostą neurozą, ale 
jedynie z podrażnieniem błony śluzowej samych kiszek. Jeżeli cho
roba nie ma zbyt wielkiego natężenia i nie towarzyszą jéj objawy 
ogólnego zatrucia, chory w parę dni przychodzi do zdrowia przy od- 
powiedniém leczeniu. Zalecamy najchętniej w podobnych razach 
środki klejkie, zawiesiny połączone z niewielką dawką makowca, cie
płe okłady i łagodne lawatywy z klejku owsianego 1).

Jako przykład nerwobólu krezkowego, spowodowanego przez 
bodziec obwodowy, przytaczam kolkę wywołaną obecnością tasiemca 
(Taenia) w kiszkach. Znane bóle szczypiące i ugniatające w okolicy 
pępkowej, którym częstokroć towarzyszą nudności i womity, bywają 
następstwem bezpośredniego drażnienia nerwów krezkowych, kończą
cych się w błonie śluzowej kiszek, przez żyjącego w tychże pasożyta. 
Toż samo dzieje się przy mocném wypełnieniu kiszek przez gazy, na
gromadzone substancye drażniące, twardy kał, środki ostre przeczy
szczające i t. p. Napady bólu spowodowane temi przyczynami, noszą 
różne nazwy u autorów, a mianowicie: Colica flatulenta, saburralis, 
stercoracea 2), u nas znane są pod ogólną nazwą: rżnięcia.  Rom-

1) F alek, V irchow’a spec. Pathol, u . Ther. T. T. I I  p . 153. 

Pietra Santa (Annal. d 'Hyg. A v r il 1858) utrzymuje, że nigdy nie widział 
tej formy u 56 robotników w fabryce wyrobów miedzianych, i dlatego zaprze
cza istnieniu podobnej formy w ogólności.

2) Przepukliny mogą dać również powód do kardjalgii i kolek, których 
przyczyny trudno się dopatrzeć. Róser w 4-ch wypadkach zaciśnięcia 
„ Herniae fo ram in is  ova lis "  zauważył bóle żołądkowe i kiszkowe, połączone 
z womitami i zaparciem stolca, bóle powtarzały się w różnych odstępach czasu. 
Autor uważa je za następstwo lekkiego, przechodniego uwięźnięcia; jako do-
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berg, nie zalicza ich do właściwych newralgij. gdyż te polegają na 
podniesionej pobudliwości nerwowej, gdy tymczasem w tych razach 
normalna pobudliwość jest tylko podniesioną przez bodźce zewnętrzne. 
Utrzymuje, że mamy równe prawe uważać ból przy spażeniu lub za
strzale za nerwobóle „ex coińbustione" lub vex panaritio“.

Nie wdajemy się w bliższy rozbiór tej kwestyi, gdyż pojęcie 
nerwobólu, jak to już nadmieniłem mówiąc o kardialgii, jest dosyć 
nieokreślonem, ztąd i spór nasz zeszedłby do prostej gry słów. Naj- 
waźniejszą okolicznością pod względem praktycznym jest dla nas po
znanie przyczyn danego wypadku kolki, od której zależy nasze postę
powanie lekarskie, t. j. przepisanie środków przeciwrobaczych, łago
dzących lub przeczyszczających. Tak zwana ,,colica flatulenta“ roz
poczyna się boleściami w jednem z podżebrzy, około zagięć kiszki 
okrężnej, następnie szerzącemi się na okolice lędźwiowe i pępkową, zwal- 
niającemi na czas pewien, a które wracają z większem natężeniem, do tego 
przyłącza się wzdęcie brzucha; bóle z początku łagodniejące przy na
ciśnięciu szerzą się na cały brzuch, który daje przy opukiwaniu 
dźwięk bębnisty, a ucisk każdy zaczyna sprawiać przykrość. Chorzy 
są przytém niespokojni, wystraszeni, twarz ich blada, zmieniona, po
kryta jak i reszta ciała chłodnym potem, kończyny zimne, tętno uci- 
śnięte. Gazy przechodzące z jednej pętli kiszek do drugiej, ale nie 
dające się wydalić pomimo usiłowań ze strony chorego, wydają od
głos burczący (borborygmi), przytém są nudności, womity, odbijanie, 
a pętle rozszerzone kiszek uciskając pęcherz, sprawiają parcie do od
dania moczu, połączone niekiedy z niemożnością oddania, mianowicie 
gdy nerwy pęcherza są podrażnione. Przypadłości wolnieją, jeżeli 
chory zaczyna się opróżniać dołem, albo gdy przynajmniej gazy od
chodzą przez odbyt i usta. Biegunki, o których pomówimy niżej, zda
rzające się w porze letniej, lub u mieszkańców północnych krajów, 
przebywających w cieplejszych stronach, bywają połączone z boleścia
mi, co zwykle opisują pod nazwą kolki żółciowej (colica biliosa). Le
czenie jest zupełnie podobne jak przy biegunce letniej (diarrhoea ae- 
stivà). Przy colica flatulenta zalecamy lawatywy z rumianku i asa- 
fetydy, okłady aromatyczne, rozcieranie brzucha; do wewnątrz daje
my środki wypróżniające (ol. ricini), eteryczne, płynne preparaty
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wód przytacza jeszcze jeden podobny wypadek przepukliny pachwinowej 
(W ur t. Correspondenz-Blatt. ,37. 1851). W  razach podobnych nie należy za
niedbywać zbadania miejsc, gdzie mogą być przepukliny.



amoniakalne, a w wypadkach cięższych stosujemy zimno pod formą 
lawatyw z chłodnej wody lub okładów lodowych na brzuch. Do naj
częstszych przyczyn kolki tego rodzaju należy, nieznany nam dotąd 
pod względem swej istoty, wpływ reumatyczny. Działanie zimna lub 
wilgoci na ciało całe. lub nawet na niektóre jego części, wywołuje ból 
newralgiczny, połączony dość często z biegunką. Przykre te dolegli
wości dają się dosyć łatwo usunąć przez zastosowanie ciepła zewnętrz
ne (okładanie ciepłemi płatami, naczynia z ciepłą wodą), ciepłe napo
je (napary rumianku lub mięty pieprzowej), letnie oleiste lawatywy 
i małe wziątki makowca. (Opii puri gr. 1/2 lub Tinct. thebai. gutt. V 
pro dosi). W jaki sposób w tych razach przychodzi do rozwoju ne- 
wralgii niewiadomo; nie stanowi to bynajmniej wyjątku, gdyż w ogó
le mało wiemy o wszystkich cierpieniach reumatycznego pochodzenia, 
musimy więc zadowolnić się wiadomością o prawdopodobnej przyczy
nie i postępować odpowiednio. Zbyt jednak wielkie nadużycia, po
pełniane na karb owej nieujętej reumatycznej przyczyny, której i cho
rzy przypisują wszystkie swoje cierpienia, powinny nas skłonić do 
oględnego postępowania. Nie należy też nigdy zaniedbywać dokła
dnego zebrania danych etiologicznych, albowiem zdarzyć się może, 
że kolka jest następstwem nierozpoznanego zatrucia ołowiem, nie zaś 
prostego wpływu reumatycznego, za jaką bywa uważaną 1).
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l) N e r w o b ó l  k r e z k o w y  (Neuralgia mesenterica) w różnych swych 
formach (C. f lalulenta, rheumatica, saburralis)  należy do częstych cierpień wie
ku niemowlęcego w ciągu pierwszych tygodni lub miesięcy po urodzeniu. No
si wtedy ogólną nazwę kolki dziecinnej ( Colica infantum). Głównemi jej obja
wami są: krzyk powtarzający się napadami, wykrzywianie twarzy z bólu, przy
ciąganie nóg do brzucha, kurczenie całego ciała i niespokojne rzucanie się. 
Brzuch przytem jest wzdęty, bębnisty. Badanie powinniśmy dokonać z całą 
ścisłością, gdyż u niemowląt wiele innych ciężkich cierpień rozpoczyna się 
wśród podobnych zupełnie objawów. Mianowicie też nie należy zaniedbywać 
wybadania klatki piersiowej, zwłaszcza gdy oddech jest częstym, krótkim i po
wierzchownym. Otwarcie się przyznaję, że parę razy popełniłem błąd, przy
pisując wśród podobnych okoliczności krótki oddech naciskowi ze strony na
pełnionych gazami kiszek, gdy tymczasem później przekonałem się, że objaw 
ten zależał od rozwijającego się zapalenia płuc. U noworodków należy jeszcze 
zwrócić uwagę, czy smółka (méconium) odeszła i czy w ogóle odbyt jest otwo
rzonym. Zmiana mleka osoby karmiącej, wywołana wzruszeniami umyslowemi 
lub wystąpieniem czyszczenia miesięcznego może również spowodować kolkę 
u dziecka. Toż samo ma miejsce przy złem trawieniu, kwaśnej fermentacyi 
zawartości żołądka i kiszek, przyczem dziecko ma stołeczek zielony z zapachem 
i wyraźnym odczynem kwaśnym. W tych razach należy dać nieco Magnes.
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U osób cierpiących na artrytyzm, splot nerwów kiszkowych, 
bywa niekiedy siedliskiem nerwobólu, jak to już wspomnieliśmy, mó
wiąc o kolce wątrobowej. Przeciwnie u osób hemoroidalnych nierów
nie częściej od splotu kiszkowego siedliskiem bólu bywa splot pod- 
brzuszny.

Wedle Romberga nerwoból podbrzuszny (Neuralgia hypoga- 
strica), charakteryzuje się, następującemi cechami: bólem w dolnej po
łowie brzucha, bólem i uciskiem w okolicy krzyżowej, przyczem cho
rzy czują jakby nacisk wywierany na odbytnicę i pęcherz moczowy, 
a u kobiet na macicę i pochwę. Częstokroć do tego przyłączają się 
bóle w udach, oraz w zakresie nerwów odbytniczych (N. haemorrhoi- 
dales). Kobiety doznają uczucia zupełnie podobnego jak przy opusz
czeniu się lub tyło-pochyleniu macicy, z tą tylko różnicą, że bóle po
wtarzają się napadami, nie łagodnieją przy zmianie położenia ciała, 
a palec śledzący nie znajduje żadnego zboczenia w położeniu macicy. 
U mężczyzn zbiór tych objawów nosi utartą nazwę kolki hemoroidal- 
néj 1). U kobiet napady podobne miewają częstokroć miejsce przed 
zjawieniem się i w ciągu pierwszego dnia czyszczeń miesięcznych, dla 
tego też noszą jeszcze niekiedy nazwę: „colica menstrualis". Nie zawsze 
ta forma ogranicza się jedynie do splotu podbrzusznego, częstokroć prze
chodzi na splot kiszkowy. Jakkolwiek w wielu razach jest to cier
pienie czysto nerwowej natury, które się da usunąć przy użyciu środ
ków łagodzących, zwłaszcza makowca w połączeniu z miejscowem za
stosowaniem ciepła, to jednakże nie należy zapominać, że powodem 
cierpienia mogą być również zmiany materyalne, zbyt znaczna wąz- 
kość szyjki macicznej, przewlekłe przekrwienie jajników albo też sa
mej macicy. Jeżeli zatem napady kolek stale towarzyszą każdej re
gularności, nie należy nigdy zaniedbywać dokładnego zbadania miej
scowego, które może jedynie dać podstawę dla racyonalnego i po
myślnego leczenia. U niektórych kobiet przekrwienie jajników, to-

carbon. cum Rheo, A q. Calcis cum Aq. foen icu li, przy mocnych wzdęciach na
par rumianku lub koperku, parę kropel L iq . anod. Hoffm anni, L iq . amon. suc- 

cin ici w połączeniu z minimalną ilością tinct. op ii, albo też kwas solny w roz- 
czynie klejkim. Dobrze również działają letnie lawatywy z dodatkiem asafe- 
tydy. W ciągu pierwszych miesięcy życia zdarzają się uwięznięcia kiszki lub 
sieci w pierścieniu pępkowym, co uchodzi baczności badającego, ale może być 
częstym powodem gwałtownych boleści. (Garnier.  Deutsche K lin ik . 1851. 
N r. 50).

1) Lehrb. d. Nervenkrankheiten I 3. Aufl. p. 175.
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warzyszące czyszczeniu miesięcznemu, udziela się również otaczającej 
otrzewnej ; w podobnych razach jedna lub druga okolica biodrowa są 
bolesne przy ucisku, co również wpływa na sposób postępowania 
w danym razie. Nerwoból podbrzusznego splotu zdarza się niezależ
nie od peryodów u kobiet z cierpieniami macicznemi. W podobnych 
wypadkach nie zaniedbujemy nigdy zbadania części płciowych we
wnętrznych, gdyż częstokroć ukrytym powodem newralgii jest po
chylenie, opuszczenie się lub przewlekłe zapalenie macicy, albo też 
jajników. W miarę tego co znajdziemy, stosujemy nasze postępowa
nie terapeutyczne. Miejscowe upusty krwi za pomocą baniek ciętych, 
stawianych zwykle na okolicy krzyżowej, nie przynoszą prawie ża
dnego skutku. Przeciwnie złagodzenie cierpień macicy lub dolegli
wości hemoroidalnych, o ile takowe dają się dosięgnąć naszemi środ
kami, zawsze obiecuje skutek wyborny.

Przedstawiwszy obraz bólów charakteru nerwowego, przecho
dzę do innej formy wprost przeciwnej, t. j. do zapalenia otrzewnej, 
charakter i natężenie jego objawów stawiają je jako typ dolegliwości 
zapalnego pochodzenia.

II. Ostre zapalenie otrzewnej.

(Peritonitis acuta).

Zmiany anatomiczne.  Otrzewna przekrwiona na mniejszej 
lub większej przestrzeni i w różnym stopniu, szorstka, zmętniała, nie
co zgrubiała, w jamie brzusznej wysięk. To stanowi główne zmiany 
przy zapaleniu znajdowane. Wysięk tak pod względem jakości, jako- 
też i ilości, przedstawia liczne odmiany, które jednakże stanowią pew
ną całość za pomocą przejść mniej wybitnych. Pod względem jakości 
możemy wysięk podzielić na następujące gruppy.

1) Wys i ęk  surowiczo-włóknikowy, z przewagą raz je
dnej to znowu drugiej części składowej. Włóknik w postaci płatków 
strzępiastych oddziela się od płynu surowiczego i nagromadza w czę
ściach najniższych jamy brzusznej (zwłaszcza w miednicy), albo też 
pod formą obszernych żółtych lub zielonkowatych błon rzekomych 
pokrywa otrzewnę, odkłada się pomiędzy pętlami kiszek, zlepiając je 
pomiędzy sobą lub ze ścianą brzuszną. 2) Wys ięk krwawy podo
bny do poprzedniego, przedstawia tę właściwość, że zawiera dużo 
ciałek krwi lub rozpuszczonej hematyny, skutkiem czego tworzą się
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różowe lub ciemno-czerwone skrzepy, albo też jasno-różowy surowi
czy płyn. Przyczyną takiego wysięku bywa albo znaczne natężenie 
sprawy zapalnej, połączone z rozdarciem naczyń włosowatych, albo 
też zmiana w składzie samej krwi (gnilec, tyfus, gruźlica, rak). 3) 
Wysi ęk ropny i 4) Wys i ęk posokowaty.  Pierwszy złożony 
z ropy, która jest zapewne dalszym stopniem rozwoju wysięku włó- 
knikowego, występuje najczęściej w postaci ognisk otorbionych (ro
pień otrzewnej). Drugi składa się z rzadkiego, brunatno-czerwonego 
lub brudno-zielonego płynu i zdarza się szczególniej przy ropnicy 
i posocznicy 1).

Ostre zapalenie otrzewnej jest mniej lub więcej rozlanem albo 
też ograniczoném. Ta ostatnia forma występuje mianowicie dokoła 
kiszki ślepej i przyrządów płciowych kobiecych. Ona to głównie da
je wysięk plastyczny i ropny, i staje się przyczyną powstawania otor
bionych ropniów otrzewnej, o których już była wyżej mowa. Nie 
twierdzimy przez to bynajmniej, aby i ogólne zapalenie nie mogło 
ostatecznie doprowadzić do otorbionego ropnia, którego zawartość ro- 
piasta po wessaniu części płynnych, gęstnieje, tworząc guz kruchy, 
serowaty lub galaretowaty. Wessaniu najłatwiej ulega wysięk włó- 
knikowo-surowiczy, część jego włóknikowa organizuje się w rodzaj 
tkanki łącznej, tym sposobem powstają zgrubienia otrzewnej mniej lub

1) U niemowląt i małych dzieci zdarzają się wypadki ostrego zapale
nia otrzewnej. Thoore (A r ch. gén. Août 1846) w ciągu jednego roku, na 
1000 sekcyi robionych na ciałach dziecinnych, znalazł zapalenie to 63 razy. 
Zmiany anatomiczne są zupełnie też same. co i u osob dorosłych, stale tylko 
znajdowano błony rzekome pokrywające wątrobę i śledzionę. Wedle Thoo-  
rego skłonność do wytwarzania błon rzekomych tak jest stałą, „iż jeżeli błon 
tych nie znajdziemy w miejscach wiadomych, można być pewnym, że i gdzie
indziej ich nie spotkamy." W 1/3 części wypadków istniało powikłanie, to jest 
zapalenie płuc i opłucnej; 5 razy znaleziono jednocześnie zapalenie żył pępko
wych. Objawy choroby nie różnią się od tych, jakie zwykle widzimy u dzieci 
większych i osób dorosłych; należy w każdym razie postępować ostrożnie, aby 
nie uważać często zdarzającej się kolki za zapalenie otrzewnej. Cechy chara
kterystyczne bólu przy zapaleniu, o których pomówimy obszerniej, posłużą do 
odróżnienia.

Si mpson (Edinb. med. and. surg. Journ. N . 131. Oct. 1838) opi
suje nawet osobną formę zapalenia pod nazwą „Peritonitis fo c ta lis“, która 
ma być jedną z najczęstszych przyczyn śmierci płodu podczas ostatnich mie
sięcy życia wewnątrz-macicznego. Choroba ta, której obserwował 24 wypad
ki, zabija jeszcze przed urodzeniem, a rzadziej już w parę dni po urodzeniu. 
Przyczyn choroby zbadać niepodobna.



więcej znaczne, które w postaci blaszek prawie chrząstkowatych lub 
ścięgnistych pokrywają wątrobę, śledzionę i t. d.; zgrubienia podobne 
mogą otaczać całe przyrządy, a nawet spowodować liczne zrosty po- 
między pętlicami kiszek i sąsiedniemi przyrządami. Częstokroć zda
rza się widzieć twory powrózkowate, długie na parę cali, utworzone 
z nowej tkanki łącznej i łączące dwa przyrządy. Przekonamy się ni
żej, iż twory te stają się częstokroć powodem wewnętrznych zaciśnień 
pętli kiszkowej 1).

Objawy.  Najwybitniejszym i najpierwszym zwykle objawem 
jest dotkliwy ból w jamie brzusznej. Występuje nie zawsze w spo
sób jednaki, raz zjawia nagle z całem natężeniem, jeżeli zapalenie 
powstaje przy rozdarciu któregokolwiek z przyrządów jamy brzu
sznej, po wstąpieniu do niej powietrza, lub płynów obcych, w dru
gich razach powstaje wolno, a stopniowo rozwijając się, dosięga mo
cnego natężenia.

Nadzwyczajne natężenie bólu przy zapaleniu, tem bardziej nas 
dziwi, że otrzewna nie jest tak bogatą w nerwy, jak to opisywał 
Bourgery,  Kól l i ker 2) bowiem tylko w niektórych okolicach 
je znalazł (Lig. coronar. hepat. Omentum i t. d.). Ból ten od nerwo
bólów dotąd opisywanych różni się: 1) Swą stałością. Ból nie zwal
nia ani na chwilę, jest ciągłym, chociaż zmienia się pod względem na
tężenia. Chwilowe wzmaganie się jest następstwem przechodzenia 
gazów przez kiszki, przyczem otoczka surowicza tych ostatnich zosta- 
je mocno napiętą. 2) Zwiększa się przy ucisku zewnętrznym. Przy 
kolce mocnej ucisk brzucha od zewnątrz zmniejsza cierpienia, dla tego 
też chorzy sami uciskają brzuch pięściami; przy zapaleniu otrzewnej 
ucisk jest nieznośnym, a im jest silniejszym, tem większy sprawia 
ból. Bywają chwile, że już najmniejsze dotknięcie brzucha wywołuje 
ból, co czyni zapalenie otrzewnej podobnem do nadczułości ścian 
brzusznych. Sprobójmy jednak zwiększyć ucisk: przy nadczułości 
zmniejsza się przytem ból, gdy tymczasem przy zapaleniu otrzewnej 
musimy zaniechać wszelkich prób, jeżeli nie chcemy bezpotrzebnie
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1)  R o k itan sk y  (1. c. p. 142) u pewnej kobiety zmarłej nagle
w dwa dni po rozwiązaniu, znalazł znaczny wylew krwi do jamy otrzewnej, 
wielkiej sieci, więzu żołądko-śledzionowego i pod uniesioną otrzewną, pokry
wającą kiszkę poprzeczną. Przyczyną wylewu był zrost sieci z prawym kana
łem pachwinowym, skutkiem czego sieć podczas ciąży i porodu ulegała silne
mu szarpaniu. Tym sposobem w sieci nastąpił wylew krwi, która ostatecznie 
dostała się do jamy brzusznej.

3) Microscop. Anat. I  p. 129.
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dręczyć chorych. Zresztą nietylko ucisk ręką zwiększa bolesność, 
takiż sam skutek wywierają wszelkie poruszenia, połączone z kurcze
niem się mięśniów brzusznych, co sprowadza szarpanie i rozciąganie 
błony surowiczej. Do tej kategoryi należy oddechanie głębsze, krzyk, 
kaszel, kichanie, wydymanie się, a nawet oddawanie moczu, zwłasz
cza gdy część dolna otrzewnej pokrywająca pęcherz, ulega zapaleniu. 
Dla tego chorzy podobni pragną spokoju, położenia nieruchomego, po
nieważ każde poruszenie się z przyczyny współudziału mięśniów 
brzusznych i większego nacisku kiszek na otrzewną, powiększa zna
cznie boleści. Małe dzieci, cierpiące na zapalenie otrzewnej, przytłu
miają krzyk, jęczą i stękają cicho, gdy przeciwnie przy kolce kiszko
wej przyciągają gwałtownie uda do brzucha, gdyż czynność mięśnio
wa zmniejsza ból. Z tego samego powodu współudział mięśniów 
brzusznych przy oddechaniu nie jest prawidłowym; ruchy oddechowe 
ograniczają się prawie wyłącznie do klatki piersiowej, są słabe, po
wierzchowne i częste (30 do 50 razy na minutę). Cechy powyższe 
zdaje się dosyć charakteryzują ból zapalny i mają daleko większe 
znaczenie od jakości bólu, to jest czy jest on napinającym, cisnącym, 
szarpiącym i t. p. Przytoczone charakterystyczne właściwości, mogą 
wystarczyć dla odróżnienia od prostego nerwobólu, prócz nich istnie
ją inne jeszcze objawy ułatwiające rozpoznanie, a które zależą już to 
od zaburzeń miejscowych, już też od udziału w chorobie całego ustroju.

1) W omity nie są objawem stałym, może ich nie być w ciągu 
całej choroby, występują jednak dosyć często, aby je można uważać 
za objaw ważny. Jest to objaw czysto odruchowej natury, bodziec 
działający stanowi podrażnienie zapalne błony surowiczej. Nieraz 
zdarza się widzieć womity przy zapaleniach błon surowiczych np. 
opłucnej, a nawet otoczki jądra, témbardziéj objaw ten może wystę
pować przy zapaleniu otrzewnej, t. j. gdy sam układ nerwów brzusz
nych ulega podrażnieniu. Częstokroć womity towarzyszą tylko cho
robie na początku rozwoju, a znikają w miarę występowania wysięku, 
w niektórych jednak wypadkach towarzyszą aż do śmierci. Womity 
następują samowolnie, albo też po użyciu pokarmów płynnych lub 
stałych. Wymiociny z początku są złożone z resztek pokarmowych, 
później tylko ze śluzu i żółci, której czasami tak jest dużo, że cały 
płyn przybiera kolor trawiasto zielony (Vomitus aeruginosus s. her- 
baceus), co jednakże nie stanowi cechy patognomonicznej. W niektó
rych razach wymiocina przybiorą zapach kałowy, zwykle dzieje się 
to przy uporczywem zaparciu stolca i wyczuwalnem nagromadzeniu 
kału w kiszkach. Chorzy umierają wtedy wśród objawów właści-
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wych dla zamknięcia światła kiszki (Ileus). W tych razach gdzie do 
womitowania nie przychodzi, nie brak nudności, krztuszenia się, od
bijania, i nieraz dokuczliwej czkawki.

2) Zaparcie stolca jest jednym z najstalszych objawów za
palenia otrzewnej. Nie bywa jedynie wtedy, gdy zapalenie zajmuje 
listek ścienny, przy powikłaniu zapalenia otrzewnej z podrażnieniem 
błony śluzowej kiszek, oraz przy formie połogowej zapalenia (perito- 
nitis puerperalis), gdzie zwykle przeważa biegunka 1). Zaparcie 
stolca jest najbardziej upartém, skoro siedliskiem zapalenia jest otrze
wna pokrywająca kiszki (Perienteritis), wysięk bowiem nietylko 
występuje na jéj swobodnej powierzchni, ale wstępuje pomiędzy 
włókienka błony mięśniowej kiszek, co jeszcze więcej ograni
cza ich ruchliwości, zmniejsza ruch robaczkowy, znosi go zupeł
nie w niektórych miejscach, przez co doprowadza do zupełnego zam
knięcia kiszki. Wiele także ku temu przyczynia się przytwierdzenie 
pewnej części kiszek przez wysięk. Tym sposobem nietylko że wy
dalenie kału jest bardzo utrudnioném, ale jeszcze powstaje.

3) Wzdęcie brzucha, skutkiem przepełnienia kiszek gazami 
(Meteorismus). Kiszki będące w stanie porażenia nie mogą w żaden 
sposób pozbyć się swej zawartości. Im dalej choroba postępuje, tem 
więcej zwiększa się porażenie i naturalne jego następstwo, t. j. wzdę
cie. Brzuch jest napiętym jak bęben, a przy opukiwaniu wydaje do
nośny ton tympanityczny, z wyjątkiem części zajmowanych przez wy
sięk. Z przyczyny znacznej bolesności należy opukiwać delikatnie 
i dosyć cicho. Wzdęcie brzucha przez gazy może nareszcie dojść do 
tego stopnia, iż przepona i trzewia klatki piersiowej zostają zepchnię
te do 4 a nawet 3-go żebra. Naturalnie, że przy tem wystąpi dusz
ność i sinica, co szczególniej zdarza się widzieć podczas epidemii go
rączek połogowych.

Wzdęcie brzucha zależy nietylko od przepełnienia kiszek gaza
mi, ale również od obecności wysięku zapalnego. Wysięk nigdy pra
wie nie porusza się swobodnie w jamie brzusznej, ale ulega otorbieniu 
skutkiem sklejania się listków otrzewnej. Dla tego też nie ulega pra
wom ciężkości, a ton przy opukiwaniu zmienia się rzadko przy zmia-

1) Biegunkę przy zapaleniu połogowem wyjaśnia Roki t ans ky  
(Oesterr. med. Jahrb. X V III) tćm, że w zapaleniu bierze udział nie tylko ki
szka cienka ale i kiszka gruba, co wywołuje porażenie błony mięśniowej w téj 
ostatniej. Wiotkość i rozszerzenie kiszki grubej jest przyczyną, że zawartość 
przepływa przez nią jak przez kanał otwarty. (?)
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nie położenia chorego, zwykle wtedy na miejscach najniższych sły
szymy stłumienie tonu, Chełbotanie wśród podobnych warunków na
wet przy znacznym wysięku z trudnością wyczuwać się daje. Rzadko 
tylko, i to przy bardzo starannem badaniu, można za pomocą dotyku 
lub słuchu zauważyć objaw tarcia się listków, co należy do objawów 
stałych przy zapaleniu opłucnej i osierdzia. Tarcie tylko wtedy mo
żna rozpoznać, jeżeli udział w zapaleniu bierze część otrzewnej pokry
wająca przyrządy twarde, np. wątrobę, i gdy zaczynają się tworzyć zro
sty z listkiem pokrywającym części przyległe. Coś podobnego dzieje 
się przy powstawaniu guzów macicy, jajnika lub obrzmieniu śle
dziony.

Do powyższych objawów przyłącza się jeszcze mniej lub więcej 
silna gorączka,  z początku z odczynem stenicznym, po kilku je
dnak dniach, zwłaszcza przy obfitym wysięku, występują objawy 
upadku sił (adynamia), tętno bywa częste, drobne, łatwo dające się 
ucisnąć, skóra w częściach odleglejszych od serca chłodna (koniec no
sa, policzki, ręce i nogi), rysy twarzy zmienione, zapadnięte, przytćm 
znaczne osłabienie i skłonność do omdlewać. Objawy upadku sił 
ciągle wzrastają, aż nakoniec po upływie różnego czasu (8 do 14 dni) 
następuje śmierć przy zupełnej przytomności umysłu. Jeżeli uda się 
powstrzymać rozwój choroby na niższym stopniu, wysięk stopniowo 
ulega wessaniu i następuje wyzdrowienie, przyczem wydzieliny ne
rek i skóry są bardzo zwiększone. Chłonienie wysięku trwa bardzo 
długo, tak, iż po tygodniach, a nawet miesiącach całych po wyzdro
wieniu można znaleźć jego ślady w postaci ognisk otorbionych, tak 
zwanych ropniów otrzewnej. Zawartość ropna podobnych otorbio
nych wysięków nie zawsze ulega wessaniu, ale może być wydaloną 
z ustroju różnemi drogami, t. j. przez ścianę brzuszną, kiszkę grubą, 
pęcherz 1) i t. d., o czćm już wspominaliśmy na inném miejscu. Na
stępująca obserwacya Abercrombie’go przekonywa, jakiem nie
bezpieczeństwem zagrażają podobne ropnie, uszkadzając ważne przy
rządy ustroju.

Młoda kobieta, licząca lat 20, dostała 9-go Lipca 1822 roku zapalenia 
otrzewnéj, które po zastosowaniu środków przeciwzapalnych zdawało się usu- 
niętem już dnia 12-go. W dwa dni później, po zażyciu ostrego środka prze
czyszczającego, objawy zapalne wystąpiły na nowo, ale powtórnie zostały przy
tłumione. Dnia 20 chora zaczęła się uskarżać na ból w okolicy wątroby, co

1) Conf. S z u k i t s .  Wien. med. Wochenschrift. 1856. N. 1.
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było powodem, że zastosowano miejscowy upust krwi; w ciągu następnych 
pięciu dni chora czuje się zupełnie dobrze. Trawienie i wypróżnienia stolco
we przyszły do porządku,a sił przybywało z dniem każdym. Dnia 25 powsta
ło obrzmienie ślinianki przyusznej, która powoli ulegać zaczęła ropieniu. Dnia 
3 Sierpnia chora położywszy się dnia poprzedniego spać w stanie znośnym, 
obudziła się bardzo cierpiącą, kaszle wiele i ma krótki oddech. W oskrze
lach słychać mocne rzężenie śluzowe, tętno częste, a w pokoju rozchodził się 
przykry zapach, pochodzący z wyrzucanej plwociny. Około południa tegoż 
dnia chora zmarła. Sekcya.  Pomiędzy przeponą i górną powierzchnią 
wątroby znaleziono obszerną jamę, otoczoną błonami rzekomemi i wypełnioną 
rzadką, mocno cuchnącą ropą. Prawe płuco przyrośnięte do przepony, prze- 
bitéj przez niewielki otworek, przez który ropa dostaje się do płuc i oskrzeli. 
Wątroba oprócz zajęcia otoczki surowiczej w stanie prawidłowym Kiszki na 
całej przestrzeni pozlepiane ze sobą, z siecią i ścianą brzuszną, pomiędzy zro
stami gdzieniegdzie można znaleść ogniska wypełnione ropą. Jedno z takich 
ognisk leżących z prawej strony, zdaje się łączyć za pomocą ważkiego kanału 
z jamą nad-wątrobową. Drugi wielki ropień znajdował się w jamie miednicy 
po za macicą.

Ostre zapalenie otrzewnej w każdym razie daje rokowanie wąt
pliwe i niepomyślne, a tém bardziej jeszcze, gdy zapalenie zajmuje 
znaczną część otrzewnej, lub gdy istnieje obfity wysięk. Pod tym 
względem istnieje wielka różnica od zapalenia opłucnej. Silne nawet 
zapalenie opłucnej, połączone z tak znacznym wysiękiem, że sprowa
dza ugniecenie miąższu płucnego, nigdy nie jast tak niebezpieczném, 
jak zapalenie otrzewnej. Być może, że przyczyną tego jest już samo 
naturalne ograniczenie sprawy zapalnej, gdyż bez względu na natę
żenie, choroba zajmuje zwykle jedną połowę klatki piersiowej; zdaje 
się też, że zapalenie otrzewnej wywiera silny, chociaż mało nam zna
ny, wpływ na cały układ nerwowy. Ta to właśnie okoliczność, oraz 
obfitość znaczna wysięku zdaje się powodować gwałtowny upadek 
sił i wyczerpanie, które kończy się zwykle śmiercią. W każdym ra
zie dla rokowania niezmiernie jest ważną okoliczność, w jaki miano
wicie sposób powstaje zapalenie, co jest jego przyczyną.

Przyczyny.  1) Podobnie jak każda inna błona ustroju, otrze
wna może ulegać zapaleniu pod wpływem szczególnych warunków 
bliżej nam nieznanych, których szukamy w otaczającej atmosferze, 
i oznaczamy bardzo niepewną nazwą „reumatycznych". W nie
których wypadkach, gdzie choroba rozwija się bardzo szybko i wy
raźnie pod wpływem zimna i wilgoci, określenie podobne utrzy
mujemy, chociaż na pytanie: „jak działają te szkodliwości?" od
powiedzi nie mamy. I tu jednakże, podobnie jak i w innych dzia
łach patologii, za zbyt często posługiwano się wygodnem poję
ciem reumatycznego wpływu. Anatomia patologiczna w now-
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szych czasach zaznajomiła nas z przedziurawieniami przyrządów 
brzusznych, które mogą rozwijać się bardzo powoli i zupełnie w ukry
ciu, a które ostatecznie prowadzą do zapalenia otrzewnej, dla tego 
też należy bardzo oględnie przyjmować przyczynę „reumatyczną". 
Zdarzyć się może, że w wypadku uważanym za reumatyczne zapale
nie otrzewnej z przyczyny niewprawnego badania i niemożebnośei 
zrobienia sekcyi, dokładne badanie przekonałoby, że istnieje np. prze
dziurawienie wyrostka robaczkowego kiszki ślepej 1).

2) Niektóre choroby ogólne,  polegające bezwątpienia na zmia
nie w składzie krwi, dotąd dokładnie nie rozpoznanej i objawiające się 
umiejscowieniem w formie spraw zapalnych na skórze, błonach śluzo
wych i surowiczych, mogą również umiejscowiać się na otrzewnej. Do 
tych chorób zaliczamy, płonicę (scarlatina), ospę, a szczególniej ropnicę 
(pyemia) i gorączkę połogową (Peritonitis puerperalis). Przy tych 
dwóch ostatnich występują szybko w jamie brzusznej znaczne ilości 
wysięku brudnego, posokowategó (Peritonitis septica wedle Roki- 
tansky’ego).

3) Za punkt wyjścia dla zapalenia otrzewnej, służyć mogą niektóre 
przyrządy jamy brzusznej, pokryte błoną surowiczą, zapalenie zaczyna 
się rozwijać miejscowo, a następnie szerzy się dalej. Daleko rzadziej 
punktem wyjścia bywa śledziona i wątroba aniżeli kiszki, zwłaszcza 
też uwięznięcie przepukliny, zaciśnięcie światła we wnętrzu jamy 
brzusznej, przyczem i otrzewna ulega mechanicznemu obrażeniu. 
Przyrządy płciowe kobiece grają tutaj również dosyć ważną rolę. 
Częstokroć widzimy, jak w parę dni po rozwiązaniu zaczyna się roz
wijać zapalenie otrzewnej, dla którego punktem wyjścia jest otoczka 
surowicza macicy. Tego rodzaju zapalenie, należy uważać jako po
wstające pod wpływem traumatycznym, nie ma ono nic wspólnego 
z zapaleniem towarzyszącem gorączce połogowej, którego złośliwy 
charakter dowodzą zawsze powikłania z innemi objawami ropnicowe- 
mi. Ból z początku ograniczony w okolicy macicznej, rozpromienia się 
na boki i ku górze, brzuch jest nieco wzdętym, a częstokroć przez 
ściany brzuszne zarysowują się pętle kiszek wypełnione gazami. Go
rączka jest dosyć znaczną, rysy twarzy zmieniają się, bez energicznej 
pomocy, a częstokroć nawet pomimo tego, zapalenie szerzy się dalej 
i sprowadza zejście śmiertelne. W tenże sam sposób zapalenie szerzyć 
się może z otoczki surowiczej pokrywającej zwyrodnioną macicę lub

1) Tüngel (l. c. p. 111) nigdy przy sekcyi nie znalazł pierwotnego 
zapalenia otrzewnej.
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jajniki. Do tej kategoryi należą dające się łatwo usuwać podrażnienia 
otrzewnej u kobiet publicznych. (Tak zwana Colica scortarum) 1).

4) Zapalenie przychodzi jeszcze łatwiej do skutku, jeżeli ściany 
niektórych przyrządów jamy brzusznej ulegną istotnemu przedziura
wieniu, przyczem przez otwór zawartość ich płynna lub gazowa do
staje się do jamy brzusznej. W ten sposób działają przedziurawienia 
żołądka, pęcherza moczowego, pęcherzyka żółciowego 2) lub kiszki, 
wywołane przez owrzodzenia nieżytowe, gruźlicze, tyfoidalne, dysen- 
teryczne lub rakowate, albo też rozerwania skutkiem szkodliwości ze
wnętrznych. Toż samo dzieje się, jeżeli otrzewna ulega rozdarciu 
skutkiem obecności otorbionych ropniów, ropniów bąblowcowych wą
troby i śledziony, torbieli i ropniów jajnika, macicy 3), oraz guzów 
w jamie zaotrzewnej. Utrzymują, że zapalenie śmiertelne otrzewnej 
może się rozwinąć po zastrzykiwaniach do jamy macicznej, przyczem 
płyn przez jajowody dostaje się do jamy brzusznej. M a r t i n  4) 
i V oc ke  5), widzieli w okresie połogowym zapalenie otrzewnej spo
wodowane wylaniem się ropy z jajowodów (Salpingitis purulenta), 
a F o r s t e r  6) widział to nietylko po porodzie. Ostatni obserwował 
owrzodzenia dziurawiące jajowodu, zapewne wywołane przewlekłym 
nieżytem macicy, które zakończyło się śmiertelnem zapaleniem otrze
wnej. Jako jedną z rzadkich bardzo przyczyn przytaczam obserwo
wane przez M itc h e l a 7) otworzenie się do jamy brzusznej ropnia 
pęcherzyka nasiennego. H erz f e l d e r  8) widział zapalenie otrzew
nej spowodowane pęknięciem pęcherzyka, stanowiącego część torbielą 
na jajniku, w parę dni po peryodzie, któremu zawsze towarzyszyły 
kolki. Wyżej już opisywaliśmy objawy występujące po przedziura-

1) Conf. T i l t ,  zapalenie otrzewnej w stosunku do cierpień macicy. 
Lancet. Sierp, i Wrzesień 1859.

2) A y r e s  (New. York. Journ. of. med. Nov. 1846 p. 315) opisuje 
wrzód dziurawiący pęcherzyka żółciowego, w którym nie było kamieni. W wy
padku tym po lekkich objawach złego trawienia i gorączki nastąpiła śmierć 
skutkiem rozlanego zapalenia otrzewnej. Podobny wypadek opisuje M a lm -  
s t e n  (Hygiea XVI.  S c h m i d t ’a Jahrb. 1856. IV. 62) .

3) S c a n z o n i  Lehrb. der Krankh. der weibl. Sexualorgane. Wien 
1857.  p. 150.

4) Monatsschr. f. Geburtskunde. X III p. 11. 1859.
5) Preuss. Vereinszeit. III. 4. 18 60.
6) Wiener, med. Wochenschrift. 44. 45. 1859.
7) Med. chir. Trans. Vol. X X X III.
8) Wien. Zeitschrift X II. 2. 3. 1856,
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wienia, co jednakże dziś dosyć jest rozpowszechnionem. Bardzo rzad
ko następuje śmiertelne przedziurawienie przyrządów bez objawów 
zapalenia otrzewnej. Wspominałem już o podobnym wypadku Bar- 
d e le b e n ’a (wrzód dziurawiący dwunastnicy). S i e b e r t  (1. c. pag. 
165), opisuje wypadek rozdarcia żołądka i wylania się jego zawarto
ści do jamy brzusznej, chory żył jeszcze pięć dni potem, a mimo to 
sekcya nie wykazała ani śladu zapalenia otrzewnej. Przyczyną tak 
dziwnego zachowania się błony surowiczej, była ta okoliczność, że 
otrzewna była zmienioną w tkankę modzelowatą, skutkiem zapewne 
przebytych przedtem częściowych zapaleń.

5. Zapalenie otrzewnej może nakoniec rozwinąć się skutkiem 
uszkodzeń zewnętrznych, po operacyach (przekłócie brzucha, laparoto- 
mia, herniotornia) przy silnem uderzeniu, powodującem rozdarcie bło
ny surowiczej (uderzenie, upadnięcie na brzuch).

Ze wszystkich innych przyczyn zwracamy uwagę szczególniej 
na przedziurawienie kiszek, gdyż takowe wielkiego jest bardzo zna
czenia.

W miejscu właściwem mówić będę o przedziurawieniu spowodo- 
wanem przez owrzodzenia nieżytowe, gruźlicze i dysenteryczne, obe
cnie zajmiemy się zapaleniem otrzewnej, towarzyszącem tyfusowi 
brzusznemu. Th i r i a l  1) ostrzega, aby nie każde zapalenie otrzewnej 
występujące w okresie rekonwalescencyi po tyfusie i sprowadzające 
szybko zejście śmiertelne, uważać za następstwo przedziurawienia 
kiszki; nie przeczę bynajmniej, że mogą istnieć inne jeszcze powody 
w tym razie, zwracam jednakże uwagę na tę okoliczność, jakie tru
dności przedstawia odnalezienie małego przedziurawienia, gdy otrze
wna jest pokrytą obfitym wysiękiom. Dla tego też twierdzenie Thi- 
r i a l a  jest dosyć względnej wartości i budzi podejrzenie, że nie zaw
sze sekcya była dokonywaną z całą racyonalną ścisłością i ostroż
nością. Zresztą nietylko okres zdrowienia po tyfusie trwa pod groź
bą zapalenia otrzewnej. Już w ciągu trzeciego lub czwartego tygo
dnia choroby widziano przedziurawienia owrzodzeń i śmiertelne zapa
lenia otrzewnej, a przy bardzo gwałtownym przebiegu zdarza się to 
niekiedy jeszcze wcześniej. W styczniu 1851, objąwszy zarząd szpi
tala wojskowego w Berlinie, znalazłem w nim żołnierza z objawami 
grypy, który jeszcze dnia poprzedniego odbył znaczny pochód, obja-

1) Union. med. 83 —  85. 1853.
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wów groźnych żadnych. Już na drugi dzień po wstąpieniu do szpitala 
wystąpiły objawy gwałtownego zapalenia otrzewnej, które w 24 go
dzin zakończyło się śmiercią. Sekcya wykazała znaczne zmiany ty 
fusowe w gruczołach samotnych i P e y e r ’a, istniały ich owrzodzenia, 
a jedno uległo przedziurawieniu. Podobnie ukryty przebieg zmian 
tyfoidalnych daleko posuniętych, nie należy bynajmniej do wielkich 
rzadkości 1).

Ważne pod względem znaczenia praktycznego są przedziura
wienia wyrostka robaczkowego kiszki ślepej. Bliższe ich poznanie 
zawdzięczamy obserwacyom V olz’a, 2) który położył zasługę i pod 
względem terapeutycznym w tych wypadkach.

We wnętrzu wyrostka robaczkowego dosyć często znajdujemy 
kamyki mniej lub więcej twarde, kształtu soczewicy, jajka lub pa
łeczki, bywa ich niekiedy więcej jak jeden, to jest 2—3. Wielkość 
ich różna, od ziarna konopnego, soczewicy do orzecha laskowego. 
Świeże są szaro-brunatnego koloru, podobne do gliny, wonieją wyraź
nie kałem, na powierzchni przecięcia, zwłaszcza gdy są wysuszone, 
widzimy, że są złożone z jądra i warstw korowych, które to 
jednak części pod względem jakości bynajmniej od siebie się nie róż
nią. Podobieństwo ich do ziarenek nasion lub owoców, było powo
dem częstych pomyłek. Błąd ten zapewne dałby się stwierdzić w wię
kszej części dawnych obserwacyi, które wykazywały obecność ziaren 
melonu, grochu i t. d., w wyrostku robaczkowym; w epoce dokonywa
nie obserwacyi tych nie znano dokładnie zbitych mass kałowych, 
które pod względem zewnętrznego kształtu przedstawiają dosyć po
dobieństwa z ziarnami roślinnemi. Nowsze spostrzeżenia przekonały 
jednak, że istotnie bywają wypadki wpadnięcia ciał obcych do wy
rostka robaczkowego. Cl auss  3) znalazł w nim ziarenka jabłek 
i grochu, Cl ess  4) w jednym wypadku widział, iż ziarno owocowe 
tworzyło jądro kamyka kałowego. U pewnego 88-letniego mężczy
zny, zmarłego na odmę piersiową, znaleziono w wyrostku robaczko
wym 122 ziarenek śrótu, 5) a M e ck e l  znalazł 36 ziarn podobnych

4 6 6  CHOROBY przyrządów jamy brzusznej.

1) Conf. podobne spostrzeżenie S i l f v e r b e r g ’a w Schmidt 'a  
Jahrb. f .  1854. IV p . 306.

2) Die durch Kothsteine bedingte Durchbohrung des Wurmfortsatzes
i t. d. Carlsruhe 1 846.

3) Ueber spontane Darmperforation. Pissert. Inaug. Zurlch. 1 856.
4) Wttrtemb. med. Correspondenzblatt. 4. 5. 1857.
5) New-England med. Journ. 1843.
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w normalnym zresztą wyrostku u pewnego chorego, zmarłego na raka 
żołądka. Widzimy z tego, że ciała obce mogą pozostawać przez czas 
dłuższy w wyrostku robaczkowym, nie wywołując żadnych zboczeń, 
toż samo zapewne można powiedzieć o kamykach kałowych. Te 
ostatnie, widziane już dawniej przed Volzem, 1) są złożone ze zwy
kłych części składowych kału, przeważnie jednak z soli ziemnych, 
(fosforan i węglan wapna, magnezyi, i t. d.J. Powstają zapewne 
w ten sposób, iż z przepełnionej kiszki ślepej, podczas nierównego jej 
kurczenia się, część miękkiego kału dostaje się do wyrostka robacz
kowego, gdzie wysycha, tracąc części płynne przez wessanie. Le- 
b e r t  (II, 229) nie uważa tych zlepków za prawdziwe kamienie kało
we, ale raczej uważa je za wydzielinę błony śluzowej samego wy
rostka, w którym zawsze znajdował obok płynnej papkowatej massy 
mocno cuchnącą ropę. W samej rzeczy widzieliśmy, iż nie wszystkie 
kamyki znajdywane w wyrostku są pochodzenia kałowego, gdyż ją
drem ich bywają obce ciała, naprzykład szpilki, dokoła których osa
dziły się warstwami sole wapienne, bezwątpienia będące produktem 
samej błony śluzowej. Skutkiem ciągłego drażnienia przez te kamy
ki i okruchy, błona śluzowa dokoła nich jest przekrwioną i obrzmiałą, 
gdy tymczasem część przez kamień uciśnięta cienieje i ulega owrzo
dzeniu. Owrzodzenie drąży coraz głębiej w warstwach głębszych, 
aż nakoniec sama błona surowicza strupieszeje i powstaje otwór. Za
nim to jednak nastąpi dokoła miejsca zagrożonego przedziurawieniem 
rozwija się ograniczone zapalenie, wywołujące przyrost do kiszki śle
pej lub sieci, co na pewien czas zapobiega groźnemu przedziurawieniu. 
Stopniowo i sam zrost ulega owrzodzeniu, poczem już następuje prze
dziurawienie w jednem lub dwóch miejscach, zwykle przy obu koń
cach kamienia. W niektórych nawet razach, gdy owrzodzenie otacza 
dokoła wyrostek, ten ulega zupełnemu oderwaniu, jak to widział pa
rę razy Cless.  Kamień wtedy albo tkwi w części zrośniętej z kisz
ką, albo też wpada do jamy brzusznej, gdzie łatwo bywa niedostrze- 
żonym. Wielkość otworu bywa różna, czasami jest jak główka szpil
ki, a niekiedy dochodzi rozmiarów srebrnego grosza. Liczne otworki 
nie należą do rzadkości; najczęściej ulega przedziurawieniu koniec wol
ny wyrostka, najrzadziej jego podstawa zrośnięta z kiszką ślepą.

*) M e r l i n g  Diss. sist. proc. vermif. anat. pathologicam. Heidelberg.
1836.

30'
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Skutkiem ograniczonego zapalenia otrzewnej, w pobliżu kiszki ślepej 
powstają ogniska ropne wielkości pięści, których ściany brudne są 
utworzone z przyrządów pozlepianych, to jest pętli kiszek, sieci, ścian 
brzusznych i t. d. i zawierają płyn ropiasty z kałowym zapachem.

Ropnie zawsze znajdują się w części jamy brzusznej odpowiada
jącej wyrostkowi robaczkowemu, 1) niekiedy leżą wyżej lub niżej, 
gdyż zapalenie i ropienie w tkance łącznej po za kiszką ślepą może 
się szerzyć na znacznej przestrzeni. Podobnym jest czwarty wypa
dek obserwacyi V olz’a:

Pomiędzy dolną powierzchnią prawego piata wątroby, prawą nerką, 
mięśniem kwadratowym lędźwi i kiszką wstępującą znajduje się jam a, wypeł
niona ropą, otoczona mocnemi ścianami, które z jednej strony (ku kiszce, two
rzącej jedną część ścian) są szaro-zielonego, brudnego koloru. W  ścianie tej 
znajdują się otworki, przez które można wprowadzić zgłębnik, niezbyt jednak głę
boko, tak że niepodobna dostać się do wnętrza kiszki. Ściana ta  tworząca massę 
dosyć zbitą, została ostrożnie rozwiniętą i wypreparowaną, poczem przekonano 
się, że stanowi ją  zrost dosyć dokładny pomiędzy kiszką wstępującą i ślepą, ta  
ostatnia była uniesioną i przegiętą. W yrostek robaczkowy znaleziono również 
wrośniętym w to zdwojenie kiszki ślepej. W yrostek ten długi na 3 cale, w odle
głości 1/4""  od ślepego zakończenia znajduje się miejsce szaro-niebieskie, b ru 
dne, strzępiaste. Zgłębnik wchodzi tędy do wnętrza wyrostka, a sam otwór 
nie był większym od ziarna jęczmienia. Drugi otworek jeszcze wyraźniej 
określony, wielkości główki szpilki, znajduje się bliżej ślepego zakończenia. 
Od miejsca przedziurawienia, widzimy rozchodzące się przetoki, łatwe do po
znania po brudnem zabarwieniu i ropnej zawartości, które przez całą grubą 
massę zrostów dochodzą aż do brudno-zabarwionego miejsca w ściance ropnia 
pod wątrobę, przez które również można cokolwiek wprowadzić zgłębnik. Przy 
lekkim nacisku na wyrostek robaczkowy, przez otworek większy wychyla się 
podłużny, szary kamyk, wielkości pestki wiśniowej, ostry w jednym a tępy 
w drugim końcu. Błona śluzowa wyrostka jasno-szara, z czarnemi punktami, 
ku górnemu końcowi, gdzie istnieje przedziurawienie, staje się szaro-niebieską, 
poszarpaną i rozmiękłą. W  kiszce ślepej znajduje się wpół płynny szaro
brunatny kał.

Szczególniej często zdarza się uniesienie wyrostka ku górze 
i zrost jego z kiszką ślepą lub wstępującą. Bu r n e  2) znalazł na po-

1) Częstość występowania ropniów w prawym dole biodrowym zwróci
ła  na siebie uwagę D u p u y t r e n ’a, który  za powód tego uważał ważkość 
przejścia z jelita  biodrowego do kiszki ślepej. ,, Ces retrecissements en effet, en 
favorisant la stase des matieres fecales et le sejour des corps etrangers, sont bien 
capables de deuenir la source d’injlammation au voisinage de l intestin.“  Nie 
znał bynajmniej blizkiego stosunku pomiędzy ropniami i wyrostkiem ro 
baczkowym.

2) Med. chir. Trans. 1839. p. 55.
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łowię długości kiszki wstępującej pomiędzy nią a ścianą brzuszną ro
pień, do którego wchodził wyrostek robaczkowy. Volz  w szóstej 
swej obserwacyi opisuje wyrostek zagięty ku tyłowi i ku górze i zro
śnięty z kiszką ślepą. W wypadkach podobnych znalezienie wyro
stka z przyczyny jego zmieszczenia, znacznej ilości otaczającego wy
sięku oraz zrostów, jest rzeczą dosyć trudną. Niekiedy chorobliwe 
zmiany są jeszcze bardziej powikłane, zropienie dokoła kiszki ślepej 
i wysięk na otrzewnej szerzą się ku górze, dają powód do zgorzeli 
mięśniów w ścianie brzusznej od przodu i ze strony grzbietu, czego 
znowu następstwem będą objawy ropnicy. Znalazłszy tak wybitne 
zmiany przy sekcyi, zdarza się, że nie dostrzeżemy drobnej przyczy
ny obszernego cierpienia, to jest przedziurawienia wyrostka robacz
kowego. Parę spostrzeżeń tego rodzaju podaje B a m b e r g e r . 1)
Są nawet znane wypadki, 2) w których skutkiem przedziurawienia 
wyrostka, utworzył się ropień po za kiszką wstępującą, dochodzący aż 
do wątroby, a nawet wdrążający się pomiędzy nią i przeponę, która 
gdy ulegnie przedziurawieniu, ropa dostaje się do prawej jamy opłucnej 
i powoduje zejście śmiertelne.

Częstokroć następuje zropienie mięśniów miednicy, okostnej, 
oraz próchnienie i zgorzel kości. L e b e r t  (II p. 231) opisuje wypa
dek, w którym nacieczenie ropne z prawego dołu biodrowego zstąpiło 
w kierunku nerwu kulszowego aż do łydki, wywołując prawdziwa 
napady nerwobólu kulszowego. B a r l ow opisuje uszkodzenie tętnicy 
biodrowej przez ciągłe ropienie dokoła, co spowodowało szybko śmierć. 
Żyły sąsiednie mogą brać udział w cierpieniu, a zapalenie szerząc się 
aż do pnia żyły wrotnej, zagraża śmiercią, o czem mieliśmy sposobność 
mówić w jednym z poprzedzających rozdziałów.

Pomijając zresztą te rzadkie wypadki, ognisko ropne powstałe 
po przedziurawieniu wyrostka robaczkowego, zwykle ogranicza się do 
okolicy kiszki ślepej. Zejście może być bardzo rozmaitem.

1) Zawartość ropnia po stopniowem wessaniu części płynnych 
ulega zgęstnieniu, a ostatecznie pozostaje tylko mocny zrost włókni
sty ścian, otarbiających zgęstniałą pozostałość lub kamyk, gdy tym
czasem światło wyrostka robaczkowego ulega zupełnemu lub częścio
wemu zamknięciu.

1) W ien. med. Wochenschrift. 1853.  N. 28.
2) H a m e r n i k  P rag . Vierteljahrsschrift X . 1. 1858.
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2) Ściany ropnia zaczynają ulegać owrzodzeniu, miękną, zosta
ją przedziurawione, lub też pękają pod wpływem mocnego fizycznego 
wysilenia lub innego traumatycznego powodu. W obu wypadkach 
następuje wylanie ropy albo do tkanki łącznej zaotrzewnej, gdzie pow
staje zapalenie (perityphlitis), ropienie, sposoczenie i ostateczne wy
dalenie produktów zapalnych różnemi drogami, albo do jamy otrze
wnej, która również ulega obszernemu i groźnemu dla życia zapaleniu, 
albo też ropa wraz z kamieniem kałowym zostaje wydaloną na zew
nątrz przez ścianę brzuszną, lub odbyt, gdy się dostanie do wnętrza 
kiszki (jelito biodrowe, kiszka ślepa, wstępująca, kiszka prosta).

Rzadko bardzo zdarza się, aby wyrostek robaczkowy odrazu 
był zrośniętym z kiszką ślepą i bez poprzedniego wywołania ograni
czonego ropienia, mógł wylać swą zawartość do kiszki, co usunęło 
by zupełnie niebezpieczeństwo. Podobny wypadek opisuje Schnu- 
rer. 1)

U pewnej starej kobiety, zmarłej na wylew mózgowy, znaleziono wyro
stek robaczkowy znacznie rozszerzonym, jego błona śluzowa była zgrubiałą, 
obrzmiałą i przekrwioną, wypełnia go śluz lepki, szklisty, nareszcie koniec swo
bodny zgięty i zrośnięty z przednią ścianą kiszki ślepej. W  miejscu zrostu 
światło wyrostka było nieco zwężonem przez pierścień bliznowaty, po nad nim 
znajduje się miejsce rozszerzone, w ktdrem wśród owrzodzenia znaj luje się 
kamyk wielkości ziarna konopnego. Miejsce zrostu otoczone od zewnątrz 
zbitą tkanką łączną, czarno zabarwioną. Błony wyrostka od wewnątrz na pe
wnej okrągłej przestrzeni już przedziurawione, błony ściany przedniej kiszki 
ślepej w miejscu odpowiadającem owrzodzeniu wyrostka robaczkowego uległy 
również zniszczeniu, skutkiem czego utworzyła się przetoka okrągła, wielkości 
łebka szpilki, o brzegach szarych, ostro zarysowanych. Widocznem było, że 
przez otworek ten mógł się dostać kamyk z wyrostka do kiszki, oraz wstępo
wać ropa i inne wydzieliny, co umożebniało zejście pomyślne.

Objawy, wywoływane za życia przez tak ważne cierpienie czę
ści przydatkowej kątnicy, występują wtedy dopiero, gdy przedziura
wienie jest bliskiem, a dokoła rozwinęło się ograniczone zapalenie 
otrzewnej. W większej liczbie wypadków przed wystąpieniem groź
nych objawów, chorzy doznają lekkiego rżnięcia w okolicy biodrowej 
prawej, na co jednak mało zwracają uwagi. Nagle wśród najlepsze
go stanu zdrowia, niekiedy po fizycznych wysileniach (womity, 
śmiech, skakanie i t. d.) które może powodują rozerwanie ochraniają-

1) Ueber die Perforation des wurmfórmigen Fortsatzes. Diss. inaug. 
Erlangen. 1854.
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cych zrostów, występują objawy ograniczonego zapalenia otrzewnej. 
Ból, zwiększający się przy każdem napięciu mięśniów brzusznych 
i dolnej prawej kończyny, uczucie napięcia, twardość, czasami wypu- 
klenie prawej okolicy biodrowej, dającej przy opukiwaniu ton tępy, 
zaparcie stolca, nudności i prawdziwe womity. Mniej stale występu
ją objawy gorączkowe; kończyny są zwykle chłodne, zwłaszcza w po
równaniu ze ścianą brzuszną. Ognisko zapalne oddziaływa na oko
liczne mięśnie i nerwy, wywołując objawy podrażnienia, zwłaszcza 
gdy w zapaleniu bierze udział tkanka łączna otaczająca kątnicę. 
W razach podobnych bywa bolesne przykurczenie prawego uda, oraz 
ból w prawem jądrze. Tego rodzaju objawy były obserwowane 
przez Burnego,  1) F o r g e t a 2) i V o lz ’a: 3)

Nagle w nocy wystąpił w okolicy biodrowej prawej tak gwałtowny, p a 
lący ból, że chory krzyczy na cały głos; jednocześnie bolesne prawe udo zosta
ło zbliżonem do ściany brzusznej, usiłowania wyprostowania kończyny zwię
kszały niezmiernie bolesność. S e k c y a  wykazuje, że wyrostek robaczkowy, 
długi na 4 cale, otacza kiszkę ślepą ku górze i tyłowi i je s t z nią ściśle zro
śniętym w sposób następujący: górna połowa wyrostka je s t otoczoną grubą na 
3 —  4 " tkanką włóknistą, zrasta się mocno z dolną powierzchnią kątnicy i po
wierzchnią mięśnia biodro-lędźwiowego; na tym ostatnim widzimy wyraźne za
głębienie, spowodowane przez zbity wysięk.

Coś podobnego miało miejsce w wypadku opisanym przez Gri- 
so l l ea ,  4) zresztą przypadłości noszą wiele podobieństwa z opisane- 
mi wyżej objawami, to warzyszącemi ropniom w jamie miednicy. Od
powiednie postępowanie terapeutyczne może wpłynąć na ograniczenie 
sprawy zapalnej i zapobiegnąć dalszemu jej szerzeniu się. W tym 
razie dolegliwości ograniczone w okolicy biodrowej, zwolna łagodnie
ją, chorzy oddają stolce; mimo to jednak wypuklenie prawego dołu 
biodrowego istnieje dalej, a badając, wykrywamy w tej okolicy guz 
płaski, twardy, ograniczony, wielkości jabłka—jest to otorbione ogni
sko ropne. Z czasem w miarę ustępowania objawów miejscowych 
i guz powolnie znika, mimo to jednak chorzy przez długi czas doznają 
uczucia napięcia i szarpania w dole biodrowym, zwłaszcza przy wy
ciąganiu kończyn, powstawaniu, nagromadzeniu się kału lub gazów

1) Med. chir. Trans. 1839 p. 49.
3) Gaz. de Strassbourg. 10. 1853.
3) 1. c. p. 18.
4) Arch. gen. 1841.  p. 33.
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w kiszkach. Jeżeli jednak zapalenie szerzy się z okolicy biodrowej na 
pozostałą część otrzewnej, lub gdy nastąpi wylanie się ropy do jej ja
my, występują nagle objawy mocnego rozlanego zapalenia; takie na
stępstwa wywołują niekiedy przyczyny mechaniczne (kaszel, śmiech, 
szybkie powstanie, ostre środki przeczyszczające i t. p.). Odpowie
dnie leczenie i w tych jeszcze razach może usunąć niebezpieczeństwo; 
zawsze jednakże pamiętać należy, że dopóki choćby najmniejsze miej
sce pozostało bolesnem przy naciśnięciu, zapalenie otrzewnej powtó
rzyć się. może, co też istotnie bywa na nieszczęście chorych. Rzadko 
bardzo zdarza się, aby jeszcze przed przedziurawieniem wyrostka na
stępowało zapalenie ogólne otrzewnej, jak to jednakże miało miejsce 
w następującym wypadku, opisanym przez C lessa .

Uczeń liczący lat 17, zdrów przedtem zupełnie i silny, dostał bólu brzu
cha i zaparcia stolca. Piątego dnia chory został przesłanym do szpitala, gdzie 
w trzy dni później zmarł. Brzuch przy dotykaniu był bardzo bolesnym, n ie 
co wzdętym, oznak zwiastujących obecność wysięku nie było. Przytem go
rączka z upadkiem sił, biegunka, wielka niespokojność; nakoniec bredzenie 
i ciężki oddech. Chorobę rozpoznano jako tyfus. Sekcya przeciwnie wyka
zała ogólne wysiękowe zapalenie otrzewnej, najmocniej rozwinięte w okolicy 
biodrowej prawej. W yrostek robaczkowy, gruby jak  palec przy nasadzie, ko 
niec zaś jego sczerniały zawiera kamień kałowy wielkości pestki wiśniowej. 
W  miejscu tem błona śluzowa je s t czarniawo zabarwioną, nacieczoną, miękką, 
istotne jednak przedziurawienie nie nastąpiło. Poniżej i powyżej kamienia 
błona śluzowa je s t obrzmiałą, szarą, pokrytą gęstym śluzem. Reszta przewo
du kiszkowego w stanie prawidłowym.

Dalsze zejścia, szerzenie się ropienia w tkance łącznej i mięś
niach, otworzenie się ropnia do kiszki lub na zewnątrz, rozwijają się zu
pełnie tak samo, jak przy innego rodzaju ropniach w miednicy.

Czas trwania choroby zmienia się naturalnie w miarę różnego 
zejścia. W wypadkach opisywanych przez V olz’a, czas upływający 
pomiędzy wystąpieniem objawów chorobowych i zejściem śmiertelnem 
wynosił od 35 godzin aż do trzech lat, co zależy od tego, czy śmierć 
następuje skutkiem gwałtownego zapalenia otrzewnej, czy też ropienia 
i zupełnego wycieńczenia. Wypadki szczęśliwie zakończone trwały 
1—6 tygodni, w czasie ich przebiegu były kolejno pogorszenia i po
lepszenia stanu. Nie mamy potrzeby powtarzać, że choroba jest nie
bezpieczną, dosyć tylko nadmienić, że z 49 chorych tylko 10 wyzdro
wiało, a reszta zmarła (Volz). Doświadczenie jednakże uczy, że sto
sowne leczenie może wywierać wielki wpływ na rokowanie. Volz  
robi uwagę, „że we wszystkich wypadkach kończących się śmiercią, 
stosowano kalomel, środki przeczyszczające i t. p., gdy tymczasem nie
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są znane wypadki śmierci w tych razach, gdzie dawano w większych 
dawkach makowiec. Ztąd też nasuwa się łatwo przypuszczenie, że nie
bezpieczeństwo choroby polega wiele na nieodpowiedniem, a nawet 
wprost szkodliwem leczeniu; w czasash późniejszych gdy metody 
zmienione zostaną stosunek zmarłych do wyleczonych pomyślniejszym 
będzie zapewne aniżeli dzisiaj." Przepowiednia ta wypowiedziana 
w 1846 roku, stwierdzoną została przez liczne obserwacye późniejsze.

Wiek chorych podobnych bywa od lat 7—70, zdaje się jednak, 
że najczęstsze wypadki przytrafiają się pomiędzy 10—25 rokiem ży
cia. Płeć męzka zdaje się mieć szczególniej usposobienie do choroby, 
gdyż na 46 chorych było 37 mężczyzn, a tylko 9 kobiet. Volz  wy
jaśnia to anatomiczną różnicą ułożenia wyrostka robaczkowego, 
w każdym razie jednak niepodobna jeszcze kwestyi tej uważać za zu
pełnie rozjaśnioną. 1) * i

1) Przy tej sposobności nadmienić wypada, że przedziurawienie wy
rostka robaczkowe może nastąpić nie tylko skutkiem obecności w nim ciała 
obcego, ale także jako proste następstwo owrzodzeń gruźliczych, nieżytowych
i błonicowych. V o lz  (1. c. p. 10) w jednym wypadku znalazł wyrostek dłu
gi na 5 cali, koniec jego ślepy na przestrzeni 1-go cala był mocno rozszerzo
nym, zabarwionym na czerwono-niebieski kolor i obejmował nieco gęstej żół- 
to zielonej ropy. Nie znalazł w nim jednakże ani ciała obcego, ani kału, bło
na tylko śluzowa była mocno zaczerwienioną, obrzękłą, miejscami pokrytą 
owrzodzeniami, w częściach dalszych błona śluzowa znajduje się w stanie p ra 
widłowym. Już R o k i t a n s k y  wykazał, że przy zamknięciu ujścia wyrostka 
robaczkowego, wydzielina jego błony śluzowej nagromadna się w nim, rozsze
rza go i stopniowo zamienia w torbiel, która następnie staje się siedliskiem za 
palenia, owrzodzenia i ulega przedziurawieniu. S c h n urer opisuje podobną 
obserwacyę D i t t r i c h ’a. U pewnego mężczyzny zmarłego na rozlane zapa
lenie otrzewnej, znaleziono wyrostek robaczkowy zmieniony w torbiel podłużną, 
wielkości ja ja  kurzego. Ujście wyrostka zarośnięte przez bliznę, ściany to r
bieli skutkiem zapalenia i sposoczenia zmienione do niepoznania, a w jednem 
miejscu podziurawione, obok leżące pętle kiszkowe pozlepiane. Ciała obcego 
bynajmniej nie znaleziono. W  kilku wypadkach obserwowanych przez C le s s ’a, 
nie znaleziono również kamyków kałowych w przedziurawionym wyrostku ro 
baczkowym, i tak naprzykład w 5-ej obserwacji, przyczyną przedziurawienia 
było krupowe zapalenie błony śluzowej, wysięk i błona uległy rozpadowi. 
B a m b e r g e r  widział dwa razy tyfoidalne owrzodzenia w wyrostku, w jednym 
razie nastąpiło przedziurawienie. Znajdowano w wyrostku glisty, których 
obecność jednak nie spowodowała żadnej zmiany. Jak często wyrostek ulega 
zmianom chorobowym, o tein świadczy sprawozdanie T u n g e l a (1. c. p. 109) ,  
który w ciągu roku 1858 w szpitalu Hamburskim spotkał się z 32 wypadkami. 
W 9-iu wypadkach nastąpiło przedziurawienie, 10 razy częściowe lub zupełne 
zamknięcie, 7 razy znalazł kamienie kałowe bez przedziurawienia, raz zamknię-
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L e c z e n i e  o s t r e g o  z a p a l e n i a  o t r z e wn e j .  Wielki prze
wrót, jakiemu uległa w nowszych czasach terapia spraw zapalnych, 
musiał oddziałać również i na postępowanie lekarskie w obec zapale
nia otrzewnej. Co więcej można nawet powiedzieć, że właśnie to za
palenie było pierwszą formą, przy której porzucono dawną przeciw
zapalną metodę. S to k e s ’a i G ra v e s ’a, można uważać za reforma
torów na tem polu. Oni piei’wsi przy gwałtownych zapaleniach otrze- 
wnej, spowodowanych przedziurawieniem któregokolwiek z przyrzą
dów brzusznych, zamiast dawniejszej metody przeciwzapalnej zaczęli 
stosować makowiec, w tym celu, aby zmniejszyć ból i ograniczyć ruch 
robaczkowy kiszek, który bynajmniej nie sprzyja wytworzeniu się 
zrostów. Jakkolwiek bezskuteczność metody przeciwzapalnej (upusty 
krwi, pijawki, kalomel) w tych razach wielokrotnie stwierdzono, 
a o pożyteczności leczenia makowcem przekonano się w jednym wy
padku, (osoba, która przebyła zapalenie otrzewnej, zmarła na inną 
chorobę, a sekcya wykazała pozostałości przebytego zapalenia), to 
jednakże metoda ta mało znalazła naśladowców ( Pe t r e qu i n )  1). Dla 
tego też za istotną zasługę poczytujemy pracy V olz’a, że zwróciła 
na nowo uwagę lekarzów na ten kierunek terapeutyczny, a pożytek 
jego wykazała na licznych wypadkach chorobowych, których historyę 
przytacza.

Metoda leczenia makowcem, zalecana przez angielskich i fran
cuskich lekarzów, a szczęśliwie stosowana przez V o lza  w wypad
kach zapalenia otrzewnej po przedziurawieniu wyrostka robaczkowe
go, jest następującą 2): ,,Chory zaraz po wystąpieniu pierwszych ob
jawów zapalenia otrzewnej, dostaje co pół godziny po pół do 1 gran. 
makowca lub Extract. opii, w postaci proszku lub pigułki; powtarza
my dawkę dotąd, dopóki ból wyraźnie nie zwolnieje, co niekiedy na
stępuje już po paru godzinach. Skoro to nastąpi, zaczynamy dawać 
makowiec rzadziej, co godzina lub co dwie godziny. U dzieci rozpo
czynamy leczenie od 1/4 grana, nigdy raniej. Jednocześnie można po
stawić pijawki na brzuch w okolicy biodrowej, w ilości 12 do 20 
sztuk; jakkolwiek niewielką, zawsze jednak przynoszą pewną korzyść, 
wedle bowiem spostrzeżeń lekarzów angielskich, są one bardzo pod-

cie ujścia i rozszerzenie przez nagromadzony śluz szklisty, raz stary nieżyt, 
a 4 razy gruźlicę.

1) Gaz. med. 1837. N. 28. 
2) V o l z  1. c. p. 105.
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rzędnym środkiem pomocniczym, a mają tę niedogodność, że wymaga
ją odkrycia i dotykania się brzucha, co chorym przysparza bólu. Za
lecamy chorym spokój absolutny, przepisu tego chorzy nie przekroczą, 
gdyż najmniejsze poruszenie tułowia lub prawej kończyny dolnej po
większa znacznie ból. Dopóki istnieje choćby najmniejsza bolesność 
rozlana na całym brzuchu, należy dawać co godzina po pół do jedne
go grana opium; dopiero gdy ból ogranicza się jedynie do okolicy bio
drowej, wystarczają 4 do 6 dawek dziennie. Jak tylko ból się po
wtórnie zaczyna wzmagać, podnosimy w tej chwili dawkę. Przesta
jemy dawać makowiec wtedy dopiero, gdy okolica biodrowa znosi do
brze dość silny nacisk. Ciągłe zaparcie stolca nie powinno być po
budką do dania środków przeczyszczających lub lawatyw, a przer
wania używania makowca. Zaparcie może trwać przez 8 dni, w cią
gu których miejscowe objawy zapalenia zwykle przechodzą, co już 
pozwala na wprowadzenie do odbytu świeczki (suppositorium), któ
rej oddajemy pierwszeństwo przed lawatywami. Zwykle jednak by
wa to rzeczą zbyteczną, gdyż zaparcie samo ustępuje, chory oddaje 
kał w sposób prawidłowy, skoro tylko boleści się uspokoiły. Po 
pierwszem oddaniu kału, który bywa zupełnie nieraz miękkim i ja
snym, następują wypróżnienia papkowate, rzadkie, pomięszane z żół
tawym lub przezroczystym białkowatym śluzem. Oddanie stolca i mo
czu jest połączonem z pewnem wysileniem, odchodzenie wiatrów sprawia 
ból w otworze stolcowym. Biegunka ta, powstająca przy używaniu 
makowca, trwa przez dni parę, pomimo dalszych jego dawek, nie wy
wołuje bólu, ale raczej przynosi ulgę choremu.—Wpływu odurzającego 
makowca na mózgowie albo wcale nie widziano przytem, albo też 
w bardzo nieznacznym stopniu. Chorzy bynajmniej nie uskarżają się 
na zawrót i zajęcie głowy, nie są senni, a raczej cierpią na bezsen
ność. W jednym wypadku zdawało się, jak gdyby przechodnie dzia
łanie opium (niespokojny sen, draźliwość zmysłów po obudzeniu) wy
stąpiło po ustaniu bólu. Chorzy znoszą znaczne dawki makowca, 
a mimo to, prócz lekkiego odurzenia, nie bywają żadne złe następ
stwa, nawet w okresie zdrowienia. Wielką przykrość sprawia cho
rym nadzwyczajne pragnienie. Napoju w wielkiej ilości dawać nie
podobna, gdyż tym sposobem nastąpiłoby znaczne wypełnienie ki
szek, wzdęcie, skłonność do womitów, a nawet istotne womity, wszyst
ko to są przypadłości, które sprowadzają pogorszenie, wstrząsając 
zawartością jamy brzusznej. Najodpowiedniejszym środkiem jest lód 
w kawałkach, trzymany na języku przez chorego, dopóki nie stopnie
je. Jeżeli kończyny chłodną, można zalecić ciepłą kąpiel, tembar-



dziej gdy chcemy podtrzymać krwawienie po pijawkach. Należy 
przytem zachować wiele ostrożności, chory powinien tak być wniesio
nym do kąpieli i wyjętym z niej, aby nie poruszał tułowiem i nie 
kurczył mięśniów brzusznych. Czasami chory nie może znieść kąpieli, 
gdyż sam ucisk wody zwiększa boleści i sprawia duszność. Skoro 
przypadłości ogólnego zapalenia otrzewnej zwolnieją, a bolesność 
ogranicza się do okolicy biodrowej, coraz wyraźniej wypuklającej się, 
wtedy najlepiej ułatwimy usunięcie wysięku zebranego, za pomocą 
przyparki lekkiej, któraby niezbyt uciskała brzuch. Przyparkom 
oddać należy pierwszeństwo przed wszelkiemi wcieraniami, które 
wykonywane ciężką ręką zawsze powodują uciśnięcie brzucha. 
Przedewszystkiem nie radziłbym używać wcierać maści rtęciowej, 
gdyż przy użyciu ciągiem makowca skłonność do ślinotoku (salivatio) 
zdaje się zwiększać. Gdy okolica biodrowa przestaje być bolesną 
przy mocniejszym ucisku, jest tylko nieco twardą, a stolce są uregu
lowane, wtedy należy uważać chorego za rekonwalescenta, chociaż 
obawa o powrót choroby jeszcze zupełnie nie minęła. Przez czas 
długi potem, chory powinien powstrzymywać się od wzdymających 
pokarmów i zbyt mocnego ruchu“. W obec innego zejścia, to jest 
otworzenia się ropnia na zewnątrz, obszernego sposoczenia, postępo
wanie lekarskie zależy zupełnie od okoliczności.

Przytoczyłem naumyślnie własne słowa V o lz’a o leczeniu za
palenia otrzewnej, ponieważ skuteczność tej metody została stwier
dzoną przez szereg wypadków nieulegających żadnej wątpliwości. 
Rezultat leczenia tą metodą był następujący:

Przy użyciu metody przeciwzapalnej wyzdrowiał chory 1 — 
zmarło 38.

Przy użyciu makowca wyzdrowiało chorych 8 — nikt nie 
zmarł.

Ze istotnie leczenie tą metodą nie oddziaływa szkodliwie na 
mózg, o tem przekonała zaraz pierwsza obserwacya 1), gdy chory 
w ciągu 16 dni zażył 70 gran makowca, nie doznając bynajmniej odu
rzenia. P e t r e quin opisuje wypadek, że chory w ciągu 7 dni zażył 
149 gran makowca, poczem dopiero zaczęły występować objawy odu
rzenia (narcotisatio) ; wypadek ten należy zapewne pojmować w ten 
sposób, że znaczna część lekarstwa nie uległa wessaniu i działać nie 
mogła. Wiadomo, że coś podobnego dzieje się istotnie przy przesa-
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1) 1. c. p. 46.
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dzonych dawkach makowca, np. np. w Anglii przy tężcu, sekcya bo
wiem wykrywa obecność niezmienionego leku w żołądku. Najle
pszym dowodem skuteczności powyższej metody leczenia jest 14-a ob- 
serwacya T o l z a  1). W wypadku tym zapalenie, szerzące się z oko
licy biodrowej, zostało usuniętem przy pomocy makowca i pijawek. 
Gdy chory w 7 miesięcy później umarł skutkiem suchot płucnych, 
sekcya stwierdziła obecność śladów przebytego zapalenia.

Ściana brzuszna z prawej strony poniżej pępka mocno zrośnięta z przy
rządami pod nią leżącemi; zrost jest starym, nic daje się oddzielić palcem i mu
si być rozcięty nożem;zaczyna się na płacie prawym wątroby i zstępuje aż do 
grzebienia kości biodrowej, wstępuje w głąb, łącząc ze sobą jelita. Położenie 
kiszek zmienione, kiszka poprzeczna nie leży jak zwykło pod żołądkiem, ale 
przebiega skośnie od dna żołądka ku dołowi na prawo pod kość łonową, gdzie 
wspólnie z siecią ulega przyrostowi i nie daje się wyciągnąć. Oddzielono otrze
wną od części głębiej położonych z prawej strony i na zewnątrz kiszki grubej; 
pokrywa ona kłąb, złożony z pętli kiszkowych i zrostów łączących je, te ostat
nie są złożone z błony włóknistej, mocnej tkanki włóknistej, tworząc massę 
twardą podobną do tkanki mięśniowej. Wszystko tak silnie pozrastało się ze 
sobą, że niepodobna wyciągnąć kiszek, ale trzeba rozciąć j e, chcąc się przeko
nać o przebiegu. Na zewnątrz, przy grzebieniu kości biodrowej, znajdujemy 
kanał grubości małego palca, wysłany błoną śluzową, wypełniony rzadką papką 
kałową, który kończy się ślepo, a wzdłuż grzebienia kości biodrowej wrasta 
w massę łączącą kiszki. Jest to wyrostek robaczkowy. Przy końcu ślepym 
znajdujemy jeszcze małe wypuklenie wypełnione ropą, w drugim końcu wązki 
otworek prowadzi do kiszki ślepej, która również jest unieruchomioną i wro
śniętą w twardą massę zrostów, zawiera szaro-zielonkowaty lepki śluz.

Po takich obserwacyach, które w następstwie zostały stwier
dzone w licznych wypadkach, powinniśmy to sobie uważać za obo
wiązek, aby przy każdem zapaleniu otrzewnej, zależnem od cierpienia 
wyrostka robaczkowego, przedziurawienia żołądka, kiszek 2) lub in
nego przyrządu, porzucić dawną metodę przeciwzapalną (upusty ogól
ne krwi, kalomel, ol. r i c i n i  i t. d.), stosując w sposób wyżej przyto
czony makowiec i posiłkując się jedynie miejscowemi upustami i okła
dami. Niektórzy zamiast okładów ciepłych, zachwalają okłady z wo
dy zimnej.

1) l. c. p. 61.
2) S i l f v e r b e r g  (S ch m id t’a J a h rb. 1854 . I V . 3 0 5 )  radzi przy 

przedziurawieniach żołądka lub górnej części kiszek stosować makowiec w la- 
watywach, gdyż przyjmowanie go przez usta może wpłynąć na pogorszenie 
stanu.



4 7 8 choroby przyrządóay jamy brzusznej.

Leczenie zapalenia otrzewnej za pomocą makowca, bynajmniej 
nie ogranicza sic do metody wyżej podanej. W a t s o n  1) powiada, 
że środek ten był w wypadkach zapalenia otrzewnej stosowanym 
przez lekarza angielskiego Ba t e s ,  robi przytem uwagę następującą: 
„Myśl, aby utrzymać kiszki w możebnym spokoju, znajduje zastoso
wanie we wszystkich wypadkach zapalenia otrzewnej, czy to w pro
stej jego formie, czy też u kobiet po rozwiązaniu, czy też nareszcie 
w tej strasznej formie, jaka rozwija się po przedziurawieniu". Zdanie 
to stwierdzają dwie obserwacye V ol za  2), w których punktem wyj
ścia zapalenia nie była bynajmniej okolica biodrowa, ani przyczyną 
przedziurawienie, mimo to jednak wyleczenie nastąpiło po użyciu 
makowca i zastosowaniu miejscowych upustów krwi. Cały szereg 
spostrzeżeń dokonanych w ostatnich czasach, zachęca do stosowania 
makowca we wszystkich bezwarunkowo formach zapalenia otrzewnej. 
Dalekim jestem od myśli, że metoda przeciwzapalna (upusty, kalomel, 
ol. ricini, unguent. mercuriale), zawsze działa szkodliwie, gdyż każ
dy lekarz i tę metodę stosując, otrzymywał pomyślny rezultat. W ogó
le jednak sądzę, że w obec tej choroby należy się wystrzegać dawa
nia kalomelu i środków przeczyszczających, które zawsze wpłyną na 
powiększenie ruchów kiszkowych, a tym sposobem przyczyniają się do 
zwiększenia zapalenia otoczki surowiczej kiszek. Właśnie dla tego 
zalecamy makowiec w połączeniu z łagodną antyflogozą, aby ograni
czyć ruchy kiszek i zapobiegnąć bolesnym kurczeniom się mięśniów 
brzusznych podczas oddawania stolca. Potrzeba upustu żylnego mo
że się okazać tylko w wypadkach, które od razu rozpoczynają się 
z wielkiem natężeniem, gdy odczyn ogólny jest bardzo żywym i oka
zuje wybitnie steniczny charakter, tętno jest pełnem, twardem, bar
dzo częstem, a czynność serca gwałtowną. Sie należy jednak nigdy 
powtarzać upustu, a w ogóle można powiedzieć, że w większej licz
bie wypadków, można się śmiało obyć bez upustu ogólnego. Lepiej 
daleko ograniczyć się upustem miejscowym, stosując 10 do 30 pija
wek (stosownie do wieku, ciałoskładu i natężenia sprawy zapalnej), 
i powtarzając go umiarkowanie dopóki lekki ucisk brzucha wywołuje 
silne bóle; rozumie się, że w postępowaniu tem należy baczyć, 
czy siły chorego dozwalają na dalszą utratę krwi. Co dwanaście go
dzin stosujemy na brzuch kawał płótna różnej wielkości, nasmarowa-

1)  1. C. IV p. 24. 
2)  l . C. p. 57.
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nego grubo maścią, rtęciową, a na wierzch bezustannie kłaść należy 
okłady ciepłe z wody czystej lub naparu rumianku 1). Okłady nale
ży powtarzać dopóki bolesność zupełnie nie ustąpi. Zjawienie się śli- 
notoku lub wysypki rtęciowej na brzuchu zmusza do wcześniejszego 
usunięcia plastru rtęciowego. Do wewnątrz daję: Emuls papav, cum. 
Extract. Opii aquos. (3—4 gran na §vj, co godzina po łyżce), aż do 
ustania bólów, gdy chory niema przytem stolca, można dać łagodzącą 
lawaty wę.

W ciągu lat ostatnich widziałem wyborny skutek tej metody, 
dwa razy nawet u położnic, które w pierwszych dniach okresu poło
gowego dostały zapalenia otrzewnej 1 2). Makowiec jest najlepszym ze 
wszystkich środków narkotycznych przy wymiotach i czkawce towa
rzyszących zapaleniu 3).

Po usunięciu groźnych objawów zapalenia pozostaje niekiedy 
porażenie błony mięśniowej kiszek, co staje się powodem mocnego 
wzdęcia, które unosząc przeponę ku górze i rozszerzając brzuch, daje 
powód do przykrych objawów duszności. Objawy w tym razie mają 
wiele podobieństwa z ostatnim okresem zapalenia otrzewnej, dla tego 
też wahamy się w rozpoznaniu, nie mając żadnej pewności, czy mamy 
do czynienia z prostem następstwem choroby (atonia kiszek), czy też 
z samą chorobą kończącą się śmiertelnem zejściem. A b e r c r o m b i e  
(p. 231) daje radę, aby przyjąć w tych razach istnienie stanu pomyśl
nego t. j. atonię kiszkową. Pod wyględem praktycznym jest to kwe- 
stya dosyć małej wagi, ponieważ w obu wypadkach postępowanie bę-

1) W miejsce ciepłych okładów wielu z lekarzów stosuje okłady zi
mne, a nawet lodowe, których wyborne działanie zachwalają. Wychwala je  
A b e r c r o m b i e ,  a B r o u s s a i s  (Hist. der phlegmasies. T. I I  p. 622) zaleca 
je  przy mocnych upałach, bardzo gorącej skórze, silnej gorączce,- a szczegól
niej gdy chory sam się ich domaga i doznaje przytem ulgi. W  razach przeci
wnych należy oddać pierwszeństwo ciepłym okładom i kąpielom. Co do mnie, 
otrzymywałem podobnie jak  i W a t s o n  (1. c. IV  p. 21)  tak dobre rezultaty 
przy użyciu ciepła, że nie miałem chęci i odwagi uciekać się do zimnych 
okładów.

2) R e t z i u s  (Bericht uber das allgemeine Entbindungshaus zu Stockholm 
1850) daje makowiec (z wymiotnicą) bez poprzedniego zastosowania antyflogo- 
zy przy Metroperitis puerperalis. Utrzymuje, że środek ten w wypadkach ła 
godniejszych wyborne oddaje usługi. Nawet w wypadkach ciężkich działa 
najlepiej ze wszystkich środków. Dawka 1 gran co 3 godziny.

3) W  jednym wypadku, gdy ani makowiec, ani środki odciągające na 
dołek sercowy nie były w stanie wstrzymać dokuczliwej czkawki, B a m b e r -  
g e r  (1. c . p. 69 7) usunął ją  przez wdechanie chloroformu.
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dzie jednakowem, to jest dajemy środki pobudzająco-wzmacniające, 
a mianowicie wino, rosół, chininę, nawet małe dawki żelaza, a przy- 
tem zalecamy wycieranie i okłady na brzuch.

Nikt zapewne nie pójdzie za przykładem P i o r r y e g o  l), który 
przy zapaleniu otrzewnej, wywołanem przez przedziurawienie żołąd
ka lub kiszki, radzi zrobić przekłócie brzucha. Wypadek, w którym 
zastosował tę metodę, zakończył się niefortunnie. Z korzyścią prze
ciwnie robiono przekłócie, skoro po przebyciu zapalenia pozostaje 
w jamie brzusznej znaczna ilość wysięku. S i e b e r t  (1. c. p. 176) 
przytacza następującą obserwacyę:

C. T. młodzieniec l 8-letni, silnej budowy ciała, umieszczonym został 
w szpitalu 17 Maja 1847 roku z powodu ,,wodnej puchliny jamy brzusznej.“ 
Nie znaleziono ani wady serca, ani hydremii ani też żadnego charłactwa, 
w tkance łącznej nigdzie nie występuje obrzęk. Brzuch nieco bolesny; w po
czątku cierpienia ból szerzył się z prawego podżebrza na cały brzuch. Ton 
przy opukiwaniu na całej przestrzeni brzucha jes t tępym, z wyjątkiem części 
po nad pępkiem, chełbotanie wyraźne. Szybkie uderzenie końcem palców 
w okolicy wątroby, dozwala wyczuć jej powierzchnię przez warstwę płynu oko
ło 1  1/2 cala grubości mającą. Powierzchnia wątroby twarda, ale zupełnie 
gładka. Chory był przedtem zupełnie zdrów, nie używał napojów wyskoko
wych, wyglądał dobrze, nie tak jak  zwykle wyglądają osoby chore na wątrobę. 
Żadnego cierpienia płuc lub serca nie ma, któreby usprawiedliwiały istnienie 
przekrwienia wątroby. Przypuszczano że zapalenie otrzewnej zajęło otoczkę 
wątroby i spowodowało przekrwienie miąższu na parę linii w głąb. Zrobiono 
przekłócie brzucha, poczem wypuszczono znaczną ilość płynu mętnego, czer- 
wono-brunatnego, zawierającego krew, znaczną ilość białka i zmięszanego 
z kłaczkami i strzępami skrzepłego wysięku. Po wypuszczeniu płynu cały 
brz uch wydaje ton jasny przy opukiwaniu, z wyjątkiem małego odcinka w dol
nej części brzucha, gdzie ton jes t zupełnie tępym. Tępość ta zniknęła zupeł
nie po 14-u dniach, a brzeg wątroby, twardy i nieco bolesny po upływie 
trzech tygodni nie dawał się już wyczuwać. Chory wystąpił ze szpitala jako 
zupełnie uleczony. 2)

Ponieważ głównem zadaniem przewodu kiszkowego jest przetra
wienie pokarmów, wytworzenie i wydalenie kału, przeto kliniczny 
opis chorób tego przyrządu powinien się zajmować przede wszystkiem 
chorobliwemi zmianami, jakim czynności te podlegają.

1) R e v u e  med. Oct. 1847.
2) O przewlekłem zapaleniu otrzewnej mówić będziemy w rozdziale 

traktującym o wodnej puchlinie jam y brzusznej. (ascites).
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Pomimo licznych usiłowań ze strony fizyologów, nie udało się 
dotąd z całą ścisłością oznaczyć jaką role odgrywa w funkcyi trawienia 
przewód kiszkowy i wlewające się doń wydzieliny (żółć, sok trzustko
wy i kiszkowy). Gdybyśmy nawet mieli najdokładniejsze wiadomości 
o sprawie trawienia, to i wtedy jeszcze pod względem patologicznym 
zyskalibyśmy cokolwiek w tych tylko wypadkach, w których do
pływ wydzielin do kanału kiszkowego zupełnie uległ powstrzymaniu, 
(np. soku trzustkowego przez zamknięcie przewodu W irsu n g 'a ); nie 
nam jednak nie rozjaśniłoby tych wypadków, w których zbyt wiele 
lub zbyt mało wydzielin dołącza się do papki pokarmowej, albo też gdzie 
same wydzieliny uległy zmianie w składzie chemicznym. Rozpozna
nie tych stanów należy dotąd do niemożebności, gdyż żółć i sok trzust
kowy wlewają się zbyt wysoko do przewodu kiszkowego, ażeby za
burzenia w trawieniu, spowodowane ich nienormalnym składem, mo
gły być rozpoznane z jakości kału. Jedynie tylko brak barwika przy 
zupełnem zamknięciu przewodu żółciowego, może być rozpoznanym. 
Widzimy więc, że poznanie wadliwego wytwarzania papki pokarmo
wej skutkiem zboczeń wydzielniczych, jest niemożebnem; byłoby je
dnak dla nas wielką wygraną, gdybyśmy przynajmniej mogli rozpo
znawać materyalne zmiany, zachodzące w dwunastnicy, w której na
stępuje zmieszanie wydzielin z pokarmową papką.

W ogóle jednak i rozpoznanie cierpień dwunastnicy przedsta
wia wiele trudności. Wprawdzie dwunastnica jest mocno przytwier
dzoną, skutkiem czego zajmuje zawsze jedną miejscowość, a T r e i t z  1) 
znalazł nawet mięsień, który jej część poprzeczną dolną oraz trzustkę 
przytwierdza do tylnej ściany jamy brzusznej. Dla tego to dwuna
stnica, ulegająca zmianom chorobowym, nie może tak łatwo zmieniać 
położenia jak żołądek lub jelita, co pod pewnym względem chroni od 
błędów w rozpoznaniu.

Pomnąc jednakże na tę. okoliczność, że dwunastnica jest pokry
tą w części przez kiszkę poprzeczną, łatwo pojąć, że nie brak warun
ków dla popełnienia błędu. Dodajmy jeszcze, że nie istnieje ani je
den objaw, który mógłby służyć za cechę patognomoniczną dla cier
pienia dwunastnicy. Bolesne uczucia w okolicy nadbrzuszuej, zwła
szcza pod brzegiem żeber, różne zaburzenia w trawieniu, a szczegól-

1) P rag. V ierteljakrssckrift. 18 53. I. W arstwę tę złożoną z g ładkich 
włókien mięśniowych i noszącą nazwę: M u scul. suspensorius duodeni, należy 
uważać za dalszy ciąg warstwy mięśniowej podłużnej samej dwunastnicy.

Bibl. Um. le k .—Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch 31
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niej womity, towarzyszą równio dobrze cierpieniu żołądka, jak i czę
ści górnej dwunastnicy 1), a zajęcie części zstępującej wywołuje żół
taczkę, którą można uważać za następstwo cierpienia samej wątroby. 
Natomiast choroby umiejscowione w części dolnej poprzecznej przed
stawiają wielkie podobieństwo do cierpień jelita cienkiego. Dla tego 
też szczegółowy opis kliniczny chorób dwunastnicy nie przyniesie ża
dnego pożytku pod względem praktycznym, jak to przekonywamy 
się z pracy M a y e r a  2). Pomimo całej pilności, z jaką autor dokonał 
swej pracy, zdaje się ona być jedynie napisaną w tym celu, aby nas 
przekonać, że co się tyczy rozpoznawania chorób dwunastnicy, nic 
pewnego nie wiemy. Nawet oddawanie tłuszczu z kałem, co uważa
no przez czas jakiś za nieomylną cechę cierpienia dwunastnicy, wedle 
nowszych badań nic zawsze stoi w związku z chorobliwym jej stanem 
lub wlewaniem się do niej żółci i soku trzustkowego w ilości zbyt 
małej. Za tym poglądem przemawiają wypadki obserwowane przez 
R e e v e s ’a 3). Zresztą i praca tego ostatniego nie wiele rozjaśniła 
rozpoznanie chorób dwunastnicy. Cała praca w ogóle jest zestawie
niem własnych i cudzych obserwacyj nad cierpieniami dwunastnicy, 
a pod względem anatomo-patologicznym pozostawia bardzo wiele do 
życzenia. Cóż naprzykład powiemy o tem, że spotykamy dwa wypad
ki wrzodu dziurawiącego, pomieszczone w rubryce zatytułowanej

1) W edle N a s s e ’go cechą cierpienia dwunastnicy ma być ból pod
czas trawienia, który trwa wtedy jeszcze, gdy już żołądek został opróżnionym 
i daje ton jasny przy opukiwaniu. Zdaje się jednak, że objaw ten jest raczej 
wywodem teoretycznym na podstawie starej zasady ,,sublata causa tollitur 
effectus“ , gdyż nie ulega najmniejszej wątpliwości, że przy cierpieniu błony 
śluzowej żołądka, ból wywoływany obecnością w nim pokarmów, powstaje nawet 
już po ich przejściu do dwunastnicy. Również małej wartości je s t twierdzenie 
N a s s e ’go, iż wymiociny pochodzące z dwunastnicy, mają zupełnie inny wygląd 
aniżeli pochodzące z żołądka, są bardziej papkowate, jednostajniej zmięszane, 
mniej kwaśne a nawet alkaliczne i od samego początku żółto-zabarwione. 
Wymiociny pochodzące z żołądka dopiero za drugim lub trzecim razem są żół- 
to-zabarwione. Uwaga ta jedynie mogłaby odnosić się do części zstępującej 
dwunastnicy, gdzie następuje pomięszanie papki pokarmowej z żółcią; część 
górna poprzeczna bierze zwykle udział w różnych cierpieniach żołądka, a obja
wy przytem są identyczne.

2) Die Krankheitcn des Zwólffingerdarms. Dusseldorf. 1844.
3) Diseases of the stornach and duodenum. London. 1856.  p. 285.  

B a m b e r g e r  (p. 374) utrzymuje, że w wielu wypadkach nieżytu dwunastni
cy połączonego z żółtaczką, oni z w kilku wypadkach wrzodu dziurawiącego lub 
raka dwunastnicy, nie widział odchodzenia tłuszczu z kałem.
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„duodenitis acuta“. Dodać należy tę jeszcze uwagę, że dwunastni
ca niezmiernie rzadko ulega zmianie chorobowej, zwykle biorą w tem 
udział żołądek, wątroba, pęcherzyk żółciowy, trzustka i t. d. Tym 
sposobem mamy do czynienia z całą gruppą najróżnorodniejszych ob
jawów, niewiadomo które z nich należy odnieść do dwunastnicy. 
Mógłbym przytoczyć massę podobnych wypadków, począwszy od pro
stego nieżytu, aż do zwyrodnienia rakowego, wolę jednak zasłużyć 
raczej na zarzut niedokładności, aniżeli powiększać zakres niniejszej 
pracy opisem wielu historyi chorób, które mają większe znaczenie 
anatomo-patologiczne aniżeli praktyczne.

Przekonaliśmy się niejednokrotnie, jak ważną rzeczą dla rozpo
znania jest świadomość warunków etiologicznych, obserwacye Cur- 
1in g ’a zdają się pod tym względem dostarczać środków do rozpozna
nia chorób dwunastnicy. D u p u y t r e n  już za pomocą sekcyi wyka
zał, że po głębokich oparzeniach łatwo rozwija się zapalenie żołądka 
i kiszek, a Cu r l i n g  1) przytacza 14 wypadków na dowód, że obszer
ne i głębokie oparzenia wywołują przedewszystkiem owrzodzenia 
w dwunastnicy. Wypadki te, przeważnie u kobiet (od 2 do 28 lat), 
odznaczały się przedewszystkiem ostrym przebiegiem, gdyż śmierć 
następowała po upłwie 7 do 17 dni, w jednym tylko wypadku cho- 
ry  żył jeszcze przez 5 tygodni po oparzeniu. W dziewięciu wypad
kach sekcya wykazała przedziurawienie dwunastnicy, zapalenie 
otrzewnej, krwotoki z nadgryzionych naczyń, zwłaszcza z tętnicy 
trzustko-dwunastniczej (Art. pancreatico-duodenalis). Obserwacye 
powyższe w niektórych tylko wypadkach zostały stwierdzone 2). 
Przekonano się, że przy obszerny'ch oparzeniach skóry nietylko w dwu
nastnicy, ale i w reszcie kiszek powstają zapalenia, owrzodzenia, 
krwotoki, w dosyć krótkim czasie 3), okoliczność ta przekonywa, że 
i w razach podobnych niepodobna oznaczyć umiejscowienia choroby 
w dwunastnicy.

Cel praktyczny, który mam zawsze na widoku we wszystkich 
działach niniejszej pracy, upoważnia mnie do opuszczenia bezpożyte- 
cznych wywodów, objaśniających rozpoznanie chorób dwunastnicy,

1) Med. chir. Trans. Vol. X X V  p. 2 6 0.
2) M a y e r  1. c. p. 70. R o k i t a n s k y  II. 62. H a b e r s h o n  

1. c. p. 147.
3) M a e f a r l a n e  Med. chir. review. X. 38. Oct. 1833.

31*
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które opiszę wspólnie z chorobami całego przewodu kiszkowego. 
Z dwóch najważniejszych funkcyi kiszkowych, to jest chłonienia czę
ści pożywnych i wytwarzania kału, tylko ta ostatnia jest dostępną 
dia klinicznego badania. Jakość exkrecyi i sposób jej wydalania ma
ją tak wielkie znaczenie dla patologii przewodu kiszkowego, że słu
żyć mogą za punkt wyjścia dla klinicznego opisu chorób tego przewo
du. Rozpoczynamy od opisu zmniejszenia lub zatrzymania exkrecyi 
kiszkowej.

III . Zaparcie stolca (Obstructio alvi). 

l .  Zaparcie stolca przewlekłe.

Zaczynam od opisu przewlekłego zaparcia stolca, z którem le
karz praktyczny spotyka się niezmiernie często. Powszechnie nosi ono 
nazwę: „zaparcie habitualne”. Jest wielu ludzi, którzy od dzieciństwa 
cierpią na zaparcie bez żadnego wyraźnego powodu, co parę dni ty l
ko oddają z trudnością kał i często są zmuszeni uciekać się do środków 
wypróżniających. W niektórych razach i to nie pomaga. Jedna z mo
ich pacyentek, kobieta 60 letnia, od dzieciństwa miewała stolce co 6 
lub 8 dni, przyczem czuła się zupełnie zdrową: większa częstość stol
ca nietylko, że była połączoną z dolegliwościami, ale zwykle zapo
wiadała jakieś ważniejsze cierpienie. Do podobnych wypadków od
nosi się następująca uwaga Cha mbe r s ' a  1): „Nie wszystkie wy
padki rzadkich wypróżnień należy uważać za zaparcie stolca. Niektó
re osoby uważają to za biegunkę, co u innych byłoby uważanem za 
zaparcie; codzienne wypróżnienie, które uważamy za konieczną po
trzebę, może być poczytywanem przez osobę przywykłą do oddawa
nia stolca co dwa lub trzy dni za objaw chorobliwy, gdy tymczasem 
osoba miewająca po trzy wypróżnienia dziennie, uważa jedno wypró
żnienie jako następstwo zaparcia. W muzeum anatomicznem w Ox- 
ford znajduje się kiszka gruba kobiety, która zwykle co 14 dni mie
wała stolec. Kiszka ta jest olbrzymich rozmiarów i ma ściany bar
dzo grube, bez szkody też mogła pomieścić w sobie znaczną ilość ka- 
łu“. H a b e r s h o n  2) widział podobne kiszki, których obwód wynosił

1) Digestion and its derangements. London. 1 8 5 6 . p. 496.
2) 1. c . p. 297.
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12 do 15 cali, a małe ich wypukłości pomiędzy okrężnemi i podłuż- 
nemi pęczkami mięśniowemi zamieniały się- w prawdziwe torby, wy
pełnione kałem, który tworzy guzy, dające się wyczuć przez ścianę 
brzuszną. Niekiedy w podobnych razach błona śluzowa wypukła się 
na zewnątrz pomiędzy pęczkami mięśniowemi, tworząc przepuklinę 
złożoną z błony śluzowej, podśluzowej i otoczki surowiczej, która 
mniejszym lub większym otworem łączy się z kiszką. Dolny koniec 
kiszki grubej jest najczęstszem siedliskiem takich przepuklin, które 
częstokroć stają się siedliskiem owrzodzeń, szerzących się aż na tkan
kę zaotrzewną 1).

Przyczyna tak rzadkich wypróżnień jest zwykle dla nas ukry
tą; zmuszeni jesteśmy w tych razach kontentować się przypuszcze
niem wrodzonego lub nabytego osłabienia ruchów kiszkowych. Dosyć 
często widzimy, że skłonność do zaparcia znika w wieku późniejszym, 
zwłaszcza gdy pacyent pędzi życic ruchliwe i czynne; w wielu jednak 
razach dzieje się przeciwnie, to jest zaparcie stolca staje się coraz 
bardziej upartem i w epoce pełnego rozwoju sił przyłącza się do wie
lu innych dolegliwości. Widziałem młodzieńców liczących 18 do 20 
lat, zdrowych zresztą zupełnie, a mimo to cierpiących na zaparcia 
stolca w wysokim stopniu, uskarżali się oprócz tego na objawy zwia
stujące napływ zwiększony krwi do głowy, to jest na zawrót i ból 
głowy, zaczerwienienie i palenie twarzy, szum w uszach i t. d. Są 
to objawy, z któremi w ogóle dosyć często spotykamy się przy habi- 
tualnych zaparciach, zależą one od utrudnionego oddechania, a tem 
samem i wadliwego krążenia żylnego, czego przyczyną jest uniesienie 
przepony przez kał i gazy wypełniające kiszki. Jeżeli stan ten zo
stanie zaniedbanym, a pacyent pędzi życie siedzące, połączone z pra
cą umysłową, widzimy, że po upływie 5 do 10 lat wytwarza się sze
reg objawów, które zatruwają życie choremu.

Nie lekceważąc szkodliwego wpływu atonii kiszkowej na wy
próżnienia, nie należy również zapominać o innym układzie mięśnio
wym, który bierze ważny udział w tej sprawie. Mamy tu na myśli 
mięśnie ściany brzusznej. Wiadomo, jak silnio działają one przy od
dawaniu stolca. Ograniczenie ich czynności wpływa szkodliwie na wy
próżnienia, podobnie jak porażenie mięśniów oddechowych działa nie
pomyślnie na wdechowe rozszerzenie klatki piersiowej. Aż do osta-

G. Sch r o d er, uber Divertikelbildung am Darmcanale. Inaug. 
diss Erlangen. 1854.
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tnich czasów nie zwracano uwagi na tak ważny moment, który bez 
wątpienia gra ważną rolę przy habitualnem zaparciu stolca. Zdarza
ło mi się wielokrotnie słyszeć chorych, uskarżających się, że nie mo
gą tak silnie jak przedtem wydymać się przy oddawaniu stolca. Wa
żność tej okoliczności pod względem terapeutycznym jest aż nadto wi
doczną.

Zaparcie stolca z biegiem czasu staje się tak upartem, że wy
próżnienia następują jedynie po przyjęciu środków przeczyszczających 
lub lawatyw. Al e i do tego chorzy przywykają, potrzeba dawać co
raz nowe środki i zwiększać dawkę, chcąc osiągnąć pożądany skutek; 
nawet tak zachwalane lawatywy z chłodnej wody często zawodzą 
oczekiwania. Chory zostaje zaniepokojonym temi trudnościami i za
czyna całą swą uwagę zwracać na czynność kiszek. Prowadzi isto
tną kontrolę wypróżnień i zajmuje się ich składem, co jedynie zaprzą
ta jego myśl. Kał oddawany jest zwykle twardym, kruchym i podo
bnym pod względem kształtu do kału owczego lub koziego; przecho
dząc prez kiszkę prostą sprawia ból, niekiedy zaś napieranie bywa 
tak silnem, że błona śluzowa kiszki i guziki hemoroidalne wewnętrz
ne zostają wypchnięte na zewnątrz. Mocne wysilenia wydechowe 
powodują zaczerwienienie twarzy, ból głowy i zawrót. Skutkiem ta 
kiego zwracania wszystkich myśli na utrudnione wypróżnienia i ich 
następstwa, chory powoli staje się hypochondrykom, traci chęć do 
wszelkiego zajęcia, jest obojętnym na wszystkie przyjemności życia, 
myśli ciągle o czynnościach przyrządów brzusznych, czytuje z chci
wością dzieła lekarskie, lub popularno-hygieuiczne, traktujące o tym 
przedmiocie. Szczególniej często powstaje u chorych podejrzenie, że 
kiszki ich uległy zwężeniu; pewien obcy mi zupełnie pacyent, przy
niósł mi raz dobrze sformowaną massę kału zawiniętego w papier, 
chcąc mnie tym sposobom przekonać o rzeczywistości istnienia u nie
go zwężenia kiszkowego. Często bardzo chorzy uskarżają się przytem 
na bezsenność. Nareszcie chory zwątpiwszy o skuteczności racyonal- 
nego leczenia, oddaje się w ręce szarlatanów, którzy właśnie bardzo 
chętnie operują na tem polu, albo też próbuje się leczyć homeopatyą, 
gimnastyką, zimną wodą, ale i to bez żadnej wytrwałości, zmieniając 
co parę tygodni metodę leczenia. Tym sposobem dręczy sam siebie, 
wszystkich otaczających, lekarza i ostatecznie staje się obojętnym na 
wszystko, co tylko nie ma związku z czynnością jego kiszek. Jeden 
z moich pacyentów, którego dotąd mam w swej opiece, człowiek zresz
tą zdrów zupełnie, którego jedyną dolegliwością było zaparcie stolca
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dające się łatwo usuwać, stał się pośmiewiskiem całego swego otocze
nia z przyczyny ciągłego zajmowania się oddawanym kałem.

Nie zawsze zarys choroby jest tak wyraźnym. Jest wielu cho
rych, którzy mają wypróżnienia codziennie, ale połączone z trudno
ścią i nigdy nie sprawiające uczucia zadowolenia zupełnego. Czują 
wyraźnie, że część kału pozostaje w kiszce, i skarżą się na mniejsze 
lub większe napierania (tenesmi). Nie zawsze też występuje charakte
rystyczna skłonność do nastroju hypochondrycznego.

Chorzy z mniejszem wykształceniem, z klass niższych, którzy 
muszą zarabiać na chleb codzienny, daleko rzadziej podlegają tym 
przykrym powikłaniom, aniżeli wykształceni i zamożni. Hypochon- 
drya szególniej prześladuje ludzi osłabionych przez wrażenia przy
gnębiające, których układ nerwowy jest rozstrojonym, dla tego też 
spotykamy się z nią u starych rozpustników, onanistów, oraz u urzę
dników i ludzi uczonych, którzy największą liczbę lat życia spędzili 
za stołem biórowym lub zajęci nużącą pracą umysłową.

W niektórych wypadkach przyłączają się oprócz wymienionych 
inne jeszcze objawy. Nagromadzenie się exkrecyi w kiszce grubej, 
może wywołać wytwarzanie się guzów kałowych, o których wspo
mniałem na początku niniejszego dzieła. Drażnienie błony śluzowej 
przez nagromadzony kał sprowadza nieżyt z obfitą wydzieliną śluzo
wą, która rozmiękcza nieco powierzchnię kału, ale nie może ułatwić 
opróżnienia. Kawały kału wydzielane, są wtedy zwykle pokryte ga
laretowatym śluzem. Pętle kiszek, wypełnione twardemi massami ka
łu, mogą z przyczyny swego ciężaru opuszczać się w głąb miednicy; 
utrzymują nawet, że skutkiem tego powstawały zrosty i przepukliny. 
Jeżeli nagromadzenie kału sięga aż do kiszki prostej, lub tu ma swe  
główne siedlisko, możemy je wyczuć wprowadzając palec przez od
byt; lawatywy w tych razach nie dają się zastosować, i wypływają 
już w czasie dawania. Znaczne wysilenia przy oddawaniu stolca, 
oraz silny nacisk wywierany przez twardy kał na pęcherzyki nasien
ne, wywołują pomazania nocne (pollutiones nocturnae) lub odchodze
nie nasienia podczas defekacyi. Objaw ten bywa przecenianym przez 
chorych i daje powód do nowych przypuszczeń fałszywych, odnoszą
cych się do upadku siły męzkiej, co do reszty wywo łuje zniechęcenie 
do życia. Skutkiem nagromadzenia się kału zaczynają się łatwo wy
twarzać gazy, wzdymające brzuch jednostajnie lub w niektórych miej
scach tylko, gazy te z trudnością bywają wydalane z przyczyny braku 
ruchów kiszkowych. Zwiększają tylko uczucie ciążenia i pełności 
w brzuchu, apetyt zmniejsza się, a uniesienienie przepony ku górze spra-
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wia duszność i bicie serca. Głowa jest zajętą, często też bywają napady 
bólu głowy, a skutkiem wessania w kiszkach żółci, twarz nabiera 
stopniowo blado-żółtej, brudnawej cery. Ucisk wywierany ze strony 
nagromadzonego kału na splot krzyżowy wywołuje bóle kulszowe, 
cierpnięcie dolnych kończyn, a nawet utrudnienie ich ruchu; zaciśnięcie 
żył biodrowych daje powód do obrzęku około kostek, usposabia do 
rozwoju rozszerzenia żył nasiennych ( Varicocele0, które z pyczyn me
chanicznych z trudnością się opróżniają. w szystkie przytoczone przy
padłości pogarszają się lub polepszają, w miarę tego czy było wypróż
nienie lub nie.

Nadmieniłem wyżej, iż tego rodzaju zaparcia stolca, zależące od 
leniwego ruchu robaczkowego kiszek i osłabienia mięśniów brzusznych, 
mogą być wrodzone i istnieć od dzieciństwa, daleko jednak częściej 
bywają to dolegliwości nabyte w wieku dojrzałym. Jakim to się spo
sobem dzieje, tego w wielu razach ani lekarz ani też sam pacjent 
oznaczyć nie mogą. Częstokroć przyczyną zdaje się być siedzący 
sposób życia, trudno jednakże tej okoliczności nadawać takie znacze- 
nie, jak to się powszechnie dzieje, jeżeli zważymy, iż osoby leżące 
całemi miesiącami w łóżku miewają prawidłowe wypróżnienia. Gdyby 
czynność mięśniów brzusznych i dolnych kończyn miała istotnie od
działywać zbawiennie na ruch robaczkowy kiszek, należałoby korzy
stać z tej okoliczności, jako środka do usunięcia zatwardzenia. Pomi
mo jednak regularnego i mocnego ruchu, którego chorzy podobni, 
a szczególniej hypochondrycy, używają bez względu na pogodę lub nie
pogodę, potrzeba jeszcze dla wywołania wypróżnień dawać środki dra
żniące, przeczyszczające. Wiele zrobiło nasamych sobie spostrzeżenie, 
że w czasie podróży, nieraz pieszej nawet, wypróżnienia odbywają się 
nieregularnie. 1) Nie powinniśmy więc zbytecznie przeceniać wpły
wu siedzącego życia, jak to czynią ludzie nieświadomi, a nawet nie
którzy lekarze. Wrażenia umysłowe pognębiające, połączone z sie- 
dzącem życiem, zdają się wywierać wpływ tamujący na czynność

1) C h a m b e r s  (1. c. p. 5 0 0 ) powiada: „Z pomiędzy środków hygie- 
nicznych (przeciw zaparciu stolca) wymieniam podróżowanie, które jednakże 
nieraz zawodzi w skutkach. W  ogóle dobroczynny wpływ podróży objawia się 
dopiero po powrocie do miejsca zwykłego pobytu i do zwykłych zajęć: podczas 
podróży zaparcie pozornie się powiększa, a wypróżnienia rzadziej następują. 
Jeżeli chory uwiedziony tem, zwiększa dawkę środków przeczyszczających, szko
dzi sobie i paraliżuje dobry skutek podróży. Gdy jednak chorego uprzedzimy 
o tej właściwości, tak że nią zbytecznie się, nie zaprząta, zauważy po powrocie, 
że kiszki jego działają silniej i regularniej.“
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mięśniów brzusznych i kiszkowych; częstokroć bowiem choroba datu
je się z epoki życia połączonej ze zmartwieniami i troskami. Być 
może, że przy tym rodzaju zaparcia, podobnie jak przy zatwardze- 
niach towarzyszących zawsze prawie cierpieniom mózgowym, nastę
puje zmniejszenie lub zmiana składu wydzieliny kiszkowej. Wiemy 
również, że wszystkie choroby sprowadzające zastój w żyle wrotnej 
i jej gałęziach żołądkowych i kiszkowych, a mianowicie zmiany w wą
trobie, wady serca, rozedma płucna i t. d., zawsze sprowadzają zapar
cie stolca. Zaparcie przy męczącym ruchu daje się również wyjaśnić 
silnem poceniem, sprowadzającem zmniejszenie wydzieliny kiszkowej.

Głównem pytaniem, na które lekarz powinien znaleźć odpo
wiedź przy ocenianiu zaparcia, jest: czy zaparcie jest następstwem 
nieprzenikalności kanału kiszkowego lub nie? Staranne badania prze
konały, iż bardzo często mechaniczne warunki są przyczyną utrudnio
nego przechodzenia kału. Do tej kategoryi należą pozostałości prze
bytych zapaleń otrzewnej, pod formą zrostów lub zagięć pojedynczych 
pętli kiszkowych, co stanowi utrudnienie dla swobodnego odchodzenia 
kału. Pętlice kiszkowe mogą się zrastać między sobą, ze ścianą 
brzuszną, krezkami, siecią, przyrządami płciowemi (u kobiet) i t. d.; 
przyczem pewna część kiszki zostaje zgiętą pod kątem ostrym. Pętle 
kiszek, które długo przebywały w dużych workach przepuklinowych, 
często bardzo ulegają obszernym zrostom tego rodzaju. (R ok itan - 
sky). Dawniejsze zapalenie otrzewnej mogło przebiegać przewlekle 
być ograniczonem i nie wywoływać żadnych objawów, tak że chorzy 
nie wiedzą nawet, że je przebywali, a mimo to następstwa jego wy
starczają do wywołania habitualnego zaparcia stolca, a nawet w pe
wnych warunkach do sprowadzenia zupełnego zamknięcia kiszki. 1)

Na tę formę zwrócił szczególniej uwagę V irch ow 2). Wedle 
jego spostrzeżeń, ograniczone przewlekłe zapalenie otrzewnej zdarza 
się najczęściej przy podstawie krezek w okolicy ostatniego kręgu lę
dźwiowego, albo też z lewej strony przy kiszce zgiętej (Flexura si- 
gmoidea). Z wysięku włóknikowego wytwarza się tkanka łączna, 
bogato unaczyniona, z początku wiotka, która stopniowo kurczy się, 
przyjmując barwę białawą i staje się modzelowatą. Tym sposobem 
powstają skrócenia kiszek, które w następstwie mogą dać powód do 
zagięć, zwężeń, a nawet skręceń kiszki około jej osi podłużnej. Na-

1) Cossy ,  L e b e r t ’a Anat. path. I I  p. 285.
2) V i r c h o w .  Archiv. V. 3. 1853.
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stępstwem tego będzie przedewszystkiem powstrzymanie i nagroma
dzenie się kału. Przewlekłe zapalenie otrzewnej może się zdarzać 
przy zagięciach kiszki grubej z prawej lub lewej strony, wywołując 
jej zrosty z częściami przyległemi (wątrobą, pęcherzykiem żółcio
wym, odźwiernikiem, dwunastnicą, siecią, ścianą brzuszną, śledzioną, 
przeponą), przez co i ruchy kiszkowe są ograniczone, oraz mogą po
wstawać zgięcia i zwężenia światła. W innych znowu razach pun
ktem wyjścia cierpienia jest błona śluzowa kiszki. Długotrwające bie
gunki (nieżyt kiszkowy), a częściej jeszcze biegunka krwawa, wywo
łują nacieczenio wysiękiem błony śluzowej i tkanki podśluzowej, 
zgrubienie ściany kiszkowej a ostatecznie zwężenie jej światła. Kisz
ka, a szczególniej kiszka gruba zstępująca, ulega mniejszemu lub wię
kszemu zwężeniu, na różnej przestrzeni; kał przechodzący z części 
normalnej do zwężonej napotyka trudności do dalszego posuwania się, 
pozostaje na miejscu długo i twardnieje coraz więcej, tracąc swe czę
ści płynne, co jeszcze bardziej utrudnia wypróżnienie. W tych ra 
zach posiadamy wyborno kryteryum dla rozpoznania w anamnezie 
(przewlekła biegunka, dysenterya) i samej jakości kału. Średnica 
kawałków kałowych jest zmniejszoną, odpowiednio do zwężenia, cza
sami grubość nie bywa większą od palca, a nawet mniejszą jeszcze 1). 
Sam kształt kału ulega zmianie, nie jest on już w kawałkach długich 
walcowatych, ale przeciwnie widzimy go w postaci grudek lub spła
szczonych tasiemek. Z tego też powodu nie należy nigdy zaniedby
wać obejrzenia kału osób cierpiących na habitualne zaparcia stolca. 
Jeżeli znajdziemy jakiekolwiek zboczenie w jego sformowaniu, obowiąz
kiem naszym będzie zbadanie kiszki prostej za pomocą palca lub zgłę
bnika kiszkowego (bougie) 2).

Pokonawszy palcem wytartym w oliwie, dość znaczny opór sta
wiany przez zwieracz odbytu, wchodzimy zwykle bez trudności do 
kiszki prostej, przyczem zalecamy choremu lekko się wydąć. Do ba
dania układamy chorego albo na kolanach, albo też na boku lewym 
z przyciągniętemi do brzucha udami. Przy podobnem ułożeniu można 
się już okiem przekonać o istnieniu zewnętrznych, a nawe t i głębszych 
guzów hemoroidalnych. Jeżeli palec napotka w kiszce przeszkodę

1) U rekonwalescentów po ciężkich chorobach, których trawienie długo 
było w upadku, widzimy kał oddawany w kawałkach mniejszych jak  zwykle, 
a to z powodu skurczenia się kiszek długo nieczynnych. W  miarę przycho
dzenia do zdrowia i kształt kału zmienia się także.

2) A m u s s a t  Gaz. med. Nr. 1 . 1839.
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do posuwania się dalej, którą przebywa z bólem dla chorego, lub 
wcale przebyć jej nie może, wtedy przyczyna zaparcia staje się jasną, 
pamiętać jednakże wypada, że zwężenia kiszki prostej zależeć mogą 
tak od kurczenia się ściany lub zabliźnienia dysenterycznych owrzo- 
dzeń, jak również od zwyrodnienia rakowego i nacisku od zewnątrz 
(guzy pomiędzy kiszką a pęcherzem lub macicą, narośle kostne na ko
ści krzyżowej i t. d.). W podobnych też wypadkach należy oprócz 
kiszki wybadać pęcherz, kość krzyżową, a u kobiet i pochwę. Miej
my na uwadze, iż nawet proste tyło-pochylenie (retroversio) macicy, 
naciskając na kiszkę, może wywołać uparte zaparcie stolca. Jeżeli pa
lec bez przeszkody w całej swej długości wchodzi do kiszki, należy 
prowadzić dalej badanie za pomocą właściwej świeczki lub elastycz
nego cewnika, za pomocą których udaje się wykryć zwężenia umiesz
czone wyżej, w kiszce zgiętej. Skoro świeczka napotka opór, nie 
należy jej gwałtownie wpychać, gdyż to nietylko sprawia ból gwałto
wny, ale grozi istotnem niebezpieczeństwem. W razie podobnym bie
rzemy świeczki coraz cieńsze, aż nakoniec natrafimy na taką, która 
bez trudności przejdzie przez zwężenie. Chorzy zwykle sami czują, 
gdy świeczka przechodzi przez zwężenie, czego dowodem dla badają
cego lekarza jest zwiększony nieco przytem opór. Lepiej jeszcze wi
dzieć się to daje przy wyjmowaniu świeczki, bardzo wyraźnie daje się 
zauważyć ustawanie oporu, skoro świeczka wystąpi ze zwężenia.

Przy podobnem badaniu pamiętać należy, że w stanie normal- 
nym kiszka prosta przechodząc w kiszkę zagiętą (s. romanum), to jest 
około spojenia krzyżo-biodrowego lewego, zwęża się nieco. Ponieważ 
kiszka prosta, zwłaszcza w górnej swej części, jest nieco zwróconą na 
lewo, dobrze przeto będzie nadać tenże sam kierunek badającemu pal
cu. Tuż po nad zwieraczami od tyłu znajdujemy zwykle fałdę błony 
śluzowej, którą nie należy uważać za wytwór chorobowy. W ogóle 
badanie odbytnicy daje powód do licznych błędów, które S y m e  
streszcza w następujących słowach: ,,Jeżeli lekarz badający odbytni
cę, jest przekonanym z góry, że istnieje w niej zwężenie, znajdzie je 
z pewnością. U osób osłabionych, z któremi tu zwykle mamy do 
czynienia, błony kiszkowe są tak cienkie, iż łatwo powstrzymują ko
niec świeczki i nie pozwalają na głębsze jej wprowadzenie, czego zre
sztą powodem może być i wzgórek kości krzyżowej (promontorium). 
Za przykład może służyć pewna stara dama, którą leczyłem wspólnie

1) On diseases of the rectum. Edinburgh. 1838. p. 112.
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z doktorem B eg b ie. Dwóch najznakomitszych lekarzów rozpoznali 
zwężenie kiszki na 5 do 6 cali powyżej odbytu, i leczyli ją odpowie
dnio temu przez lat parę. O ile palcem mogłem dosięgnąć, znalazłem 
wszędzie wiotkie błony kiszkowe, zupełnie gładkie, nawet w mniema- 
nem zwężenie; zaprzeczyłem istnieniu zwężenia, odnosząc objawy ob
serwowane do braku napięcia mięśniowego kiszek, czego następstwem 
było uparte zaparcie stolca. Istotnie sekcya dokonana w parę mie
sięcy później, nie wykazała nawet śladu zwężenia, nietylko w odby
tnicy ale i w dalszych częściach kiszki. Jeden z lekarzów, którzy 
poprzednio leczyli pacyentkę, był obecnym przy sekcyi, chciał się bo
wiem przekonać o przyczynie pomyłki, która kosztowała go wraz 
z kolegą 300 godzin czasu, jaki stracili na wprowadzaniu świeczek, 
chcąc tym sposobem usunąć mniemane zwężenie. Otóż wprowadzając 
świeczkę w sposób zwykły, przekonał się, że takowa doszedłszy do 
pewnej głębokości opiera się na wystającej ku przodowi części górnej 
kości krzyżowej. Mógłbym przytoczyć wiele podobnych wypadków 
na dowód, jak zwodniczem jest badanie górnego odcinka odbytnicy za 
pomocą palca wprowadzonego przez odbyt; nawet najzawołańsi pra
ktycy mogą wśród podobnych okoliczności popełnić błąd".

Niedawno zrobiłem podobne spostrzeżenie na jednym z moich 
pacyentów. U pewnego mężczyzny objawy występujące przemawia
ły za istnieniem zwężenia w dolnej części kiszki grubej; świeczka 
(grubości 4'") wprowadzona do odbytnicy, napotkała w odległości 5 
cali powyżej odbytu na przeszkodę dosyć znaczną, której pokonać nie 
mogła, przeciwnie świeczka gruba na 3 linie, z pewną trudnością prze
szła wyżej. Próby te powtarzane wielokrotnie, skłoniły mnie, jako 
też i dwóch kolegów, z któremi leczyłem wspólnie chorego, do rozpo
znania zwężenia kiszki: pomimo to jednakże sekcya nie wykazała by
najmniej zwężenia, ale przeciwnie istniało znaczne rozszerzenie i ścień- 
czenie ścian górnej części odbytnicy, a obok tego znaczny nieżyt bło
ny śluzowej. I w tym wypadku zapewne przyczyną błędu była wy
stająca wyniosłość kości krzyżowej (promontorium).

Wielką pomocą przy badaniu odbytnicy jest uśpienie chlorofor
mem. Pod wpływem zachloroformowania, zwieracz odbytu kurczowo 
zaciśnięty przedtem, rozwalnia się i pozwala na łatwe i niebolesne 
wprowadzenie palca lub wziernika.

Jakkolwiek znalezienie zwężenia w dolnej części kiszki grubej, 
jest wielce ważną zdobyczą dla rozpoznania, to jednakże i wtedy jeszcze 
pozostaje do rozstrzygnięcia trudne bardzo pytanie: jakiej natury jest 
istniejące zwężenie? Podobnie jak przy zwężeniach odźwiernika i tu-
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taj mogą być trzy możebności, to jest zwężenie jest 1) kurczowe, 2) 
wywołane uciśnięciem kiszki, lub 3) zwyrodnieniem jej ścian.

1) Zwężen i e  kur cz owe .  Odróżnia się tem od innych, że nie 
jest ciągiem. Rzecz wyjaśnia się po kilkakrotnem wybadaniu. Przy 
znacznej wrażliwości układu nerwowego samo usiłowanie przeprowa
dzenia palca przez odbyt wywołuje kurczowe zaciśnięcie zwieracza, 
gdy je pokonamy, zwieracz tak silnie zaciska się dokoła palca lub 
świeczki, iż budzi to podejrzenie istnienia zwężenia. W podobnych 
razach należy chwilę potrzymać palce lub świeczkę spokojnie albo 
też zachloroformować nieco chorego; kurcz ustaje wtedy, poczem dal
sze wprowadzenie palca lub instrumentu nie przedstawia żadnych tru
dności. Dlatego też nie należy się dziwić, że badanie powtarzane da- 
je bardzo różny rezultat, raz znajdujemy odbytnicę swobodną, to zno
wu pozornie zwężoną. Kurczowe zaciśnięcie odbytnicy przyłącza się 
zwykle do istotnego zwężenia, co zawsze uwzględniać należy. Coś 
podobnego spotykamy przy zwężeniach cewki moczowej, gdzie często
kroć kurczowe zaciśnięcie zwiększa opór stawiany wprowadzanej 
świeczce, czego innym razem nie bywa.

Zapytujemy się, czy kurczowe zaciśnięcie odbytnicy może 
zmniejszyć wymiary kawałków kałowych? Odpowiedź na powyższe 
pytanie jest niezmiernej wagi, jeżeli bowiem wypadnie twierdzącą, 
wtedy objawy uważane dotąd za znak patognomoniczny organicznych 
zwężeń kiszki, utracą wiele na swem znaczeniu. Otóż wedle mego 
zdania, kurczowe zaciśnięcie odbytnicy może zmniejszyć wymiary ka
wałków kałowych. Gdyby nawet kurcz trwał krótko, kał nagroma
dzony w kiszce musi się układać odpowiednio do wymiarów jej prze- 
stronu (światło, lumen). Zdarzało mi się widzieć wypadki, które 
wprawiały mnie w zdumienie, gdyż znajdywałem jednego dnia massy 
kałowe zwykłych wymiarów, a  na drugi dzień były one znacznie 
zwężone. Przy bacznej obserwacyi przekonywamy się, że objaw ten 
jest dosyć pospolitym u hysteryczek, hypochondryków i w ogóle 
u osób wrażliwych, które cierpią na zaparcie stolca; to nas powinno 
przekonywać, że nie należy zbyt pochopnie przypuszczać istnienia 
organicznego zwężenia kiszki. Najwyraźniej obserwowałem podobne 
zmiany kształtu mass kałowych u pewnej młodej kobiety, która była 
w ósmym miesiącu pierwszej swej ciąży. Bezpośrednio po zastoso
waniu prostej lawatywy powstawał gwałtowny kurcz odbytnicy 
i pęcherza, przyczem wśród najgwałtowniejszych nadymań odchodziła 
znaczna massa jasnego kału w postaci tasiemki przez odbyt zamienio
ny w szparę, co nabawiło niemałego strachu pacjentkę, sądzącą
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w pierwszej chwili, że wystąpił kawał kiszki na zewnątrz. Kilka
krotne wziątki Tinct. thebaicae usunęły bolesny kurcz w ciągu paru 
godzin.

Zwężenie w razach podobnych następuje w najniższej części 
kiszki, to jest w obrączce zwieracza, i bywa spowodowanem przez bo
dziec odruchowy, naprzykład przy nieżycie hemoroidalnym. Jeżeli 
przytem istniejące guzy hemoroidalne zostają zaciśnięte, powstaje 
znaczne ich obrzmienie i bolesność. Wypróżnienia przy zaciśnięcia 
zwieracza są bolesne i odbywają się z trudnością, ból trwa godzinę 
i dłużej nawet po oddaniu stolca, ucisk na odbyt przy siedzeniu jest 
mniej lub więcej bolesnym, a w kroczu czuć się daje przykre uczucie 
ściskania, oraz napierania do oddania moczu. Badając, przekonywa
my' się, żo odbyt nie ma zwykłego stożkowego kształtu, wydaje się 
podobnym do szpary, bez śladu prawie otworu, a palec który usiłuje
my wprowadzić, nie tylko że napotyka na opór, ale wywołuje dosyć 
gwałtowny ból, trwający niekiedy całemi godzinami nawet.

Rozsunąwszy mocno pośladki, tak iż widzieć się daje błona ślu
zowa, lub zastosowawszy wziernik, znajdujemy częstokroć pomiędzy' 
fałdami odbytu ciemno-czerwone owrzodzenia szczelinowate, które da
wniej uważano za przyczyn ę zaciśnięcia,  1) tymczasem przekonano się, 
że mogą być szczeliny bez zaciśnięcia odby'tu, i odwrotnie nie zawsze 
zaciśnięciu towarzyszą szczeliny. Leczenie zalecane przez B o y e r’a, 
w tym razie polega na przecięciu zwieracza odbytu, co natychmiast 
skutkuje. Wedle P a s s a v a n t ’a przy istnieniu szczeliny owrzodzia- 
łej należy'’ ją nożem pogłębić aż do samego mięśnia, nie naruszając 
tego ostatniego, poczem następuje zagojenie. 2) Podskórne przecięcie 
zwieracza uważa Schuh 3) za prostą igraszkę, twierdząc, że tylko 
porządnie zrobiona operacya jest jedynym środkiem dla usunięcia bo
lesnego cierpienia. R ec a m ie r, a po nim Ma iso n n e u v e  4) zale
cają niekrwawe rozszerzenie odbyt u siłą. używając w razie znacznego 
bólu zachloroformowania. W prowadza się jeden a następnie drugi

1) Conf. B o y e r ,  Traite des mai. chirurg. T. X  p. 125: De la f issure 
ou gerqure de l anus, accompagnee du resserrement spasmodigue du sphincter. 
Przy podobnych owrzodzeniach kał oddawany z wielkiem wysileniem jes t po 
kryty żyłkami krwi, czego przy prostem kurczowem zaciśnięciu odbytu nie 
bywa.

2) Arch. f. physiol. Heilk. X IV  2. 1855.
3) Wien. med. W ochenschr. 1852.
4) Gaz. des hopit. 1851.  N. 64.
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palec wskaziciel do odbyta i układa tak, aby stykały się grzbietowe- 
mi powierzchniami, następnie rozsuwając palce stopniowo i ostrożnie, 
rozszerzamy odbyt dopóki wszelka sprężysta odporność nie ustanie. 
Po operacyi odbyt jest przez chwilę mocno rozwartym, następnie je
dnak przyjmuje kształt normalny. 1)

Po zaciśnięciu odbytu wspominam o zaparciach stolca, których 
przyczyną jest stan wprost przeciwny to jest bezwład odbytnicy. 
Szczególniej w wieku podeszłym albo też po wyniszczających choro
bach bywa zupełna atonia błony mięśniowej odbytnicy, co staje się 
powodem, że kiszka nie jest w możności przepchnąć twardą massę ka
łu przez zwieracz, stawiający zwykły opór. Kał nagromadza się 
w coraz większej ilości, twardnieje, rozszerza przestroił kiszki coraz 
więcej, przyczem rozumie się i atonia jej stopniowo się zwiększa. Na
stępstwem tego jest uparte zaparcie stolca, uczucie pełności i ciążenia 
w odbytnicy, do czego przyłącza się bolesne napieranie do oddania 
kału, które niekiedy bywa bardzo gwałtownem. Skutkiem drażnie
nia błony śluzowej przez stwardniały kał, zaczyna się pojawiać nie
żytowa wydzielina, która jednakże nie może zmiękczyć twardej mas- 
sy kału, podobnie jak i płyn zastrzyknięty do odbytu, który natych
miast odpływa. Padając w tym razie odbytnicę, znajdziemy ją rozsze
rzoną i wypełnioną twardemi jak kamienie kawałkami kału. Dopóki 
nie usuniemy takiego rozszerzenia kiszki, nie może być nawet i mowy
o uleczeniu jej atonii. W razach podobnych ani środki przeczyszcza
jące, ani lawatywy nie przyniosą ulgi, potrzeba się uciec do mecha
nicznego rozdrobnienia zbitego kału, a to albo za pomocą litotryptora, 
albo trzonka od łyżki; wprowadzamy instrument mniej lub więcej 
głęboko, usiłujemy rozkruszyć kał, uruchomić cząstki odkruszone
i wyprowadzić je przez odbyt. Letnie zastrzykiwania usuwają re
sztę kału, poczem dla utrwalenia skutku i wzmocnienia odbytnicy za
lecamy chłodne lub ściągające lawatywy. (Decoct. rad. rutanhae, 
Alumen, Tanin, i t. d.). Do wewnątrz można spróbować dawać pre
paraty strychniny lub nalewkę z wroniego oka.

2) Za c i ś n i ę c i e  o d b y t n i c y  i k i s z k i  z g i ę t e j  od ze- 
wną t r z .  Przyczyny ucisku wywołujące habitualne zaparcie stolca 
bywają bardzo różne. Mogą to być guzy w małej miednicy, których 
punktem wyjścia są kości (os. sacrum) lub części miękkie (macica, 1

1) C u r l i n g  die Krankheiten des Mastdcrmes, w niemieckim prze
kładzie N e u f v i l l e ’a Erlangen 18 5 3. p. 9.
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jajniki), zmiany położenia macicy, przyczem zaparcie powiększa się 
w czasie perjodu, skutkiem napływowego obrzmienia macicy; krwi- 
stek około maciczny (hematocele retrouterina), przerost gruczołu kro
kowego, kamienie pęcherzowe; ropnie pomiędzy odbytnicą i pęche
rzem lub macicą. Te ostatuie są następstwem zapalenia tkanki łą
cznej dokoła odbytnicy (periproctitis). Nie zawsze jednak zapalenie 
kończy się ropieniem, przeciwnie wysięk organizuje się, powstaje no
wa zbita tkanka łączna, która uciska odbytnicę.

B o e n s  1) opisuje następującą obserwaeyę; u pewnej kobiety było ha- 
bitualne zaparcie stolca, aż nakoniec wystąpiły objawy zupełnego zamknięcia 
kiszki (Heim). Przyczyną tego było po części wypadnięcie macicy, a po części 
obecność dwóch guzów włóknistych, wielkości ja ja  kurzego, umieszczonych 
z obu stron odbytnicy. Guzy te za pomocą pęczków bliznowatych łączyły się 
ku przodowi, przytwierdzając dno macicy do przedniej ściany kiszki prostej; 
od tyłu były połączone powrózkiem grubym na palec, przebiegającym pomię
dzy kiszką a kością krzyżową. Badając za życia przez pochwę, można było 
wyczuć guz odporny, ściśle zrośnięty z odbytnicą; wprowadziwszy palec w od
bytnicę napotykało się powyżej zwieracza otwór, stanowiący środek dużej tw ar
dej massy. nie zmieniającej położenia przy poruszaniu macicy.

Za przyczynę powstania zorganizowanego wysięku przy zapale
niu około odbytniczej tkanki, poczytuje szłusznie Boens  noszenie 
przez lat 24 wieńca macicznego (pessarium), który wywierał bezu
stanny nacisk na macicę i kiszkę prostą, zwiększający się przy każdym 
perjodzie lub nagromadzeniu kału. W innych wypadkach zapalenie 
tkanki około odbytniczej jest następstwem zapalenia otrzewnej w ja 
mie brzusznej lub miedniczej, które szerzy się i na tkankę łączną; to
warzyszy sprawom połogowym, nakoniec zależeć może od cierpienia 
samej kiszki (zapalenie, owrzodzenie); odpowiednio do przyczyni i same 
objawy ulegają różnym zmianom. Zapalenie kiszki przebiega zwykle 
w sposób ostry, jest połączonem z ciążeniem i boleni, napieraniem i bo
lesnym stolcem, przytem bywa gorączka, a cała sprawa kończy się 
najczęściej wytworzeniem ropnia. Badanie kiszki za pomocą palca 
jest niezmiernie bolesnem, z tyłu z boków, a niekiedy ze wszystkich 
stron wyczuwamy odporne obrzmienie, które unieruchamia i zaciska 
kiszkę. Przy zejściu w zropienie wyczuwamy naturalnie chełbotanie. 
Ropień otwiera się albo na zewnątrz w pobliżu odbytu, albo do wnę
trza kiszki, rzadziej już do pęcherza, pochwy lub macicy, poczem albo

1) S c h m i d t a  Jahrb . f. 1856 I I  p. 315.
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pozostają przetoki, albo też następuje sposoczenie na znacznej prze
strzeni i śmierć wśród objawów ropnicy.

Rozpoznanie wtedy tylko staje się pewniejszem, jeżeli dokładnie 
badamy przez odbytnicę, a u kobiet i przez pochwę. Mimo to jednak 
przy największej staranności napotykamy na znaczne trudności, prze
szkadzające do rozpoznania jakości guza, czasami nawet niepodobna 
się przekonać w ogóle czy istnieje guz podobny. 1)

3) Z w y r o d n i e n i e  ś c i a n  w o d b y t n i c y  i k i s z c e  z s t ę 
pu j ące j .  Przedewszystkiem wypada tu wymienić skurczenie się 
i zgrubienie ścian kiszkowych skutkiem sprawy dysenterycznej oraz 
obecności raka odbytnicy, na drugim planie dopiero stawiamy zwęże
nia skutkiem zapaleń nieżytowych, zabliznionych owrzodzeń i obecno
ści narośli polipowych. 1 2)

a) P o z o s t a ł o ś c i  po b i e g u n c e k rw a w ej (d y se n te ry a ). 
W wypadkach podobnych nie tylko mamy do czynienia z bliznami po 
owrzodzeniach, ale również z ogólnem skurczeniem się kiszki, będącem 
następstwem przebytej sprawy zapalnej; coś podobnego, chociaż 
w niższym stopniu, widzimy również po przebyciu przewlekłego nie
żytowego zapalenia kiszki. Blizna po nieznacznej utracie substancyi: 
,,składa się z miejsca, z którego wznoszą się brodawkowate wyniosło
ści błony śluzowej (są to przedłużone brodawkowate brzegi dawnego 
owrzodzenia), po rozsunięciu ich widzimy dopiero podstawę włókni- 
sto-surowiczą blizny. Przy znaczniejszej utracie tkanki, brzegi owrzo
dzenia nie mogą się zbliżać do siebie; tkanka zastępująca błonę śluzo
wą zajmuje dosyć znaczne przestrzenie, zamienia się w głębszych 
swych warstwach w pęczki i powróżki włókniste, sterczące listewko- 
wato do wnętrza kiszki, krzyżujące się w różnych kierunkach; dosyć 
często tworzą one zdwojenia koliste lub w rodzaju zastawek wystają
ce, skutkiem czego powstaje szczególnego rodzaju zwężenie światła 
kiszki." ( Rok i t a ns ky) .  Poniżej tych zwężeń bliznowatych znaj-

1) Do bardzo rzadko zdarzających się. przyczyn uciskających należy 
zwichnienie kości ogonowej ku przodowi, przyczem odbytnica ulega znacznemu 
zwężeniu, zaparcie trwa ciągle i jest połączone z ciągiem bolesnem napiera
niem. Usuwamy cierpienie, odchylając kość zgiętą ku tyłowi (Bonnafond 
w S c h m i d t a  J a h r b . f .  1860. I  p .  218 ) .

2 ) O  naroślach polipowatych mówić będziemy obszerniej na innem 
miejscu.

Bibl. Um. Lek.-—Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch. 32
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dujemy częstokroć po nad zwieraczem wrzód modzelowaty, utrudnia
jący jeszcze wyleczenie. 1)

Blizny po gruźliczych owrzodzeniach, rzadziej stają się przyczy
ną zwężeń za życia, gdyż choroba prędzej wywołuje zejście śmiertel
ne, zanim może się wytworzyć znaczniejsze zwężenie.

b) Z w y r o d n i e n i e  r a k o wa t e .  Z całego przewodu kiszko
wego odbytnica i kiszka zgięta najczęściej ulegają rakowemu zwyrod
nieniu. Wedle S c h u h a 2) rak występuje tu w czworakiej formie: 
1) Najczęściej jako d o ł e c z k o w a t y  r ak  n a b ł o n k o wy ,  rozwija
jący się około odbytu lub głębiej w postaci narośli czerwonej, twar
dej, dosyć płaskiej, sprawiającej znaczne dolegliwości przy siedzeniu, 
a szczególniej oddawaniu stolca, na powierzchni ulega narośl rozpado
wi; niekiedy tworzy ona wyniosłość pierścieniowatą i szerzy się ku 
górze. Powierzchnia narośli jest pomarszczoną, pokrytą szczelinami, 
a za naciśnięciem występuje gdzieniegdzie biała, mazista massa. 
Zwężenie przytem rzadko bywa znacznem. Choroba powstaje po 40 
roku życia i ciągnie się 2 —4 lat. 2) Na r o ś l  rd zeniakowata 
(Fungus medullaris) zdarza się rzadko, niekiedy bywa to ograniczony 
do niewielkiej przestrzeni rak strzępiasty-rdzeniak, a wtedy jest bar
dzo podobnym do poprzedniej formy. Rak strzępiasty jest lepiej 
unaczynionym, koloru niebieskawego, za dotknięciem krwawi, a po 
usunięciu lepkiej powłoczki widzimy jego powierzchnię drobno-łusecz- 
kową lub strzępkowatą. 3) R ak g a l a r e t o w a t y  szerzy się czę
sto i na kiszkę zstępującą. Miejsca nieowrzodzone przedstawiają się 
jako powierzchnia szara, ziarnista lub pokryta wyniosłościami broda- 
weczkowemi, z których za naciśnięciem wypływa lepki płyn. Ponie
waż rak łatwo ulega rozpadowi, zwężenie rzadko bywa znacznem, 
choroba i tu ciągnie się 2—4 lat. 4) R ak- wł ókn i a k  powstaje zwy
kle na miejscu przejścia odbytnicy w kiszkę zgiętą, rzadko kiedy roz
wija się niżej. Odznacza się twardością i odpornością, a ponieważ 
kurczy się bliznowato, łatwo wywołuje zwężenie, zwłaszcza gdy pier- 
ścieniowato otacza kiszkę. Przy tej formie raka zdarzają się bardzo 
często zrosty z kością krzyżową, gruczołem krokowym i innemi przy- 
ległemi częściami, przyczem odbytnica zostaje unieruchomioną. 
W zwyrodnieniu rakowatem brać może udział macica, tylna ściana 
pochwy, pęcherz oraz tkanka łączna w jamie miednicy.

1) S c h u h O ester. Zeitsckr. f. pract. Heilk. I I .  31. 1866.  
2) W ien. med. Wochenschr. XI. 16. 18. 19. 1861.
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Pod nazwą przerostu zrazików gruczołowych opisuje Rein-  
h a r d t  1) pierścieniowate zwężenie odźwiernika i odbytnicy, które 
tna być następstwem zgrubienia błony śluzowej i przerostu jej gru
czołów, na pierwszy jednak rzut oka przedstawia wiele podobieństwa 
do raka rdzeniaka. Są to zdaje się też same nowotwory, które przez 
F o r s t e r a  i W a g n e r a  * 2) były opisywane jako istotne raki. 
(Rakowce stożkowato-komórkowe).

Badanie za życia chorego wykazuje, szczególniej w pierwszej 
formie niepodatną twardość skóry i tkanki podskórnej otaczającej od
byt, twardość zajmuje czasami całe krocze. Jeżeli nowotwór nie jest 
umiejscowionym zbyt wysoka i może być dosięgniętym palcem, wy
czuwamy nierówne wyniosłości guzowate błony śluzowej, tworzące 
mniej lub więcej znaczne pierścieniowate zwężenie kiszki. Przy dal
szym rozwoju raka i powstaniu grzybowatych narośli cały przestron 
kiszki zamienia się na maleńki okrągły otworek lub niewielką 
szparkę.

c) Ze zmian przytoczonych w drugim szeregu, wymieniamy 
przedewszystkiem zwężenia będące następstwem zapaleń i wysięku 
w tkance podśluzowej, są to zwężenia pierścieniowate albo też ogra
niczone do niewielkiej przestrzeni, mającej 1—2" długości. Niekiedy 
zgrubienie nie jest jednostąjnem w całym obwodzie, z jednej strony 
jest znaczniejszem jak z drugiej, skutkiem czego kiszka zamienia się 
w kanał skręcony. Do tejże kategoryi należy skurczenie się odby
tnicy ze zgrubieniem ścian, będących następstwem wiewióra 3) (ulcus 
venereum) lub rzeżączki. Ta ostatnia może nawet wywołać owrzo
dzenie, „które odznacza się umiejscowieniem w niewielkiej odległości 
od zwieracza, kształtem okalającym, zatokowatemi brzegami i modze- 
lowato pościąganem dnem.“ ( Rok i t a ns ky) .  Nie we wszystkich 
wypadkach można wykazać z całą ścisłością przyczynę zapaleń, do
prowadzających ostatecznie do zwężeń. Nie należy się jednak dzi
wić, że odbytnica jest tak skłonną do spraw zapalnych, gdyż bardzo 
często bywa wystawioną na podrażnienie ze strony twardego kału 
i ciał obcych do niego domięszanych. U kobiet, które w ogóle czę-

1) Chariteannalen, II . 1. 1851 H a n s t e i n ,  de hypertrophia follicu- 
lari membr. mucosae intest. Disa. inaug. Berolini. 1858.

2) S c h m i d t ’a Jahrb . f. 1859.  I  p. 37.
3) G o s s e l i n  Arch. gen. Dec. 1854.

32*
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ściej ulegają temu cierpieniu jak mężczyźni, ważną rolę odgrywa 
sprawa porodowa, często też zdarza się, że choroba przewlekła odby
tnicy datuje się od ciężkiego porodu. R o b e r t  widział w podobnych 
razach za pomocą wziernika, wzniesienie czerwone, włókniste, ziarni- 
nowe, niekiedy pokryte powierzchownemi owrzodzeniami, tworzyło 
ono pierścieniowate zwężenie, obok którego rozwija się ropne zapale
nie tkanki łącznej, powstają przetoki, a nawet próchnienie kości ogo
nowej. Daleko rzadszą przyczyną zwężenia jest zranienie odbytnicy 
i powstająca w następstwie blizna. C u r l i n g  widział coś podobnego 
u dziecka 15-letniego, któremu na 10 miesięcy przed śmiercią przy 
nieumiejętnem dawaniu lawatywy przebito kanką strzykawki wspól
ną ścianę pomiędzy odbytnicą i pochwą. Dokoła blizny znaleziono 
ślady małych wrzodków błony śluzowej, a tuż poniżej blizny (na 1 
cal nad odbytem) średnica kiszki dochodziła zaledwie do 1/8 cala, 
tkanki otaczające były zgrubiałe i twarde, powyżej zwężenia odby
tnica znacznie rozszerzona. Rajczęstszem siedliskiem podobnych zwę
żeń jest dolna część odbytnicy, na 2 — 3 cali powyżej odbytu, dlatego 
też łatwo można je dosięgnąć palcem. 1)

Obj awy.  Bezpośredniem następstwem zwężenia kiszki pro
stej i zgiętej, jest utrudnione wydalanie mass kałowych, nagromadzo
nych powyżej zwężenia, kał odchodzi w kawałkach o małej średnicy 
i częstokroć w zmienionej formie. Ruch robaczkowy w częściach 
zdrowych kiszki spycha coraz większe massy kału ku zwężeniu, co 
się staje powodem bólów przykrych, napierających, podobnych do bó
lów porodowych. Przy ciągiem zatrzymaniu kału powyżej zwęże
nia musi się z czasem wytworzyć roszerzenie odbytnicy a nawet kiszki 
grubej zstępującej, powstaje wtedy rodzaj torby, wypełnionej kałem 
i produktami jego rozkładu (gazy). Zależnie od stopnia i długości 
trwania zwężenia, rozszerzenie zajmuje mniejszą lub większą część 
kiszki zstępującej, i może się stać powodem pomyłki w rozpoznaniu. 
Jeżeli bowiem przy zatrzymaniu kału, ten wypełni mocno kiszkę roz
szerzoną, chorzy uskarżają się na ból w lewym dole biodrowym, a le-

1) C u r l i n g  (1. c. p. 85) przy zwężeniach nierakowatych znajdywał 
drobne wypukłości i narosły na błonie śluzowej kiszki odbytnicy, które zape
wne powstały skutkiem niejednostajnego zgrubienia tkanki podśluzowej i bło
ny śluzowej. Zwykle przytem odpływa obficie śluz z odbytu. B r o d i e  
(Med. Gaz. Vol. L X ) mówi także o stanie tym, jako o następstwie połogów 
przebytych, co zupełnie jest zgodnem z przytoczoną wyżej obserwacyą 
R o b e r t a .
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karz wyczuwa w miejscu bolesnem mniej lub więcej wyraźną guzo
watość ciastowatą lub nierówną, ruchomą, która może łatwo być 
wziętą za guz rakowaty, rozwijający się albo w samej ścianie kiszki 
albo też obok niej. Tym sposobem przytrafić się może, że bierzemy 
następstwo zwężenia za główne cierpienie, a nie zwracamy zupełnie 
uwagi na zwężenie, które jest przyczyną wszystkich zmian. Od po
myłki może nas ochronić dokładne śledzenie za przebiegiem choroby, 
lub powtarzanie badania w różnej porze dnia, jeżeli mamy do czynie
nia z chorobą już rozwiniętą. Guz w miarę wypełnienia, to jest za
leżnie od wypróżnień, zmienia się znacznie pod względem objętości 
i kształtu, czemu odpowiada ton przy opukiwaniu, który raz bywa 
zupełnie tępym, to znowu jawniejszym a nawet przechodzi w bębni- 
sty, i to w miarę tego, czy kiszka jest wypełnioną przeważnie kałem, 
czy też gazami. Niekiedy przy głębszym nacisku słychać szmer 
bulgotania, który zawsze powstaje przy przechodzeniu powietrza lub 
gazu przez wodę.

Zwiększony ucisk, wywierany przez nagromadzony kał i gazy 
na ścianę kiszki, wpływa na uszkodzenie czynności jej błony mięśnio
wej. Skutkiem tego kiszka zstępująca ulega bezwładowi (atonia), 
podobnie jak wszystkie przyrządy jamiste opatrzone mięśniami, skoro 
ulegają zbyt silnemu lub długo trwającemu rozszerzeniu. W począt
ku choroby zwiększona czynność mięśniowa kiszek, skutkiem usiło
wań przepchnięcia kału przez miejsce zwężono, wpływa na przerost 
mięśniów, w dalszym jednak przebiegu cierpienia, zbyt silne i nie-

1)  C r u v e i l h i e r  w jed n y m  w ypadku  ra k a  o d b y tn icy , po łączonego  
z gw altow nom i bó lam i w kiszce z s tę p u ją c e j, u trzym uje  że. w idział n as tęp u jące  
objaw y: „1 S. iliague du colon se dessinait a trauers les parois abdominales
amincies sous la formę de bosselures extremevienl considerables; a chague douleur 
on sentait lintestin se duręir u. la maniere de Cuterus dans l'acćouchement.“ P o -  
d o b n em  je s t  spo strzeżen ie  F e r r a l ’a  (Dubl. journ. of. med. sc. Jan. 1843) 
P ew na k o b ie ta , licząca 50  la t, m iew ała  n iek iedy  boleści w p raw e j połow ie 
b rzucha i op ieszałe  sto lce , nak o n iec  z ap a rc ie  s ta ło  się b a rd z o  u p a r te m , w y s tą 
p ił  n a p a d  k o lk i, p rzy czem m ożna było w idzieć ru ch  robaczkow y  k iszk i g r u b ej .  
Z m a rła  po w prow adzeniu  dn ia  p o p rzed n ieg o  ru rk i przez  o d b y t dosyć w ysoko, 
co w yw ołało b ó l, u p ad ek  sił, przyczem  odeszło nieco k a łu . P rz y  se k cyi z n a 
leziono k isz k ę  z s tęp u jącą  ro zsze rzo n ą  aż do połow y, w połow ie zaś je j  istn ia ło  
zw ężenie ta k  znaczne, spow odow ane ra k o w a te m zw yrodn ien iem  śc ian , że  z a 
ledw ie p ió ro  gęsie  p rzechodzić  m ogło p rzez  o tw orek . Poniżej zw ężenia aż do 
odbytu  k iszka  znaczn ie  skurczona .

2) S c h r ó d e r  van d e r  K o l k  ( S c h m i d t a  Jahrh, 1854. I I  223) 
w idział zm ianę tę  rozw in iętą  w w ysokim  s to p n iu  na  zw łokach pew nego  m ężczy-
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ustanne rozszerzenie bierze przewagę wywołując porażenie kiszki, po
mimo zgrubienia jej ścian. Łatwo zrozumieć, że bezwład mięśniowy 
ze swej strony sprzyja nagromadzaniu się kału i zwiększeniu rozsze
rzenia kiszki. Nawet wydalanie gazów wywiązujących się, jest utru - 
dnionem z przyczyny upadku czynności mięśniowej kiszki zstępującej, 
co daje powód do wystąpienia nowego objawu, to jest mocnego wzdę
cia brzucha. Jak zresztą długo zaparcie bywa znoszonem w podo
bnych razach, o tem świadczy obserwacya F a l l o t a, * l) który nad
mienia, że przy raku kiszki odbytnicy chory nie oddawał kału przez 
61 dni, co jednakże nie zagrażało życiu.

Gazy wydalane z trudnością, lub wcale nie wydalane przez od
byt, rozszerzają kiszkę zstępującą a następnie poprzeczną do której 
wedle praw fizycznych dostawać się muszą. Brzuch powyżej pępka 
jest mocno wzdętym, daje ton jawny lub bębnisty przy opukiwaniu, 
ulega napięciu i bywa bolesnym przy naciskaniu. Możemy nawet 
widzieć poruszenia spowodowane w kiszkach przechodzeniem gazów 
z jednej części do drugiej, przyczem chorzy i lekarz słyszą wyraźne 
burczenie głośne (borborygmi), jednocześnie około pępka, zprawej lub 
lewej strony powstają wzniesienia, dające ton bębnisty przy opuki
waniu. Mocne wypełnienie kiszki poprzecznej unosi przeponę ku gó
rze, wywołując przytem bicie serca, duszność, niekiedy w tak wyso
kim stopniu, że chorzy obawiając się zaduszenia, rozrywają swe su
knie, czoło pokrywa się potem, jednem słowem występuje obraz pra
wdziwego astmatycznego napadu.

Dalszy przebieg choroby zależy od natury zwężenia. Jeżeli 
zwężenie nie ulega zmianom, jak to widzimy przy kurczeniu się ścian 
kiszkowych i bliznach, objawy chorobowe z jednakiem natężeniem 
trwają latami całemi. Przy znacznych nawet zwężeniach odbytnicy 
może zajść pomyłka w rozpoznaniu, jeżeli zamiast zaparcia występuje 
pozorna biegunka. Podrażnienie nieżytowe kiszki, sięgające znacznie 
ku górze, powoduje wydzielanie obfitej ilości śluzu, który rozrzedza 
kał nagromadzony. Przy mocnem napieraniu chory oddaje stolec 
rzadki, śluzowy, z mięszany z krwią, w niewielkiej ilości; to bardziej 
zwraca uwagę lekarza, aniżeli drobne ziarenka twardego kału domię-
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zny, u którego początek kiszki grubej około zastawki B a u k in ’a tak był zwę
żonym, ze zaledwie można było przeprowadzić gruby drut przez zwężenie. 
Dolna część jelita biodrowego była bardzo rozszerzoną, pomimo to że błona 
mięśniowa miała grubości 2 linije.

1) S c h m i d t a  Jahrb. f. 1838,  I  p. 180.
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szane do podobnego wypróżnienia. Lekarz sądząc, że ma do czynie
nia z biegunką, daje środki wstrzymujące, nie rozpoznaje istotnego 
cierpienia, aż nakoniec raz wprowadziwszy palec do odbytnicy, prze
konywa się, żc przyczyną cierpienia jest zwężenie kiszki. 1) Często 
chorzy miewają przytem bóle krzyża, szerzące się aż na uda, a w po
bliżu zwężenia powstają ropnie, dające powód do wytworzenia się 
przetok kiszkowych. 2) Z biegiem czasu, jeżeli cierpienie nie zosta
nie usuniętem, ciągle wzrastający bezwład rozszerzonej kiszki powo
duje wystąpienie groźnych objawów. Objawy podobne występują 
tem wcześniej, jeżeli zwężenie czyni postępy, widzimy to szczególniej 
przy zwiększającym się nacisku od zewnątrz lub przy rozwoju raka. 
Trudność oddawania kału, będąca następstwem podobnego stanu, 
wzrasta coraz bardziej, aż nakoniec dosięga szczytu natężenia. Wszyst
kie objawy wzmagają się, a chory przestaje zupełnie oddawać kał; 
części zdrowe kiszki wtłaczają ciągle nowe ilości kału do rozszerzonej 
i obezwładnionej części, tak że nakoniec przychodzi do rozdarcia po
wyżej zwężenia, zwłaszcza w tych wypadkach, gdzie ściany rozcią
gnięte zmiękły skutkiem przerodzenia rakowego lub surowiczego na- 
cieczenia.

Przyczyną rozdarcia może być również owrzodzenie błony ślu
zowej jako następstwa zbytniego rozszerzenia, i to nie tylko zaraz 
po nad zwężeniem. Widziano naprzykład rozerwanie kątnicy przy 
zwężeniu w kiszce zgiętej. Jeżeli pęknięcie nastąpi na części swobod
nej, to jest ku jamie brzusznej, wtedy szybki rozwój śmiertelnego za
palenia otrzewnej jest rzeczą nieuniknioną. Tak szybkiemu zejściu 
zapobiegać może wytworzenie się tak zwanych ropniów kałowych 
lub zrostów kiszki rozszerzonej ze ścianą brzuszną. Zawartość kiszki 
po przedziurawieniu styka się bezpośrednio ze ścianami brzusznemi, 
wywołuje w nich zapalenie i zropienie, a stosownie do miejsca zrostu 
powstaje ropień w okolicy biodrowej lewej, Nieco wyżej lub z boku,

l) S c h u h  ro b i uw agę, że p rzy  ra k u  g a la re to w a ty m  k iszk i p ro s tej ,  
byw a w ypływ  śluzo w o -ro p n y  a  n aw et k rw aw y . Z aw sze się to  z d a rza  p rzy  
p rzero d zen iu  zw ieracza , a j e s t  n a s tę p s tw e m  p ę k a n ia  d ro b n y ch  to rb ie li  i w y le 
w ania się m assy  g a la re to w a te j z zag łęb ień  rako w y ch .

2) C u r l i n g  n ap rzy k ład  p rz y  sekcyi zn a laz ł u pew nej k o b ie ty  zw ęże
n ie  odby tn icy  w o d leg łośc i je d n e g o  c a la  od odby tu , tuż  po n ad  zw ężeniem  
zn a jd o w ało  się duże o w rzo d zen ie , z k tó re g o  w ychodziła  p rz e to k a  do pochw y. 
W  innych  razach  p rz e to k i o tw ie ra ją  się w pobliżu  o d b y tu  pom iędzy  p o ś la d k a 
m i. Z g ru b ia łe  tk a n k i d oko ła  o d b y tu  są  w tedy podm inow ane w ró żn y ch  k ie 
ru n k ach .
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z którego po otworzeniu wylewa się ropa cuchnąca, zmieszana z ka
łem, ostatecznie powstaje tym sposobem sztuczny odbyt (anus prae- 
ternaturalis).

Zejście podobnego rodzaju należy jednak do rzadkości, daleko 
częściej odżywianie chorego upada coraz bardziej skutkiem ciągłego 
zaparcia, zaburzeń w trawieniu, oraz podrażnienia błony śluzowej 
kiszki grubej] (odpływ śluzu, mocne bóle przy oddawaniu stolca, wy
twarzanie się przetok), powoli rozwija się gorączka trawiąca, która 
powoduje śmierć. Rozumie się samo przez się, że ulga spowodowa
na utworzeniem się sztucznego odbytu, wtedy tylko jest stałą i budzi 
pewne nadzieje, jeżeli zwężenie odbytnicy nie polega na groźnem dla 
życia cierpieniu, to jest na rozwoju raka.

Przy raku kiszki prostej lub zgiętej prędzej lub później nastę
puje rozpad i sposoczenie nowotworu, bóle szerzące się z krzyża na 
uda ciągle się wzmagają, z odbytu wypływa krwawa i cuchnąca po- 
soka, dokoła niego powstają ropnie z zatokami, występuje gorączka 
trawiąca, siły upadają, aż nakoniec zupełne wycieńczenie kładzie 
kres życiu. Miejscowe badanie za pomocą palca wykazuje obecność 
w kiszce wrzodu, otoczonego brzegiem wyniosłym, twardym, z dnem 
nierównem, pokryłem grzybowatemi naroślami. W tym okresie cho
roby dwa objawy zwracają naszą uwagę. Przedewszystkiem uparte 
zaparcie stolca, które dotąd było stałym objawem, ustępuje nieco 
podczas owrzodzenia nowotworu, gdyż narośle sterczące do światła 
kiszki ulegają zniszczeniu. Przy dalszych okresach raka przełyku 
ustępuje niemożebność jedzenia, chory przyjmować może znowu po
karmy; coś podobnego mutatis mutandis dzieje się i przy raku odby
tnicy, z wielką ulgą dla chorego następują wypróżnienia bardzo obfite, 
zmięszane z krwią i posoką. Podobne wypróżnienia obok istniejącej 
gorączki trawiącej przekonywają aż nadto lekarza, jak błahe są na
dzieje chorego, doznającego ulgi. W wielu razach powstaje niemo
żność zatrzymania kału, ponieważ zwieracz odbytu uległszy rakowe
mu zwyrodnieniu nie jest w stanie zacisnąć odbytu. Przy nadymaniu 
się występuje z odbytu czerwona massa nowotworu, zamykająca cały 
otwór. Drugi objaw, o którym należy wspomnieć jest następstwem 
zrostu zwyrodnionej kiszki z częściami przyległemi, i przechodzenia 
na nic owrzodzenia. Jest nim więc powstawanie przetok do pęcherza, 
części płciowych kobiecych i t. d., podobne przetoki do tchawicy, 
oskrzeli i t. d. widzimy przy raku przełyku. 1) 1

1 W  je d n y m  w y p ad k u  ( Pruger Vierteljahrsschr. 1854. IV. 33)  k isz ka  
p ro s ta ,  k tó re j  śc iana  p rz e d n ia  u legła  r a k o w e m u  zw yrodn ien iu  łączyła się z tor-
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Już w pierwszych okresach choroby, rak kiszki przechodząc na 
tylną ścianę pęcherza, może wywołać zaciśnięcie ujścia moczowodów, 
doprowadzić do zastoju moczu w nich, oraz w miedniczkach, poczem 
następuje zupełne zwyrodnienie nerki (hydronephrosis), jak otem czę
sto przekonywa sekcya robiona na zwłokach podobnych chorych. Je
żeli w dalszym okresie choroby owrzodzenie przebija massę łączącą, 
wtedy powstaje przetoka, a opłakany już przedtem stan chorego, sta
je się prawdziwie męczeńskim, gdyż przez odbyt odpływa ciągle mocz, 
a przez cewkę odchodzą gazy, kał i resztki pokarmów, np. pestki 
owoców. Tak przykremu cierpieniu uległo dwóch znakomitych le- 
karzów, to jest B ro u s s a i s  i F o rm e y ,  historye ich choroby, oraz 
opis choroby sławnego artysty dramatycznego Ta i my  (zmarł na 
zamknięcie zupełne odbytnicy), zostały pomieszczone w pouczającej 
pracy S t a n b'a 1). Jeżeli powstanie przetoka do pochwy, przez 
otwór sromny zaczyna odchodzić kał i gazy, W rzadkich bardzo ra
zach rakowato zwyrodniona kiszka nie jest zrośnięta z częściami przy
ległemi. W podobnych wypadkach po przedziurawieniu zawartość 
dostaje się do jamy brzusznej i wywołuje śmiertelne zapalenie otrze
wnej.

Zejście śmiertelne może nastąpić wcześniej, zanim jeszcze nowo
twór ulegnie rozpadowi, zaparcie spowodowane zwężeniem dosięga 
najwyższego stopnia, chory zupełnie przestaje oddawać kał, poczem 
występują objawy znane powszechnie pod nazwą m i s e r e r e  (ileus). 
B a mb e r g e r  (p. 462) opisuje następujący wypadek: mężczyzna 40- 
letni, zdrów na pozór, po obfitem spożyciu soczewicy dostał nagle bo
leści, wzdęcia, zaparcia stolca i womitów, które trwały przez trzy dni 
aż do śmierci. Sekcya wykazała pierścieniowate zwężenie w kiszce 
zgiętej, spowodowane rozwojem raka w tkance podśluzowej, zwężenie 
jednak było tego rodzaju, że mało bardzo wpływało na zmniejszenie 
przestronu kiszki, która w samem zwężeniu i nieco powyżej, była zu
pełnie zapchaną znaczną ilością niestrawionej soczewicy. Ponieważ 
objawy zupełnego zamknięcia kiszki, mogą być następstwem nietylko 
raka, ale w ogóle wszystkich chorób utrudniających posuwanie się ka
łu w kiszkach, przeto rozbierzemy je szczegółowo po opisaniu wszyst
kich stanów, których ostatecznem zejściem jest mi s e r e r e .

bielą bąblowcową, wielką jak  pięść, umieszczoną w fałdach D o u g l a s a .  
Z torbieli do kiszki dostawały się zniszczone i całe pęcherzyki bąblowca.

l) Schweitzer. Zeitschr. X. F. T. I. Zeszyt 3. 1 839 i S c h m i d t ’a
Jahrb . 1840 . T. XVI  p. 219.
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Opisywaliśmy dotąd zwężenia kiszki prostej i zstępującej, jako 
przyczynę utrudnionego oddawania kału, wspominaliśmy tylko nawia
sowo, że posuwanie się exkrecyi może być utrudnionem wyżej w kiszce 
grubej lub cienkiej skutkiem zgięcia, skurczenia się lub zaciśnięcia od 
zewnątrz. Rozpoznanie podobnych stanów jest nierównie trudniejszem, 
aniżeli w wypadkach dotąd opisywanych, ponieważ niedostaje nam dwóch 
najważniejszych objawów, t. j. nie możemy bezpośrednio przekonać się
o istnieniu zwężenia i kał nie przedstawia charakterystycznej zmiany 
co do kształtu, ostatni objaw tam tylko mieć może miejsce, gdzie zwę
żenie znajduje się w pobliżu odbytu. Cokolwiek by twierdzono, przy
znać należy, że rozpoznanie przeszkód, umiejscowionych w wyższych 
częściach kiszek, należy do najtrudniejszych zadań dla lekarza, a od- 
różnienie ich od zaparcia nie polegającego na materyalnych zmianach, 
przez czas długi może być zupełnie niemożebnem. Badanie brzucha 
nie doprowadza w razach podobnych do wielkich rezultatów, co naj
wyżej udaje się zauważyć nagromadzenie gazów powyżej zwężenia 
lub guzy kałowe, które mogą być uważane za chorobliwie zmienione 
przyrządy lub nowotwory. Trudno bardzo odróżnić, czy zwężenie 
istnieje w kiszce cienkiej lub grubej. Niektórzy utrzymują, że przy 
umiejscowieniu zwężeń wysoko w kiszce cienkiej, ilość oddawanego 
moczu zmniejsza się, a nawet chory przestaje go zupełnie oddawać, 
nie stwierdzają tego jednakże wszystkie obserwacye, jeżeli ob
jaw podobny występuje, to łatwo można go wyjaśnić tą okolicz
nością, że przy wysoko położonych zwężeniach płyny użyte szybko
i prawie stale zostają wyrzucone na zewnątrz, czego nie można po
wiedzieć o zwężeniach kiszki grubej. Daleko pewniejszemi są nastę
pujące cechy. Jeżeli zwężenie znajduje się w kiszce grubej, wtedy 
od samego początku cały brzuch jest mocno wzdętym przez nagroma
dzone w kiszkach gazy; przeciwnie przy zwężeniu kiszki cienkiej 
wzdęcie ogranicza się okolicą pępkową, gdy tymczasem miejsca odpo
wiadające kiszce grubej są zapadnięte i miękkie. Amu s s a t  radził 
ułatwiać zbadanie przy pomocy lawatyw, ale i ten sposób mało przy
nosi korzyści. Jeżeli kiszka przyjmuje i zatrzymuje małą tylko ilość 
płynu zastrzykniętego, wtedy można przypuszczać, że zwężenie znaj
duje się w kiszce zstępującej lub zgiętej, w przeciwnym razie sądzą, 
że przeszkoda istnieje wyżej w kiszce grubej lub nawet dopiero
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w cienkiej l). Ciekawym bardzo ze względu na rozpoznanie był wy
padek opisany przez Bo u r d o n a  2). W wypadku tym, skutkiem prze
wlekłego zapalenia powstało tak znaczne zgrubienie zastawki Bau- 
h in ’a i zwężenie samego otworu, prowadzącego z kiszki cienkiej do 
grubej, że zaledwie koniec palca wskazującego, można było przezeń 
przesunąć. Choroba rozpoczęła się silną kolką, do której przyłączył 
się później ból umiejscowiony w okolicy kątnicy, wzdęcie i napięcie 
brzucha, oraz womity. Najważniejszym objawem był guz jajowaty, 
niekiedy nierówny, dający się wyczuć w dolnej części brzucha z pra
wej strony, za naciśnięciem guz znikał wśród wyraźnego szmeru bur
czącego, a po kilku minutach wracał na miejsce poprzednie. Guz po
dobny jest charakterystycznym dla zwężeń otworu prowadzącego 
z jelita biodrowego do kątnicy fostium ileo-coecule) 3). Skoro tylko 
znaczna ilość kału nagromadzi się po wyżej miejsca zwężonego, pow
staje w okolicy podbrzusznej prawej guz, który znika, jak tylko na
cisk zewnętrzny przepchnie kał przez zwężenie; ponieważ przytem 
przechodzą i gazy, słyszymy wyraźne burczenie. Guz powstaje na 
nowo, gdy świeże massy kału nagromadzą się; kolejne znikanie i po
wstawanie guza trwa tak długo, dopóki zwężenie nie dosięgnie wy
sokiego stopnia, poczem już przepędzanie kału staje się niemożliwem. 
Coś podobnego miało miejsce w wypadku B ourdon ’a, gdzie ostate
cznie nastąpiło owrzodzenie, przedziurawienie jelita i śmiertelne zapa
lenie otrzewnej. W innych razach choroba pod formą „habitualnego 
zaparcia" trwa latami całemi, aż nakoniec kiszka zostaje zupełnie 
zamkniętą, jużto skutkiem wzrostu zwężenia, już też uwięznięcia

1) I ten środek badania nie jest pewnym. W jednym wypadku 
(S c h m id t 'a  Jahrb. 1860. Ip .  331) zamknięcie kiszek było wywołanem przez 
zwężenie, leżące 16" powyżej zwieracza, a pomimo tego można było za pomo
cą rurki zastrzyknąć znaczną bardzo ilość wody.

2) Union med. 57. 1856.
3) Pod nazwą „ Typhloosleosis“ opisuje A l b e r s  (Arch. fur physiol. 

Heilk. 1851. Zeszyt 4) odkładanie się soli wapiennych w ścianach kiszki ślepej 
i otaczających ją  tkankach, przez co ruchy kiszki zostają wstrzymane, światło 
kiszki zmniejszone a ostatecznie dochodzi do zupełnego zatrzymania kału, jak 
to naprzykład miało miejsce u 10-letniego chłopczyka, który po przebyciu 
odry uległ pozornemu zapaleniu otrzewnej, z obrzmieniem i bólem w prawej 
okolicy biodrowej i ostatecznie zmarł na zatrzymanie kału Sekcya wykazała 
massy kredowate w miejscu przejścia jelita  biodrowego do kątnicy, przez co 
zastawka B a u h i n a  była bardzo zwężoną. Sole wapienne znaleziono 
również w znacznej ilości w gruczołach krezkowych.
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w niem twardych kawałów kału lub ciał obcych (naprzykład kamieni 
żółciowych), poczem występują objawy miserere.

L e c z e n ie .  1. Z a p a r c i e  h a b i t u a l n e  s t o l c a  s k u t k i e m  
be z wł a du  ki szek i mi ę ś n i ó w b r z u s z n y c h .  Każdy z lekarzy 
wie, jak często podobne wypadki zdarzają się w codziennej praktyce, 
a chociaż wiele z nich polega na zmianach ścian kiszkowych, (np. 
zrosty, zgięcia i t. d.), których rozpoznanie ścisło jest niemożebnem, 
to jednakże pozostaje jeszcze niemała liczba wypadków, które nie zależą 
od zmian materyalnych w kiszkach. Głownem naszem zadaniem w po
dobnych razach będzie pobudzenie ruchów kiszkowych i podniesienie 
czynności mięśniów brzusznych. Ze środków farmaceutycznych, które 
zwykle bywają stosowane, wymieniamy przedewszystkiem rozwalnia- 
jące (purgantia), które drogą odruchu (podrażnienie błony śluzowej 
kiszek), wpływają pomyślnie na błony kiszkowe, a to tem silniej im 
mocniej drażnią. Środki te wpływają również na powiększenie wy
dzielin, przez co twarde massy kałowe zostają rozmiękczone, a ztąd 
łatwiej dają się poruszyć i wydalić na zewnątrz. Pomimo tak do
brego działania, środki rozwalniające w tego rodzaju zaparciach stol
ca, jakiemi obecnie się zajmujemy, zasługują tylko na względne za
lecenie. Przewlekły przebieg choroby wymaga ciągłego stosowania 
środka, co znacznie osłabia jego działanie. Zmuszeni jesteśmy do cią
głego zwiększania dawki, a następnie do zastąpienia jednego środka 
drugim. Przywyknienie do bodźców stępia czułość błony śluzowej, 
pożądane odruchowe działanie nie następuje, jeżeli nie wywołujemy 
je nowemi i mocniejszomi bodźcami. Do tego przyłącza się jeszcze 
okoliczność, że pacyent będący nieraz w pełni sił, niecierpliwi się tem, 
że zmuszonym jest wywoływać jedną z najpotrzebniejszych czynności 
za pomocą środków lekarskich. Hypochondryczny nastrój umysłu 
skłania go do czytania popularnych broszur lekarskich, od nich prze
chodzi do szarlatanizmu, który tem łatwiej w błąd wprowadzić może, 
ponieważ w czasach ostatnich opiera się niby na anatomo-patologicz- 
nym kierunku nauki. Zamiast recept, w których główną rolę grała 
siarka, rzewień, aloes, jalappa i ich preparaty, chory dostaje pełne pu
dełka pigułek tajemniczego składu, które ostatecznie nie działają le
piej od poprzednio używanych środków. (Nareszcie chory znudzony 
wewnętrznemu środkami, ogranicza się do zimnych lawatyw, które co
dziennie sam sobie zadaje; niedługo jednakże cieszy się dobrym skut
kiem i tego środka. Chłodna woda działa z początku bardzo energi
cznie, po kilku jednak tygodniach kiszki przywykają i do tego bodź
ca, a pomimo zastrzykiwania wody przez długą, głęboko wprowadza-
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ną kankę elastyczną, działanie jej często zawodzi, płyn zastrzyknięty 
wypływa napowrót, przyczem odchodzi nieco gazów i parę twardych 
kawałków kału 1). Na szczęście cierpienie nie zawsze bywa tak upar
łem; te szczególniej osoby, które nie potrzebują codziennie wywoły
wać sztucznie stolca, ale tylko ud czasu do czasu w ciągu tygodnia, 
czują się bardzo znośnie przy używaniu wymienionych środków. Ły
żeczka od kawy Pulv, liguir. composit., Magnes ustae, parę pigułek 
z Rheum z lub Extract. rhei composit, filiżanka naparu ziółek St.Ger- 
main lub odwaru kruszyny (decoct. Rhamni frang.) przyjęte wieczo
rem, wystarczają do sprowadzenia stolca nad ranem; wiele osób tym 
sposobem pomaga sobie przez znaczną część życia 2).

Gdzie jednakże cierpienie rozwinęło się już w wyższym stopniu, 
nie podobna ograniczać się leczeniem łagodzącem tylko, które ostate
cznie nas zawodzi. Potrzeba starać się o pobudzenie mięśniów kisz
kowych i brzusznych nietylko drogą odruchu, ale przez bezpośrednie 
działanie, czem jedynie pomożemy radykalnie. W tym celu w now
szych czasach zalecano trzy metody, które szczegółowo rozbierzemy.

a) Z a s t o s o w a n i e  s t r y c h n i n y .  T e i s s i e r  3) był pierw
szym, który zalecał małe dawki wroniego oka przy bezwładowem za-

1) Czasami zastrzykiwania w znacznej massie pomagają, gdzie nie
wielkie ilości pozostają bez skutku. H a l l  (Monthly Journ. of. med. sc, Jan. 
1846) doświadczeniami na żywych i trupach wykazał, że obfite lawatywy, za- 
strzykiwane za pomocą długiej elastycznej kanki, nie tylko wypełniają kiszkę 
grubą, ale pokonawszy zastawkę B a u h i n ’a, dostają się do kiszek cienkich. 
Cztery funty płynu wystarczają do napełnienia całej kiszki grubej; H a l l  
wstrzykiwał żywym przeszło po 9 funtów płynu z najlepszym skutkiem. Mo
żna do tego używać letniej wody lub odwarów z ziół ( K a m p f a  „ Visceral- 
clystiere").

2) G r a v e s  (Syst. o f clin. med. Dublin 1843. p. 752) i H e i m  za
chwalają wcierania rozwalniające (Liniment z 4 części Ol. ricini i 1 części 
Tinct. Jalappae, albo też Ol. ricini § jp ,  Tinct. Colocynth. 5  s, rano i wieczo

rem wcierać w brzuch). Można polecić do wewnętrznego użycia korę szakłaku 
kruszyny (Cort. Rhamni frangul). G u m p r e c h t ,  który pierwszy zalecił ten 
środek (Hannor. Annalen. Marz. u. April 1843) , daje następujący przepis 
przygotowania go: kory starej kruszyny 5yjs z 3 jj skórek pomarań
czowych nalać dwoma flaszkami wody, odgotować dotąd, dopóki nie zostanie 
jedna flaszka płynu, pod koniec gotowania dodaje się jeszczo 3  jj.) skórek po
marańczowych i 5  jj Semin. Carci. Odwar stawia się na jeden dzień w miej
scu chłodnem, przecedza i używa raz lub dwa razy dziennie po filiżance. 
Najprościej jednak będzie odgotować w filiżance wody łyżkę mięszaniny kory 
szakłaku z jakiemkolwiek ziółkiem gorżkiem (Rad. Graminis, Summit. Mil- 
le fo l. i I. d.J

3) Jou rn . de med. de Lyon. Sept. 1845.
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parciu stolca i przytaczał kilka wypadków pomyślnego wyleczenia za 
pomocą tej metody.

Wypadki te dotyczą się osób starych, po większej części ule
głych porażeniu, ze znacznem wzdęciem kiszek. Jeżeli zważymy, że 
środek ten bywa używanym skutecznie przy biegunkach, których 
siedliskiem jest dolna część kiszki grubej oraz przy wypadnięciu od
bytnicy, skutkiem zwiotczenia ścian kiszkowych, dochodzimy do wnio
sku, że strychnina pobudza czynność mięśniów kiszki prostej, a ztąd 
jest bardzo odpowiednią przy bezwładowym ich stanie. Nie ulega naj
mniejszej wątpliwości, że zaparcie stolca może być wywołanem przez 
osłabienie kiszki odbytnicy, oraz mięśniów pomagających przy wy
próżnieniu, bez względu na to, że przyczyną tego stanu być może 
cierpienie rdzenia, przewlekły nieżyt błony śluzowej, mechaniczne 
nadmierne rozszerzenie kiszki (spowodowane obecnością zwężenia po
wyżej odbytu), lub bezwład starczy. Kał nagromadza się w podat
nej kiszce prostej i potrzeba stosować środki mechaniczne do jego wy
dalenia. Pewna kobieta 70-letnia, leczona przez Dra H e y g a t e  1), do
znawała bólów podobnych do porodowych w kiszce prostej, przyczem 
stolce były rzadkie Przy badaniu przekonano się, że kiszka była 
mocno rozszerzoną i wypełnioną bryłą kału, wielkości główki dzie
cinnej, obok której wychodził kał rzadki. Potrzeba było bryłę roz- 
kruszyć łyżeczką i wydalić sposobem mechanicznym, poczem dana la- 
watywa zupełnie oczyściła kiszkę. W takich tylko wypadkach moż
na zalecać strychninę lub wronie oko. Zdaje się, że za naszem zda
niem przemawia i ta okoliczność, że T e i s s e r  w wypadkach opisy
wanych wspomina o stosowaniu lawatyw z chłodnej wody lub Infus. 
ratanhae. Jeżeli jednak nie zwrócimy uwagi na tak ścisłe wskazanie 
dla strychniny, i dawać ją będziemy przy każdem bezwładowem za
parciu, wtedy, jak się sam o tem przekonałem, nietylko że nie nastą
pi poprawa, ale nawet może być pogorszenie stanu.

b) Ćwi c z e n i a  c i e l e s ne  i t ak z wa n a  s z w e d z k a  gi 
mn a s t y k a  l eczni cza .  W metodzie tej, bardzo dzisiaj w modzie 
będącej, zyskaliśmy ważny środek leczniczy przeciwko zaparciom 
w mowie będącym, rozumie się, jeżeli będzie stosowaną odpowiednio, 
to jest gdy działanie jest skierowane na mięśnie brzuszne i trwa przez 
parę miesięcy. Zastosowanie gimnastyki przyniosło wiele korzyści, 
i dla tego możemy ją uważać za dobry praktyczny nabytek. Inne 1

1) Lond. med. Gaz. X IX  p. 413.
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mocne ruchy ciała, chodzenie duże, podróże pieszo, konna jazda i t. d., 
są bardzo ważne jako środki popierające działanie leków (środki prze
czyszczające, wody mineralne), częstokroć jednak nie prowadzą do za
mierzonego celu, zwłaszcza gdy cierpienie jest zastarzałem. W podo
bnych razach potrzeba metodycznego ćwiczenia mięśniów, jak to wła
śnie czyni gimnastyka. Co się tyczy sposobu stosowania jej przy 
cierpieniach brzusznych, odsyłam czytelnika po szczegóły do poucza
jącej pracy Eul e n bur g a  1). Czytelnik rozmiłowany w teoryach 
znajdzie w niej wyjaśnienie sposobu działania tej metody, wprawdzie 
wiele tam istnieje hypotez, ale także i znaczna część rzeczy prawdzi
wych. Nie wdajemy się tu w bliższy rozbiór teoryi, tembardziej, że 
16 historyj chorób, przytoczonych przez E ul e n b u rg ’a, przekonywa
ją nas o wybornem działaniu gimnastyki.

Po kilkotygodniowem lub paromiesięcznem ciągłem stosowaniu 
tej metody, przekonywamy się, że bez użycia jakichkolwiek we
wnętrznych lub zewnętrznych środków uparte bardzo zaparcie ustę
puje, a jednocześnie znika zależna od niego dyspepsya, wzdęcie, na
strój hypochondryczny, oraz różnorodne współczulne objawy. Podczas 
stosowania gimnastyki leczniczej, należy usunąć wszystkie inne środ
ki, a mianowicie przeczyszczające, serwatkę i tak ulubione lawaty- 
wy z chłodnej wody 2). Niepodobna jednakże przemilczeć, że nie 
wszyscy lekarze chwalą tak bezwzględnie gimnastykę; Be r e n d  3) 
naprzykład utrzymuje, że nie widział żadnego skutku gimnastyki, je
żeli jednocześnie nie stosował środków przeczyszczających. Z tem zgo-

1) Die Heilung der chronischen Unterleibsbeschwerden durch schwe- 
dische Heilgymnastik. Berlin 1856.

2) E u l e n b u r g  pow iada: „ Jed n o c z e sn e  użycie  innych  śro d k ó w  le 
czniczych, bez  w zględu  na  d o b re  ich  dz ia łan ie  w innych  razach , p rzesz k ad za  
do o siągn ięc ia  rezu lta tó w  za pom ocą g im n asty k i leczn icze j. U żyw anie ch ło 
dnych law atyw  pow inno być zab ro n io n em , bez w zględu na  to , że chorzy  odda- 
w na do n ich  p rzyw yk li. L eczen ie  g im n asty k ą  u siłu je  pow rócić  u p a d łą  czyn
ność c a łe g o  p rzy rz ąd u  tra w ie n ia . J e ż e li  c ią g le  s to su jem y  law atyw y z ch łodnej 
wody, p rz y rz ą d y  w ydzieln icze tra c ą  sp o sobność  rozw in ięc ia  odzyskanej en e rg ii. 
P rzyzw y cza jen ie  pow oduje , że o czeku ją  n a  law atyw ę, ja k o  na  zw ykły  bodziec 
dzia łan ia ; tym  sposobem  g in ie  sk u te k  leczen ia  w p ad a jąc y  w oko, to  j e s t  d o b ro 
w olne w ypróżn ien ie . Z te g o  też pow odu za lecam  konieczn ie  p rze rw an ie  d a 
w ania ch łodnych  law atyw  p rzy  ro zp o częc iu  leczen ia  m eto d ą  g im n asty cz n ą , bez 
w zg lędu  n a  to , że ch o rzy  p rzes taw szy  n ag le  używ ać śro d k a , do k tó re g o  p rz y 
w ykli, m iew ają  z’ po czą tk u  b ard zo  znaczne z a p a rc ie .“

3) S i e b e n t e r  Bericht d. gymnastisch-orthopad. Instituts Berlin 
1855.  p. 37.
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dne są i moje własne spostrzeżenia. W szeregu wypadków leczonych 
gimnastyką zauważono, że chorzy nie znosili usunięcia zwykłych środ- 
ków, a uparte bardzo zaparcie i spowodowane tem dolegliwości, zmu
szały mnie do podawania w dalszym ciągu środków otwierających 
(aperientia) , chociaż w mniejszych dawkach.

Do tejże kategoryi co i gimnastyka należy zalecane przez 
P hoebusa  1) ćwiczenie mięśniów biorących udział przy wydaleniu 
kału. Ćwiczenia polegają na wywołaniu poruszeń kiszki prostej i mię
śniów brzusznych, z początku trwają 15 do 20 minut zanim sprowa
dzą wypróżnienie, następnie jednak bywają skracane i ostatecznie są 
zupełnie zbytecznemi. Chory robi już w pokoju te ćwiczenia (napie
ranie na kiszkę prostą, szybkie kurczenie i rozwalnianie mięśniów 
brzusznych) i powtarza je tak długo, dopóki wypróżnienie nie nastą
pi. W ciągu 4 do 8 tygodni, stare nawet osoby nabywają takiej 
wprawy w kierowaniu czynnością kiszki, iż w każdym czasie są 
w możności spowodować wypróżnienie. Jako środki pomocnicze, zale
ca się ruch całego ciała, używanie wody obficie za napój, mleko, owo
ce, miód, tłuszcze i t. d.

c) E l e k t r y c z n o ś ć .  Już A b e r c r o m b i e  (p. 172) opi
suje wypadek upartego zaparcia stolca (obserwowany nie przez nie
go), który miał być szczęśliwie usuniętym po zastosowaniu galwaniz- 
mu. Daleko ważniejszem jest następujące spostrzeżenie, opisane przez 
Cu mmi n g a  2).

Pewna kobieta przez lat 16 cierpiała na zaparcie stolca, przyczem ro z 
winęły się guzy hemoroidaltie i wypadnięcie odbytnicy; skutkiem tych dolegli- 
wości bardzo podupadła, pomimo leczenia r óżnemi środkami, nakoniec posta
nowiono zastosować elektryczność. Jeden z elektrodów umieszczono na 
grzbiecie pomiędzy okolicą lędźwiową i krzyżową, a drugi na brzuchu w okoli
cy kiszki grubej, ten ostatni przez 2 —  3 minut posuwano w kierunku kiszki. 
W dziesięć dni po rozpoczęciu kuracyi, którą powtarzano codziennie, chora 
miała naturalne wypróżnienie, a po upływie dwóch miesięcy można ją  było 
uważać za uleczoną. Podobny wypadek opisuje A b e i l l e ;  3) przy upartem  
zaparciu wystarczało posuwanie elektrodów przez parę sekund po ścianie brzu
sznej (elektryzowanie mięśniów brzusznych), aby wywołać pozywaniu i oddanie 
stolca. Postępowanie to powtarzane z początku codziennie a następnie rza
dziej, sprowadziło zupełne uleczenie, chociaż chory przez cztery lata używał 
ciągle środków przeczyszczających ostrych.

1) P rager Vierteljahrsschrift. 1856.  IV.  
2) London, med. Gaz. Jan . 1849.
3) Journ. de Brux, Mai 1 856.
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Podobne wypadki były przytaczane przez innych badaczów 1), 
i dla tego też lekarze powinni zwrócić uwagę baczną na galwanizo
wanie, jako środek przeciw zaparciom habitualnym. We wszystkich 
wypadkach zdaje się działała pomyślnie elektryczność, pobudzając 
czynność mięśniów brzusznych, warto w każdym razie rzecz tę dokła
dnie sprawdzić. M ey er 2) powiada: „Jeżeli faradyzujemy jednocze
śnie obadwa mięśnie poprzeczne brzucha (Musc. transversus abdomi- 
nis) nad grzebieniem kości biodrowej, w pobliżu brzegu zewnętrznego 
mięśnia czworobocznego lędźwi (Quadratus lumborum), wtedy na
stępują przewężenie brzucha w kierunku poprzecznym, a gdy strumień 
jest należytej siły, następuje skutek, jak gdyby człowiek stosował 
tłocznię brzuszną do opróżnienia odbytnicy i pęcherza, objawowi temu 
towarzyszy szczególny odgłos". Czy galwanizm da się zastosować do 
wywołania ruchów samej kiszki, nie jest jeszcze rzeczą stanowczo 
wiadomą, chociaż za tem przemawia wypadek obserwowany przez 
A lb e rs 'a . „Z wyjątkiem przyrządów sterczących na zewnątrz (od
bytnica, pochwa, przełyk i t. d.), do których można wprowadzić elek
trody, a zatem działać bezpośrednio strumieniem, inne przyrządy ja
my brzusznej i piersiowej usuwają się z pod wpływu strumienia, 
z przyczyny iż są otoczone mocnem pokryciem, złożonem z dobrych 
przewodników; jedynie tylko bardzo silne strumienie działać mogą". 
(Ziemssen)  3). Wyjątek stanowią tylko zboczenia w ułożeniu. Ziem- 
ssen wielokrotnie wywoływał za pomocą prądu ruch pętli kiszkowych, 
umieszczonych w dużych przepuklinach, szczególniej też w jednym 
wypadku przepukliny pachwinowej wrodzonej, pokrytej ścieńczałemi 
powłokami 4).

1) C le m e n s  deutsche Klinik. 1858. N. 34. 43. 45. i 1859.
N. 4. 5.

2) Die Electricitiit. in ihrer Anwendung auf pract. Med. 2 Aufl. Ber
lin 1861. p. 154.

3) Die Electricitiit in der Medicin. Berlin 1857. p. 12.
4) „Jeżeli strumień działał za pomocą dwóch cienkich elektrodów przez 

czas dłuższy (2 — 3 minut) na przepuklinę, przyczem natężenie jego wzmacnia
no, zauważyłem, że ruchy robaczkowe były nadzwyczaj energiczne. Przepu
klina stawała się podobną do kłębu wężów wijących się, gazowa zawartość k i
szek była przepędzana wśród głośnego szmeru, w niektórych miejscach wyczu
wałem tetaniczne kurczenie się kiszki, które po paru sekundach znikało, aby 
wystąpić znowu w innem miejscu. Wmieszczenie przepukliny nie nastąpiło 
przytem. Gwałtowne te ruchy trwały jeszcze czas jakiś po usunięeu biegunów

Bibl. Um. Lek.—Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch 33
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Przy leczeniu habitualnego zaparcia stolca, należy jeszcze zwró
cić uwagę baczną na niektóre inne okoliczności. Do nich należy prze- 
dewszystkiem j a k o ś ć  p oka r mów.  Ludzie używający wielu ja
rzyn strączkowych, ciężkich potraw mącznych, kartofli, oraz piją du
żo czerwonego wina, cierpią bardzo często na zaparcie stolca, które 
daje się usunąć tylko zmianą pożywienia. Podobne osoby powinny 
pić dużo wody, jeść owoce, komputy, mleko, oraz potrawy lekkie ro
ślinne i mięsne. Zaleca się także używanie chleba pszennego z otrę
bami (1/4 — 1/2 części otrąb), które jako części ostre mają drażnić kisz
ki i sprowadzać stolec. W razach podobnych działa skutecznie kura- 
cya winogronowa, lub serwatkowa; zalecam z dobrym skutkiem picie 
w porze wiosennej przez 3 do 4 tygodni serwatki z tamaryndami 
(Serum lactis tamarindatum) po 1 do 1 i pół funta dziennie. Wody 
mineralne, należące do działu tak zwanych roztwarzających (Karls- 
bad, Marienbad, Kissingen i t. d.), pozostają zwykle bez skutku, gdyż 
działanie ich ustaje, skoro pacyent powraca do zwykłego sposobu ży
cia. W kilku wypadkach widziałem pomyślne działanie wody Kis- 
singen-Ragoczy obok jednocześnie stosowanych kąpieli zimnych, fa
listych i natryskowych.

2) Z a p a r c i e  s t o l c a  s p o wo d o w a n e  pr zez  z wę ż e n i a  
p r z e wodu  kiszkowego.  Innem zupełnie będzie leczenie w tych 
wypadkach, gdzie mamy do czynienia ze zwężeniami kiszki prostej, 
wywołanemi przez zgrubienie lub bliznowate skurczenie jej ścian. 
Głównem wskazaniem będzie wtedy stopniowe rozszerzenie zwężenia 
za pomocą świeczek (bougies), dla ułatwienia odchodzenia kału. Przed 
zastosowaniem świeczek, należy się dokładnie przekonać, czy czasami 
kiszka nie jest uciśniętą od zewnątrz lub rakowato zwyrodnioną, 
w tych bowiem razach rozszerzenie nietylko jest bezskutecznem, ale 
może nawet zagrażać niebezpieczeństwem. Wszystkie te jednak sta
ny chorobliwe w okresach początkowych tak są do siebie podobne 
pod względem objawów, że stanowcze rozpoznanie napotyka na nie
zmierne trudności. Cu r l i ng  stawia jako zasadę, aby nigdy nie pró
bować mechanicznego rozszerzenia zwężenia, dopóki nie będziemy 
w stanie zbadać je palcem, zwykle bowiem proste zwężenia odbytnicy 
są umieszczone na 2 do 3 cali powyżej odbytu. W tych nawet razach, 
gdy zwężenie znajduje się daleko wyżej, to jest na przejściu do kiszki

stosu, poczem stopniowo wolniały. a dopiero po upływie kwandransa znikały 
zupełnie" .
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zgiętej, bywa nieco zepchniętem przez nagromadzony powyżej kał 
i daje się dosięgnąć palcem; gdyby i to nie miało miejsca, można je 
wybadać za pomocą świeczki, która doszedłszy do miejsca zwężonego, 
zagina się. Zwężenia położone wyżej są tak trudne do rozpoznania, 
że niepodobna pomyśleć o usiłowaniach rozszerzenia ich drogą mecha
niczną.

Rozszerzenie zwężenia dokonywa się najlepiej za pomocą stoż 
kowatych świeczek z kauczuku lub massy woskowej, gdy zwężenie 
jest wrażliwem i podrażnionem 1). Skoro za pomocą badania palcem 
przekonamy się dostatecznie o jakości i wielkości zwężenia, wybiera
my świeczkę takiej średnicy, aby bez użycia siły i sprawienia bólu 
przejść mogła przez miejsce zwężone. Po zwilgoceniu świeczki wodą 
z mydłem, należy ją wprowadzić bardzo ostrożnie i powolnie. .Jeżeli 
usiłowanie wprowadzenia świeczki jest połączonem z trudnościami lub 
sprawia ból, należy wziąść przyrząd cieńszy 2). po przeprowadzeniu 
świeczki przez zwężenie, pozostawiamy ją w niem przez póŁ godziny, 
można ją trzymać i dłużej, jeżeli zwężenie jest twardem i niepodat- 
nem. Powtarza się operacyę co trzeci lub czwarty dzień, i nigdy 
wcześniej, zanim podrażnienie sprowadzone poprzedniem wprowadze
niem, zupełnie nie ustąpi. W miarę skutku jaki osiągamy za pomocą 
tych usiłowań, przechodzimy stopniowo do grubszych świeczek. Jest 
rzeczą niezmiernej wagi, aby przechodzenie do grubszych świeczek 
odbywało się bardzo powolnie, gdyż każde usiłowanie gwałtowniej
szego działania, wystawia chorego na niebezpieczeństwo zapalenia 
błon kiszkowych, co pogarsza jeszcze chorobliwy stan pierwotny. Zna
ne są wypadki, w których zapalenie wywołane w ten sposób, rozsze
rzyło się aż na otrzewną. Leczenie tą metodą nie powinno się koń
czyć z chwilą, gdy już dość gruba świeczka przechodzi przez zwęże
nie z łatwością, a kał oddawany przyjął więcej prawidłową wielkość 
i kształt. Potrzeba przeciwnie jeszcze przez parę tygodni lub miesię
cy później wprowadzać od czasu do czasu instrument, aby tym sposo-

1) C u r l i n g  1. c. p. 92.
2) Gwałtowne usiłowania przebycia zwężenia mogą doprowadzić do 

przedziurawienia kiszki i wszystkich fatalnych następstw tego uszkodzenia. 
C u r l i n g  przytacza podobne przykłady. Ztąd wypływa zasada, aby nigdy 
nie powierzać wprowadzania ćwieczki niewprawnym rękom samego pacjenta. 
( R o g n e t t a  Bullet. gen. de ther. VI, livr. ,9. S c h m i d t a  Jahrb, 1833. V. 
320).

33*
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bem przeszkodzić nowemu zwężeniu, ku czemu tkanki mają skłonność, 
i utrzymać w prawidłowym stanie kanał kiszki prostej.

Leczenie tego rodzaju, podobnie jak przy zwężeniach cewki, 
nietylko sprowadza mechaniczne rozszerzenie, ale będąc połączonem 
z naciskaniem na ścianę kiszki, wywołuje wessanie wysięku, zebrane
go w błonie śluzowej i tkance podśluzowej, który ostatecznie sprowa
dza zwężenie. Nowo wytworzona z wysięku tkanka łączna, przyczy
niająca się wiele do niepodatności i stwardnienia miejsca zwężonego, 
ulega stopniowo rozciągnięciu przy ciągłym stopniowym nacisku, 
przytem traci skłonność do nowego kurczenia się. Pomimo jednak 
wszystkich starań przyznać potrzeba, że nigdy nie otrzymujemy tutaj 
takich zupełnych rezultatów, jak przy zwężeniach cewki moczowej. 
Przyczyną tego jest następująca okoliczność, na którą C o s t a l l a t  1) 
zwraca uwagę. Cewka moczowa służy tylko do przeprowadzenia mo
czu, gdy tymczasem odbytnica nietylko służy do wyprowadzania ale 
jest jednocześnie i zbiornikiem kału. Aby mogła zadosyćuczynić te
mu podwójnemu zadaniu, potrzeba aby była w stanie zupełnie pra
widłowym, przeciwnie cewka moczowa może ulegać znacznemu cier
pieniu, a pomimo to żadne objawy przykre nie powstają, skoro tylko 
mocz może przez nią przepływać swobodnie. Odbytnica, mając słu
żyć za zbiornik dla kału, powinna być bardzo rozciągliwą, otóż wła
sność tą utracą w skutek jakichkolwiek zmian w ścianach. Jest to 
rzeczą nadzwyczaj trudną i prawie niemożebną, aby po usunięciu 
zwężenia doprowadzić ściany kiszki do prawidłowego stanu.

Wedle doświadczeń -wielu chirurgów, powolnemu rozszerzaniu 
zwężenia za pomocą świeczek, należy oddać pierwszeństwo przed na
cięciem zwężenia i szybkiem rozszerzeniem. Nie zgadzają się nawet 
na to, aby zastosować przecięcie jako środek przygotowawczy dla 
następnego zaprowadzania świeczek, gdyż operacya ta powoduje zna
czne krwawienie, a z drugiej strony ułatwia wstąpienie kału do ota
czającej tkanki komórkowej, przez co daje powód do wytwarzania się 
ropniów i przetok. Inni znowu, jak naprzykład Schuh,  uważają 
przecięcie jako operacyę bardzo dobrą i nie grożącą żadnem niebez
pieczeństwem. Gdzie powolne rozszerzanie za pomocą świeczek nie 
doprowadza do żadnego rezultatu, i gdy dokoła odbytu istnieją kana
ły przetokowe, tam przecięcie przetok i samego zwężenia, może dać 
dobry rezultat 2). Wedle twierdzenia Schuh'a, należy stosować

1) Essai sur un nouveau mode de dilatation, etc. Paris 1834. 
2) H u m p h r y  Assoc. Journ. Jan . 1856.
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operacyę przy prostych niepowikławych zwężeniach, zwłaszcza bli
znowatych; operacya udaje się tem lepiej i pewniej im krótszem jest 
zwężenie, im leży bliżej odbytu i im mniej jest wrażliwem przy bada
niu palcem. Po przecięciu l) staramy się miejsce przecięte utrzymać 
rozszerzonem za pomocą obcych ciał wprowadzonych (woreczki wy
pełnione skubanką, walce z kauczuku lub drzewa z końcem zaokrą
glonym, świece łojowe), które utrzymujemy dotąd, dopóki nie pow
stanie duża płaska blizna, nie mająca skłonności do kurcze
nia się  2).

Utrzymanie codzienne wolnego stolca jest głównem zadaniem 
podczas całej kuracyi. W tym celu stosujemy łagodne środki wypró
żniające, np. tak zwany pul. haemorrhoidalis (Senna, Sulphur, Kali 
tartar.), Electuar. lenit., ol. ricini. Nudności, jakie środki te spra
wiają wielu osobom z początku, znikają przy dłuższem użyciu, poczem 
chorzy znoszą je równic dobrze jak tran rybi. „Widzimy nieraz, jak 
chorzy z przewlekłem cierpieniem odbytnicy przez całe tygodnie lub 
miesiące biorą codziennie olej, nie doznając odrazy i nudności, przy- 
tem bynajmniej nie tracąc apetytu”. (C urling). Dla usunięcia na
gromadzającego się kału powyżej zwężenia, dobrze będzie 2 do 3 ra
zy tygodniowo przeprowadzić przez zwężenie rurkę elastyczną i wy
płukać kiszkę odpowiednią ilością letniej wody. Dieta powinna być 
pożywną, składać się przeważnie z pokarmów mięsnych, ponieważ te 
nie dają takiej massy kału, jak pokarmy roślinne. Zalecić należy ko
niecznie chorym, aby nie połykali ciał twardych, np. pestek owoco
wych, gdyż takowe mogą uwięznąć w zwężeniu i zupełnie zamknąć 
wązkie i tak przejście.

W wypadkach, gdzie istnieje obok zwężenia przewlekłe nieży
towe podrażnienie błony śluzowej w odbytnicy, przyczem odpływa 
obficie śluz krwawy, a boleści trwają długo i ze znacznem natęże
niem po oddaniu stolca, zalecamy użycie miejscowe roztworu azotanu 
srebra (5 do 10 gr na § j  Aq. destill.); w tym celu wprowadzamy 
mały szklanny wziernik do odbytu i pędzlujemy błonę śluzową roz
tworem. Niekiedy zmuszeni jesteśmy rozpocząć leczenie w ten spo
sób i prowadzić je tak długo, dopóki podrażnienie błony śluzowej nie

1) C u r l i n g  1. c. p .  1 0 0 .  S c h u h .  1. c.
2)  van D o r a m e l e n, S chi m i d t ’a  Jahrb. f .  1856. IV  p. 206; 

S t r a t f o r d  Edinb. Juurn. 1839. W  dw óch  tych  szczęśliwie opero w an y ch  w y
p a d k a c h .  p rzecię te  zwężenie leżało n a  2 —  2  1/2 ca ła  powyżej odbytu .
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ustąpi o tyle, aby można zacząć wprowadzać świeczki. W tymże sa- 
mym celu C u r l i n g  zaleca użycie do wewnątrz bals. Copaiv. (Bals. 
Copaiv. gr. XX, Liq. potass. gr. XV, trzy razy dziennie w klejkiej 
mieszance przyjmować) przyczem. jak twierdzi, otrzymywał dobre re
zultaty. Istniejące przetoki kiszkowe wtedy tylko mogą być opero
wane z dobrym skutkiem, jeżeli zwężenie kiszki, będące ich powodem, 
usuniętem zostanie. Niepodobna jednakże taić, że ta ostatnia możli
wość w wypadkach zastarzałych i powikłanych pozostaje pomimo 
wszelkich starań prawdziwem pium desiderium. Bezskuteczność 
wszelkich usiłowań rozszerzenia, zmusza nas do ograniczenia się środ
kami łagodzącemi (łagodne środki przeczyszczające, letnie zastrzyki- 
wania, miejscowe stosowanie azotanu srebra i maści z makowcem). 
Chorzy tacy umierają ostatecznie albo skutkiem wyniszczenia, albo 
też zupełnego zamknięcia kiszki (ileus), skoro zwężenie dojdzie do 
ostatnich granic, lub gdy ciało jakiekolwiek obce (np. pestka owoco 
wa) uwięznie w zwężeniu. W obu razach jedynym środkiem, jaki 
pozostaje nam do ratunku, jest działanie operacyjne, to jest wytwo
rzenie sztucznego odbytu. Skuteczność tej operacyi, której opis znaj
dzie czytelnik w dziełach chirurgii operacyjnej, wedle dotychczaso
wych obserwacyj jest bardzo wątpliwą, o czem zresztą niżej jeszcze 
pomówimy; z 48 wypadków zestawionych przez C. H a w k i n sa 1) 
i Mil l ie s ’a 2), 24 zakończyło się śmiercią, 24 osoby pozostałe przy 
życiu zmarły w ciągu 6 miesięcy po operacyi. O 8 chorych wie
dziano, że żyli jeszcze przed końcem roku po operacyi, a 9 tylko wy
padków stwierdzono, w których chorzy żyli po operacyi rok i dłużej.

Leczenie zaciśnięcia kiszki przez guzy zewnątrz niej leżące, by
wa zwykle bez żadnego skutku. Z początku podobne wypadki z przy
czyny podobieństwa objawów są uważane za zwężenia, w skutek cze
go lekarz przystępuje do metodycznego rozszerzenia, dopóki nie prze
kona się o bezskuteczności a nawet szkodliwości tych manipulacyj. 
Jedynym wypadkiem, w którym pomoc lekarska może sprowadzić 
szybką poprawę, jest uciśnięcie kiszki przez ropień, rozwijający się na 
zewnątrz niej. Jeżeli badając przez odbyt, a u kobiet i przez pochwę, 
przekonamy się po wielkiej wrażliwości, sprężystości i chełbotaniu 
guza, że mamy do czynienia z ropniem, nie należy oczekiwać na do
browolne otworzenie się, ale potrzeba skrócić cierpienia, przecinając

1) Med. chir. Trans. X X X V  1852.
2) S c h m i d t ’a Jabrb. f. 1853. I I I  p. 215,
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ropień. W razach podobnych przebieg całej choroby jest stosunkowo 
dosyć szybkim, a nadto poprzedziły ją warunki usposabiające do za
palenia i zropienia tkanki łącznej w miednicy, a mianowicie dzieje się 
to po porodzie lub poronieniu. Toż samo można powiedzieć o krwi- 
steku macicznym (Haematocele retrouterina) czyli o nagromadzeniu 
się krwi pomiędzy kiszką i macicą. We wszystkich zresztą wypad
kach, gdzie kiszka ulega uciśnięciu ze strony nowotworów macicy, 
jajników, kości miednicy, zmuszeni jesteśmy ograniczać się postępo
waniem kojącem, z wyjątkiem tych wypadków, gdzie było pochyle
nie lub tyłozgięcie macicy, co da się usunąć drogą mechaniczną, a nowo
twór jajników może być usuniętym drogą operacyjną.

Co się tyczy nareszcie leczenia raka odbytnicy, to rozumie się 
samo przez się, że o wyleczeniu i mowy być nie może. Rozszerzenie zwę
żenia za pomocą świeczek, nietylko jest bez żadnego pożytku, ale 
nawet stać się. może niebezpiecznem, a to z przyczyny, że zwiotcza
łe ściany kiszki łatwo ulegają uszkodzeniu 1). Jedynemi środkami, 
któremi możemy rozporządzać pozostają, ol. ricini, letnie zastrzyki- 
wania, octan morfiny dla złagodzenia bólu, przyczem chory, o ile na 
to pozwala stan jego żołądka, powinien trzymać się diety wzmacnia
jącej, posilnej. Przy bardzo gwałtownych bólach, C url in g  zaleca 
zwilżyć watę chloroformem i położywszy ją na odbycie pokryć kom
presem jedwabnym zmaczanym w oliwie, aby tym sposobom przeszko
dzić ulatnianiu się chloroformu. Wycięciu części chorej było uskute- 
cznionem po raz pierwszy przez L i s f r a n c a ,  a następnie dokonywa
ne przez wielu innych chirurgów; jest to w każdym razie przedsię
wzięcie ryzykowne, tak z przyczyny powtarzania się choroby, jak ró
wnież połączonego z operacyą niebezpieczeństwa (krwawienie, zapa
lenie żył, rozlane zapalenie otrzewnej i t. d.) i może być dokonywa- 
nem tylko w najwcześniejszych okresach choroby. Nie mogę wyda
wać sądu o tej operacyi, jak również o zachwalanem w nowszych 
czasach odciśnięciu (ecrassanent) i usuwaniu raka odbytnicy drogą 
galwano-kaustyczną; zwracam tylko uwagę czytelnika na słuszne za
pewne spostrzeżenie (Jurl in g’a, który utrzymuje, że rozpatrując wie- 
le wypadków, gdzie chorzy żyli cały szereg lat po operacyi „nasuwa 
się myśl, czy też istotnie we wszystkich opisywanych wypadkach 
istniało rakowato zwyrodnienie kiszki.” S c h u h ogranicza postępo
wanie operacyjne do tych tylko wypadków, w których zwyrodnienie

1) Curling 1. c. p. 115.
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nie sięga aż do miejsca przyczepu otrzewnej, a kiszka jest zupełnie ru
chomą, czyli gdy choroba nic przekroczyła jeszcze granic błony śluzo
wej i mięśniowej, siły chorego są dobro, a gruczoły pachwinowe nie- 
obrzmiałe. Utworzenie sztucznego odbytu obiecuje co najwyżej chwi
lowy skutek. Z 46 wypadków przytoczonych w powyższej pracy 
H a w k in sa , w których robiono sztuczny odbyt z przyczyny zwęże
nia kiszki, 19 było wypadków raka (17 razy rak odbytnicy i kiszki 
zgiętej, 1 raz tej ostatniej i sieci, raz jeden był rak kiszki ślepej). 
Z tych 46 wypadków, w ogóle 27 zakończyło się śmiercią w ciągu 
pierwszych pięciu tygodni po operacyi, pomiędzy niemi było 10 wy
padków raka; 9 chorych, z tych 3 rakowatych, żyli po operacyi dłu
żej jak rok, poczem rozszerzenie się raka na części sąsiednie, spowodo
wało śmierć. Z zestawienia powyższego da się wyprowadzić jedynie 
ten wniosek, że operacya przedsiębrana z przyczyny obecności raka, 
pod względem bezpośredniego swego skutku i wpływu na przedłuże
nie życia, nio przedstawia gorszych widoków, aniżeli w tych razach, 
gdzie była dokonaną z innych zupełnie powodów.

2. Nagle powstające (ostre) zaparcie stolca.

We wszystkich wypadkach dotąd rozpatrywanych nieprzeni- 
kalność kiszki rozwijała się powolnie i stopniowo, przedstawiał się 
obraz choroby przewlekłej z pewnemi objawami, poczem dopiero na
stępowało zupełne zamknięcie (ileus), spowodowane zatrzymaniem ka- 
łu. Przeciwnie istnieje jeszcze inny szereg wypadków, w których 
objawy zamknięcia występują nagle, wśród pozornie kwitnącego sta
nu zdrowia, albo też po objawach zwiastunnych, trwających zaledwie 
dni kilka. Dzieje się to wtedy, gdy światło kiszki ulegnie nagłemu 
i zupełnemu zamknięciu, a więc najczęściej przy tak zwanem w s u 
ni ęc i u się lub wp o c h w i e n i u  (intussusceptio) i przepuklinach 
wewnętrznych. O zaciśnięciach przepuklin zewnętrznych, mogących 
spowodować też samo następstwa, mówić nie będziemy, jako o należą
cych do działu chirurgii. Rozumie się samo przez się, że po wystąpie
niu objawów zamknięcia kiszki, należy zawsze dokładnie zbadać oko
licę kanałów pachwinowych i udowych, aby się przekonać, czy cza
sem nic istnieje tutaj uwięźnięcie przepukliny, Nie należy również 
zapominać, że może istnieć przepuklina zaciśnięta dziury łonowej (her-
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nin foraminis ovalis), która na szczęście zdarza się bardzo rzadko 
i pomimo najdokładniejszego badania może nie być rozpoznaną: uwa
żamy wtedy cierpienie za wewnętrzne zaciśnięcie kiszki, a sekcya do
piero przekonywa o istocie rzeczy.

Za mk n i ę c i e  ś w i a t ł a  ki szki ,  s p o wo d o wa n e  z mi a n ą  j e j  
p o ł o ż e n i a  l ub  zac i ś n i ę c i e m.

1) W s un i ę c i e  się lub w poc h wi e n i e  k i szk i  (Intussuscep- 
tio, Invaginatio). Pod tą nazwą rozumiemy wpuklenie się kawałka 
kiszki do wnętrza części przyległej, położonej powyżej lub poniżej. 
Wpochwienie wedle R o k i ta n s k y ’ego (p. 191) składa się: ,,z trzech 
warstw ścian kiszkowych, warstwa zewnętrzna i średnia są ku sobie 
zwrócono błoną śluzową, a średnia i wewnętrzna otoczką surowiczą. 
Warstwę zewnętrzną można uważać za pochwę (intussuscipiens), war
stwę wewnętrzną za rurę wsuniętą, a warstwę średnią za rurę wy
stępującą lub wynicowaną; dwie ostatnie stanowią część wsuniętą do 
pochwy (intussusceptum). Rura wstępująca przy końcu swobodnym 
zagina się, w rurę występującą, a ta znowu na początku wpochwienia 
przechodzi w pochwę “.

„Pomiędzy warstwą średnią i wewnętrzną, znajduje się odpowie
dnia część krezek, zwinięta w stożek, którego wierzchołek znajduje 
się przy wolnym końcu części wsuniętej, a podstawa odpowiada miej
scu wejścia w pochwę".

Targanie, jakiemu ulega ta część krezek, zwłaszcza odpowiadająca czę
ści wynicowanej, powoduje następujące objawy: 1) Kiszka wsunięta nigdy nie
leży równolegle do pochwy, ale zawsze jes t mocno przekrzywioną, we wklęsłej 
części skrzywienia znajdujemy część wynicowaną, zbitą w mocno napięte fałdy 
poprzeczne. 2) Otwór części wpochwionej nie odpowiada osi lub środkowi 
pochwy, ale leży zewnątrz niego, gdyż jes t zamienionym w szparę wydłużoną 
w kierunku przyczepu krezek.

Podobne wpochwienia dzieją się równie często w kiszce cienkiej, 
jak i grubej; szczególniej ciekawe są niezbyt rzadkie wielkie wpo- 
chwienia, przy których kiszka gruba zstępująca jako pochwa, obej
muje kiszkę wstępującą, poprzeczną, a nawet jelito biodrowe, część

1) Niekiedy bywa podwójne wpochwienie, które wtedy składa się 
nie z trzech a z pięciu warstw.
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wpochwiona sięga aż do odbytu. Wpochwienie z góry ku dołowi jest 
najpospolitszem, a może być jedynem dotąd obserwowanem (?). Prze- 
dewszystkiem ważnem jest pytanie, w jaki sposób powstaje wpo- 
chwienie i w jaki sposób się powiększa.

Przyczyną wpochwienia bywa: albo znaczne zwężenie jednej 
części kiszki i mocny jej ruch robaczkowy, przez co wsuwa się do 
wnętrza części przyległej szerszej, albo też przeciwnie, gdy część pe
wna jest zwiotczałą i rozszerzoną, może w nią wpaść część przyległa 
prawidłowych rozmiarów i bardziej ruchliwa 1). W obu razach w po 
oliwienie odbywa się. kosztem warstwy zewnętrznej czyli pochwy, 
część bowiem wsuwająca się nic ulega właściwie zagięciu na końcu 
wolnym, to jest nie tworzy warstwy średniej albo rury występującej, 
przeciwnie swobodny koniec pochwy jest granicą różnego zachowania 
się dwóch przyległych części kiszek, granica zmienia się w miarę 
tego, jak część pochwy zamienia się w średnią warstwę wpochwienia 
Sprawa ta uwydatnia się przy stopniowem powiększaniu się wsu
nięcia.

1) B e tz  (Wurtemb. med. Currespon. Bl. 1850. N. 19. 20. 21) obser
wował tworzenie się wpochwienia u królika z otwartą jam ą brzuszną. Część 
kiszki kurcząc się, zamienioną bywała w okrągły powrózek; jednocześnie część 
leżąca poniżej ulegała rozszerzeniu i zachodziła na część zwężoną. Następnie 
jednak role zmieniały się, część przedtem skurczona rozszerza się, a rozszerzona 
zwęża, przez co i wsunięta część występuje z pochwy. Część wsunięta miała 
około 2''' długości. E i c h s t e dt  (Ueber den Durchf all der Kinder. Greif s- 
mabl 1852. p. 51) opisuje własne spostrzeżenia na króliku, któremu dano 1 1/2 
drachmy rzewienia, a w dniu następnym po odurzeniu eterem otworzono jamę 
brzuszną. „Pewna część kiszki cienkiej skurczyła się znacznie i przez czas 
dłuższy pozostawała w tym stanie; następnia górny koniec kiszki zaczął wyko- 
nywać energiczne ruchy, a wkrótce potem część kiszki, leżąca poniżej skur
czonej zaczyna również wykonywać ruch przeciw-robaczkowy, a ponieważ ruch 
robaczkowy był daleko energiczniejszym od niego, przeto część zwężona zosta
ła wepchniętą w część rozszerzoną, wykonywającą ruch przeciwrobaozkowy. 
Widziałem sam pięć podobnych wpochwień i wszystkie powstawały w sposób 
wyżej przytoczony. Po niejakiinś czasie wpochwienie znika. W jednem 
miejscu długość części wsuniętej wynosiła przeszło cal jeden.“  Skutkiem za
pewne niejednostajnej pobudliwości kiszek powstają często napotyka
ne wpochwienia u osób zmarłych, dzieci i dorosłych, zwłaszcza też cierpiących 
na mózg. Są to zapewne następstwa dłuższego konania, znajdujemy bowiem 
w jednych zwłokach kilka podobnych wsunięć, dających się łatwo rozciągnąć 
i nie przedstawiających żadnego śladu zapalenia. Na uwagę zasługuje spo
strzeżenie S c h i f f a  i B e t z ’a, że przy niedostatecznem lub przerwanem krą
żeniu krwi, (a zatem i podczas okresu konania), ruchy kiszkowe wzmagają się 
nadzwyczaj silnie. ( B e t z  Zeitschr. f .  rat. M e d. N . F  I  p. 329).
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Skoro wpochwienie raz już powstało, zaczyna się utrudnienie 
krążenia w części wpochwionej, ciemne zaczerwienienie, obrzmienie 
i wystąpienie wysięku, a to skutkiem ucisku i targania, jakiemu po
dlegają naczynia krezkowe przy wstępie części wsuniętej do pochwy. 
Przedewszystkiem objawy te wzrastają do wysokiego stopnia około 
części zagiętej (warstwa średnia), ulegającej największemu targaniu 
ze strony krezek. Mniej cierpi część wsunięta, której błona śluzo
wa bywa bladą nawet przy znacznem zapaleniu części obocznych. Po
chwa przy nieznacznych wsunięciach małej ulega zmianie, z wyjąt
kiem niewielkiego zapalenia otoczki surowiczej w punkcie wejścia 
części wsuniętej. Wspomniane zajęcie części zagiętej sięga aż do pun
ktu wejścia części wsuniętej, gdzie istnieje nawet rodzaj pierścienio- 
watego zwężenia, zaciskającego część wsuniętą. W niektórych razach 
zapalenie nie sięga tak wysoko, a wtedy i pozorne zwężenie znajduje 
się nieco niżej. Na powierzchniach części średniej i wewnętrznej 
wpochwienia, stykających się ze sobą a pokrytych otrzewną, zaczy
nają się tworzyć błony rzekome, zlepiające i doprowadzające do zu 
pełnego zrostu.

Przez zrost podobny wpochwienie nie może już zniknąć, staje 
się zmianą stałą, i jako taka, ulegać może znacznemu powiększę 
niu. Skutkiem bowiem ruchów robaczkowych części powyżej leżącej 
i nasuwania się kału w większych ilościach, część wsunięta opuszcza 
się coraz głębiej, przyczem pochwa ciągle się zagina, zamieniając się 
w część zagiętą (warstwa średnia wpochwienia). Przy znacznych wsu
nięciach należy odróżnić wsunięcie pierwotne od następczego.

Jeżeli wpochwienie nie spowoduje śmierci skutkiem zamknięcia 
kiszki, lub zgorzeli części wpochwionej, wtedy można się spodziewać 
mniej lub więcej pomyślnego zejścia 1).

l) V o l t a  ( S c h m i d t a  Jahrb. 1852. 1 p. 182) podaje spostrzeżenie 
nad wypadkiem, w którym śmierć nastąpiła po 36-godzinnem zamknięciu, 
wśród objawów zapalenia otrzewnej. W  jamie brzusznej znaleziono wysięk 
surowiczo-ropny, zmięszany z kałem, a w kiszce grubej zstępującej wpochwic- 
nie długie na 2", przy dolnej jogo granicy widać wyraźną liniję de - 
markacyjną, świadczącą o skłonności do oddzielenia się, a na dwa palce wy
żej istnieją dwa otworki, przez któro kał z łatwością wycisnąć się daje. Za
chodzi pytanie, czy właśnie owrzodzenia nie były sprawą pierwotną, która po
wodując nieregularne ruchy kiszkowe, wywołała powstanie wpochwienia, 
w obec którego i same owrzodzenia doprowadziły do szybkiego śmiertelnego 
zejścia. Wedle mego zdania taki porządek rozwoju cierpienia jes t prawdo- 
podobniejszym, nie sądzę bowiem, aby wsunięcie miało spowodować owrzodze
nie a następnie przedziurawienie kiszki.
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a) Najpomyślniejszem, chociaż najgroźniejszem dla życia, jest 
zejście tego rodzaju, iż cała część wpochwiona ulega zgorzeli, zostaje 
oddzieloną i natychmiast wydaloną. W miejscu oddzielenia się pow
staje wyniosłość pierścieniowata, a stercząca do wnętrza kiszki; i sta
nowiąca zrost dwóch warstw wsuniętych, powierzchnią surowiczą ku 
sobie obróconych.

b) W rzadkich wypadkach, gdy zgorzel nie dosięga aż do 
początku wpochwienia, część tylko wsuniętej kiszki oddziela się, a resz
ta pozostaje.

c) Niekiedy przy nieznacznych wpochwieniach zapalenie łago
dnieje, poczem wsunięcie trwa bez szkody.

Przy pierwszem zejściu światło kiszki zostaje oczyszczonem 
i uleczenie można uważać za stanowcze. Przy dwóch ostatnich zej- 
ściach, w części wsuniętej trwa ciągle przekrwienie i obrzmienie, 
wzmagające się od czasu do czasu, które niekiedy wywołuje ogólne 
zapalenie otrzewnej; przestron kiszki jest za szczupłym dla przepro
wadzenia kału, co usposabia do następczych rozszerzeń ‘).

2) W e w n ę t r z n e  z a c i ś n i ęc i e .  Wsunięcie się pewnej części 
kiszki w część jej dalszą, nic jest jedyną przyczyną, która wśród zu
pełnego zdrowia zamyka gwałtownie kanał kiszkowy i tym sposo
bem w wysokim stopniu zagraża życiu. Zupełnie tak samo działają 
tak zwane p r z e p u k l i n y  we wnę t r z ne ,  czyli wedle M e c k e l a 
tego rodzaju zmiana położenia kiszki, iż wywołuje zaciśnięcie jćj we 
wnętrzu brzucha, bez utworzenia ze strony otrzewnej worka przepu
klinowego. R o k i t a n s k y  2) podaje następujące przyczyny po
dobnego uwięźnięcia:

a) Uc i s k  pewnej części kiszek lub ich krezek, wywierany 
w jednem lub kilku miejscach na resztę kiszek, na których leży część 
ugniatająca. Ucisk powinien być skierowanym ku tyłowi, to jest ku 
niepodatnej części ścian brzusznych. Ruchliwa, opuszczająca się łatwo 
kiszka cienka, oraz napięte jej krezki, stanowią część uciskającą, gdy 
tymczasem częścią uciskaną bywa zwykle kiszka gruba lub jelito 
biodrowe. Jako przyczyny uspasabiające podajemy, wiek podeszły 
chorych, długość i wiotkość krezek (np. przez poprzednie długie po
zostawanie Kiszek w przepuklinach, przy ciągłem staniu, wstrząsają
cych poruszeniach tułowia).

1) R o k i t a n s k y  Oesterr. Jahrb . X IV  4. St. 1837.  
2) Oesterr. med. Jahrb . X  St. 4.
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b) S k r ę c e n i e  s ię  k i szk i  około  pe wne j  osi (tak zwany 
Volvulus), już to około swej własnej osi (co się zdarza prawie jedy
nie z kiszką grubą wstępującą 1), już też około krezek (zdarza się to 
z kiszką cienką i zgiętą), albo nakoniec skręcenie kiszki i jej krezek, 
około kiszki drugiej, grającej rolę osi, która przez to ulega zaciśnię
ciu. Temu rodzajowi zaciśnięcia ulega szczególniej kiszka cienka 
zgięta i kątnica. Przyczyny są też same co i wspomniane w dziale 
poprzednim.

c) Za c i ś n i ęc i e  kiszki w różnych przestworach pierścieniowa- 
tych lub szparowatych, np. w dziurze W in s l owa, we wrodzonych 
lub nabytych szczelinach krezek lub sieci, we wrodzonych zdwoje- 
niach i wypukleniach otrzewnej (najczęściej w okolicach pachwino- 
nych i zagłębieniach biodrowych) 2). Zaciśnięcia bywają spowodowa
ne przez twory rzekome w postaci więzów lub powrózków, łączących 
jedną pętlę kiszkową lub jej krezkę z pętlą drugą, ze ścianą brzuszną 
lub też rozciągających się od jednego do drugiego przyrządu. Tutaj 
należy zaliczyć przyrośnięcie swobodnego końca kiszki ślepej lub wy
rostka robaczkowego; bywają także wrodzone zrosty pomiędzy wy- 
pukleniami kiszek i krezkami lub pępkiem, zrosty te powrózkowate, 
tworzą pierścień, w który łatwo wśliznąć się może pętla kiszkowa 
i ulegnąć zaciśnięciu 3). Mogą również istnieć zrosty pomiędzy siecią 
i dawnemi workami przepuklinowemi, przyczem sieć tworzy napięty 
sznur, łączący żołądek z pierścieniem kanału pachwinowego, i daje 
powód do zaciśnięć kiszkowych. Zwykle w tym razie ulega zaciśnię
ciu kiszka cienka.

Tego rodzaju zaciśnięcia zdarzają się u osób w różnym wieku 
będących, kobiety są w ogóle więcej do tego usposobione z przyczy
ny, że istnieją u nich często zrosty z wewnętrznemi przyrządami płcio- 
wemi (powstające skutkiem połogowego zapalenia otrzewnej).

Objawy.  Objawy wywołane przez wsunięcie się kiszek i prze
pukliny wewnętrzne u  żywych osób, różnią się nieco pomiędzy sobą, jak 
również od objawów towarzyszących ostatecznemu zejściu zwiększa
jących się zwężeń kiszkowych, przewlekle rozwijających się. We 
wszystkich jednak wypadkach otrzymujemy pewną gruppę objawów

1) S t r e u b e l  ( S c hmi d tka Jahrb. f . 1859. I. 325) o p isu je  sk rę c e 
n ie  k iszki b iodrow ej okoto  sw ej . osi pod łużnej u d z ieck a  w dw anaście  godzin  
po u rodzen iu .

2) T r e i t z  Hernia retroperitonealis. Prag, 1857.
3) S t r u t h e r s  Monthly Journ . April. 1854,
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towarzyszących zawsze zupełnemu zamknięciu i oznaczanych ogólną 
nazwą: ileus albo miserere.

Ponieważ we wszystkich trzech kategoryach wypadków, jedno 
ciągłość kanału kiszkowego zostaje znacznie ograniczoną a nawet zu
pełnie przerwaną, przeto nie może być zupełnie mowy o wypróżnie
niach kału. Zupełne zaparcie stolca, opierające się wszystkim prze
czyszczającym środkom, stanowi główny objaw, do którego wkrótce 
przyłącza się uczucie pełności i mocne wzdęcie brzucha. Pamiętać 
jednakże należy, że w początku choroby kał nagromadzony w kiszce 
grubej poniżej zaciśnięcia, bywa jeszcze wydalanym, oraz że są wy 
padki wpochwień, przy których nie bywa nigdy zupełnego zamknię
cia kanału kiszkowego. Dzieje się to mianowicie wtedy, gdy kanał 
środkowy, to jest światło części wsuniętej, o tyle jest otwartym, że 
dozwala na przechodzenie niewielkiej ilości kału.

W wypadku obserwowanym przez H a r r i s o n ’a, 1) oprócz objawów 
zamknięcia widziano guz uraźliwy, ruchomy, wielkości pomarańczy, wyczuwal- 
ny pomiędzy pępkiem i lewym brzegiem żebrowym; przy sekcyi znaleziono 
3 —-4 cali kiszki grubej zstępującej, wsuniętych w część powyżej leżącą, 
a otwór części wsuniętej był zaciśniętym i przedstawiał wiele podobieństwa do 
ust macicznych sterczących w pochwie. Pomimo to kanał kiszkowy nie byl 
zupełnie zamkniętym, aż do śmierci t eż nie nastąpiło zupełne ustanie wypróż
nień. Toż samo miało miejsce w wypadku obserwowanym przez H u g h e s ’a, 2) 
w którym kiszka wstępująca, kątnica a nawet część jelita biodrowego były 
wsunięte do kiszki poprzecznej i zstępującej; pomimo to jednak w ciągu 24 
dni trwania choroby nie nastąpiło zupełne zamknięcie kiszek, lawatywy można 
było stosować łatwo i bez bólu, ponieważ płyn mógł przechodzić przez kanał 
części wsuniętej.

Ponieważ części leżące powyżej zaciśnięcia wykonywają ciągłe 
poruszenia i usiłują przepchnąć kał, któremu zaciśnięcie stawia prze
szkodę nie do pokonania, nic zatem dziwnego, że powstają bóle rżnące, 
będące wyrazem kurczowego zwężania się części położonych powyżej. 
Podczas napadu bólów chorzy zdradzają wielki niepokój, chodzą wy
straszeni po pokoju, albo też jęcząc zmieniają ciągle położenie, odde- 
chają trwożliwie i w tym już okresie widzieć się daje znaczna zmiana 
rysów twarzy, która występuje coraz wyraźniej w miarę postępu cho
roby. Trzecim zwracającym uwagę objawem jest dławienie się i wo- 
mity, wymiocinę składają reszty pokarmów, śluz i żółć, niekiedy 1

1) Dublin, med. Press, 15 Mar. 1840.
2) Guy Hospit. Report. Ser. II I  Vol. II. 1856.
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przy zupełnem nawet zamknięciu womitów nie bywa, co się głównie 
zdarza, gdy zaciśnięcie znajduje się bliżej końca kanału kiszkowego 1). 
Jeżeli mamy do czynienia z dawnem zwężeniem kiszki, które już od 
kilku miesięcy lub lat staraliśmy się usunąć, w takim razie wystąpie
nie podobnych objawów zwiastuje nam groźbę śmiertelnego zejścia 
choroby, żadnej więc trudności nie ulega ich wyjaśnienie. Zupełnie 
inaczej się dzieje, gdy objawy zamknięcia wystąpią nagle uosoby zdro
wej przedtem zupełnie. W podobnych razach rozpoznanie waha się 
pomiędzy wpochwieniem a wewnętrznem zaciśnięciem; często też po
mimo całej ścisłości badania i rozbioru możliwych warunków powsta
nia choroby, wątpliwość zostaje rozstrzygniętą dopiero na stole sek- 
cyjnym.

Objawy zamknięcia kiszek występują zwykle daleko gwałtów 
niej przy wewnętrznem zaciśnięciu aniżeli przy wpochwieniu, i w tym 
jednak względzie istnieją wyjątki, zdarza się, że wewnętrzne zaci
śnięcie bywa zapowiedziane przez bóle trwające kilka dni. Taki ob- 
jaw zwiastujący nie budzi obawy ani w chorym, ani w lekarzu, by
wa uważanym za zwykłą kolkę, wywołaną przez wzdęcie i leczonym 
za pomocą naparu mięty lub kropel H offm ann’a; dopiero nagłe wy
stąpienie groźnych objawów zamknięcia kiszek wyjaśnia stan rzeczy. 
Błąd jeszcze łatwiej bywa popełnionym, jeżeli chory dopuścił się prze
kroczenia w diecie; doświadczenie bowiem uczy, że spożycie w obfi
tej ilości grochu lub fasoli i t. p. przy istniejącem już usposobieniu 
ułatwia rozwój choroby. Obfite wytworzenie gazów i połączone z tem 
mocne wypełnienie pętli kiszkowych, może się siać powodem śmierci, 
gdy istnieje zaciśnięcie, które wśród zwyczajnych warunków nie było 
szkodliwem.

M a l i n  2 ) o p isu je  je d e n  w ypadek  z zejściem  śm ierte łn em ; d o lna  część 
k iszk i b iodrow ej by ła  zaciśn ię tą  p rzez  pow ró zek , g ru b o śc i s tru n y  ( D ), k tó ry  
będ ąc  rozciągn ię tym  od je d n e j k re z k i do d ru g ie j, o tacza ł k iszkę. 1’ow rózek  
ten  is tn ia ł zapew ne o ddaw na nie p rzynosząc żadnej szkody ch o rem u , d o p ie ro  
po  obfitem  spożyciu  fasoli n as tą p iło  nadzw yczajne  w zdęcie , k tó re  spow odow ało  
zu p e łn e  zam k n ięc ie  k iszk i. W  d rug im  w ypadku , obserw ow anym  p rz e z  tegoż 
sam eg o  a u to ra , gdz ie  p ę tla  k iszkow a b y ła  w su n ię tą  w szczelinę  pom iędzy k r e z 
kam i, zam k n ięc ie  św ia tła  k iszk i n as tą p iło  ta k ż e  po obfitem  spożyciu  faso li 
i o gó rków .

1) Conf. wypadek skręcenia (cohulus) S. romani. ( B u n z e l . 
S c h m i d t a  Jahrb. f. 1860. / p. 333).

2) Preuss. Vereinszeit. 1845. N. 8.



Bóle poprzedzające napad dadzą się bez wątpienia wyjaśnić bez- 
skutecznemi usiłowaniami przepchnięcia kału przez miejsce za
ciśnięte; w wypadkach wpochwienia przyczyną bólów są za 
pewne spastyczne kurczenia się tej części kiszki, która wsuwa 
się, ale być może chwilowo tylko, to jest że może się je 
szcze wysuwać, a przynajmniej nie zamyka zupełnie światła kiszki. 
W ogóle objawy zwiastujące częściej zdarzają się przy wsunięciu, 
chociaż nie stanowią w tym razie charakterystycznego objawu. Ba
danie brzucha również nie dostarcza żadnych pewnych danych dla 
rozpoznania. Przy znaczniejszych wpochwieniach, części zsunięte ki
szek, tworzą guz różnej wielkości, nie jest to guz twardy, ale raczej 
ciastowaty z przyczyny podatności części go składających i daje się 
wyczuwać przy bardzo starannem wymacywaniu. Ponieważ najczę
ściej dolna część kiszki biodrowej wsuwa się do kiszki wstępującej 
i dalej jeszcze, przeto guza należy szukać z prawej strony i w kierun
ku przebiegu kiszki poprzecznej, Na całej przestrzeni wpochwienia 
otrzymujemy przy opukiwaniu ton tępy, jeżeli mocno wzdęte gazami 
kiszki cienkie nie pokrywają wpochwienia i przez to nie zmieniają tonu 
przy opukiwaniu.

Wykazanie istnienia podobnego guza miałoby ważne znaczenie 
dla rozpoznania, gdyby coś podobnego nie zdarzało się także przy 
wewnętrznych zaciśnięciach. I w tych bowiem razach mogą powsta
wać guzy, już to skutkiem poplątania się pętlic kiszkowych, już też 
nagromadzenia się kału powyżej zaciśnięcia. Wrażliwość guza przy 
badaniu nie może wyświetlić omyłki; w obu bowiem razach bolesność 
może wystąpić z przyczyny zbytniego rozszerzenia kiszki przez kał 
i rozpoczynającego się zapalenia otrzewnej, pokrywającej część zaci
śniętą. Do pewnego rozpoznania dochodzimy jedynie przy bardzo zna
cznych wsunięciach, które stają się powodem wytworzenia guzów 
wielkich. Zdarzają się bowiem wypadki, iż przy następczem powię 
kszaniu się wpochwienie, wsunięta część jelita biodrowego przebywa 
całą kiszkę grubą aż do części zstępującej, przyczem kiszka wstępu
jąca i poprzeczna ulega wynicowaniu, nakoniec część wsunięta docho
dzi aż do odbytnicy. W razach podobnych możemy rozpoznać powię
kszające się wpochwienia po przesuwaniu się guza, który coraz bar
dziej zbliża się ku lewej stronie; nareszcie wprowadziwszy palec do 
odbytnicy, wyczuwamy wyraźnie część wpochwioną, której otwór 
wydaje się zamienionym w wydłużoną szparę. Do tej kategoryi nale-
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ży np. następujący wypadek: pewna kobieta 43-letnia 1), doznawała 
czas jakiś bólów kolących, a wydymając się przy oddawaniu stolca 
zaczęła doznawać przypadłości zwiastujących wpochwienie kiszek. 
Trzecia część dolna jelita biodrowego, kątnica, kiszka wstępująca, po
przeczna i górny odcinek kiszki zstępującej wsunięte były w dolną 
część tej ostatniej i odbytnicę, palcem wprowadzonym do kiszki pro
stej lub pochwy, można było dokładnie wyczuć część wsuniętą 2). 
Sprawa może nawet dalej postąpić, czyli, że wsunięta część zostaje 
ostatecznie wypchniętą na zewnątrz przez odbyt, poczem już wszelkie 
wątpliwości rozpoznania znikają stanowczo. Utrzymują, że przy naj
częstszym rodzaju wpochwienia, to jest przy wsunięciu się jelita bio
drowego do kątnicy, w miarę posuwania się guza ku stronie lewej, 
okolica biodrowa prawa wydaje się dziwnie próżną i zapadniętą, po
nieważ kątnica ustąpiła ze zwykłego miejsca i wsunęła się w kiszkę 
wstępującą. W podobnych jednak razach miejsce kiszki ślepej zajmu
ją pętle kiszek cienkich, które wypełniają okolicę biodrową, ztąd nie 
należy zbyt wiele przywiązywać wagi do powyższego objawu.

Im w dalszej części kiszek czyli im bliżej odbytu następuje zam
knięcie światła, tem bardziej brzuch bywa wzdętym, największem 
bywa wzdęcie przy zaniknięciu dolnego odcinka kiszki grubej, co się 
też zdarza najczęściej, a najmniejszem skoro ulegnie zaciśnięciu jedna 
z górnych pętlic jelita czczego, a tembardziej jeszcze dwunastnica. 
Wzdęcie brzucha przy zupełnem zamknięciu kiszki, dosięga najwyż
szego natężenia. Brzuch wtedy jest napiętym jak skóra na bębnie, 
staje się wrażliwym na mocniejszy nieco ucisk, a gdy napięcie kiszek 
i ściany brzusznej nie dochodzi do najwyższego stopnia, otrzymujemy 
przy opukiwaniu ton bębnisty; ta ostatnia okoliczność utrudnia, a cza
sami uniemożebnia zupełnie rozpoznanie wpochwienia lub zaciśnięcia 
kiszki.

1) C a n s t a t t  Jahresbericht f. 1842. I  p. 375.
2)  W  je d n y m  w yp ad k u , op isan y m  p rzez  H e r z o g ’a  i J a g i e l s k i e 

g o  (Preuss. Vereinszeitung 1839. N. 52) n a  k o ńcu  części w su n ię te j, k tó ra  d o 
sz ła  aż  do o dby tn icy , zn a jd o w a ła  się n a ro śl p o lip o w a ta  znacznych  ro zm ia ró w , 
po  j e j  odcięc iu  m ożna by ło  d o p ie ro  d o sięg n ąć  do  sam ej p ę tlic y  w su n ię te j. P o 
lip  sam  zap ew n e  b y ł pow odem  w pochw ien ia , a  to  z p rzyczyny  sw ego  c iężaru  
o raz  s ta w ian ia  p rzeszkody  p rzech o d zen iu  k a łu , co w yw oływ ać m u sia ło  k o n ie 
cznie  m ocne n a p ie ra n ie  ze s tro n y  p a c je n ta . W  p o d o b n y  sp o só b  zd a je  się 
d z ia ła ł n o w o tw ó r, ra k -w łó k n ia k , w w y p ad k u  o p isanym  p rz e z  K n a u s s ’a 
(W urtemb. Corresp. Bl. 28. 1859j .

Bibl. Um. Lek.—Choroby przyrządów jamy brzusznej.- Pr. Henoch. 34
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Objawem obserwowanym niekiedy przy gwałtownem zamknię
ciu kanału kiszkowego, są krwawe wypróżnienia stolcowe. Zjawie
nie się ich przemawia za wpochwieniem. Już w pierwszych dniach 
choroby wśród bolesnych wysileń, chory oddaje dosyć znaczną ilość 
czystej krwi, niekiedy całą filiżankę na raz. Świeża czerwona barwa 
krwi świadczy, że takowa wkrótce po wynaczynieniu zostaje wyda
loną z kiszki; prawdopodobnem źródłem wylewu jest początek zaci
śnięty części wsuniętej. Skutkiem uciśnięcia naczynia żylne uciskanej 
również krezki, ulegają podobnemu losowi, przez co w błonie śluzo
wej kiszki wsuniętej powstaje przekrwienie żylne, dajace powód do 
rozerwania naczyń i wylewu krwi. Objaw ten występujący w połą
czeniu z poprzednim, daje ważną wskazówkę dla rozpoznania wpo- 
chwienia kiszki. W ogóle jednak zdarza się on rzadziej przy wpo- 
chwieniu kiszki u dorosłych, aniżeli u dzieci, o czem zresztą jeszcze 
będziemy mówili obszerniej.

Gorączka wtedy tylko zwykła się przyłączać, jeżeli zaczyna się 
zapalenie w jamie otrzewnej. Nigdy nie brakuje w razach podobnych 
wyraźnych objawów gorączkowych, jako to, podniesienia ciepłoty, 
zwiększonego pragnienia, przyspieszonego tętna, mocz wydziela się 
skąpo, jest ciemny i mocno nasycony. Przy zamknięciach światła kisz
ki, będących następstwem przewlekłych zwężeń, brak następczych 
zapaleń bywa powodem, że objawy gorączkowe nie zawsze występują. 
Przeciwnie nawet, z chwilą wystąpienia choroby groźnej, zjawia się 
zupełny upadek sił, chłodnienie kończyn, tętno upada, wzrok gaśnie, 
a rysy twarzy zmieniają się zupełnie, przy nagle powstającem zam
knięciu objawy te występują dopiero w drugim okresie choroby.

W drugim okresie występuje istotnie nowy szereg objawów, po
między któremi pierwsze miejsce zajmują w o m i t y  k a ł o w e  (mise
rere). Istotne womity kałowe nie bywają tylko wtedy, gdy zamknię
ciu ulega dwunastnica, lub górna część jelita czczego, zamiast nich 
bywają obfite womity żółciowe. Wiele tylko razy niżej położone czę
ści kiszek zostaną zaciśnięte, womity kałowe mogą występować.

Odstęp czasu pomiędzy pierwszemi objawami zamknięcia kiszek 
a womitami kałowemi może być bardzo różnym, w ogóle powiedzieć 
można, że długość jego waha się od 1 do 14 dni.

Pierwszym znakiem grożącego m i s e r e r e  jest kałowy zapach 
gazów, które chory oddaje przez gardło, gdy ma odbijanie (ructus) , 
poczem występują nudności, chory czuje w ustach smak kałowy, za- 
czyna wyrzucać kał zmięszany ze śluzem, żółcią i resztkami pokar
mów, nakoniec wymiocina składa się tylko z samego płynnego kału.
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Kał zgęszczony, w kawałkach, wtedy tylko znajduje się w wymioci- 
nie, gdy zaciśnięcie ma miejsce w dolnej części kiszki grubej, lub je
żeli istnieje przetoka pomiędzy żołądkiem a kiszką grubą 1) o czem 
już wspominaliśmy w innem miejscu. Z chwilą wystąpienia tego 
wstrętnego objawu, który jest najdokuczliwszym dla chorego i całe
go otoczenia, istniejący przedtem podniesiony odczyn ze strony na
czyniowej ustępuje miejsca zupełnemu porażeniu. Rysy twarzy zmie
niają się i zapadają, policzki, nos, ręce i nogi ziębną, a twarz pokrywa 
się zimnym potem; tętno nic nie traci na częstości, owszem przyspie
sza się jeszcze, ale za to traci pełność i twardość, zamieniając się sto
pniowo w nitkowate. Skóra na całem ciele traci zwykłą jędrność, 
daje się układać w fałdy (podobnie jak przy cholerze), które tylko 
zwolna znikają, szczególniej spostrzegamy objaw ten na szyi i brzu
chu. Głos chrypliwy, bezdźwięczny, wzrok zagasły bez wyrazu, od- 
dechanie nierówne; umierający, zachowując do ostatniej chwili przy
tomność, doprasza się zaledwie dosłyszalnym głosem o chłodny napój, 
który zaledwie przełknięty, zostaje znowu zruconym, dając powód do 
nowego napadu womitów kałowych. Nakoniec zjawia się czkawka, 
niekiekiedy kurcze mięśniów twarzowych i na kończynach, aż ostate
cznie porażenie nerwów oddechowych kładzie kres straszliwemu cier
pieniu.

W j a k i ż  sposób n a s t ę p u j ą  w o m i t y  k a ł o we ?  Zwykle 
na to pytanie odpowiadają, że zwykły ruch robaczkowy ulega prze
mianie w ruch nieprawidłowy przeciwrobaczkowy. Ponieważ kał, 
przechodząc przez kiszki, napotyka przeszkodę nie do pokonania, po
wstałą nagle lub rozwijającą się stopniowo, przeto nagromadza się 
w częściach kiszki położonych wyżej, a cisnąc mocno, wywołuje roz
szerzenie i następczo bezwład kiszki, co znowu ze swej strony sprzyja 
dalszemu nagromadzaniu się mass kałowych.

Części wyżej położone wpychają coraz nowe massy kału do 
części porażonej, pomimo jednak zwiększonej działalności nie są w sta
nie przepchnąć kału po za miejsce zaciśnięte; przypuszczano, że wśród 
podobnych warunków, kiszki zaczynają wykonywać ruch przeciwro
baczkowy, posuwając swą zawartość ku żołądkowi, zanim jednak kał 
dostanie się do żołądka, potrzebuje pokonać opór stawiany przez fał-

1) Wyjątki od tej zasady są rzadkie. Do takich należy wypadek H a - 
b e r s h o n a  (1. c. p. 2 1 2 ) , który widział kawałki kału w wymiocinach pomi
mo to, że zaciśnięcie miało miejsce przy końcu jelita biodrowego.

34'
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dy błony śluzowej jelita (valvulae Kerkringii), które naprężają się 
przy ucisku od dołu. W obce tych poglądów B e t z 1) w ogóle za
przecza istnieniu ruchów robaczkowych. Przy doświadczeniach doko
nywanych na żywych zwierzętach, nie widział nigdy ruchu robaczko
wego kiszek, który szczegółowo obserwował S c h w a r z e n b a c h  1 2). 
Ruch robaczkowy wedle tego ostatniego autora jest to kurczenie się 
kiszki regularnie postępujące od góry ku dołowi. Wedle B e tz ’a, 
po otworzeniu jamy brzusznej zwierzęcia, na kiszkach zaczynają się 
tworzyć fałdy, pomarszczenia, przewężenia, przybliżanie się i odda
lanie ścian, ale to wszystko bez żadnego stałego porządku i pe
wnej formy. Niekiedy nawet kiszka skręcała się około swej osi 3). 
Nawet po zadaniu emetyku rodzaj ruchów nie uległ zmianie, tem bar
dziej nie widziano ruchów przeciwrobaczkowych. (Słabe poruszenia 
kiszki, które nie są mocniejszemi i przy zamkniętej jamie brzusznej, 
nie są w stanie, wedle poglądu Be t za ,  wpływać wiele na posuwanie 
się kału; czynność ta zależy głównie od działania tłoczni brzusznej, 
ona toż ma być powodem posuwania się kału w kierunku odwro
tnym 4). Na dowód przytacza następujące doświadczenie: u żywego 
psa podwiązano kiszkę w odległości 1 1/2 stopy od odźwiernika, a chcąc 
znieść wpływ nerwów, podwiązano również w kilku miejscach odpo
wiednią część krezek. Następnie wypełniono mocno część kiszki po
wyżej podwiązania leżącą mlekiem, i zastrzyknięto roztwór eme- 
tyku do żyły udowej i do żołądka. Po upływie jakiegoś czasu, na
stąpiły womity, przyczem opróżnił się naprzód żołądek a następnie 
i część kiszki cienkiej. Po upływie 1 1/2 godziny kiszka była zupełnie 
próżną, bez współudziału przy tej sprawie jej ścian, gdyż te z przy
czyny podwiązania nerwów nie mogły działać. Ruchy mięśniów po-

1)  W urtemb. med. Corresp. BI. 1850. N. 1 9 —21.
2) Zeitschr. f. ration. Med. V II. 3.
3) Pogląd B a i n t o n ’a ( F r o r i e p  Notizen. Juni 1849 N. 198) ja k o 

by ruchy te nie miały miejsca za życia, i były niejako ostatniem kurczeniem 
się przed śmiercią (podobnie jak  kurcze mięśniowe zwierząt ginących z utraty 
krwi), nie wytrzymuje krytyki. Możemy widzieć przez ścianę brzuszną wy
raźne ruchy kiszek, jak  o tem świadczą dwa wypadki przytoczone przez B e t z ’a 
(Zeitschr. f  rat. Med. -V. F. I. p. ,131).

2) W  ogłoszonym później artykule (W urtemb. Corresp. Bl. 52. 1853). 
B e t z  powtarza swoje poglądy, przypisuje posuwanie się kału jego ciężkości, 
działaniu tłoczni brzusznej, uciskowi przez gazy oraz kał zstępujący z części 
wyżej położonych; nakoniec utrzymuje, że ruch robaczkowy, wywołując prze
wężanie się i fałdowanie kiszki, utrudnia posuwanie się kału. (?)
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wodujące womity, wypchnęły zawartość kiszki ku górze, gdyż ku 
dołowi zawartość z przyczyny podwiązania ustąpić nie mogła. Do
świadczenie to przekonywa jedynie, iż kiszka może wypróżniać się 
w kierunku żołądka i bez kurczenia się ścian własnych, ale nie dowo
dzi bynajmniej, aby ruchy kiszkowe zupełnie istnieć nie miały. Pomi
jając zresztą tę okoliczność, że kiszka u zwierzęcia w normalnych wa
runkach postawionego inaczej może się zachowywać, aniżeli podczas 
wiwisekcyi, nie należy zapominać, iż wielu badaczów widziało ruch 
przeciwrobaczkowy kiszek, a ztąd nie mamy prawa stanowczo twier
dzić, aby ruch ten wśród stanu patologicznego nie mógł występować, 
jakkolwiek stanowczo okoliczność ta nie została stwierdzoną. Zresz
tą gdybyśmy nawet porzucili ten sposób wyjaśnienia jako hypotety- 
czny, toć przecież i na zasadzie ruchu robaczkowego daje się wyja
śnić sposób powstawania womitów kałowych. W tych częściach ki
szek, które nie uległy jeszcze porażeniu, kał naciskany przez ściany, 
usiłuje posunąć się ku dołowi, gdzie napotyka na część rozszerzoną, 
wypełnioną zupełnie massą kałową, a poniżej na niepokonalną prze
szkodę dalszego postępu; wśród podobnych warunków nacisk wywie
rany zmusza kał do posuwania się, ale w stronę przeciwną, to jest ku 
żołądkowi. Tym sposobem następuje podnoszenie się kału ku dwu
nastnicy, gazy cuchnące dostają się do żołądka, następują ruchy wy- 
miotowe, aż nakoniec tłocznia brzuszna dokonywa dzieła przygoto
wanego przez ruchy kiszkowe.

Ze j śc i a .  Przy zamknięciach, będących następstwem wewnętrz
nego zaciśnięcia, wyjątkowo tylko chorzy przychodzą do zdrowia, 
gdyż potrzeba do tego szczególnych warunków, aby pętlice kiszkowe 
powróciły do normalnego położenia. Przy wsunięciach (intussuscep- 
tio) dzieje się nieco odmiennie, sama natura umożebnia wyleczenie 
w ten sposób, że część wsunięta ulega zgorzeli, zostaje wydaloną, 
a całość kiszki zachowuje się przez zrost jej ścian; tak więc długość 
kiszki ulega wprawdzie zmniejszeniu, ale chory pozostaje przy życiu. 
Podobno wypadki nie należą do nadzwyczajnych rzadkości. Czasami 
wydaloną zostaje z kałem część wsunięta uległa zgorzeli, długa na 2 
do 3 cali: niekiedy nawet są to kanały długie na 15 do 20 cali, złożo
ne z kiszki cienkiej lub grubej, na których rozpoznać można kątnicę 
i wyrostek robaczkowy. Zdarza się również że znajdujemy w części 
wydalonej odpowiedni kawałek krezki a nawet gruczoły krezkowe. 
Zgorzel i oddzielenie się kiszki wpochwionej następuje niekiedy bar
dzo szybko, czasami już po upływie tygodnia.
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J e a f f r e s o n  l) opisuje wypadek obserwowany u pewnego 17-letniego 
chłopca. Chory ten dostał nagle womitów, przyczem wyrzucał trawiasto-zie- 
lone massy, doznawał bolesnego napierania, zaparcie stolca zupełne, gorączku
je; do tych objawów przyłączyło się wzdęcie brzucha i bolesność, mianowicie 
w lewem podżebrzu, gdzie dawał się wyczuwać guz. Kalomel z makowcem, 
środki przeczyszczające, lawatywy z terpentyną, pozostały bez skutku, nakoniec 
ograniczono się przystawieniem pijawek i położeniem ciepłego okładu na miej
sce bolesne. Nagle piątego dnia chory miał wypróżnienia bardzo obfite, mo
cno cuchnące, poczem womity ustały i pacjent zaczął powoli przychodzić do 
zdrowia. Stolce śluzowe oddawane bardzo obficie zawierały raz nieco domię- 
szanej krwi, a 8-go dnia odszedł ze stolcami kawałek kiszki, długi na 2 1/3 —  3 
cali, mocno cuchnący i w dwóch miejscach uległy zgorzeli, przy bl iższem obej
rzeniu przekonano się, że był to kawałek jelita cienkiego.

W innych razach dłużej potrzeba czekać na oddzielenie się części 
uległej zgorzeli. F o r c k e  2) obserwował wypadek, który ciągnął się 
przez pół roku, a przez cały ten czas pacjent miemał boleści, womity 
i zaparcie stolca. Niekiedy przed oddzieleniem się części zgorzelowej 
bywają krwotoki kiszkowe mniej lub więcej obfite, które dają się wy- 
jaśnić rozerwaniem naczynia w czasie oddzielania się części uległej zgo
rzeli. W następującym wypadku H a ll a g u e n a  3), od samego po
czątku choroby istniała biegunka zamiast zaparcia.

K o b ie ta  licząca  la t  47, m iew ająca  je s z c z e  p e rjo d y , i zdrow a d o tąd  zu
p e łn ie  w końcu  S ty czn ia  1853 czuła  sie n iezd ro w ą, sk a rż y ła  się  na  bó l g łow y, 
b o leśc i w d o ln e j części b rz u c h a  z lewej s tro n y , b ieg u n k ę , a  n a s tę p n ie  z a p a rc ie  
s to lca . D n ia  30 M a rc a  po  spożyciu  zw ykłego  p o k a rm u  d o sta ła  gw ałtow nych  
bo leści b rzu ch a , w y stą p ił z im ny p o t, a  p rzez  dw ie  go d z in y  p ra w ie  po zo staw ała  
w stan ie  zem d len ia . B rzu ch  m ocno n a p ię ty , po  k ilk u  g odzinach  d o sta je  wo
m itów  i b ieg u n k i, k tó re  trw a ją  p rzez  48 g odzin . W o m ity  u sta ły , b ieg u n k a  j e 
d n ak  trw a  d a le j, oddaw any  k a ł je s t  nadzw yczaj cuchn ący m , bó l pow yżej lewej 
pachw iny  c iąg le  je d n a k o w y , n a jm n ie jszy  ucisk  pow iększa go jeszcze . B rzuch  
n a p ię ty , bo lesn y , tę tn o  m a łe , n itk o w ate , chw ilow o b re d z e n ie , do lne  kończyny  
ch łodne zu p e łn ie . Z ejśc ie  śm ie r te ln e  zdaw ało  się n ieu n ik n io n e m , m im o to  j e 
d n a k  stan  p o lep szy ł się o ty le , że cho ra  10 K w ie tn ia  m ogła  na  ja k iś  czas 
w stać  z łóżka; b ie g u n k a  trw a  c iąg le . D n ia  12 K w ie tn ia  razem  z k a łem  wy- 
da lo n em  zo s ta ło  ja k ie ś  c ia ło  obce , poczem  b ó l się zm n ie jszy ł, sto lce  s tra c iły  
p rz y k rą  w oń, a  p a c je n tk ę  ju ż  w po czą tk u  M a ja  m ożna by ło  uw ażać za u r a to 
w an ą . B a d an ie  an a to m o -p a to lo g iczn e  w ydalonego  c ia ła  obcego  p rz e k o n a ło , że 
j e s t  to  kaw ał k iszk i, d łu g i n a  75 cen tim e tró w ; w dw óch ty lk o  m ie jscach  k sz ta łt

1) Med. Times. Jun. 1845.
2) Untersuchungen u. Beobachtungcn uber den ileus, die Invagina- 

tion. i t. d. Leipzig 1843.  p. 31.
3) Bullet, dc 1’acad. X X . Aout. Sept. 1855.



NAGLE POWSTAJĄCE ZAPARCIE STOLCA. 5 3 5

walcowaty pozostał, na całej zaś przestrzeni kiszka je s t otworzoną, a końce 
są nieregularnie pozazębiane. Otoczka surowicza daje się odejmować dużemi 
kawałkami, błona mięśniowa dobrze zachowana, ale za to ani śladu błony ślu 
zowej, czego powodem było zapewne długo trwające zapalenie.

U chorej tej zatem pierwsze objawy cierpienia kiszek wystąpi
ły pod koniec stycznia, zdaje się, że gwałtowna biegunka wywołując 
gwałtowno poruszenia kiszek, stała się powodem wpochwienia. Sko
ro to powstało, nastąpiło wprawdzie zaparcie, niedochodzące jednak do 
zupełnego zamknięcia, z tego zapewne powodu, że część wpochwiona 
nie uległa jeszcze zaciśnięciu, a światło jej o tyle było otwartem, że 
dozwalało na przechodzenie kału. W tymże czasie zaczęło się rozwi
jać zlepne zapalenie części wsuniętych, zwróconych do siebie otoczką 
surowiczą ('warstwa wewnętrzna i średnia), a skoro obecność produ
któw zapalenia sprowadziła zaciśnięcie części wpochwionej, wystąpiły 
objawy obserwowane w dniu 30 marca. Dziwną zdaje się biegunka, 
która od tej chwili trwała przez parę tygodni, gdy tymczasem przy 
stanach podobnych bywa zwykle mocne zaparcie stolca. Być może, że 
wpochwienie działało jak bodziec mechaniczny i wywołało nieżyt 
w błonie śluzowej okalającej pochwy (warstwa obejmująca, zewnętrz
na), co się stało powodem biegunki. Na części wydalonej zauważono 
zupełną zgorzel błony śluzowej, która drobnemi strzępkami oddziela
ła się przedtem nieznacznie, a wiemy bardzo dobrze, że zetknięcie się 
produktów zgorzeli z błoną śluzową kiszki, zawsze wywołuje mocną 
biegunkę.

Rozpoczęcie się choroby mocnem rozwolnieniem, bywa często 
wspominanem w historyach chorób; i tak np. N a g e l 1) wspomina 
o parobku, który w nocy dostał gwałtownych boleści, gorączki, wo- 
mitów i płynnych wypróżnień stolcowych. Później miało miejsce bez
skuteczne napieranie, aż nakoniec 10 dnia wysunął się przez odbyt 
kawał kiszki, który w trzy dni później zupełnie się oddzielił. Część 
wydalona była długą 20 cali, a szeroką na 2  1/2 cali, w niektórych 
nawet miejscach nieco szerszą; składa się z kawałka jelita biodrowe
go długiego na cal, z kątnicy wraz z wyrostkiem robaczkowym, oraz 
z kawała kiszki grubej wstępującej. Zdaje się nie ulegać wątpliwości, 
że biegunka gwałtowna, połączona z boleściami i nieprawidłowym 
ruchem kiszek może stać się powodem wsunięcia jednej części kiszki 
w drugą; znamy wiele podobnych wypadków, w których wpochwio-

1) O estcrreich. W ochenschrift 1843. N. 47.
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nie było poprzedzanem przez biegunkę, trwającą krócej lub dłużej. 
Należy jednak odróżniać biegunkę przyczynową od tej, która trwa już 
po powstaniu wpochwienia, jak to widzieliśmy w wypadku wyżej 
przytoczonym. Fu c k e l  1) wspomina, że w podobnych warunkach 
u pewnego chorego biegunka trwała przez miesiąc, stolce były śluzo- 
wo-krwawe, aż nakoniec część wpochwiona oddzieliła się i została 
wydaloną. Następujący wypadek, opisany przez O d e n k i r c h e n a  2). 
jest i z tego względu ważnym, że badanie anatomo-patologiczne było 
dokonanem z największą ścisłością przez prof. M a y e r’a.

Silny mężczyzna, liczący 57 lat wieku, po znacznem wysileniu i przezię
bieniu (?) dostał nagle gwałtownych boleści poniżej pępka. W krótce później 
kilkakrotnie oddawał stolce wodnisty, pomięszany ze krwią, przytem jest ciągle 
odbijanie, dławienie i wzdęcie brzucha. Ból poniżej pępka i w obu okolicach 
lędźwiowych wzrasta do wysokiego stopnia. Przytem chory ma pragnienie, 
skórę suchą gorącą, jawi się gorączka, nigdzie jednak nie widzimy ani nie wy
czuwamy powstającego guza. Po zastosowaniu niektórych środków (bańki 
cięte, środki odurzające do wewnątrz i zewnętrznie, dwie dawki środka wy
miotnego), odbijanie, skłonność do womitów i biegunka ustępują, ale za to zja
wia się gwałtowno napieranie na stolec, które nie daje się niczem uspokoić 
(środki przeczyszczające, letnie kąpiel, lawatywy, chłodne okłady) i do reszty 
wyczerpuje siły chorego. Lawatywy zadawane wypływają napowrót bez żad
nej domieszki. Przystąpiono do środków gwałtowniejszych, zrobiono upust 
krwi, postawiono pijawki, wcierano maść rtęciową, dawano lawatywy zimne 
przez rurkę elastyczną, długą na 2 stopy, lawatywy z Infus. Nicot. z Ol. croton. 
zaczęto dawać rtęć metaliczną (2 razy po 16 §  , po łyżce stołowej w odstępach 
od 1/2 — 2 godzin). Osłabienie dosięgło najwyższego stopnia, rysy twarzy za
padłe, brzuch niezmiernie wzdęty, ciało pokryte chłodnym potem. Nagle 10 
dnia chory oddał stolec tak obfity, że wypełnił nim całe wiadro. Natychmia
stowa ulga, zalecono zimne okłady i Ol. ricini. W kale oddanym, mocno cu
chnącym, brunatno-czerwonym nie znaleziono rtęci, która dopiero była przy- 
mięszaną do dalszych papkowatych stolców. Stan chorego znośny, w 13 dni 
po pierwszem wypróżnieniu (a więc 23 dnia choroby) ból w okolicy pępkowej 
zjawia się powtórnie, przytem słychać burczenie i przelewanie się w kiszkach. 
Po użyciu oleju rącznikowego, odchodzi w parę godzin później przy znacznem 
napieraniu i z prawdziwym hukiem massa gładka, ciężka, poczem chory dozna
je  znacznej ulgi i dosyć szybko przychodzi do zdrowia. W edle badania 
p. M a y e r a  z Bonn massa wydalona składała się: 1) z części długiej na 6 l/4" 
szerokiej na 2 1/2,/; 2) z części długiej na l ’4 " , szerokiej tylko na 4 " , tasiem- 
kowatej i z brzegami poszarpanemi. Po bliższem rozpatrzeniu przekonano się, 
że są to kawałki kiszki. Część wielka złożoną była z kątnicy wraz z wyrost
kiem robaczkowym, kawałka jelita biodrowego i kiszki wstępującej; drugi ka- 1 2

1) Prag. Vicrteljahrsschr. X IV . 3. 18 57.
2) C a s p e r  W ochenschrift. 1 8 4 6 N.  26 i 27.
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wałek pochodzi także z kiszki grubej, zdaje się być tylko oddartą je j częścią. 
Na obu kawałkach widać ślady zgorzelowego oddzielenia.

W wypadku powyższym wpochwieniu towarzyszą nagłe 
i gwałtowne boleści. Występujące później krwawe stolce należy przy
pisać podrażnieniu kiszki grubej przez część wsuniętą, co trwało tak 
długo, dopóki skutkiem zapalenia otoczki surowiczej nie nastąpiło 
porażenie błony mięśniowej i zupełne zaparcie. Guza nie znaleziono 
z tego zapewne powodu, że od samego początku brzuch był mocno 
wzdętym przez gazy. Bolesne napierania były zapewne wyrazem usi
łowań kiszki, chcącej się pozbyć drażniącego przybysza. Nie ulega 
wątpliwości, że część wpochwionego kawałka została oddzieloną już 
10 dnia choroby, niepodobna bowiem przypuszczać, aby mogło być 
tak obfite wypróżnienie bez oczyszczenia chociaż w części kanału ki
szkowego. Zupełne oddzielenie musiało nastąpić nieco później, gdyż 
w przeciwnym razie, część uległa zgorzeli byłaby wcześniej już zo
stała wydaloną przez odbyt.

W rzadkich wypadkach po oddzieleniu się kawałka kiszki ule
głego zgorzeli, następuje powtórne wpochwienie, któro powoduje zej
ście śmiertelne. Tego rodzaju mianowicie jest następująca obserwacya 
T h o m a s a  1):

Pewna kobieta 63-letnia, od kilku lat uskarżała się na bóle w dolnej 
części brzucha po stronie lewej; dnia 7 Lipca 1853 roku dostała zaparcia stol
ca, boleści i wzdęcia brzucha. Zadany olej rocznikowy sprowadził obfity ślu- 
zowo-krwawy stolec, wśród mocnego napierania. Dnia 12 napieranie gwałto
wne, i ciągły prawie odpływ przez odbyt płynu ropno-krwawego; nudności 
i womity. Po zadaniu makowca chora doznaje ulgi. Dnia 16 od
byt rozszerzony, wypadnięcie przedniej ściany kiszki grubej. Dnia 23 odeszła 
duża massa, która okazała się częścią kiszki, długą na 16". Była to 
kiszka gruba z kątnicą i wyrostkiem robaczkowym, je j błona śluzowa zgrubia
ła, pokryta drobnemi nadżarciami i obrócona na zewnątrz. Aż do 3 Sierpnia 
chora czuje się dobrze, w dniu tym wystąpiły na nowo boleści, chora oddaje 
niewielką ilość zielonego, śluzowego kału wśród dosyć silnego napierania; cią
gle odbijania. Brzuch miękki, niebolesny, z lewej tylko strony od dołu wy
czuwa się miejsce nieco twardsze, guzowatości żadnej nie ma. Dnia 6 Sier
pnia wśród mocnych boleści wysunęło się przez odbyt ciała długie na 4 ' ' , stoż
kowate, napięte, pokryte obrzękłą i zgrubiałą błonę śluzową, przy samym 
wierzchołku znajduje się maleńki dołeczek, w który można wprowadzić koniec 
małego palca, z równą łatwością daje się wsunąć palec pomiędzy ścianę odby
tnicy a ciało obce. Dnia 11 Sierpnia kiszka wysunęła się na 1/2 stopy, a ko-

1) Deutsche Klinik. 51. 1853.
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niec jej bvł zupełnie chłodnym, ruchy robaczkowe dają się spostrzegać wyraź
nie, przyczem część wypadnięta wysuwa się i cofa napowrót do odbytnicy. 
Dnia 13 Sierpnia chora zmarła. S e k c y a . Znaczne zapalenie otrzewnej, 
liczne zrosty. Cała kiszka gruba, z wyjątkiem dolnej części kiszki zstępującej, 
znikła zupełnie. Kiszka zstępująca gra rolę pochwy otaczającej nowe wpo- 
chwienie, utworzone przez kiszkę cienkę, długie na 1' i wystające z odbytu. 
Po przecięciu kiszki grubej w tem miejscu, gdzie takowa zagina się w warstwę 
średnią wsunięcia, możemy z łatwością wyciągnąć kiszkę cienką wsuniętą do 
odbytnicy i odbytu. Powierzchnie błony śluzowej i surowiczej zwrócone ku 
sobie, są mocno zaczerwienione i nacieczone. Błona śluzowa części wsuniętej, 
zamieniła się w substancyę czarno-brunatną, mocno cuchnącą i dającą się łatwo 
oddzielić. Szczególniej widzimy to na samym końcu części wpochwionej.

Wypadek powyżej przytoczony jest bardzo ciekawym z wielu 
wzglądów: 1) z przyczyny szybkiego dwukrotnego wpochwienia, 
z których pierwsze zakończył, się wydaleniem znacznej części kiszki 
grubej, a drugie śmiercią; 2) z powodu zrostu kiszki biodrowej z kisz
ką grubą zstępującą podczas pierwszego wpochwienia, poczem nastą
piło dopiero wsunięcie się jelita do kiszki prostej; nakoniec 3) ze 
względu na wypadnięcie powtórnie wpochwionej kiszki przez odbyt, 
przyczem część wystająca miała około pół stopy długości.

Zdarza się czasami, że po szczęśliwem zagojeniu kiszek, nastę
puje śmierć z przyczyny innych zmian patologicznych (zapalenie otrze
wnej), sekcya w razach podobnych jest nadzwyczaj ciekawą. Znajdu
jemy wtedy mniej lub więcej obszerne zrosty pętlic kiszkowych po
między sobą i ze ścianą brzuszną, zwłaszcza w miejscu gdzie wpo- 
chwienie się zaczyna. Zwykle przestron kiszki jest zwężonym przez 
bliznę, rzadko jednak w tak wysokim stopniu jak to widział Kru- 
se 1), w jednym wypadku, gdzie przez otwór zwężenia można było 
przesunąć zaledwie koniec małego palca. Skutkiem zrostów kiszek ze 
ścianą brzuszną, chory i po przyjściu do zdrowia doznaje przy pew
nych ruchach uczucia targania w brzuchu. A s h w o o d 3) wspomina 
o dziewczynie 20-letniej, u której po przejściu objawów zaparcia zu
pełnego odeszła część kiszki grubej, długa na 6 cali, wraz z odpowie
dnią częścią krezek. Chora przyszła zupełnie do zdrowia, doznawała 
tylko pewnej trudności, gdy chciała się wyprostować, przyczem czuła 
jak gdyby przeszkodę w okolicy kiszki grubej.

Jest to pytanie trudne do rozstrzygnięcia, czy część wpochwio- 
na może wysunąć się i powrócić do pierwotnego położenia, co umoże-

1) Prager V ie r te l ja h rssc h rif t. 1849. p. 1 8 0 . 
2) Med. T im e s , V I I  N . 1 7 3 .
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bniłoby opróżnienie kiszki. Rozpoznanie samego cierpienia opiera się, 
jak wiemy, na bardzo wątpliwych podstawach, ztąd wątpliwość w wy
padkach, gdzie następuje wyleczenie bez wydalenia pewnej części 
kiszki; zc stanowiska teoretycznego podobne restitutio ad integrum, 
byłoby możebnem dopóki nie nastąpi zrost warstw części wpochwio- 
nej. Zrost podobny nie następuje znowu zbyt szybko, jak o tem świad
czy wypadek opisany przez F u c h s iu s ’a 1); wpochwienie długie na 
dwie stopy istniało przez 10 dni wśród objawów zupełnego zamknię
cia kiszek, pomimo to jednak za pomocą laparotomii udało się szczę
śliwe usunięcie tego zboczenia, przyczem nie zauważano ani śladu za
palenia lub zaciśnięcia w części wsuniętej. Coś podobnego dzieje się 
przy wsunięciach napotykanych u dzieci. Również w wypadku 
F r o m m a n n a  2), w którym około 32' kiszki zostało usuniętych po 
13 dniowej chorobie, zrosty powierzchnią surowiczą zupełnie nie na
stąpiły. Fo r c k e  3) wspomina o wypadku, gdzie kanał jelita biodro
wego, długi na 2  1/2 stopy, długo bardzo był wpochwionym i po upły
wie pół roku dopiero został wydalonym, przyczem autor dodaje: 
,,Wszystkie objawy dokuczające przedtem choremu świadczą, że część 
ta kiszki wielokrotnie uległa wpochwieniu i naturalnym sposobem po
wracała do normalnego położenia”.

Jako dodatek do poprzedniego działu uważam przepuklinę 
w dziurze łonowej (hernia foraminis ovalis), jakkolwiek bowiem prze
puklina następuje przez naturalny otwór, to jednakże zasługuje na 
uwzględnienie w tem miejscu, ponieważ bywa uważaną za wewnętrz
ne zaciśnięcie lub wpochwienie, do czego stosowano i postępowanie 
terapeutyczne. Pętlica kiszkowa tkwiąca w dziurze podłonowej, może 
być tak niewielką i tak ukrytą pod warstwami mięśniów ksobnych 
(Pectincus), że nawet najściślejsze badanie nie może dać pomyślnego 
rezultatu. Przy podobnym stanie rzeczy dobrze będzie zwrócić uwa
gę na objaw, o którym wspomina o ile mi się zdaje pierwszy Rom- 
be r g .  Jest nim n e wr a l g i a  n e r wu  z a s ł o n o we g o  odpowie
dniego. Interesujący wypadek tego rodzaju opisuje R o m b e r g  4).

1) H u f e l a n d a  Journal. Febr. 1825.
2) Deutsche Klinik. 1857. 35.
3) 1. c. p. 26.
4) Lehrb. d. Nervenkrankheiten. I 2. Aufl. p. 90.
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Żona pewnego kupca, licząca lat 50, słabej budowy ciała, matka 5-ga 
dzieci, przed 8 laty podnosząc znaczny ciężar, dostała przepukliny udowej z le 
wej strony. Jakkolwiek pasek przepuklinowy zabezpieczał zupełnie od dalsze
go niebezpieczeństwa, to jednakże od czasu do czasu miewała napady kolki 
kiszkowej, połączone z nudnościami, womitami, zatrzymaniem moczu, mocnemi 
ściskającemi bólami w okolicy podbrzusznej, które rozpromieniały się na we
wnętrzną powierzchnie prawego uda, gdzie chora doznawała uczucia podobne
go jak  przy kurczu łydkowym i nie była w stanie unosić kończyny. Czasami 
było to uczucie stężenia, jak  przy porażeniu. Pod wpływem środków przeciw - 
kurczowych i ciepłych okładów napad bólu ustępował. Bóle występujące w le 
wej piersi i lewej kończynie górnej, które wzmagały się po każdem wzruszeniu 
umysłowem, utwierdzały w mniemaniu, że mamy do czynienia z cierpieniem 
natury nerwowej. Używanie w ciągu lat dwóch ziółek T i s s o t ’a oddziały
wało dobrze na stan chorej; napadów kolki nie było w tym czasie Zawsze 
jednak istniała skłonność do zaparcia stolca, a chora uskarżała się często, że 
przy zginaniu ciała lub podnoszeniu dolnej kończyny podczas siedzenia, dozna
je  szczególnego uczucia w brzuchu. We Wrześniu 184  roku napady kolki 
zaczęły się powtarzać, ustępowały jednakże po zastosowaniu zwykłych środków. 
W  trzy tygodnie później napad powtórzył się po powrocie ze spaceru. Ból 
był tępy, uciskający w okolicy kiszki ślepej i zwiększał się nieco za uciśnięciem 
od zewnątrz. Daleko gwałtowniejszym był na wewnętrznej powierzchni p ra 
wego uda i zwiększał się. przy poruszeniu kończyny. Zaparcie stolca od 48 
godzin, pomimo przyjmowania pigułek przeczyszczających. Przytem szczegól
na bolesność w okolicy nadbrzusznej ,  tętno drobne, 96 uderzeń na minutę. 
W  okolicy kanałów pachwinowych i udowych nie znaleziono przy badaniu nic 
podejrzanego. Środki uspakajające, które działały dobrze podczas poprzed
nich napadów, i lawatywy pozostały bez skutku. Następnego dnia wystąpiło 
obok zaparcia ciągłe odbijanie, suchość jamy ustnej, pragnienie i uczucie om
dlewania. Brzuch w części średniej wzdęty, przy opukiwaniu daje dźwięk bę- 
bnisty, gdy tymczasem w okolicy kiszki ślepej znajdujemy wyraźne stępienie 
odgłosu. Na trzeci dzień nie ulegało wątpliwości wystąpienie zgorzeli kiszek; 
koniec nosa i język chłodne, nogi i ręce ziębną, tętno częste bardzo, 120 ude
rzeń na minutę, drobne, nierówne, przepuszczające, skóra wiotka, uniesiona 
w składkę nie rozprostowuje się; pragnienie nie do nasycenia, chora domaga 
się ciągle chłodnego napoju, nadzwyczaj dolegliwe uczucie w dołku sercowym, 
które wedle twierdzenia chorej jes t przykrzejszem od wszelkiego bólu i sprawia 
wrażenie, jak  gdyby życie miało się już kończyć; lekka przechodnia śpiączka 
przy rozwartych powiekach i zwróconych ku górze gałkach ocznych. Zapar
cie stolca ciągle, womity żółciowe, przytem wzdęcie i bolesność umiarkowana 
brzucha. Chora przestaje się uskarżać na ból uda. Na czwarty dzień koń
czyny są lodowo zimne, tętno przepuszczające, pełzające, womity krwawe, po- 
czem następuje utrata przytomności i śmierć.

Leczenie stosowane przez R o m b e r g a  wspólnie z H o r n e m  (środki 
przeczyszczające, lawatywy, narkotyki, kulki lodowe i t. p.) pozostało bez ża
dnego skutku. Sekcya wykonana przezemnie w 28 godzin później, w przyto
mności dwóch wyżej wspomnianych lekarzów wykazuje: jelito  cienkie 
w niektórych miejscach na powierzchni zaczerwienione, odpowiednia część bło
ny śluzowej żadnej nie uległa zmianie. Dolna część jelita  biodrowego w nic-
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w ielkiej o d leg łośc i od  p ra w e j d z iu ry  łonow ej zag ina  się  pod  k ą te m  o stry m . 
M a ła  p ę tlica  k iszk i, d ługośc i p ra w ie  ca la , p rz e su n ę ła  się p rz e z  o tw ó r  w ięzu z a 
słonow ego  (Foramen membranae obturcitoriae)  i s ta ła  się w idoczną dop iero  po 
usun ięciu  m ięśn ia  zas łonow ego  i g rz e b ie n ia s te g o . P ę tl ic a  zo s ta ła  zac iśn ię tą  
p rzez  b ło n ę  w łó k n istą  ta k  siln ie , iż n aw e t m ocne p o c iąg an ie  n ie  by ło  w s ta n ic  
u sunąć  k iszk i z o tw oru . D o p ie ro  po  p rzec ięc iu  b łony  zasłonow ej o sw o b o d zo 
no p ę tlicę  k iszkow ą, k tó ra  b y ła  zu p e łn ie  odw ężoną od re sz ty  k a n a łu  k iszkow ego . 
P o  n acięc iu  z g ru b ia łeg o  w o rk a  p rzep u k lin o w eg o , w ypłynęło  n ieco  p ły n u ; śc ia
ny k iszk i znaczn ie  zg ru b ia łe , a  b ło n a  śluzow a b y ła  c za rn eg o  k o lo ru  i t .  d.

Przez pętlę uwięzioną w dziurze zasłonowej był naciskany nerw 
zasłonowy, co spowodowało ból na wewnętrznej powierzchni uda, 
mrowienie, stężenie i niemożność unoszenia kończyny (z przyczyny 
utrudnionego działania mięśniów ksobnych). R o m b e r g  przytacza 
jeszcze dwa wypadki przepukliny zasłonowej, obserwowano przez 
G a r e n g e o f a  i G a d e r m a n n ’a, radzi też przy jednoczesnem wy
stępowaniu zaburzeń w przewodzie kiszkowym i w zakresie nerwu 
zasłonowego, pamiętać o takiej formie przepukliny, gdyż dokonanie 
stosownej operacyi może jeszcze uratować chorego. Od tego czasu 
Lo r i n s e r  1) rozpoznał w jednym wypadku za życia podobną formę 
przepukliny i szczęśliwie dokonał operacyi. I w tym razie, oprócz za
parcia stolca, womitów kałowych i wyraźnego guza, wspomina także 
o wielkiej bolesności przy poruszaniu odpowiedniej kończyny. „Ból 
szerzył się od guza aż do połowy wewnętrznej powierzchni uda“ .

Podobne objawy widział R o t t e k  2) w jednym wypadku zaci
śniętej przepukliny łonowej, a  W i l m s  wśród podobnych warunków 
przystąpił do wykonania operacyi. Przeciwnie R o e s e r  3) nie przy
znaje tak wielkiego znaczenia temu objawowi, gdyż w czterech wy
padkach zaciśnięcia przepukliny łonowej raz tylko wystąpił wyraźnie, 
co dowodzi, że nerw zasłonowy nie zawsze bywa uciśniętym przez 
guz przepuklinowy.

1) Wien. med. Wochensclirift. 3. 1857.
2) A rch . f. physio l. H e ilk . X H e ft. I. 1857.
3) W urte m b . m ed. C o rre sp . BI. 3 7. 1857.
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Z a m k n i ę c i e  k i s zk i  s p o w o d o w a n e  z a p c h a n i e m  
j e j  ś wi a t ł a .

Opisane wyżej przeszkody posuwania i wydalania kału polega
ły na wadliwem ułożeniu pętlic kiszkowych, lub na wsunięciu się czę
ści kiszki w część obok leżącą. Zupełnie też same objawy (deus 
i miserere) mogą się zdarzyć bez żadnej zmiany w położeniu, wśród 
następujących okoliczności.

1) Jeżeli światło kiszki zostanie w któremkolwiek miejscu za- 
pchanem przez jej zawartość do tego stopnia, że już nic przejść przez 
kanał kiszkowy nie może;

2) Jeżeli pewna część kiszki ulegnie porażeniu, i nie może 
wpływać na dalsze posuwanie napływającego kału.

Rozpatrując przedewszystkiem zapchanie kiszki przez jej zawar
tość, widzimy, że do tego przyczyniają się trudno-strawne pokarmy 
mączne, twarde massy kałowe, pestki wisien, kamienie kiszkowe 
i żółciowe, połknięte ciała obce 1) oraz kłęby wnętrzaków (?). Daw
ne spostrzeżenie uczy, że ludzie używający dużo chleba, zwłaszcza 
białego, lub potraw z niego przygotowanych, często miewają zaparcie 
stolca, niekiedy nawet wśród podobnych warunków widziano po pro
stu mechaniczne zamknięcie światła kiszki. 2) Toż samo można po
wiedzieć o nadmiernem spożywaniu kartofli, szczególniej psujących 
się. Do n o v a n  podczas zarazy na kartofle w Irlandyi widział czę
sto nadzwyczajnie uparte zaparcia stolca, połączone z gwałtownem 
napieraniem, odpływem krwi, zatrzymaniem moczu i znacznem osła
bieniem. Przyczyną tych objawów było nadmierne wypełnienie kisz
ki grubej tak twardą massą kału. iż potrzeba ją było mechanicznym 
sposobem, to jest łyżeczką cynową, rozkruszać i wyjmować, poczem 
dopiero udawało się zupełne opróżnienie kiszki za pomocą letnich la- 
watyw. Podobne objawy obserwowano w 1846 roku przy częstem 
używaniu gotowanej pszenicy. Kał ciągle schnąc i naskorupiając się, 
tworzy nakoniec prawdziwo kamienie kiszkowe (enterolithes). Obce

1) M o r la n d  (Americ. Journ. Apr. 1851. p . 326) widział u dziecka 
18-miesięcznego objawy wpochwienia kiszki, połączone z wystąpieniem guza 
wielkości ja ja  kurzego, który zapewne był nagromadzonym kałem. Przyczy
ną choroby było połknięcie ośmiu guzików, po których wydaleniu przez odbyt 
dziecko powróciło do zdrowia.

2) S c h w a b e ,  C a s p e r a  Wochenschrift. 1843.  N.  9.
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ciała mogą służyć za jądro, około którego osadza się kał, twardnieje, 
i tym sposobem tworzy kamienie dosyć znacznych rozmiarów. Po
dobną rolę grać mogą pestki owocowe, kamyki żółciowe i t. p. F. S i
m o n 1) w kamieniu kiszkowym ważącym 2 3 § , znalazł jako jądro 
kawałeczek granitu, wagi 10 — 12 gran. Podobne kamienie są zwy
kle złożone z warstw współśrodkowych; warstwy wewnętrzne są naj
ciemniejsze, średnie są mniej twarde i przedstawiają układ krysta
liczny, nakoniec najtwardszemi są warstwy powierzchowne. Pod 
względem składu chemicznego nadmieniam, że w kamieniach podo
bnych znajdujemy przeważnie fosforan amono-magnezyowy, fosforan 
i węglan wapna, fosforan potażu i sody, oraz resztki pokarmów roślin 
nych i zwierzęcych.

U biednych ludzi w Szkocyi, których główne pożywienie składa 
mąka owsiana pomięszana z otrębami, znajdują często kamienie kiszko
we, złożone przeważnie z pozlepianych łupinek owsianych, pomiędzy 
któremi znajdują się cząsteczki mąki, te ze śluzem kiszkowym tworzą 
rodzaj klejowatej massy, przez co i sam kamień kiszkowy staje się 
niezmiernie twardym. Ze względów etiologicznych zasługuje ró
wnież na uwagę nadmierne używanie magnezyi i wapna. Barnber- 
ge r  (p. 465) widział kamienie kiszkowe, zawierające 80%  węglanu 
wapna, powstały one u pewnego chorego, który latami całemi zjadał 
kredę. B r a n d  widział kamienie kałowe złożone li tylko z węglanu 
magnezyi. Skoro kamienie podobne są znacznych rozmiarów, mogą 
zupełnie zamknąć światło kiszki i wywołać bardzo groźne następstwa, 
które usuniętemi być mogą jedynie przez wydalenie kamienia. 
M ayo 2) wspomina o pewnym chorym, u którego rozwinęło się zu
pełne zamknięcie kiszki i wystąpiły już womity kałowe; w czasie ba
dania brzucha i nacisku wywieranego przytem, chory czuł wyraźnie, 
iż jakieś ciało obce porusza się w brzuchu, posuwa ku dołowi; wkrót
ce potem odszedł przez odbyt kamień kiszkowy długi na 2 cale, po
czerń chory zupełnie wyzdrowiał. Inny wypadek z bardziej przewle
kłym przebiegiem opisuje d’H a r v e n g :  3)

Kobieta 50-letnia, w epoce tracenia perjodów zaczęła doznawać ró
żnych zaburzeń przewodu trawienia, co trwało przez lat kilka; dwa lub trzy 
razy corocznie miewała napady kolki kiszkowej połączonej z womitami, cotrwa-

1) B u c h n e r  Report. XVI p. 215.
2) M ed. Gaz. 1844.  p. 135.

3) C a n s t a t t  Jahrb . f. 1851.  p. 270.
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ło po parę godzin. Nareszcie napady przestały się jawić, zaburzenia w trawieniu 
ustąpiły, a pacjentka przez dość długi czas czuje się zupełnie zdrową. Od lat 10 
chora uskarża się na bóle w prawej okolicy biodrowej, które wzrastały z czasem, 
a szczególniej były dokuczliwe gdy chora jechała. W  ciągulat ubiegłych wystę
powały parę razy objawy mocnego podrażnienia przewodu kiszkowego, które 
jednak ograniczało się do samej okolicy kiszki ślepej. Badając teraz chorą, 
można było wyczuć w dolnej części brzucha z prawej strony guz twardy, bo
lesny. Bóle brzucha w ogóle wzmogły się, a napady zapalnego podrażnienia 
kiszek powtarzały się częściej. Przytem habitualne zaparcie stolca, w obec 
którego, lawatywy, ol. rącznikowy, kąpiele połowiczne, kataplazmy chwilową 
tylko przynosiły ulgę. W  ostatnich czasach nie można było wyczuć guza w dol
nej prawej okolicy brzucha, a następnie nigdzie znaleźć go niepodobna. P e 
wnego dnia wieczorem, po przyjęciu rozmiękczającej lawatywy, chora napierała 
mocno na kiszki przez 2 — 3 minut, poczem wśród mocnych boleści wydalonym 
został przez odbyt kamieh kałowy, ważący 32 grammy. Nie badano go j e 
dnak chemicznie, kształt miał walcowaty, objętość wynosi 10 1/2 centimetrów 
długość 4,2 centimetr. Jądro brunatno-zielone, żyłkowane, otoczone współ- 
środkowemi warstwami massy szarawej, tłustej; w obu końcach widzieć można 
lekkie wklęśnięcie, jak  gdyby kamień stykał się z innemi ciałami twardemi, 
o których istnieniu nie można się było przekonać. Chora w ciągu następnych 
5— 6  dni miewała często wypróżnienia, pomięszane ze znaczną ilością śluzu, 
a dwa razy ze krwią. Od tego czasu chora czuje się zupełnie dobrze, wzglę
dnie do swego podeszłego wieku.

U tej chorej zatem kamień tkwił w okolicy kiszki ślepej, a ist
nienie jego uwydatniało się przez obecność guza, objawy zapalne i za
parcie stolca. Możnaby nawet sądzić, że rozwinęło się przewlekłe 
zapalenie w okolicy kątniczej, naprzykład skutkiem zajęcia wyrostka 
robaczkowego, gdy tymczasem nagłe poruszenie się kamienia sprowa
dziło jego wydalenie wśród objawów podrażnienia odbytnicy, co spo
wodowało zupełne wyzdrowienie chorej. Kamień nie był badanym 
chemicznie, ze względu więc na dawniejsze napady kolki i womitów, 
możnaby sądzić, że był to kamień żółciowy, zatrzymany w pobliżu ką- 
tnicy. A l b e r s  1) pod nazwą ,, Typh olilithiasis“ i ,,Typhloosteosis“ 
opisuje kamienie w kiszce ślepej, których obecność łatwo sprowadza 
zamknięcie kiszki, a nawet zejście śmiertelne. Oprócz kamieni znaj
dujących się w wyrostku robaczkowym, o których już wyżej była 
mowa, istnieją jeszcze inne kamienie w zagłębieniu zastawki Bauhi -  
n’a i na wewnętrznej powierzchni kiszki kątnicy, których dalszemu 
posuwaniu się przeszkadzają fałdy błony śluzowej. Najrzadszemi są 
kamienie w zastawce B a u h i n ’a, dokąd zapewne przybywają z czę
ści jelita wyżej położonej. Następująca obserwacya była opisaną 
przez W e b e r’a:

l) Arch. f. physiol. Heilkunde 1851,  Zeszyt 4.
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Dziewczyna 23-letnia, zmarła skutkiem zamknięcia przewodu kiszkowe
mu, czemu towarzyszyły objawy zapalne. Około zastawki B a u h i n a ,  w miej
scu jej przejścia w kiszkę ślepą, znajdował się twardy guz, pokryty od zewnątrz 
otoczką surowiczą i lepkim śluzem, zmiany zapalne żadne, komunikacya pomię
dzy kiszką cienką i grubą zupełnie przerwana. Twardy guz jest kamieniem ka
łowym, wielkości orzecha włoskiego, złożonym ze stwardniałego kału, resztek nie- 
strawionych pokarmów, łupiny pestki owocowej, kawałka liścia kapusty, włó
kien mięśniowych i kryształków fosforanu amono-magnezyowego, otoczony do
koła warstwą wapienną. Kamień leżący w składce zastawki wypuklił błonę 
śluzową i samą ścianę kiszki na zewnątrz, przez co wytworzył się rodzaj to reb
ki otaczającej go. Błona śluzowa i mięśniowa pod wpływem ucisku zanikły 
zupełnie, pozostała tylko otoczka surowicza. Torebka obejmująca opuściła się 
ku dołowi i zacisnęła jelito biodrowe przy jego ujściu do kiszki ślepej.

Ponieważ objawy towarzyszące podobnym stanom chorobliwym 
( Typhlolithiasis)  są w ogóle prawie też samo co i przy obecności ka
mieni w wyrostku robaczkowym, przeto odsełam czytelnika do roz
działu traktującego o tem ostatniem zboczeniu. I w tym razie może 
nastąpić ropienie, rozdarcie kiszki ślepej, zapalenie otrzewnej albo wy
tworzenie się ograniczonego ropnia, otworzenie się tego ostatniego na 
zewnątrz przez ściany brzuszne. Niekiedy kamienie kiszkowe bez 
żadnych wyraźnych objawów wydalonemi zostają droga naturalną 
przez odbyt, albo też drażniąc ciągle ścianę kiszki, sprowadzają prze
wlekłe jej zapalenie i zgrubienie, które ostatecznie może doprowadzić 
do zwężenia przestronu kiszki. Nakoniec przy znacznej objętości ka
mienia może nastąpić zupełne zamknięcie kanału kiszkowego, wraz ze 
wszystkiemi jego następstwami, jak to miało miejsce w przytoczonym 
wyżej wypadku. Pewna kobieta 50-letnia zaczęła doznawać wszyst
kich przypadłości zupełnego zamknięcia, a 9 dnia choroby zdawała 
się bliską zgonu; Al b e r s  w tym razie zastosował pomyślnie stru
mień galwaniczny (jeden biegun w ustach, drugi około odbytu), gdyż 
massa wyczuwalna w okolicy kiszki ślepej została uruchomioną, obja
wy zwolniały, a po kilku godzinach odeszła przez odbyt massa zbita, 
owalna, wielkości jaja kurzego, poczem chora wyzdrowiała.

Następujące obserwacye przekonywają stanowczo, że i kamie
nie żółciowe mogą zamknąć światło kiszki w zupełności, dając powód 
do groźnych bardzo objawów. 1)

1) F . D u f r e s n e  Traite de 1’affect. calcul du foie i t. d. Paris 1851.
p . 2 6 8 .

Bibl. Um. Lek,—Choroby przyrządów jamy brzusznćj.—Pr. Henoch. 35



5 4 6 CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

W y p a d e k  I  (obserwowany przez M o n o d a )  Mężczyzna 72-letni 
w nocy dnia 2 4 Stycznia 1827 roku dostał nagle womitów, z początku była 
przy tem biegunka, następnie rozwinęło się uparte zaparcie stolca. W omity 
powtarzają się, a chory prędko traci siły. Dnia 30 Stycznia przywieziono go 
do szpitala. Zupełny upadek sił, wyczerpanie, język suchy czerwony, okolica 
nadbrzuszna wzdęta, za naciskiem wydaje odgłos pluskający; częste womity żół
ciowe. Wieczorem dnia 1 Lutego śmierć, wśród ciągle wzmagających się w o
mitów. S e k c y a .  Przy końcu l/3 części górnej jelita cienkiego znaleziono 
ka mień żółciowy długi na 1 l/4 cala, średnicy 1 1/6 cala kształtu stożkowego, 
i tak silnie wtłoczony, że zamyka zupełnie światło kiszki. Powyżej kamienia 
kiszka mocno rozszerzona (średnica 8 cali), poniżej zwężona (średnica cal j e 
den). Błona śluzowa żołądka i kiszki przekrwiona, dwunastnica i kiszka wstę
pująca zrośnięte z dnem pęcherzyka żółciowego, pomiędzy pęcherzykiem i dwu
nastnicą istnieje kanał łączący, gruby jak  palec, w którym tkwi drugi kamień 
żółciowy.

W y p a d e k  II  (obserwowany przez R e n a u l t a  i R e g n i e r a ) .  K o
bieta 85-letnia, cierpiąca oddawna na habitualne zaparcie, dnia 11 Czerwca 
1834 roku dostaje nagle po jedzeniu womitów, które powtarzają się przez noc 
i dzień następny. Dnia 14 wstępuje do szpitala. Czkawka, częste womity, 
wymiocina złożona z początku z resztek pokarmów, a następnie z płynu żółcio
wego; mocne boleści w okolicy żołądkowej i prawem podżebrzu aż do okolicy 
biodrowej. Przy obmacywaniu wyczuwa się w okolicy kiszki grubej parę 
twardych wyniosłości. Lekka gorączka, ból głowy. Dnia 15 wymiocina zie- 
lonkowata, bez przykrego zapachu, upadek sił, tętno nitkowate. Dnia 16 wy
miotuje mniej. Od początku choroby nie było ani razu stolca; tętno zaledwie 
wyczuwalne, kończyny zimne, rysy twarzy zapadłe. W  brzuchu po prawej 
stronie, zdaje się, że można wyczuć ciało okrągławe, które przeszkadza odej
ściu kału. Dnia 17 chora zmarła. S e k c y a .  Żołądek sięga aż w okolice 
podżebrowe, dwunastnica zrośnięta z pęcherzykiem żółciowym i wątrobą. G ór
na część jelita  cienkiego na przestrzeni paru stóp, znacznie rozszerzona, część 
dolna zwężona. W  odległości 1 l/2 stopy od dwunastnicy znajduje się w kiszce 
cienkiej kamień żółciowy, wielkości gołębiego ja ja , który nie dozwala na przej
ście kału. Pomiędzy pęcherzykiem żółciowym i dwunastnicą istnieje szeroka 
przetoka. 1)

W obu wypadkach kamienie żółciowe, ominąwszy zwykłą dro
gę, dostały się bezpośrednio do dwunastnicy, jak o tem świadczą 
istniejące jeszcze przetoki. Dlaczego kamienie, zwłaszcza niewielki, 
pozostały w kiszce cienkiej, trudno zrozumieć; znamy bowiem wypadki,

1) Wypadek zupełnie podobny opisuje H ow s h i p  ( R e e v e s ,  diseases 
o f the stomach and duodenum. London. 1856. p . 260). Takież same opisy po
dają R e n a u d  i P e a c o c k  (tamże p. 263 i 264) .  R o e s e r  (Memorabil. aus 
der Prax. II. 10. 1857)  i T a m e r  (Lancet II. 18. Oct. 1858). W wypadku 
opisanym przez H a b e r s h o n a  (1. c. p. 153) kamień żółciowy znajdował się 

jeszcze w dwunastnicy w odległości 3 0 cali od odżwiernika.
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że daleko większe kamienic dochodziły aż do kiszki grubej i w tej do
piero tak silnie uwięzły, że dopiero drogą mechaniczną (kleszczyka
mi) można je było usunąć. Zdaje się, jak gdyby istniało już przedtem 
zwężenie kiszki, przez które kamień przecisnąć się nie mógł. Na po
parcie tego twierdzenia przytaczam, że powyżej kamienia istniało zna
czne rozszerzenie kiszki, a w drugim wypadku nawet rozszerzenie żo
łądka, co nie mogło być następstwem trwającego przez dni kilka za
parcia. Wszystkie objawy zamknięcia były widoczne, z wyjątkiem 
womitów kałowych; że i te ostatnie być mogą, świadczy wypadek 
obserwowany przez P u y r o y e r ’a, 1) trwający przez 26 dni, wymio- 
cina nakoniec przyjęła charakter kałowy; kiszka biodrowa była za
pchaną przez zlepek kamieni żółciowych.

W y p a d e k  I (obserwowany przez W a ts o n a  * 2). Niedawno leczy
łem pewną damę w wieku, która od środy do poniedziałku nie miała stolca, 
pomimo przyjmowania energicznych środków przeczyszczających. Miewała 
częste napady boleści i womitów, brzuch zaledwie lekko wzdęty i niewrażliwy 
na ucisk. Nakoniec zaczęła się uskarżać, że wymiocina stała się kałową, czyli 
wedle je j własnych słów,— „co miało wyjść dołem, zwraca się ku górze.“ Był 
to płyn rzadki, brunatny, cuchnący. Wezwano jeszcze Dr. M a y o  i A r n o t t ,  
którzy badali i obmacywali brzuch podobnie jak  i ja  przedtem. Pacjentka za
uważyła, że rece tych panów są ciężkie bardzo, zdawało się je j. jak  gdyby przy 
obmacywaniu poruszono jej cos w brzuchu z miejsca. Sądzę, że tak było 
istotnie, gdyż zanim ukończyliśmy naradę w drugim pokoju, dano nam znać, że 
chora miała stolec. Wypróżnienie było rzadkie i zupełnie podobne do wy
miocin oddawanych poprzednio. W  dniu następnym miała jeszcze parę podo
bnych wypróżnień, a w czasie jednego z nich oddala twardą bryłę, która jak 
się przekonano była kamieniem żółciowym, wielkości orzecha włoskiego.

W y p a d e k  I I  obserwowany przez M a r o t t e a  3). Kobieta 60-le- 
tnia, kilkakrotnie miewała napady kolki żółciowej; w Czerwcu 1856 roku do
stała znowu gwałtownego bólu pomiędzy pępkiem i wyrostkiem mieczykowa- 
tym, napad zakończył się womitami. Odpowiednia część brzucha była napię
tą, bolesną przy dotykaniu, prawe podżebrze w stanie prawidłowym, wątroba 
tylko sterczy nieco z pod żeber; ciepłota prawidłowa, tętno małe, pragnienie 
znaczne. Lód, chloroform i morfina uspokoiły przez noc boleści, na drugi 
dzień rano chora miała womity, a wymiocina barwą i zapachem była bardzo 
podobną do kału. W  nocy znowu spokojnie po zastosowaniu tychże samych 
środków. Rano występują powtórnie objawy zamknięcia kiszki, połączone 
z ogólnym upadkiem sił. Gdy wymacywano brzuch, pacjentka nagie woła, że

1) Bullet. de la soc. anat. Nouv. Ser. N. 4.
2) 1. c. IV  p. 151.
3) Gaz. des hopit. 11 1. 1856.

3 5'
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zdaje się j ej ,  jak  gdyby przeszkoda w kiszce została usuniętą. Natychmiast 
istotnie przestaje womitować, ból ustąpił, poczem chora oddaje dwa rzadkie 
wypróżnienia, w których znaleziono kamień żółciowy, wielkości orzecha włos
kiego. W ciągu dni następnych odchodziły jeszcze kamyki wielkości soczewicy.

Dwa te wypadki o tyle jeszcze zasługują na uwagę, ponieważ 
uwięziony kamień podczas badania ręcznego został poruszonym 
z miejsca, samo więc obmacywanie nabrało znaczenia terapeu
tycznego.

W większej liczbie wypadków zamknięcia kiszki przez jej za
wartość (to jest miękkie i twarde massy kału, kamienie kiszkowe 
i żółciowe) jest bardzo trudno, a nawet prawie niepodobna zupełnie, 
rozpoznać stanowczo przyczynę wywołującą zamknięcie. Czasami 
tylko udaje się przy badaniu wyczuć palcem ciało zatykające kiszkę. 
Często bardzo popełniano w tym względzie pomyłki, rozpoznawano 
za życia wewnętrzne zaciśnięcie kiszki, gdy tymczasem sekcya wyka
zywała obecność w niej ciała obcego zatykającego światło. Zupełnie 
podobne napady zamknięcia mogą być następstwem nadużyć djete- 
tycznych, mianowicie też gdy spożytą zostanie znaczna ilość trudno- 
strawnych pokarmów, pęczniejących za dodaniem płynu. Rozpozna
nie jest ułatwieniem nieco w tych razach, z powodu świadomości wa
runków powstania.

J o h n s o n  1) leczył pewnego wyrobnika 69-letniego, który zmarł na 
6 dzień po nadmienieni spożyciu grochu. M iał mocne boleści, womity i zu
pełne zatrzymanie stolca i moczu. Kiszka cienka i gruba niezmiernie rozsze
rzone, w odbytnicy zaś znalazł taką massę źle pogryzionego i napęczniałego 
grochu, iż kiszka ta wypełniała całą prawie miednicę małą. uciskając na pę
cherz, gruczoł krokowy i początek cewki. W podobny sposób mogą następo
wać zatkania kiszek i w częściach wyższych kiszki, jak  to świadczą obserwacye 
L a v e r g n e a  2). Pewien chłopiec 1 5-letni, który po zjedzeniu trzech fun
tów fig na raz, w dwie godziny później zjadł parę talerzy zupy, dostał nudno
ści i bólu głowy. Na trzeci dzień zaczął womitować zielonkowatą papką, 
miał mocne pragnienie, ból brzucha szczególniej w okolicy żołądka i dołów 
biodrowych. Z lewej strony w kierunku ku pępkowi można było wyczuć ciało 
powrozowate, twarde, guzowate, poprzerywane w paru miejscach, grubości pal
ca wskazującego. Przy opukiwaniu miejsce to daje ton tępy, reszta brzucha 
miękka zupełnie. Od początku choroby nie było stolca; po zadaniu oleistych 
lawatyw, środków przeczyszczających i położeniu przyparek, nastąpiły wypróż
nienia w części płynne a w części twarde, poczem w cztery dni chory powrócił 
do zdrowia.

1) Lond. med. Gaz. Ju l. 18 4 2 .
2) Clinique de Montpellier. Ju li Nov. 1843.
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W obec tak jasnej przyczyny choroby, postępowanie terapeu
tyczne nie ulega żadnej wątpliwości, głównem zadaniem jest usunię
cie zawartości kiszek za pomocą pobudzenia ruchów kiszkowych i roz
miękczenie samego kału. Najodpowiedniejszemu środkami będą lekar
stwa mocno przeczyszczające (Inf us. fol. Sennae, drastica, ol. croton.) 
obok lawatyw wpędzanych jak można najdalej do kiszki (przy pomo
cy długiej rurki elastycznej). Starannie należy przedtem zbadać, czy 
nie ma znaków zapalnego podrażnienia kiszki, które może być następ
stwem zatkania. Mocna wrażliwość brzucha na ucisk, a szczególniej 
wystąpienie gorączki, są przeciwwskazaniem dla stosowania środków 
drastycznych, potrzeba się ograniczyć wtedy zadaniem ol. rączniko- 
wego, Elect. lenit. i lawatyw, oprócz tego wypadnie postawić pijaw
ki lub bańki i położyć ciepły okład na bolesną część brzucha.

W razach podobnego rodzaju groźne zatkanie kiszki tem łatwiej 
może wystąpić, jeżeli już przedtem istniało gdziekolwiek zwężenie, po
legające na skurczeniu kiszki, obecności blizny lub zwyrodnieniu ra- 
kowatem. Za przykład może służyć wypadek B a m b e r g e r a  i na
stępująca obserwacya C r u v e i l h i e r ’a (Livr. XXVI. p l. 6):

U kobiety 58-letniej, cierpiącej od dni kilku na biegunkę, można było 
wyczuć po za pępkiem guz twardy, sięgający ku stronie prawej, który naciska
jąc, słyszymy chrzęst podobnie jak  przy rozedmie podskórnej (emphyzema sub- 
cutaneum) . Gdy chora zmarła na zapalenie otrzewnej, znaleziono w kiszce 
ślepej, wstępującej i poprzecznej 617 pestek wiśniowych, które nie mogły być 
wydalonemi, z przyczyny zwężenia istniejącego w kiszcze poprzecznej, której 
światło w tem miejscu było zaledwie tak wielkiem jak  pióro krucze. Niektóre 
pestki spowodowały swą obecności nadżarcia błony śluzowej, a w jednem miej
scu nastąpiło głębsze owrzodzenie i przedziurawienie, przez które wypadły trzy 
pestki do jam y brzusznej i spowodowały rozlane zapalenie otrzewnej. Z ró ż 
nych okoliczności można było wnosić, że pestki przeszło rok cały przebywały 
w kiszkach. Kał płynny i kruchy przechodził przez zwężenie kiszki, a nawet 
istniała prawdziwa biegunka. Tarcie się pestek pomiędzy sobą, było przy
czyną chrzęstu szłyszanego podczas badania brzucha ręką.

Utrzymywano, że widziano zatkanie kiszek przez kłęby wnę- 
trzaków (glisty), zwłaszcza u dzieci. Jest to jednak kwestya wątpli
wa, którą szczegółowo rozbierzemy w osobnym rozdziale. W każdym 
razie zdaje się, że do zatkania kiszki przyjść może tylko wtedy, gdy 
istnieją pewne poboczne warunki sprzyjające. I tak naprzykład 
przytaczamy tu następujący wypadek P e r r i n a  1).

l) Revue clin. 7. 1 852.
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Chłopice dwuletni, zdrów przedtem zupełnie zmarł nagle wśród gwałto
wnych womitów i braku wypróżnień stolcowych. Pod względem anamnezy 
można się było tylko tyle dowiedzieć, że dziecko na 36 godzin przed śmiercią 
zjadło dużo pierogów z mięsem, potrawy trudno strawnej i często przyrządza
nej przez niezamożną klassę. ludności. Przy sekcyi znaleziono otrzewnę i żo
łądek w stanie zupełnie prawidłowym, w 1/3 części dolnej jelita cienkiego znaj
duje się dużo płynu gęstego mętnego, dwadzieścia glist zwiniętych w kłębek 
wielkości ja ja  kurzego, zamykało zupełnie światło kiszki. Pomiędzy glistami 
7 — 8 kawałków wspomnianej wyżej potrawy, które zlepiają glisty ze sobą. 
Błona śluzowa w tej części kiszki przekrwiona, rozmiękczona, gruczoły P e y -  
e r ’a czerwone i obrzękłe.

Rzadko zapewne się zdarza, aby podobne objawy mogły być 
wywołane przez zwinięcie się tasiemca. Na uwagę zasługuje wypa
dek obserwowany przez P a r k in s o n a ;1) chłopczyk 4-letni zmarł 
wśród objawów wewnętrznego zaciśnięcia kiszki, na kilka jednak mi
nut przed śmiercią wydalonym został przez odbyt kłębek twardy, zło
żony z pięciu poplątanych tasiemców.

Ileus paralyticus.
Objawy zamknięcia mogą jeszcze wystąpić skutkiem po

rażenia kiszki na pewnej przestrzeni. Opisując zwężenia prze- 
wodu kiszkowego wspominałem, że część kiszki położona powyżej 
zwężenia ulega rozszerzeniu znacznemu, przez co wywiązuje się jej 
bezwład i porażenie, przyczyniające się. więcej jeszcze do fatalnego 
zejścia choroby. Obecnie nie mówimy o tego rodzaju porażeniach. 
Mamy do czynienia z porażeniem pewnej części kiszki, występującem 
przy zupełnie prawidłowym stanie jej ścian, porażenie takie upośledza 
ruchy kiszkowe, wywołuje zastój kału na pewnej przestrzeni, i w na
stępstwie może się, stać powodem zupełnego zatknięcia światła, kiszki.

Niepodobna zgodzić się na twierdzenia B etz 'a  * 2) , że ruchy kisz
kowe nie zależą od wpływu nerwowego. Zresztą kwestya ta została 
rozstrzygniętą doświadczalnie przez P f lug e r a  3), który wykazał, że 
podrażnienie jednego lub dwóch nerwów trzewiowych (N. splanchici) 
wywołuje powstrzymanie ruchów jelita cienkiego 4). Jeżeli zatem

1) S c h m id t ’a Jahrb . 183 7. X III  p. 40.
2) Zeitschr. f. rat. Med. N. F . I  p. 3 3 0.
3) Monatsber. d. Berliner Acad. 12. Juli 18 55, i Ueber das Hem- 

mungsnervensystem f. d. peristaltischen Bewegutigen der Gedarme. Berlin 
1 857.

4) Najważniejsze dla nas wyniki doświadczeń P f l u g e r a  są nastę
pujące: a) Podrażnienie nerwów trzewiowych wywołuje natychmiastowe wstrzy
manie ruchu robaczkowego kiszki cienkiej; b) podrażnienie nerwu trzewiowego
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usprawiedliwieniem jest przyjmowanie zamknięcia własno wolnego ki
szek bez przeszkody mechanicznej, to z drugiej strony wiele na tem 
zależy, abyśmy mogli na dowód tego faktu przytoczyć stwierdzone 
na pewno wypadki patologiczne. Należy przyznać, że w tym celu 
nie można posługiwać się wypadkami wyleczonemi, gdyż w razach 
podobnych łatwo powstaje wątpliwość pod względem rozpoznania, nie 
posiadamy bowiem żadnej cechy odróżniającej tę formę zatkania kiszek, 
od wywołanej przez warunki mechaniczne. Jedynie tylko dokładnie 
wykonywane sekcye mogą rozjaśnić tę ciemną kwystyę. S i e b e r t  
(p. 77) przytacza dwa wypadki, w których śmierć nie nastąpiła 
wprawdzie z zatkania kiszek, ale zawsze wśród objawów przewlekłego 
zaparcia. W pierwszym razie pomimo najdokładniejszego obejrzenia 
ciała nie znaleziono żadnego zboczenia, jedynie tylko cała kiszka gru
ba od kątnicy do odbytnicy była przepełnioną kałem. Cała kiszka 
wraz z kałem ważyła osiem funtów. W drugim wypadku ilość kału 
zapełniającego kiszkę była jeszcze większą. „Cała kiszka gruba jest 
mocno rozszerzoną, ściany jej jednak nie uległy żadnej zmianie w bu
dowie, jedynie tylko błona śluzowa odbytnicy jest w stanie nie 
żytu." Wedle dzisiejszych pojęć naukowych niepodobna tłomaczyć 
zatrzymania kału i rozszerzenia kiszki czem innem, jak tylko

z je d n e j s tro n y  w ysta rcza  do w strzym an ia  ruchów  k iszkow ych, bez  w zględu 
czy d rażn im y  N. splanchnicus major czy minor; c) spokó j k iszek  w yw ołany 
p rzy  d rażn ien iu  n as tęp u je  nie w czasie  sku rczu , a le  rozk u rczu  ca łego  p rzy rz ąd u  
m ięśniow ego kiszek; d )  ruchy  kiszki g ru b e j n ie m ogą być an i w yw oływ ane an i 
p ow strzym ane przez  pod rażn ien ie  nerw u trzew iow ego . W y p ad k i te  zostały  
s tw ierdzone p rzez  K ó l l i k e r ’a  ( V irchowa Archiv. T. X  zeszyt 1 i 2), k tó ry  
d rażn iąc  część g rzb ie to w ą  rd z e n ia  k ręg o w eg o , w yw oływ ał n a ty ch m iasto w y  sp o 
kó j k iszek . U zw ierząt za tru ty ch  k u ra rą , ob jaw  ten  nie w ystępow ał; ruchy  
k iszkow e trw a ły  da le j pom im o g alw an izow an ia  rd zen ia , a n aw e t pow iedzieć 
m ożna, że były w tym  raz ie  en e rg iczn ie jsze  j a k  zw ykle. M ożna po rów nać 
w tym  w zględzie dośw iadczen ie  H e i n a  (Arch.f. physiol. Heilk. 1857 p . 261) 
i S p i e g e l b e r g ’a ( H e n l e ’go  i P f e u f f e r ’a  Zeitschr. 1857. II. 44). T en  
o sta tn i zauw ażył, że ruchy  k iszkow e m ogą być pobudzone z teg o  sam ego  m ie j
sca, co i kurczu m acicy. K ażda zm iana w k rążen iu , n ap rzy k ład  zaciśnięcie  
a o r ty  b rzu szn e j, w yw oływ ała energ iczn y  ru ch  robaczkow y k iszek . B yć m oże, 
że w zw iązku z tem i w ynikam i b a d ań  są  sp o strzeżen ia  M e i s s n e r a  ( H e n -  
l e ’go i P f e u f f e r a  Zeitschrift. X. F. T. VIII p. 364) i B i l l r o t h ' a ,  w e
d le  k tó ry c h  liczne gałązk i nerw ow e, p rz e b ie g a ją c e  w tk an ce  łącznej je l i ta  c ie n 
k iego , od k tó ry c h  odchodzą liczne w iók ien k a  do m ięśniów  k iszkow ych , zaw ie 
ra ją  znaczną liczbę  zw ojów  nerw ow ych . R e i c h e r t  uw aża j e  za tw o ry  n a le 
żące do u k ła d u  naczyniow ego , B r e i t e r  je d n a k  i F r e y  (Zeitschr. f . wissen- 
schaftliche Zoologie XI. 1861) w ykaza li, że są to is to tn ie  tw ory  zw ojow e.
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bezwładem błony mięśniowej jelita. Ab e r c r o mb i e  przytacza 
protokuły sekcyi, robionych po śmierci osób zmarłych na zatkanie 
kiszek, w których nie ma żadnej zmianki o materyalnych zmianach 
jelit. Jakkolwiek sekcye te pochodzą z epoki, w której wiele pozo
stawało do życzenia pod względem ścisłości badania, to jednakże tru
dno przypuścić, aby tak sumienny badacz jak Ab e r c r o mb i e  nie 
zauważył bijących w oczy zmian, jakie zwykle znajdują się w kiszce 
w razach podobnych. W  jednym wypadku zatkania znalazł większą 
część jelita cienkiego znacznie i jednostajnie rozszerzoną; ani śladu 
przytem zapalenia, a najdokładniejsze badanie nie wykryło żadnych 
zmian chorobliwych. W innym znów wypadku (p. 144) ,,cała kiszka 
gruba i około 12 cali od dołu jelita biodrowego, były próżne i ścią
gnięte, białe i bez żadnej zmiany chorobliwej. Reszta kiszek cien
kich w wysokim stopniu rozszerzona, o ścianach ścieńczałych prze
świecających. Zawierały płyn wodnisty i powietrze. Na powierz
chni rozszerzonych kiszek w kilku miejscach, mianowicie w pobliżu 
części skurczonej, widzieć można zabarwienie czerwone powierzcho
wne, ani śladu jednak wysięku." Na uwagę zasługuje wypadek 
41-y (p. 154), którego też opis przytaczam:

Pewna kobieta 60-letnia, na 27 lat przed śmiercią, miała zaciśniętą 
przepuklinę, a cała choroba zakończyła się wytworzeniem sztucznego odbytu 
w okolicy łonowej z prawej strony. Sztuczny odbyt przez długi czas był 
otwartym, poczem stopniowo zaczął zarastać. W dziesięć lat później zaciśnię
cie przepukliny powtórzyło się, ale kiszka została odprowadzoną bez żadnej 
operacyi. Od tej epoki zaczęła cierpieć na częste bóle brzucha, przyczem 
miewała zaparcie stolca. Podczas jednego podobnego napadu, dnia 12 maja 
1827 roku wezwano A be r e r ombie ’go, który znalazł co następuje: chora 
uskarża się na gwałtowne boleści, brzuch jest napiętym, przytem gwałtowne 
womity i zaparcie stolca, tętno dosyć prawidłowe. Blizna po sztucznym odby
cie wyraźna w okolicy łonowej. Z pod luku udowego wystaje mały guzik, k tó 
ry bez żadnej trudności daje się odprowadzić. Ponieważ choroba przez cztery 
dni nie ustępowała pomimo użycia środków energicznych, a siły zaczynają pa
cjentkę opuszczać, starano się przynieść pomoc, przecinając dnia 15 maja da
wną bliznę po sztucznym odbycie. Po przecięciu odkryto stary worek prze
puklinowy, zrośnięty z blizną, z którego wypłynęło nieco surowiczego płynu 
N a stronie zewnętrznej worka znajdujemy ciało, mające zaledwie 1/3 cala śre 
dnicy, wystające z pod luku udowego i zrośnięte z dnem worka przepuklino
wego. Ciało to nie było zaciśniętem, a dokoła niego pod lukiem udowym 
jes t miejsce wolne. Przy bliższem zbadaniu przekonano się, że jest to walco
waty wyrostek kiszki, który kiedyś prawdopodobnie łączył ją  ze sztucznym od
bytem, ponieważ koniec jego ścisłe był zrośniętym z blizną. Przy pierwszem 
cięciu uszkodzono przypadkiem wyrostek, poczem cięcie rozszerzono. W pro
wadziwszy palec do wyrostka, dostajemy się swobodnie do kiszki, nie wyczu-



NAGLE POWSTAJĄCE ZAPARCIE STOLCA. 5 5 3

wając przytem jej wypełnienia kałem. Po operacyi ulga nie nastąpiła, groźne 
objawy trwają dalej w znacznem natężeniu, a chora zaczyna womitować kałem. 
Umarła dnia 16 maja w 18 godzin po operacyi. W  ciągu tego czasu nic nie 
wypływało przez otwór sztucznie zrobiony. Przy sekcyi przekonano się, iż 
część kiszki nadciętej podczas operacyi należy do dolnego końca jelita biodro
wego, od tego miejsca odchodzi wyrostek, zstępujący aż do worka przepuklino
wego. Ściany kiszkowe powyżej i poniżej tego miejsca są zgrubiałe, światło 
jednak kiszki żadnej prawie nie uległo zmianie. Powyżej tego miejsca jelito 
mocno jes t rozszerzonym, i tu jednak pod względem budowy i zabarwienia nie 
spotykamy zmiany. Zawiera ono kał płynny i gazy, nic nie Stoi na przeszko
dzie odpływowi przez zrobiony za życia otwór, przez który podczas sekcyi kał 
swobodnie występuje.

Istniejący dawniej sztuczny odbyt i odpowiednie wypuklenie 
kiszki było spowodowanem przez przeszkody mechaniczne, uważnie 
jednak przeglądając historyę choroby, przekonywamy się, że coś po
dobnego nie miało miejsca. Pomijając już tę okoliczność, że przy 
operacyi nie znaleziono ani śladu zaciśnięcia, i że kiszka była zupeł
nie swobodną, zastanawia nas. że chora żyła przez 18 godzin po ope
racyi, a pomimo to nic nie odeszło przez sztuczny otwór, chociaż kisz
ka zawierała tylko kał płynny i gazy. Gdyby nawet lekkie zgru
bienie błon kiszkowych zwężyło nieco przestrzeń kiszki w tern miej
scu, toć przecie robi uwagę sam Ab er c r ombi e ,  takie zwężenie nie 
mogło utrudniać wielce wychodzenia półpłynnego kału, a tembardziej 
wywołać womity kałowe. Możemy więc jedynie przypuścić, że kisz
ka na pewnej przestrzeni utraciła możność kurczenia się. Nie prze
czymy bynajmniej, że dawniejsze napady kolki i zaparcia mogły pole
gać na nagromadzaniu się kału w zbytecznej ilości powyżej niewiel
kiego zwężenia, tym sposobem stopniowo powstawało rozszerzenie 
kiszki, a napięcie jej błony mięśniowej zostało o tyle uszkodzonem, 
że nareszcie przyjść mogło do zupełnego jej porażenia.

Jakże jednak wytłomaczyć poprzednie obserwacye, w których 
jako powód porażenia niepodobna było nawet tak nieznacznej przesz
kody mechanicznej, jak w obserwacyi ostatniej? W wypadkach 
tych przewód kiszkowy wszędzie był otwartym, a budowa jego ścian 
nie przedstawiała żadnego zboczenia. Musimy przyznać się, że nie 
możemy wypadków tych wyjaśnić, gdy tymczasem w innych mamy 
prawo odwoływać się do wpływu nerwowego. Do tej kategoryi na
leżą te wypadki zatkania kiszek, które widziano powstające po gwał- 
townem wzruszeniu umysłu.
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K l u y s k e n s  1) u pewnej kobiety 52-letniej, zdrowej przedtem zupeł
nie i miewającej tylko od czasu do czasu zaparcie stolca, widział zatkanie ki
szek, które rozwinęło się nagle po mocnem wzruszeniu umysłowem. Towa
rzyszyły przytem gwałtowne boleści w okolicy pępkowej. „Objawy wystąpiły 
w sposób zwykły, po 21 godzinach były womity żółciowe, a po upływie 48 go- 
dzin miała już womity kałowe. Pijawki i inne środki nic nie pomagały. C h o 
roba tak się wzmogła, że życie chorej było zagrożonem. Dano wtedy pigułki 
z olejkiem krotonowym, a dla usunięcia nudności i skłonności do womitów na
poje gazowe. Olej krotonowy po upływie kilku godzin sprowadził obfite wy
próżnienie. poczem pacjentka zaczęła przychodzić do zdrowia; istotnie po za
stosowaniu odpowiednich środków w kilka dni była zupełnie wyleczoną.“

CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

Starano się podobno wypadki wyjaśnić kurczowem zaciśnięciem 
jelita, czyli stworzyć nowa formę, tak zwany „Ilcus s p a s tic u s ," jak 
to istotnie uczynił sprawozdawca tej obserwacyi, E isenm ann. Na
daremnie jednak szukamy poparcia dla tej teoryi w stanach podo- 
bnych, gdyż nie znamy kurczów, któreby bez przerwy przez dni kilka 
mogły utrzymać w skurczeniu przyrząd mięśniowy; tak jednakże by 
być musiało, gdyby w samej rzeczy mógł powstawać I lcus spasticus. 
Zresztą trudno rozumieć, dlaczegoby pognębiające wrażenia umysłowe 
nie miały wywoływać porażenia kiszek, jak to czynić mogą w in
nych przyrządach (przytaczam jako przykład zdarzający się nieraz 
bezg ło s  (aphonia); zresztąd oświadczenia P f l u g e r a  przekonywają, 
że nawet pobudzające wrażenia mogą działać porażająco na ruchy ki
szek. Że część jelita położona poniżej miejsca porażonego i rozsze
rzonego jest skurczoną, a nawet powrózkowato ściągniętą, to jeszcze 
nie dowodzi, aby skurczenie podobne było wyrazem stanu kurczowe
go. Jest to przeciwnie stan prawidłowy kiszki zdrowej ale próżnej, 
jak to częstokroć mamy sposobność widzieć u dzieci. Inne przy rządy 
zaopatrzone w mieśnie, np. pęcherz moczowy, często bardzo są jedno
stajnie skurczone, gdy są próżne; dlatego też nie mogę pojąć, dlacze
go Pi rogo w 2) na dowód istnienia formy chorobowej zwanej ,,I leus 
spasticus,“ powołuje się właśnie na takie pokurczenie kiszek, często 
napotykane na zwłokach. Zwrócimy uwagę, że w przytoczonym 
wyżej wypadku olej krotonowy, a zatem środek drażniący, pobudza
jący ruch kiszek, sprowadził wyleczenie; trudno też przyjąć kurcz za 
przyczynę zamknięcia światła jelita, pomimo to, że F o r c k e 
broni zawzięcie tego poglądu. Pomyślne działanie środków tak zwa-

1) C a n s t a t t  Jahresbericht. f. 18 4 8 . I I I  p. 55.
2) Abhandl. aus d , Gebiete der Heilkunde. Petersburg. 1 854.
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nych przeciwkurczowych, nic może służyć za dowód istnienia zatka
nia kiszek, polegającego na ich kurczowem zaciśnięciu.

Zamknięcie może się rozwijać nietylko pod wpływem wrażeń 
pognębiających, może też być następstwem chorób mózgu i rdzenia 
kręgowego, które działają porażająco na ruchy kiszek, przez co sto
pniowo zaparcie stolca wzrasta do najwyższego stopnia. Toż samo 
sądzono o przyczynie reumatycznej, do tej zapewne kategoryi należy 
wypadek opisany przez W i1l e ms a  uważany przez niego za ,,Ileus 
spasticus." Wypadek ten miał miejsce u kobiety młodej, która po 
przeziębieniu nóg, dostała nieznośnych boleści i womitów kałowych, 
pomimo to, że badanie brzucha nic wykazuje żadnych zmian szczegól
nych. Pod wpływem saturacyi, ciepłych okładów, a szczególniej 
przy wewnętrznem użyciu makowca (w lawatywach i per os) objawy 
zwolniały, poczerń nastąpiło wypróżnienie, złożone z płynnego kału. 
Skuteczne działanie makowca dało powód do błędnego poglądu, jakoby 
cierpienie było kurczowej natury; Ro k i t a n s k y  tłomaczy je w spo
sób zupełnie różny, przypuszcza, że makowiec zmniejsza czynność 
zdrowych części kiszki, przez co zapobiega zbytniemu nagromadzeniu 
kału w części porażonej, która tymczasem może stopniowo pozbywać 
się. swej zawartości 2).

Ileus inflammatorius.
Forma ta jest najbardziej zbliżoną do poprzedniej, sprawa 

zapalna i wysiękowa znosi działanie błony mięśniowej kiszek i tym 
sposobem wywołuje bezwład kiszki na mniejszej lub większej 
przestrzeni. Zapalenie nie potrzebuje bynajmniej być umiejsco- 
wionem od samego początku w błonie mięśniowej, jak utrzy- 
muje Abe r e r ombie, gdyż nie znamy nawet dobrze stwierdzonych 
podobnych wypadków. Przy zapaleniu otoczki surowiczej (periente- 
ritis) widziano, jak wysięk występujący na jej przyrośniętej powierz-

1) Annal. de la soc. med. de Gand. Vol. 28.
2) Pomyślne działanie lawatyw narkotycznych, naprzykład z tytoniu, 

wilczej jagody i t. d. nie należy uważać za dowód kurczowej natury cierpienia. 
R o k i t a n s k y  tłomaczy działanie w ten sposób, że cała część jelita  leżąca po
niżej miejsca porażonego przechodzi również w stan osłabienia czynności, 
i tym sposobem dozwala na przejście nagromadzonego kału. Dzieje się to 
mianowicie, gdy płyn zastrzyknięty dochodzi aż do porażonej pętlicy, przyczem 
następuje mechaniczne rozszerzenie kiszki, a nadto kiszka wypełniona płynem, 
rozszerzając się i prostując, przybiera położenie sprzyjające bardzo przejściu 
kału. „W idocznem jest z tego, żc nawet zastrzykiwanie płynów zupełnie obo
jętnych, wtłaczanie powietrza, wywoływać mogą opróżnienie porażonej części, 
i tym sposobem ułatwiają wyzdrowienie."
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chni wywołuje bezwład błony mięśniowej, czego następstwem jest 
uparte zaparcie istolca, dochodzące do zupełnego zamknięcia kiszek. 
Zajęcie podobne może nawet nastąpić już po szczęśliwem usunięciu 
stanu zapalnego. Gouz e e  1) obserwował zapalenie otrzewnej u pe
wnego żołnierza, który został uderzonym przez konia w brzuch, pa
cjent został uleczonym. Pomimo to jednak nie można było sprowa
dzić wypróżnienia, tak iż. pacjent zwracał wszystko co tylko zjadł. 
Siły znacznie upadły; nakoniec 14-go dnia dano trzy krople olejku 
krotonowego w pigułkach, co pół godziny po kropli. Zaraz po zaży
ciu trzeciej pigułki było kilka wypróżnień połączonych z oddaniem 
wiatrów, brzuch zmniejszył się, poczem chory zaczął szybko przycho
dzić do zdrowia. Autor sądził, że w wypadku tym istniało skręcenie 
kiszki, wedle naszego jednak zdania przyczyną zamknięcia był bez
wład następczy kiszek po usunięciu sprawy zapalnej. Coś podobne
go dzieje się, jak twierdzi M o raw ek  2), po przepuklinach zaciśnię
tych: pętla jelita pomimo odprowadzenia do jamy brzusznej pozostaje 
porażoną, co daje powód do wystąpienia objawów zatkania kiszki.

Zdaje się, że zapalenie otoczki surowiczej jakkolwiek rzadko, 
zawsze jednak częściej od ostrego zapalenia błony śluzowej doprowa
dza do tak smutnego zejścia. Zresztą zajęcie błony śluzowej ostre 
jest dosyć rządkiem w jelicie cienkiem, gdy tymczasem przy Colitis 
acuta występuje zwykle dysenterya, nigdy jednakże nie dochodzi do 
zamknięcia kiszki, chociażby nawet wysięk zapalny dosięgnął war
stwy podśluzowej. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że groźne 
objawy zatkania kiszek występują po zapaleniu ostrem, skutkiem bez
władu warstwy mięśniowej; podobne wypadki sam obserwowałem. 
Z drugiej znów strony pamiętać należy, że dziać się może wprost od
wrotnie, t. j. że bezwładowe zatkanie jako cierpienie pierwotne staje 
się przyczyną następczego zapalenia. Wiemy, iż część kiszki leżąca 
powyżej zwężenia ulega stopniowo zmianom patologicznym, toż samo 
dzieje się i w wypadkach w mowie będących; „przy rozszerzeniu do 
pewnego stopnia kiszki porażonej, zaczyna się wytwarzać w niej strup 
zgorzelinowy i zapalenie, które szerzy się na otaczającą otrzewną, 
mianowicie w części położonej powyżej miejsca porażonego. Tym 
sposobem porażenie błony mięśniowej szerzy się coraz więcej, kiszka 
na coraz większej przestrzeni ulega rozszerzeniu, w miarę zatem po-

1) C a n s t a t t  Jahrcsbcr. f. 1843.  I I I  p. 425.  
2) Gaz. hebdom. 1. 57. 1854.
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stępu zapalenia i samo zapchanie kiszki się zwiększa.“ ( R o k i t a n - 
sky).  Za przykład podobnych zmian błon kiszkowych przy zatkaniu 
mogą służyć wypadki obserwowane, przez A bere r o mb i e g o (p. 142). 
Część porażona i rozszerzona kiszki była miejscami lub na całej 
przestrzeni poczerniałą, przekrwioną, obrzmiałą, pokrytą wysiękiem, 
uległa zgorzeli, a nawet przedziurawieniu.

Najlepiej widzimy wpływ szkodliwy zatrzymanego kału na me
chanicznie rozszerzoną i porażoną kiszkę przy zapaleniu kiszki ślepej, 
którego opisaniem zajmiemy się obecuie.

Za p a l e n i e  k ą t n i c y  (Typlitis).
Wyłączywszy wypadki, spowodowane przyczynami dzia- 

łającemi od zewnątrz, np. zapaleniem wyrostka robaczkowego, 
szerzeniem się zapalenia ropnego z prawego dołu biodrowego 
na kątnicę, przyznać trzeba, że najczęstszym powodem zapale
nia kątnicy jest zatrzymanie w niej kału, który drażni błonę 
śluzową; dlatego też i cała sprawa chorobowa nosi nazwę ,,Typhlitis 
stercoralis."  W stanie nawet zupełnie prawidłowym posuwanie się 
kału następuje daleko powolniej w kątnicy, aniżeli w innych czę
ściach przewodu kiszkowego, okoliczność ta ułatwia wessanie części 
płynnych i gęstnienie samego kału. Ucisk wywierany przez suknie 
na kiszkę poprzeczną, zwłaszcza u kobiet, zwiększa zastój kału w kąt
nicy, więcej jeszcze do tego może się przyczyniać ciąża, zwężenie lub 
zaciśnięcie kiszki przez guzy w jamie brzusznej istniejące 1). Nagro
madzenie się kału może się często powtarzać i spowodować w dole 
biodrowym prawym wszystkie te zmiany, o których przypominali
śmy przy opisie guzów kałowych. Znajdujemy w okolicy tej guz 
ciastowaty, prawie zupełnie niebolesny, zapalenie kiszek, a nawet 
bolesne uczucie w biodrze, mosznach, i prawem udzie, skutkiem naci
sku wywieranego przez kał na nerwy. Im częściej zastój kału się 
powtarza, tem więcej błona mięśniowa kiszki cierpi, ulegając rozsze
rzeniu, co znowu sprzyja nowemu nagromadzeniu się kału. Błona 
śluzowa kiszki ślepej, uległszy ostremu nieżytowi skutkiem dra
żnienia przez zatrzymany kał, może przy dłuższóm trwaniu podobne-

1) Przyczyna zastoju kałowego może zależeć od samej kątnicy; może 
nią być nieprawidłowe położenie, wolne bardzo przytwierdzenie kiszki przez 
zbyt długą krezkę, zagięcie pod kątem i t. p. H a b e r s h o n  (1. c. p. 21l )  
przytacza parę podobnych przykładów. Zboczenia tego rodzaju są albo w ro
dzone, albo też nabyte skutkiem zrostów otrzewnej. I tak naprzykład w je 
dnym wypadku ( 8 6) koniec kiszki biodrowej był zrośniętym z kiszką zgiętą, 
skutkiem czego i kątnica została przeciągniętą ku prawej okolicy biodrowej.
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go stanu stać się siedliskiem głębszego owrzodzenia, które drążąc 
w warstwach głębszych, sprowadza ich przedziurawienie, poczem kał 
wylewa się do jamy brzusznej lub w tkankę łączną otaczającą jelito 
ślepe. Pomimo znacznych owrzodzeń może nastąpić zabliźnienie, po
czem kątnica zamienia się w torbę o ścianach grubych, modzelowatych, 
zabarwionych, zrośniętą z częściami przyległemi, na wewnętrznej jej 
powierzchni widać gdzieniegdzie ślady błony śluzowej.

Objawy tego cierpienia są następujące: ból umiejscowiony, 
obrzmienie, uparte zaparcie stolca; toż samo bywa i przy innych for
mach zatkania kiszki. Cechą charakterystyczną jest, że dwa pierw
sze objawy są wyłącznie ograniczone do okolicy biodrowej prawej. 
Najczęściej choroba rozpoczyna się zaparciem, które z początku, cza
sami przez całe miesiące daje się usuwać środkami przeczyszczającemu 
nakoniec jednak trwa bez przerwy pięć lub sześć dni, i jest tak upar- 
tem jak prawdziwe zamknięcie kiszki. W  okolicy kątniczej znajduje
my guz twardy, mało wrażliwy, tępy przy opukiwaniu, jest to kisz
ka ślepa wypełniona kałem. Rzadziej daleko spotykamy się z wypró
żnieniami rzadkiemi, pomięszanemi ze śluzem i krwią, które są na
stępstwem obszernego zajęcia błony śluzowej. Wypróżnieniom podo
bnym, zawierającym mało części kałowych, towarzyszą bóle i umiar
kowane napieranie. Kał istotny jest zatrzymanym w kiszce ślepej, 
której zapalenie szerzy się z błony śluzowej na błony głębsze, czego 
objawem jest mocny ból w okolicy biodrowej prawej, zwiększający się 
za naciśnięciem. im bardziej zapalenie zbliża się do otoczki surowi
czej, tem gwałtowniejszym staje się ból 1), chory drży ze strachu, 
skoro zbliżamy rękę do okolicy biodrowej; gdy nakoniec otaczająca 
tkanka łączna bierze udział w zapaleniu, ruchy prawego uda stają się 
nadzwyczaj bolesne, chory leży skurczony na prawym boku, poddając 
tułów nieco ku przodowi i z przyciągniętem udem. Bardzo często 
następują kilkakrotne womity, bez żadnego powodu, lub po przyjęciu 
pokarmu lub napoju, a męcząca czkawka zwiększa jeszcze dolegliwo
ści. Badając ręką okolicę biodrową, od czego chory wyprasza się 
błagalnym głosem z przyczyny bólu, znajdujemy obrzmienie odporne

choroby przyrządów jamy brzusznej.

1) Dawniej powątpiewano, aby cała kątnica była otoczoną błoną suro
wiczą. Fakt ten został dopiero wyjaśnionym przez B a r d e l e b e n a  
i L u s c h k a  ( V i r c h o w ' a  Archic. X X I  p. 2 85. 1861). Rzadko bardzo znaj
dywano dolna powierzchnię kątnicy przyrośniętą za pomocą tkanki łącznej do 
dołu biodrowego.
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ograniczone, utworzono w części przez zatrzymany kał, a w części 
przez nacieczone ściany kiszki i tkankę łączną wypełnioną wysiękiem 
i ropą. Przy opukiwaniu otrzymujemy ton tępy, jeżeli przypadkiem 
pomiędzy ścianą brzuszną a kiszką nie leży próżna pętlica jelita cien
kiego, lub nie znajduje się otorbione zebranie gazu, który po przedziu
rawieniu kiszek wstąpił do otaczającej tkanki łącznej. Gorączka przy- 
tem jest bardzo zmienną, raz gwałtowną, to znowu dosyć umiarkowa
ną, a niekiedy brak jej zupełnie; w każdym razie upadek sił jest tak 
znacznym, jak przy zapaleniu otrzewnej, rysy twarzy zapadłe i zmie
nione, kończyny chłodne, tętno drobne miękkie, brzuch mocno wzdę
ty. Jednakże pomimo bardzo groźnych objawów nie należy tracić 
nadziei; i wtedy jeszcze może nastąpić obfite wypróżnienie, poczem 
objawy łagodnieją, obrzmienie i ból zmniejszają się, a przy stoso- 
wnem leczeniu chory przychodzi do zupełnego zdrowia. Następ
stwem choroby może być zgrubienie zastawki B auhin 'a , zwężenie 
w okolicy kątniczo-biodrowej, jak to widzieliśmy w przytoczonej wy
żej obserwacyi Bou r d o n a. Jeżeli zejście nie jest tak pomyślnem, 
następuje zupełne zamkięcie kiszek, jawią się womity ciągłe, przybie
rające nakoniec charakter kałowych, co mianowicie ma miejsce przy 
obrzmieniu zapalnem zastawki B auh in’a i przerwaniu komunikacyi 
pomiędzy jelitem biodrowem i kiszką ślepą. Może również nastąpić 
przedziurawienie nacieczonej i owrzodziałej ściany kiszki ślepej, po- 
czem zawartość jej kałowa wylewa się w otaczającą tkankę łączną, 
gdzie powstaje również zapalenie, zropienie i wytwarza się ostatecz
nie ropień kałowy. Po wytworzeniu się ropnia, zawartość jego może 
się dostać albo do jamy otrzewnej, poczem następuje rozlane jej za
palenie, albo też ropień otwiera się na zewnątrz w okolicy lędźwio
wej, poczem chory umiera skutkiem wycieńczenia i wśród trawiącej 
gorączki, śmierć wśród objawów ropnicy może nastąpić i bez otwo
rzenia się ropnia na zewnątrz, jeżeli tkanka łączna na znacznej prze
strzeni ulegnie sposoczeniu. Dla całości obrazu przytaczam dwie na
stępujące obserwacye:

W y p a d e k  I. Pewien krawiec 3 6 -letni, cierpiący oddawna na suchy 
kaszel, uskarża się od trzech tygodni na brak apetytu i znaczne zaparcie stol
ca, zaledwie co 6 — 8 dni oddaje nieco stwardniałego kału, przyczem doznaje 
znacznych dolegliwości. Jednocześnie miał kilkakrotnie boleści, których nie 
było przez cały ten czas tylko w ciągu dwóch dni. Dnia 3 marca 1846 roku 
chory zgłosił się do kliniki. Brzuch prawidłowo ukształtowany, z prawej je 
dnak strony w kierunku przebiegu kiszki wstępującej widać mocniejsze wypu- 
klenie i uderzające przepełnienie żył skórnych w okolicy nadbrzusznej. Ba
danie okolicy kiszki ślepej i wstępującej było bolesnem, i wykazało obecność
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obrzmienia ciastowatego, bolesnego i dającego przy opukiwaniu ton tępy. Ru
chy oddechowe zwiększają w miejscu tem bolesność. Oprócz pragnienia zwię
kszonego nie zauważono żadnych objawów gorączkowych. Wszystkie objawy 
w zestawieniu, a szczególniej rezultat miejscowego badania, wskazują niewąt
pliwie na nagromadzenie znaczne kału w kiszce ślepej. Zbyteczna jednak 
czułość i bolesność, zupełnie podobna jak  przy zapaleniu otrzewnej, przekony
wa, że istnieje sprawa zapalna w ścianie kiszki. L e c z e n i e .  Upust krwi 
(12 § ) ,  16 pijawek i okłady cieple na miejsce bolesne, ol. ricini i lawatywy 
z letniej wody. Na drugi dzień nastąpiło wypróżnienie tak obfite twardego 
katu, że sam pacjent nie może wyjść z podziwienia, w dwie godziny później 
wypróżnienie jasno-żółte, płynne przenikającego zapachu. Napięcie i pełność 
w okolicy biodrowej prawej zmniejszyło się wprawdzie, ból jednak nie ustąpił. 
Pragnienie silne, tętno nadzwyczaj małe i słabe. Leczenie: 10 pijawek, cie
pły okład, wcieranie z szarej maści, letnia kąpiel, Emuls. ricinosa. Po kąpie
li chory mocno się poci, wieczorem znaczna poprawa. Poty jeszcze do dnia 
następnego, mocz ze znacznym osadem, bolesność i pragnienie zmniejszone. 
Wieczorem parę wypróżnień obfitych, rzadkich, jasno-żółtych, napieranie na 
stolec dosyć znaczne. Dnia 6 marca bolesność ogranicza się do niewielkiej 
przestrzeni, odpowiadającej kiszce ślepej. Postawiono w miejscu tem 6 pija
wek z tak pomyślnym skutkiem, że chory już 11 zupełnie przyszedł do zdro
wia i udał się do zwykłego zajęcia, mając sobie, zaleconem odpowiednie zacho- 
wanie się. Pomimo to 18-go marca przypadłości chorobowe powtórzyły się 
i to prawie z większym jeszcze natężeniem jak  poprzednio. I w tym jednak 
razie udało się wyleczyć chorego za pomocą metody używanej podczas pierw
szej choroby. (Upust krwi, 30 pijawek, okłady, i t. d.)

Słuszność rozpoznania nie może w wypadku powyższym podle
gać wątpliwości, pomimo to, że do sekcyi nie przyszło. Znaczne mas- 
sy stwardniałego kału, wydalone dnia 4-go dowodzą, że nie mylono 
się pod względem jakości guza wyczuwalnego w prawej okolicy bio
drowej. W wypadku tym konsekwentne przeprowadzenie energicznej 
antyflogozy zostało uwieńczonem najlepszym skutkiem, pomimo to, że 
chory był wątły, a tętno było słabe i małe. Wedle mego zdania, 
obeszło by się bez upustu krwi, miejscowy upust i środki przeczysz
czające byłyby wystarczającemi, dlatego też nie radzę w podobnych 
razach uciekać się do ogólnych upustów. Chory, o którym była mo
wa, zmarł we dwa lata później w Charite na suchoty płucne. Zapale
nie kątnicy nie powtarzało się. więcej.

W y p a d e k  II. W  maju 1850 roku oddano do kliniki na leczenie 
9-letniego chłopca, który dosyć dawno upadł mocno na grzbiet, a przed kilko
ma dniami mocno zasłabł. Znaleziono silną bolesność z prawej strony brzu
cha, nadzwyczajną wrażliwość na najmniejsze dotknięcie; gorączka silna, pra
gnienie gwałtowne, szczególne naprężenie rysów twarzy, jakie zwykle widzimy 
przy gwałtownych boleściach brzucha, uparte bardzo zaparcie stolca, którego
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niepodobna usunąć kilkoma dużemi dawkami olejku rącznikowego i kalomelu. 
Jedynie tylko za pomocą lawatyw udawało się w ciągu pierwszych dni 12 wy
woływać skąpe wypróżnienia. W krótce można było wyczuć w okolicy kątni- 
cy i kiszki wstępującej guz ciastowaty, bardzo wrażliwy, dający ton tępy przy 
opukiwaniu. Kilkakrotne postawienie pijawek 136) ciepłe okłady, wcierania 
szarej maści, letnie kąpiele, przynosiły tylko chwilową ulgę. Po dwutygodnio- 
wem trwaniu choroby upadek sił i wychudnienie znaczne. W miejsce zapar
cia nastąpiły bardzo obfite wypróżnienia, które zaledwie mogły być powstrzy
mane za pomocą lawatyw z makowcem; przytem brzuch ciągle bolesny i wzdę
ty. Ciągły kaszel suchy i duszność skierowały uwagę na płuca. Przy bada
niu klatki piersiowej znaleziono z prawej 6trony od dołu ton zupełnie tępy 
i zupełne przytłumienie szmeru pęcherzykowego (wysięk w opłucnej). W ciągu 
4-go tygodnia choroby utworzył się ropień pod brzegiem żebra ostatniego 
z prawej strony, mniej więcej  w środku odległości pomiędzy liniją białą i kolu
mną kręgową. Po otworzeniu się ropnia wypływa z początku czysta ropa, na
stępnie ropa z kałem, a nakoniec kał sam tylko. Wychudnienie i osłabienie 
zaczynają robić gwałtowne postępy, dolne kończyny i moszna obrzękły, odleży
na istniejąca oddawna rozszerzyła się znacznie, aż nakoniec w piątym tygodniu 
choroby nastąpiła śmierć.

S e k c y a .  W  prawej opłucnej znaleziono wysięk świeży, średni i dolny 
płat prawego płuca stwardniały, wysięk surowiczy w osierdziu i jam ie brzusznej. 
Z prawej strony jamy brzusznej wytworzyła się jam a ograniczona przez zrosty 
otrzewnej i pętlic kiszkowych ze ścianą brzuszną, wypełniona płynnym i zbitym 
kałem. W jam ie tej pływa kiszka ślepa i początek kiszki wstępującej. W ięk
sza część ścian kiszki ślepej uległa zniszczeniu, skutkiem czego kiszka otwie 
ra się szerokim otworem do jamy. Z początku trudno nawet było wynaleźć 
kątnicę, którą poznano dopiero po wyrostku robaczkowym. Kloaka wypełnio
na kałem otacza dokoła kiszkę wstępującą i sięga aż do brzegu mięśnia czwo
robocznego lędźwi, gdzie znajduje się otwór na zewnątrz prowadzący. Błona 
śluzowa kiszki grubej w stanie mocnego przekrwienia.

Jednym z najważniejszych objawów choroby jest obecność guza 
w prawym dole biodrowym, mniej lub więcej bolesnego i dającego 
przy opukiwaniu ton zupełnie tępy. Nie należy jednak zapominać, 
że i ine choroby, których siedliskiem nie jest bynajmniej kątnica, dają 
powód do sformowania się guzowatości w tej okolicy. Do takich cho
rób zaliczamy: zapalenie tkanki łącznej w dole biodrowym, łączącej 
tylną powierzchnię kątnicy z powierzchnią biodrową (perityphlitis), 
co bywa szczególniej w okresie połogowym; utworzenie się ogniska 
wysięku otorbionego po przedziurawieniu wyrostku robaczkowego. 
Jakość guza i jego wpływ na nerwy (drętwienie i ból w prawej koń
czynie, bolesność moszen) i żyły (obrzęk prawej kończyny) bywa za
wsze taż sama, dlatego w tein miejscu nie powtarzam szczegółów 
gdzieindziej już przytoczonych. Pomimo zatem różnicy warunków

Bibl. Um. Lek,—Choroby przyrządów jamy brzusznej . —Pr. Henoch 36
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anatomicznych, stanowcze rozpoznanie za życia nie zawsze jest mo- 
żebnem, chętnie też zgadzamy się na zdanie B a m b e r g e r a  (p. 361), 
który powiada: „Każdy bez wyjątku, komu tylko idzie o prawdę, 
przyznać musi, że przy objawach zapalenia w tej okolicy (fossa iliaca 
dextra) właściwe siedlisko choroby bardzo często nie daja się ocenić, 
pewnego poglądu na sprawę nabywamy dopiero, obserwując dalszy 
przebieg lub zejście, a i wtedy jeszcze nieraz brakuje pewności. Z gó
ry zresztą pojąć można, że sprawy chorobowe o wspólnym charakte
rze zapalnym, ograniczone do tak małej przestrzeni i pozostające 
w wielokrotnej zależności i związku, muszą wiele przedstawiać cech 
podobnych.“ Dla tych właśnie powodów, o zapaleniach ograniczonych 
w okolicy biodrowej, spowodowanych przedziurawieniem wyrostka 
robaczkowego mówiłbym w tem dopiero miejscu, a nie przyłączał 
go do opisu ogólnego zapalenia otrzewnej, miałem jednakże na wzglę
dzie, że właśnie rozlane zapalenie błony brzusznej bywa częstokroć 
spowodowane przedziurawieniem wyrostka. Zapalenie otrzewnej mo
że istotnie nastąpić przy zupełnie normalnym stanie wyrostka robacz
kowego, skutkiem przedziurawienia samej kątnicy przy zapaleniu 
kałowem, lub owrzodzeniu gruzełkowem albo dysenterycznem. 
Częściej jednakże w tych razach następuje wytworzenie otorbionych 
ognisk ropnych w pobliżu kątnicy; w ogniskach tych przy zapaleniu 
kiszki ślepej znajduje się odrazu kał. przy zapaleniu pierwotnem tkan
ki dokoła kiszki, kał wtedy dopiero dostaje się do ropnia, gdy kątni- 
ca zostanie przedziurawioną od zewnątrz, co zdaje się miało miejsce 
w wypadku wyżej przytoczonym. Do tej samej kategoryi należy po 
części zaliczyć wypadek zapalenia około kątnicy, opisany przez 
K o f f s k y ’ego  l). Zapalenie tkanki łącznej było zapewne wywołane 
przez liczne przedziurawienia wyrostka robaczkowego, bez wątpienia 
jednak wywołało ono następcze przedziurawienie kiszki ślepej, gdyż 
otwory w tej ostatniej były lejkowate i obrócone szeroką podstawą na 
zewnątrz. Bez względu jednak na to, czy przyczyną tych ognisk 
jest zapalenie kątnicy lub tkanki łącznej otaczającej, przedziurawie
nie wyrostka robaczkowego lub ropnie miednicy, dalszy ich przebieg 
i zejście bywają zupełnie podobne. Następuje otworzenie się ropnia 
do jamy otrzewnej, do kiszki, pochwy, pęcherza, na zewnątrz przez 
ściany brzuszne (z przodu, z boku lub w okolicy lędźwiowej 2), ropa
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1) Rigaer Beitr. zur Heilkunde 11 Zeszyt. 2. 1852. p. 8 4 lJ.
2) W bardzo rzadkich razach widziano otworzenie się ropnego ogni

ska do żyły głównej dolnej i do wnętrza stawu biodrowego.
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może się opuszczać do tkanki łącznej w miednicy, spowodować obszer
ne jej sposoczenie, tenże sam los spotyka mięśnie brzuszne, mięsień bio- 
drowy, czworoboczny lędźwi, przeponę, może nawet nastąpić prze
dziurawienie tej ostatniej i wylew ropy do jam y opłucnej, następuje 
czasami zapalenie i zakrzep w drobnych gałęziach żyły wrotnej, któ
re szerzy się na pień główny aż w głąb wątroby, nareszcie jawi się 
ropnica i wśród objawów tego cierpienia chory umiera. Rzadziej da
leko następuje wessanie pierwotnego ogniska ropnego, połączone ze 
zgęstnieniem jego zawartości i zrośnięciem ze ścianami sąsiedniemu Jest 
to zejście najpomyślniejsze, które zapewne wtedy tylko następuje, 
skoro do ropy nie bywa domięszanym kał.

Le c z e n i e  z a mk n i ę c i a  k i szek.

Ze stanowiska ściśle naukowego nie wydaje się usprawiedli
wionym wykład leczenia objawu, a takim istotnie jest zamknięcie 
kiszki, to jednakże uważam się za wytłomaczonego w tym względzie, 
jużto z przyczyny niepewności szczegółowego rozpoznania, już też na 
zasadzie klinicznej metody wykładu, jaką posługuje się w niniejszem 
dziele. Lekarz-praktyk, przystępując do łoża takiego pacjenta, widzi 
zbiór objawów, których przyczynę bez wątpienia przypisze powstrzy
maniu posuwania się kału w kiszkach, poznanie jednak istotnej przy
czyny zastoju udaje się tylko w niektórych razach, pomimo całej 
znajomości rzeczy i najsumienniejszego badania. W opisie choroby 
wyłuszczyłem powody, dlaczego takt ten zawstydzający dla nauki 
lekarskiej istnieje. W tych tylko razach, gdzie zamknięcie świ atła 
kiszki jest ostatecznem zejściem rozpoznanego zwężenia kiszki prostej 
lub zagiętej, lekarz może pojmować położenie rzeczy i wykonywać le
czenie wedle odpowiedniego planu, jakkolwiek ono w większej liczbie 
wypadków nie jest dostatecznem; we wszystkich innych razach (z wy
jątkiem rozumie się widocznego zaciśnięcia przepukliny zewnętrznej) 
postępujemy^ prawie na oślep. Zaciśnięcia przepuklin wewnętrz
nych, mechaniczne zatkanie światła kiszki przez kamienie i inne tym 
podobne ciała, a nawet częściowe porażenie kiszki, są tak podobne 
pod względem objawów, że rozpoznanie i odróżnienie ich za życia na
leży prawie do niemożebności sprawa rozjaśnia się dopiero przez zej
ście (np. wydalenie kamienia, poczem następuje zwolnienie, zejście po
myślne po obfitem wypróżnieniu). Rozpoznanie następuje dopiero po

36*
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czasie i dla tego nie może wpływać na wybór środków. Łatwiej po
niekąd daje się rozpoznać obszerne wpochwienie kiszki, już to z przy
czyny powstania guzowatości, krwawych wypróżnień, już też z przy
czyny, że niekiedy daje się wyczuć przez odbytnicę. Pamiętajmy 
jednak, że zatkanie kiszki może nastąpić skutkiem niezbyt obszernego 
wpochwienia, że kamienie (żółciowej, a częściej jeszcze massy kału 
nagromadzonego dają powód do jawienia się guzów, a przyznamy, że 
objaw ten nie może być stanowczo rozstrzygającym we wszystkich 
wypadkach. Wobec tak wielkiej niepewności trudno się dziwić mno
gości środków zalecanych przy zamknięciu kiszki, wszakże nikt nie 
zaprzecza, że środek stosowny w danym wypadku, gdy jest użytym, 
może przynieść znaczną korzyść. Otóż właśnie cała trudność polega 
na wyborze środka stosownego.

Weźmy pod rozbiór wypadek najprostszy, to jest zamknięcie 
kanału kiszkowego, będące ostatecznem zejściem zwężenia kiszki od
bytnicy. W razie podobnym jedyną pomoc przynieść może opera- 
cya, która jest konieczną, jeżeli chcemy chorego utrzymać przy życiu 
Operacyą tą jest utworzenie sztucznego odbytu. Przypuszczam na
turalnie, że już poprzednio usiłowano bezskutecznie usunąć zwężenie 
za pomocą środków odpowiednich. Skoro tylko wystąpią objawy 
zamknięcia, wszystkie usiłowania rozszerzenia zwężenia będą nie na 
czasie, a jedynie tylko utworzenie sztucznego odbytu, przez który za
wartość kiszki może być wydaloną, jest w stanie ocalić chorego. 
W tych tylko razach, gdzie zwężenie znajduje się niedaleko odbytu 
(na 2—3 cali wyżej) można się starać o przywrócenie kommunikacyi 
za pomocą wprowadzenia świeczki lub rurki elestycznej, przez którą 
robimy letnie nastrzykiwania. Twardy kał, pestki owocowe i t. p. 
uwięzione w zwężeniu i zamykające światło kiszki, potrzeba usuwać na 
drodze mechanicznej. Pomijając zresztą szczegółowy opis operacyi, 
nadmieniam tylko, że skutkiem zbytniego rozszerzenia kiszki następu
je tak znaczny bezwład jej błony mięśniowej, iż pomimo utworzenia 
sztucznego odbytu nie następuje wydalenie kału; na dowód mogę 
przytoczyć wyżej opisaną obserwacyę Ab e r c r om bie’go. W wy
padku tym należało przez otwór sztuczny wprowadzić do części roz
szerzonej rurkę elastyczną albo nawet zastosować może ostrożnie 
pompkę ssącą, celem opróżnienia części porażonej. Dlatego też nie 
należy zbyt odwlekać wykonania operacyi, w przeciwnym razie kisz
ka gruba może ulegnąć tak znacznemu rozszerzeniu, że nie otrzymamy 
pomyślnego rezultatu z samej operacyi. Cu r l i ng u podobnego 
chorego, któremu robiono opracyę piętnastego dnia choroby, znalazł
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otoczkę surowiczą, pokrywającą kiszkę poprzeczną, rozdartą na prze
strzeni sześciu cali. W wypadkach zamknięcia, spowodowanych 
przez zwężenie kiszki grubej winnem miejscu (to jest nie w odbytnicy), 
byle tylko miejsce to było mniej więcej znanem lekarzowi, można 
próbować utworzenia sztucznego odbytu z widokami na pomyślne 
zejście. Podobną obserwacyę opisuje E v a n s  1).

Pewien 23-letni dzierżawca, który od kilku lat cierpiał na uparte b ie
gunki, dostał we wrześniu 1843 roku gwałtownych boleści brzucha, trwających 
przez dzień cały. Napad kolki kiszkowej powtórzył się znowu w połowie sty
cznia, a 5-go lutego dosięgną! szczytu natężenia. Chory doznawał boleści mo
cnych, ustępujących od czasu do czasu, przytem brzuch był wzdętym lecz nie- 
bolesnym. W prawym dole biodrowym daje się wyczuwać ograniczony guz. 
Stosowano bezskutecznie różne środki, bóle wzmagały się coraz bardziej, wzdę
cie brzucha wzrastało, a chory codziennie miewa womity. Pomimo to oddaje 
jeszcze przez odbyt nieco gazów i niewielką ilość gliniastego kału, nakoniec 
jednak nastąpiło zupełne zaparcie stolca. Unia 9 kwietnia zrobiono operacyę, 
wedle metody C a1l i s e n - A m u s s a t’a. Po zrobieniu cięcia poprzecznego, 
długiego na 4 cale, w prawej okolicy lędźwiowej, otworzono kiszkę grubą wstę
pującą, przyczem wypłynęło około 2-ch galonów pół-płynnego, gliniastego ka
łu; stan chorego poprawił się. Dnia 9 maja rana zagoiła się, a kał odchodził 
przez odbyt sztuczny; przy końcu czerwca rozwinął się cukromocz a 2 lipca za
palenie otrzewnej, które spowodowało zejście śmiertelne. Przy sekcyi znale
ziono tuż obok sztucznego otworu (ku odbytnicy) znaczne zwężenie w kiszce 
grubej wstępującej, spowodowane zapaleniem i owrzodzeniem j ej ścian: to 
właśnie cierpienie było powodem ciągłych biegunek, na jakie chory uskarżał 
się przed ostatnią chorobą. Część zwężona była chrząstkowatej twardości, 
i dozwalała zalednie na przeprowadzenie pióra kruczego, powierzchnia zwęże
nia owrzodziała. Kiszka ślepa i przyległa część kiszki wstępującej są tak 
prawie obszerne jak  żołądek.

Z innych wypadków zamknięcia kanału kiszkowego, w tych 
tylko można postawić tak pewne wskazanie, gdzie jesteśmy w mo
żności dokładnie oznaczyć istnienie wpochwienia; to jest gdy docho
dzi ono do rozmiarów, dozwalających na dosięgnięcie przez odbyt czę
ści wsuniętej za pomocą palca lub świeczki; eą to jednak wypadki 
bardzo rzadkie. Wypchnięcie części zasuniętej aż do pierwotnego 
położenia, czyli jednem słowem odprowadzenie lub usunięcie w po- 
chwienia, jest do pewnego stopnia usprawiedliwionem w razach podo
bnych, a nawet było wykony wanem dosyć pomyślnie. N iss e n 1)

1) Lancet. Apr. 1845.
2) C a n s t a t t  Jahresber. f. 1 842.  I  p. 518.
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opowiada o dwóch wypadkach wpochwienia kiszki grubej u dzieci, 
w których udało mu się zupełne odprowadzenie przy pomocy sondy 
przełykowej, opatrzonej na końcu gąbka, którą wprowadził kilkakrot
nie do odbytnicy, popychając część wpochwioną ku górze. Toż sa
mo uczynił Ca b a r e t  1), za pomocą kolbowatej sondy gumowej, u pe
wnego chorego, u którego część wpochwioną była wysuniętą przez 
odbyt. W każdym razie metoda ta nie jest wcale gorszą od zaleca
nych lawatyw z dużej ilości wody lub wdmuchiwania mieszkiem powie
trza do kiszki,celem popchnięcia części wpochwionej. Tę ostatnią meto
dę zaleca i R o k i t a n s k y  2), gdyż zauważył na trupach, że świeże 
skręcenie kiszki rozwija się z łatwością od góry ku dołowi, skoro 
wdmuchujemy do kiszki od dołu powietrze. Pewne obserwacye 3) 
uczą, że metoda ta sprowadzić może pomyślny rezultat w obec groź
nych objawów zatkania kiszek, zachodzi tylko pytanie czy miano 
w wypadkach tych do czynienia z wpochwieniem, skręceniem czy też 
inną przeszkodą, tamującą wydalenie kału. Podobny rezultat wi
dziano przy stosowaniu tej metody u dzieci z wpochwieniem kiszki, 
warto więc metody tej próbować w wypadkach groźnych. Metoda 
te jednak nie przyniesie żadnej poprawy, jeżeli wpochwienie idzie od 
dołu ku górze, lub gdy przy wpochwieniu od góry ku dołowi wy
tworzą się zrosty, zaciśnięcia i przytwierdzenia części wsuniętej przez 
wysięk zapalny. Próba odprowadzenia kiszki za pomocą środków 
mechanicznych wymaga również wielkiej ostrożności, część wsunięta 
bowiem obrócona powierzchnią surowiczą do części wynicowanej (war
stwa średnia) zrasta się z nią za pomocą wysięku, każde więc usiło
wanie wypchnięcia części wsuniętej pociąga za sobą szarpanie kiszki, 
rozerwanie zrostu, a nawet samej ściany kiszkowej, co może wywołać 
zapalenie otrzewnej. Robiąc więc podobne usiłowania, przeciwko 
którym nie można z góry stawiać zarzutów, należy postępować bar- 
dzo ostrożnie: każdy znaczniejszy opór, na jaki napotykamy przy ope- 
racyi, nakazuje ją przerwać. Lepiej daleko postąpimy w tym razie, 
pozostawiając sprawę biegowi naturalnemu, widzieliśmy bowiem, że 
w wypadkach najrozpaczliwszych, może nastąpić oddzielenie się czę
ści wsuniętej i przy wrócenie jednociągłości przewodu kiszkowego. Je
żeli wpochwienie nie daje się rozpoznawać stanowczo, ale tylko podej
rzewamy jego istnienie, wtedy nie może być mowy o odprowadzeniu

1) S c h m i d t ’a J a hrb. f. 1859 . l  p. 322.
2) Oesterreich . med. Jahrb.  XIV  St. 4.
3) S c h m i d t a  Jahrb.  1840.  X X V I  p. 170.
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kiszki przez odbytnicę za pomocą mechanicznych sposobów. Tembar- 
dziej nie posiadamy środka, któryby zadany do wewnątrz, mógł do
prowadzić do zamierzonego celu. Mocne środki przeczyszczające, do 
użycia których zachęca mocne zaparcie stolca, są szkodliwe, gdyż 
pobudzając jeszce silniej ruchy kiszkowe, mogą zwiększyć wpochwie- 
nie i drażnią zbytecznie błonę śluzowa; mało również pomaga rtęć 
metaliczna często zalecana i stosowana w razach podobnych. Rtęć 
metaliczna, zadawana w znacznej ilości, mogłaby własnym ciężarem 
zepchnąć część wsuniętą kiszki, gdy wpochwienie następuje od dołu 
ku górze, jakkolwiek i w tym razie można się obawiać, aby rtęć do
stawszy się w składkę pomiędzy warstwę średnią i wewnętrzną nie 
wpłynęła na powiększenie wpochwienia. Trzy zwykłej formie wpo- 
chwienia, to jest od góry ku dołowi, rtęć nie tylko że nie przynosi 
żadnej korzyści, ale nawet pociągając własnym ciężarem część wsunię
tą ku dołowi, może działać szkodliwie. Pamiętać należy również
o tem, że skoro nastąpiło zapalenie w części wpochwionej, nacisk wy
wierany przez rtęć może mieć szkodliwe następstwa, a nawet wywo
łać rozdarcie kiszki. Ostrzegam również, aby w razach podobnych 
nie dawać środków przeczyszczających, nawet takich jak kalomel
i olej rącznikowy, ponieważ zwiększają ruch robaczkowy, a nic są 
w stanie wywołać wypróżnienia z powodu zupełnego zaciśnięcia 
światła w części wpochwionej

Czyż wobec tak rozpaczliwego stanu możemy się uciekać do la- 
parotomii, zaleconej przez wielu autorów? Pomijając już wielkie nie- 
bezpieczeńswo z jakiem operacya ta jest połączoną nadmieniam, że 
rozeznanie zasunięcia jest bardzo niepewnem, a gdyby nawet udało 
się je znaleźć przy operacyi, to i tak jeszcze powstaje wątpliwość, 
czy można w ogóle odprowadzać kiszkę, skoro już nastąpiły zrosty. 
Narażamy więc tylko chorego bezpotrzebnie na groźną operacyę. Tak 
też stało się w wypadku leczonym przez P iro g o w ’a. U chłopca 
16-to-letniego choroba rozpoczęła się nagłym bólem w okolicy kiszki 
ślepej. Na drugi dzień zaparcie stolca, nudności i umiarkowane 
wzdęcie brzucha, a w okolicy biodrowej prawej daje się wyczuwać 
guz bolesny, twardy, wielkości pięści. Postanowiono przystąpić do 
operacyi, co wedle P i r o g o w’a uczyniono zbyt późno. Otworzono ja
mę brzuszną za pomocą cięcia długiego na 4-ry cale: kiszka ślepa mo
cno rozciągnięta tworzy twardą guzowatość, obejmuje wsuniętą część 
dolną jelita biodrowego, które z przyczyny zrostu nie daje się już 
odprowadzić. Za pomocą cięcia w trzech warstwach ściennych P i- 
r ogow doszedł do wnętrza wpochwionego jelita, poczem otwór



5 6 8 CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

w kiszce zeszył z brzegami rany w ścianie brzusznej. Chory zmar 
skutkiem zapalenia, a przy sekcyi znaleziono część wpochwioną ule
głą zgorzeli. Bez wykonywania operacyi część uległa zgorzeli mo
gła się oddzielić, co rokowało pomyślne zejście choroby, gdy tymczasem 
sama operacya nie tylko, że nie mogła być wykonaną w zupełności, 
ale jeszcze wywołała zabójcze zapalenie otrzewnej. Równie niebez
pieczną wydaje mi się rada P irogow a, aby przy wpochwieniach 
wyciąć całą część wpochwioną, a następnie połączyć swobodne Końce 
kiszek za pomocą szwu L a m b e r th ’a.—Nie pozostaje więc nic inne
go, jak leczyć chorego symptomatycznie, zwracając baczną uwagę 
na objawy zwiastujące rozwijanie się zapalenia otrzewnej, otaczającej 
część wpochwioną. Bóle występujące bez żadnego powodu i szerzące 
się na znaczną część brzucha, zwiększanie się ich przy oddechaniu 
kaszlu lub womitach, oraz ucisku od zewnątrz, stan gorączkowy, wy
magają leczenia przeciwzapalnego. Przy znacznem natężeniu obja
wów można nawet zastosować upust ogólny krwi, zwykle jednakże 
ograniczamy się do postawienia pijawek na miejsce bolesne, nakłada
my kawał płótna, posmarowanego grubo szarą maścią, każemy przy
kładać ciepłe lub zimne okłady, zalecamy letnią kąpiel, a do we
wnątrz przepisujemy duże wziątki makowca (gr. j —jj3, co 4 godziny) 
dla zmniejszenia womitów i powstrzymania ruchów kiszek w części 
ulegającej zapaleniu. Tym sposobem udaje się niekiedy wpłynąć na 
ograniczenie zapalenia. Womity żółciowe lub kałowe staramy się 
uspokoić za pomocą saturacyi, lodu, morfiny rozpuszczonej w wodzie 
migdałowej, lub roztworu rozcieńczonego kwasu cyano-wodornego. Ce
lem złagodzenia przykrego pragnienia zalecić można wodę selcerską 
oziębioną. Zupełnie tak samo postępujemy przy zatkaniu zapalnem 
kiszek, lub gdy podejrzywamy wewnętrzne zaciśnięcie. Stanowcze 
rozpoznanie wewnętrznego zaciśnięcia leży przy dzisiejszym stanie 
nauki po za granicami możebności, przy tak wątpliwem zatem rozpo
znaniu nie można wymagać, aby terapia była ściśle racyonalną. 
W ogóle zasady leczenia w tych razach pozostają też same co i przy 
wpochwieniach, w praktyce jednak jesteśmy skłonni do stosowania 
energicznej metody, rozpoznanie bowiem jest bardzo niepewnem, 
a istnieje możebność zatkania kiszki drogą mechaniczną lub skutkiem 
porażenia pewnej jej części. Ubolewać należy, że środki używane 
w myśl tego przypuszczenia są tego rodzaju, że jeżeli wbrew rozpo
znaniu istnieje rzeczywiście wewnętrzne zaciśnięcie, środki te niotyl- 
ke nie przynoszą żadnej korzyści, ale przeciwnie szkodzą. Dla tych 
powodów niepodobna ustrzedz się pomyłek przy łóżku chorego. Je-
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dynym środkiem obiecującym pomyślne działanie przy wewnętrznych 
zaciśnięciach, jest laparotomia i oswobodzenie kiszki zaciśniętej; jest 
to jednakże środek za zbyt ryzykowny, aby go można stosować w o- 
bec takiej niepewności rozpoznania. Znane są wypadki szczęśliwego 
uleczenia tą drogą, potrzeba je jednak uważać za traf szczęśliwy, 
w którym ryzykowna operacya istotnie stwierdziła rozpoznanie przy
puszczalne. Kto posiada tyle odwagi, że ryzykuje wykonanie opera- 
cyi bez względu na brak rozpoznania, niech ją wykonywa w tych ra
zach, gdzie wszystkie środki zawiodły, a chory sam domaga się ope- 
racyi, jako ostatniego ratunku. Wypadki operacyjne zestawione 
przez P fe if fe r 'a  1) nie są zbyt zachęcające; na 50 zaś wypadków 
w szpitalach londyńskich, przy których wykonywano operacye, ani 
jeden nie zakończył się pomyślnie 2). Jedną z największych trudno
ści jest oznaczenie miejsca, w którem należy zrobić przecięcie ściany 
brzusznej, aby jak najbliżej znaleźć się miejsca zaciśniętego. Zaleca
no w tym razie wstrzyknięcie znacznej ilości płynu do odbytnicy", co 
jednakże nie daje rezultatu pewnego. Płyn zastrzyknięty posuwając 
się aż do miejsca zaciśniętego, stłumia ton kiszki grubej, aż nakoniec 
dochodzi do miejsca, gdzie znajduje światło zamkniętem, w tem wła
śnie miejscu zaczyna się ton zupełnie tępy. Ale i to może wprowa
dzać w błąd z przyczyny, że dosyć często kiszka gruba bywa niepra
widłowo ułożoną. Nawet już po otworzeniu jamy brzusznej, wynale
zienia miejsca zaciśniętego jest trudnem zadaniem 1 2 3). Gdy zaciśnię
cia znaleźć niepodobna, nie pozostaje nic innego, jak tylko starać się 
uratować chorego przez wytworzenie sztucznego odbytu. Wedle 
N e l a t o n a  4) pierwszy Ma u n o u r y  jeszcze w 1819 roku zalecał 
operacyę przy wewnętrznych zaciśnięciach kiszek. Kiszka zostaje 
otworzoną powyżej zaciśnięcia i przytwierdza się nitką do ściany 
brzusznej. Ponieważ kiszka powyżej miejsca zaciśniętego jest mocno 
rozszerzoną, a poniżej zwężoną, łatwo można oznaczyć miejsce, gdzie 
należy zrobić otwór. N e l a t on  zachwala bardzo operacyę, którą bez 
względu na jakość i siedlisko zaciśnięcia wykonywa, robiąc cięcie 
powyżej więzu P o u p a r t ’a z prawej strony, następnie pierwszą pę
tlicę rozszerzoną przymocowuje do ściany brzusznej i nacina. Tylko

1) Dissert. de laparotomia in volvulo necessaria. Marburg. 1843.
2) H u t c h i n s o n  Med. Times and. Gaz. 3 Apr. 1 858,
3) Conf. w ypadek  op isany  p rzez  L u k e ’go M e d .  ch i r .  T ra n s .  Vol. 

X X X V  1852.
4) Union. med. SD —  93. 1857.
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w niektórych szczególnych wypadkach robi cięcie z. lewej strony 
w okolicy biodrowej. Nadto Ne1a to n  zaleca operacyę nie tylko 
w tych razach, gdzie podejrzywamy istnienie zaciśnięcia, ale zawsze 
wiele tylko razy istnieją objawy zamknięcia kiszki, a zatem i przy 
zatkaniu przez kamienie żółciowe, które jak wiemy daje się usuwać. 
Twierdzi, że wykonywając operacyę zyskujemy na czasie, kiszka mo
że zostać opróżnioną, a następnie można po woli sprowadzić zabliźnienie 
sztucznego odbytu. Nie należy jednak zbyt długo odwlekać wykona
nia, ale operować skoro tylko siły chorego zaczynają upadać, lub gdy 
obawiać się wypada rozwinięcia zapalenia otrzewnej. W takich wa
runkach liczba pomyślnych wypadków zwiększyłaby się, chociaż za
wsze obawiać się wypada wywołania lub pogorszenia zapalenia otrze
wnej. Z pomiędzy sześciu obserwacyi N e la tona,  z których cztery 
zakończyły się śmiercią pacjenta, zasługuje szczególniej na uwagę 
obserwacya trzecia.

Pewien mężczyzna 20-letni, uległ w Listopadzie 1852 roku zaciśnięciu 
kiszek. Brzuch był mocno bardzo wzdętym, z prawej strony w okolicy pod- 
brzusznej znajdujemy stępienie tonu, a naciskając, wyczuwamy jakby jakieś 
ciało guzowate. N e l a t o n  został wezwanym, gdy objawy te trwały już przez 
dni kilka, sądził że tylko operacya może uratować chorego. Postanowiono ją 
wykonać z podwójnym celem, to jest aby uwolnić kiszkę zaciśniętą, a gdyby 
się to nie udało, zrobić sztuczny odbyt. Po otworzeniu jam y brzusznej z pra
wej strony powyżej więzu P o u p a r t a ,  operujący wprowadził do jam y brzu
sznej palec, którym wymacał przepełnioną kałem pętlicę kiszkową, odwężoną 
ku tyłowi przez cieniutki twór powrózkowy. Udało się wprowadzić palec po 
między kiszkę i powrózek, a gdy operujący zagiąwszy palec chciał kiszkę z po 
wrózkiem ściągnąć ku ranie, powrózek pękł, poczem kiszkę swobodnie można 
było zbliżyć do rany w ścianie brzusznej a nawet wyciągnąć przez nią na ze
wnątrz. Pętlica kiszkowa była brunatno-czerwonego koloru, a na powierzchni 
j ej widać wyraźnie półkolisty wyciśnięty rowek. Zaciśnięcie było tak silnem, 
że spowodowało owrzodzenie, a obok rowka znaleziono kilka pęcherzy zgorze
linowych. W  obec takich warunków N e l a t o n  przystąpił do wytworzenia 
sztucznego odbytu, zeszył więc kiszkę z raną w ścianie brzusznej poczem ją  
rozciął. Po rozcięciu odeszła znaczna ilość gazów i płynu. Objawy zaciśnię
cia ustąpiły zupełnie. W parę dni po operacyi chory zaczyna oddawać stolec 
przez odbyt naturalny. Stopniowo rana na brzuchu ścieśnia się, a w dwa m ie
siące później zamknięto niewielki otworek za pomocą operacyi plastycznej.

W każdym razie zanim przystąpimy do tego ostatniego i nie
bezpiecznego ratunku, należy próbować wszelkich środków zachwala
nych przez teoryę i praktykę, przyczem, jakeśmy to już wyżej wyłu- 
szczyli, pomimo całej świadomości rzeczy, nie zawsze udaje nam się 
obranie drogi racyonalnej. Popadnięcie w empiryzm jest w tym ra-
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zie rzeczą nieuniknioną, w obec niepewności i groźnych objawów 
przerzucamy się od jednego środka do drugiego i postępujemy do
świadczalnie, ozem bez wątpienia nieraz szkodzimy choremu. Każdy 
zapewne lekarz przy pierwszych objawach zaparcia nie wstrzyma się 
od dania środków czyszczących, aby je usunąć, przypisując chorobę 
mechanicznemu zatkaniu lub bezwładowi kiszek. Wybór środka mo
że być zupełnie odpowiednim w wypadkach podobnych, ale skutek 
będzie bardzo niepomyślnym, jeżeli popełniono błąd w rozpoznaniu, to 
jest gdy nie istnieje zatkanie lecz zaciśnięcie wewnętrzne kiszki. Śro
dek czyszczący nietylko zenie może zmiany pomyślnej sprowadzić, ale 
przeciwnie wywołuje powiększenie się bólów, i zwiększa nagroma
dzenie kału powyżej zaciśnięcia. Taż sama niepewność co się tyczy 
stosowania rtęci metalicznej, żadnej ulgi nie przyniesie środek ten 
przy zaciśnięciu wewnętrznem, co najwyżej powstrzyma na parę go
dzin womity, tymczasem przy mechanicznem zatkaniu lub bezwładzie 
kiszek może się stać bardzo pomocnym. Zresztą chorzy sami czują, że 
rtęć dochodzi tylko do miejsca zaciśniętego, jak to zauważył w je
dnym wypadku H a u f f  1). Jeżeli nawet uda się rtęci przebyć część 
zaciśniętą i pociągnąć za sobą nieco kału, to jednakże zaciśnięcia nie 
usunie; podobny wypadek widział L o w e n h a r d t  2).

Pomimo to, że dolna część kiszki biodrowej była zaciśniętą przez 
otaczający ją wyrostek robaczkowy, znaleziono jednak części zadawa
nej rtęci oraz nieco kału w kiszce grubej. Przesunięcie się rtęci nie 
może żadnego wywrzeć wpływu na przyczynę zaciśnięcia, można by 
przypuścić coś podobnego tylko w razie skręcenia się kiszki około 
własnej osi (volvulus), lub przy założeniu się jednej pętli kiszkowej na 
drugą. Przepychanie się rtęci mogłoby kiszkę odkręcić lub zesunąć 
pętlę zaciskającą, jeżeli tylko kiszki nie zrosły się już powierzchniami 
surowiczemi. Nikt jednak przewidzieć nie może, kiedy to następuje, 
a skręcenie się lub splątanie kiszek nie daje się odróżnić od innego ro
dzaju zaciśnięć wewnętrznych, z tego też powodu niepodobna przepisać 
dla użycia rtęci pewnych wskazań, dopóki samo rozpoznanie nie bę
dzie opartem na pewniejszych podstawach. Pomyślne działanie rtęci 
uważamy za możliwe przy skręceniu się lub splątaniu kiszki, przy 
mechanicznem zatkaniu oraz bezwładzie kiszek; sam ciężar metalu po
budza do czynności błonę mięśniową, przyczem massa nagromadzone
go kału zostaje mechanicznie zepchniętą, przez co zmniejsza się zby-

1) Med. Annal. I I I . 4.
2) Preuss. V ereinszeit. 1845.  3 .
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tnie rozszerzenie kiszki, podtrzymujące bezwład. Z tego powodu sądzę, 
że we wszystkich wypadkach zamknięcia, w których rtęć działała 
pomyślnie, przyczyną był jeden z powyżej wymienionych stanów 
kiszki. Następująca obserwacya z wielu względów zasługuje na 
uwagę:

Chłopiec 14-letni, zdrów przedtem zupełnie, od 7 dni uskarża się na 
boleści brzucha i uparte zaparcie stolca. Ostatnie wypróżnienie przed siedmiu 
dniami było wprawdzie należycie sformowanem, ale nadzwyczaj twardem, oo 
spowodowało boleści mocne. W ciągu dni następnych, wśród bezskutecznych 
napierań na kiszkę odbytniczą, powstały bóle kolące, zwłaszcza w lewej okoli
cy biodrowej; podanie soli gorzkiej pozostało bez żadnego skutku. Apetyt 
znikł. Po każdym pokarmie przyjętym występują nudności, womity i uczucie 
strachu, zwiększające się osłabienie zmusiło chorego do położenia się w łóżko. 
Po ośmiodniowych dolegliwościach, chory został po raz pierwszy wybadanym. 
Twarz blada z wyrazem przestrachu, chory przewraca się z boku na bok, nie 
znajdując spokoju przy któremkolwiek p olożeniu ciała. Z malemi przerwami 
kolki trwają ciągle, a po każdym przyjęciu napoju łub pokarmu, chory zwraca 
płyn przezroczysty, zielonkowaty, gorzki. Pomimo silnego wydymania się, g a 
zy nawet nie odchodzą, a chory utrzymuje, że doznaje uczucia, jak  gdyby kiszka 
prosta była „zamurowaną" . Brzuch miękki, zapadnięty około pępka, mało 
wrażliwy na ucisk; w lewej okolicy biodrowej zupełne stępienie tonu perkussyj- 
nego. Nie było żadnych danych dla przyjęcia zatrucia ołowiem. Zalecono: 
lawatywy i saturacyę z soli potażowej, dla uspokojenia nudności i womitów. 
Dnia 9-go: wszystkie objawy wzmagają się, brzuch, szczególniej z lewej s tro 
ny. jest wrażliwym na ucisk, badanie odbytnicy nie doprowadza do żadnego re 
zultatu pewnego. Postawiono osiem pijawek na lewą połowę brzucha, ciepłe 
okłady, co dwie godziny po dwa grana kalomelu z gr. l/4 makowca, wieczorem 
lawatywa ex Infus. Nicotianae ( 3 S— § I V ). Gdy nie osiągnięto żadnego
skutku, postawiono 1 0-go dnia powtórnie 8 pijawek na miejsce bolesne, zale
cono ciepłą kąpiel i dano co godzina proszek kalomelu z jalapą ( Calomelan. 
gr. jj; Jalapp. gr. V ). W  dniu tym do poprzednich objawów przyłączyło się 
odbijanie gazami cuchnącemi, chory czuje w ustach smak kałowy. Pacjent po 
zażyciu 1/2 g r  morfiny spał dosyć spokojnie przez kilka godzin; w dniu je d e 
nastym choroby, bolesność w okolicy biodrowej znacznie wzrosła, można wy
raźnie wyczuć w miejscu te m guz, dający przy opukiwaniu ton tępy. Zaleco
no: 8 pijawek, co godzina proszek kalomelu z beladonną (Calomel. gr. jj ; Pulv. 
rad. belladonnae gr. 1/4); dano lawatywę z naparu tejże rośliny (Inf. hb. bella- 
donnae ex 3 s — §  Vj), poczem wystąpiły zwykle objawy zatrucia tym n a rk o 
tykiem. Ponieważ w nocy boleści i obawa chorego wzrosły do najwyższego 
stopnia, zrobiono upust krwi ogólny ( g X V j ) ,  poczem pacjent się uspokoił 
i zasnął. Dnia 12 dolegliwości znowu się wzmogły, żyły w ścianie brzusznej 
są mocno rozszerzone, obrzmienie i ból z lewej strony brzucha żadnej nie ule
gły zmianie. Dany do wewnątrz kalomel (gr. p co godzina) wywołał tylko 
żółciowe womity z zapachem kałowym, chory coraz więcej tracił siły, przestał 
krzyczeć, wydając tylko ciche jęki i zwątpił zupełnie o ocaleniu. W  śród p o 
dobnych okoliczności, dnia 13-go choroby, dano o 11-ej godzinie rano pół fun-
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ta rtęci metalicznej. Około godziny 4-ej po poladniu zaczynają odchodzić ga
zy, a wkrótce później nastąpiło z wielką ulgą dla chorego, obfite niezmiernie 
wypróżnienie kału, zmięszanego z rtęcią, której kulki znaleziono i na przeście - 
radie. Wypróżnienia powtarzają się przez dni lulka, w ciągu których pacjent 
używa olejku rącznikowego. Można się było przekonać, że prawie cala ilość 
rtęci odeszła że stolcami. Zaznaczamy, że po pierwszem wypróżnieniu, cho
ry uskarża się na znieczulenie dolnych kończyn, czuje, jak  gdyby były pokryte 
jakąś materyą kosmatą, ukłóć igły nie wyczuwa dobrze. Objaw ten, jak  ró
wnież mrowienie, ból krocza i moszen ustępują stopniowo, w miarę później- 
szego wydalania kału. Dnia 21-go pacjent jako zupełnie zdrów przerwał d a l
szą kuracyę.

W  roku następnym (w lipcu 1848) chory był leczonym przez Dr. A l - 
b r e c h t a 1) na zupełnie takie same przypadłości. Objawy zamknięcia wy
stąpiły tym razem daleko szybciej, to jes t po jednodniowem trwaniu zaparcia 
stolca, i wzmagały się tak szybko, że już drugiego dnia nastąpiły womity i zu
pełny upadek sił. Wprowadzono sondę przełykową w głąb kiszki grubej, ale 
nie natrafiono na żadną przeszkodę, również bezskutecznem było wdmuchiwa
nie powietrza do kiszki za pomocą mieszka, przyczem chory wyraźnie czuje 
posuwanie się powietrza w kiszce. Wnosząc z powyższych bezskutecznych 
usiłowań, sądzono że żadna przeszkoda nie istnieje w kiszce grubej, ale że le 
ży na 2 — 3 cali powyżej zastawki B a u h i n a. Ponieważ już trzeciego dnia 
wystąpiło odbijanie z kałowym smakiem w ustach, dano rtęć metaliczną w ilo
ści ^  Vj na noc, w południe dnia następnego powtórzono dawkę, a gdy i to 
nie pomogło, dano trzecią wziątkę rtęci na drugi dzień rano. Po południu by
ło obfite wypróżnienie, chociaż mało przyniosło ulgi, przeciwnie nawet bole
ści wzmogły się z lewej strony, pomiędzy pępkiem i kością łonową. W ciągu 
dni następnych pacjent miał kilka wypróżnień z boleściami, rtęć w ilości 2 -ch 
łyżek odeszła dopiero po pięciu dniach, poczem chory doznał znacznej ulgi. 
Następne wypróżnienia, przy użyciu ol. ricini, były zupełnie bezbolesne. 
I  w tym wypadku było znieczulenie lewego uda, które po paru dniach ustąpiło. 
W  ciągu następnych dwóch lat pacjent cieszył się dobrem zdrowiem. Później 
straciłem go z oczów.

W przytoczonym wyżej wypadku skuteczne działanie rtęci nie 
ulega żadnej wątpliwości, tembardziej, że takiż sam skutek nastąpił 
przy powtórnym napadzie choroby. Widzimy jak znaczne ilości rtęci 
dawać można (przy napadzie §xvjjj) bez żadnej szkody dla chorego. 
Rtęć metaliczna użyta do wewnątrz, nigdy nie odchodzi na raz, ale 
zwykle stopniowo, rozdrobniona na drobne kulki, czasami bywa wy
dalaną przez kilka dni, a nawet tygodni, gdyż metal z przyczyny 
swej ciężkości może się nagromadzać w fałdach kiszek, jak to istotnie

1) Med. Central-Zeit. S5 —  96. 1 8 5 5 .



znalazł H a u ff  przy sekcyi 1). Gdyby jednak ktoś zapytał nas. w ja
kim rodzaju zamknięcia kiszki w danym wypadku rtęć  działała pomyśl
nie, musielibyśmy przyznać, że nie wiemy. To tylko możemy twier
dzić stanowczo, że nie istniało zatkanie mechaniczne kiszki przez cia
ło obce lub kamień żółciowy, gdyż musielibyśmy je znaleźć w obficie 
wydalanych wypróżnieniach. Przeciw zamknięciu kiszki z przyczy
ny bezwładu można zrobić zarzut, że pacyent był młody, silny, zdrów 
przedtem zupełnie; najprawdopodobniej więc było skręcenie kiszki 
lub splątanie pętlic kiszkowych. Guz wyczuwalny z lewej strony 
brzucha, dający ton tępy, przypisać należy nagromadzeniu kału w pę
tlicach leżących powyżej zwężenia, bolesność była sprowodowaną 
przez zbytnie rozciągnięcie kiszki. Odejście gazów zapowiadało, jak 
w wielu podobnych razach, zjawienie się wypróżnień; w ogóle od
chodzenie gazów połączone z burczeniem w kiszkach, należy uważać 
za znak pomyślny dla rokowania. Nieczułość i mrowienie, występu
jące dwukrotnie w zakresie nerwów, pochodzących ze splotu miedni
czego, należy uważać za następstwo nacisku, wywieranego przez kał 
na nerwy. Objawy te wystąpiły dopiero wtedy, gdy nastąpiło pierw
sze wypróżnienie, tłómaczyć się to daje w ten sposób, że po usunię
ciu pierwszej przeszkody, znaczna ilość kału nagromadzona wyżej, 
opuszcza się ku dołowi i naciska na nerwy splotu krzyżowego. Po
wtórzenie się choroby po upływie roku zdaje się dowodzić, iż pewna 
część kiszki uległa ograniczeniu pod względem ruchów, np. z powodu 
zrostu, co usposabia do nieprawidłowego ułożenia pętlic kiszkowych. 
Dłuższa obserwacya miałaby zapewne do zaznaczenia powtarzanie 
się częstsze przypadłości, a być może zakończyłaby się sekcyą.
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1) Rtęć nagromadzając się w kiszkach, może wywołać ogólne działa
nie, właściwe jej przetworom, jak  to wykazuje wypadek opisany przez 
P . F r a n k a  (Epitome i t. d., rozdział o womitach). Pewna stara kobieta 
z przyczyny niby zagłoby kiszek przyjęła około 1  uncyi rtęci metalicznej, 
w sześć tygodni później widział ją  F r a n k .  Stopniowo przyszła do zdrowia, 
a tymczasem zaledwie trzy uncye rtęci odeszły przez odbyt. Odtąd zaczęła 
się uskarżać na uczucie chłodu w okolicy kiszki ślepej, oraz zdawało się j ej ,  że
kładąc się na boku lewym uczuwa jakby przesuwanie się ciężaru z boku praw e
go ku lewemu; jednocześnie ,,zjawił się slinotok, spowodowany długiem zetknię
ciem rozdrobnionej rtęci ze śluzem kiszkowym". Małe ilości rtęci mogą bez
żadnej szkody pozostawać przez czas dłuższy w kiszkach. F i e i n u s  (Med.

Cent. Zeit. 1856. p. 650) opisuje następujący wypadek: pacjent z powodu zam
knięcia kiszek przyjął 26 Listopada 1852 roku osiem uncyi rtęci, która zosta
ła wydaloną w ciągu drugiego tygodnia. Po upływie 3  3 /4 lat znalazł ze zdzi
wieniem w kale kulkę rtęci metalicznej, wielkości soczewicy.
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Zanim lekarz zdecyduje się do zastosowania rtęci metalicznej, 
próbuje zwykle rozmaitych środków, pomiędzy któremi pierwsze miej
sce zajmują środki przeczyszczające. Dobrego skutku ich działania 
możemy oczekiwać tylko wtedy, gdy kiszka jest zapchana kałem, lub 
gdy zamknięcie zależy od porażenia błony mięśniowej na pewnej 
przestrzeni. Bywa to niekiedy po przebyciu zapalenia otrzewnej, za
palenia kiszek, lub w wieku podeszłymi pacjenta. Zalecają w razach 
podobnych mocne napary z Fol. Sennae, z dodatkiem Natri lub Ma
gnes. sulphuricae i Syr. spinae cervinue; Extract. Colocynthidis, olej 
krotonowy i t. d., po których pacjent częstokroć womituje. Uciekamy 
się wtedy zwykle do lawatyw 1), z początku do czyszczących (lnfus. 
fol. Sennae ex § j  — § jv , Sal. amar. § jj), a gdy te nie skutkują, do 
narkotycznych, (lnfus. rad. Belladonnae lub fol. Nicotianae ex 3 j — 
3 j na g jx  Aq. 2). Działanie pomyślne lawatyw odurzających, może 

naprowadzić na domysł, że mamy do czynienia z kurczowem zaciśnię
ciem kiszki. Działanie to wybornie zostało wyjaśnionem przez Ro
k i ta n s k yego, zupełnie tak samo należy pojmować działanie zastrzy- 
kiwań wody z oliwą w wielkiej ilości i wdmuchiwania powietrza do 
kiszki. Każda z metod może na swoje poparcie przytoczyć wypadki po
myślne, szkoda tylko, że nie mamy żadnych pewnych wskazań dla uży
cia tej lub owej metody w danym wypadku, ale zmuszeni jesteśmy 
stosować je na chybił trafił. Toż samo można powiedzieć o innych je
szcze metodach, które także czasami dają pomyślny rezultat. Do ta
kich należy mechaniczne rozcieranie i ugniatanie brzucha, rozumie się 
gdy ten nie jest wrażliwym na ucisk.

1) Lawatywy podobne, jak  to już wspominaliśmy, dają się wprowadzić 
bardzo daleko do kiszek. V o l z  (1. c . p. 18) opisuje wypadek, w którym 
przy sekeyi znalezione znaczną ilość płynu podobnego do miodu i zmieszanego 
z kroplami oliwy w kiszce grubej i kątnicy; za życia dawano istotnie lawatywy 
z miodu i oliwy.

2) Z z ig m o n d y  (Oester. Zeitschr. f. pract. Heilk. II 29. 1856) wi
dział dobry skutek lawatyw z tytoniu nawet przy wpochwieniu się kiszki. Sku
tek był tylko chwilowym, gdyż po 10 dniach choroba wzmogła się, poczem 
działanie środka zawiodło. Sekcya wykazała wpochwienie z dolnej części j e 
lita biodrowego. Zresztą u osób niepalących i u dzieci należy być ostrożnym 
z zadawaniem lawatyw tytoniowych. Lekarz nie powinien chorego przytem 
opuszczać, gdyż po upływie 10 — 12 minut mogą wystąpić objawy zatrucia 
(zawrót, nudności, tętno drobne, zemdlenie), W razach podobnych zmuszeni 
jesteśmy uciekać się do środków podbudzających. (Wino lub rum z cie
płą wodą).
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Wyżej już przytoczyliśmy dwa wypadki W atsona  i Marot -  
te ’a, które zawdzięczały tej manipulacyi pomyślne zejście. Skutecz- 
ność tej metody przy niektórych zaciśnięciach przepukliny, skłoniła 
do stosowania jej przy zamknięciu kiszek. S c h r ob i t z  1) wspomina 
o pewnym rzemieślniku, który nagle dostał gwałtownych boleści 
z prawej strony pępka; ból w ciągu dni następnych wzmógł się nad
zwyczajnie, brzuch był bardzo wzdętym, stolec zaparty, z początku 
odbijanie cuchnące mi gazami, a następnie istotne kałowe womity. 
Upust krwi, chłodne okłady, środki przeczyszczające, letnie kąpiele, 
pozostały bez żadnego skutku. Lekarz po kąpieli kazał położyć chorego 
na grzbiecie ze spuszczoną nieco ku dołowi głową. W tem położeniu za
częto pacjenta mocno wstrząsać i rozcierać przytem brzuch: Po upły
wie 25 minut, chory uczuł z prawej strony pępka jak gdyby pęknię
cie pęcherza, poczem ból ustąpił. Ciepłe kąpiele i środki przeczysz
czające dokonały reszty. Czy w wypadku tym było wpochwienie. 
czy też założenie się jednej pętlicy na drugą, które usunięte zostały 
podczas silnego wstrząśnienia ciałem pacjenta? Trudno bardzo roz
strzygnąć to pytanie, tembardziej jeszcze, że w innych wypadkach zu
pełnie podobnych, sprowadzono tenże, sam skutek za pomocą środka 
odmiennego całkiem, to jest upustu krwi ogólnego. Pewna chora, le
czona przez Roods k  2), która już miała womity kałowe, dostała 
w parę minut po upuście burczenia w brzuchu, gazy zaczęły odcho
dzić, a szybko podany kalomel i lawatywa, sprowadziły obfite wy
próżnienia i szybkie przyjście do zdrowia, Nakoniec w pojedyńczych 
wypadkach stosowano zachloroformowanie, aż do zupełnego odurze
nia 3). H u tc h in s o n  zachwala jednoczesne zachloroformowanie, roz
cieranie brzucha i obfite zastrzykiwanie wody ciepłej do kiszki.

W niektórych razach widziano skutek pomyślny po wprowadze
niu do kiszki grubej rurki elastycznej, przez którą ciągle wstrzykiwa
no wodę; zapewne w tych razach był zastój kału spowodowany bez
władem kiszki zstępującej. Osoby w późniejszym wieku często ule
gają podobnym przypadłościom. Ne w i n g t on  4) wspomina o pewnej 
81-letniej kobiecie, która przez kilka dni miała stolce opieszałe, 
a przez 12 dni nie oddawała zupełnie kału, próbowała bezskutecznie

1) Ca s p e r ,  Wochenschrift. 1842. p. 346.
2) L a n c e t  II N. 18.
3) M e r z ,  Schweiz. Centr. Zeitschr. 1. 1853; S t r e u b e l  Prager

Vierteljahrsschrift. 1858. T. 1.
4) L a n c e t ,  Sept. 1843.
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zwykłych środków, aż nakoniec nastąpił zupełny upadek sił. Ponie
waż kiszka gruba była rozszerzoną w sposób nadmierny, użyto jako 
ostatni środek ratunku rurki elastycznej, wynalezionej przez R e a d ’a, 
którą wprowadzono na 16 cali, a następnie zaczęto wstrzykiwać niewielką 
ilość wody. Po usunięciu strzykawki przystosowanej do rurki, zaczęły 
odchodzić gazy, a następnie chora oddała około trzech kwart płynne
go kału. Za pomocą ciągłych zastrzykiwań wody, oczyszczono świa
tło kiszki, poczem chora wyzdrowiała. Kilka nawrotów choroby usu
nięto szczęśliwie przy pomocy tejże samej metody 1).

Dopełniając dział powyższy, szczególniej co się tyczy wpo- 
chwień kiszki, pomieszczamy niżej opis wypadku, obserwowanego przez 
S te in 'a  2), w którym nastąpiło wypadnięcie pętlic kiszkowych przez 
rozerwaną odbytnicę.

Pewna 30-letnia chłopka, zdrowa przedtem, została przywiezioną do 
szpitala z przyczyny rozdarcia kiszki prostej, co można było poznać po wypad
nięciu j ej przez odbyt. Część wypadnięta, wielkości głowy dziecka, została 
natychmiast odprowadzoną. Chora opowiada, że rano w dniu tym podnosząc 
ciężar z ziemi, uszłyszała szmer, jak  gdyby coś wewnątrz niej pękło, poczem 
nastąpiło mocne parcie na stolec. W  krotce potem uczuła ból w odbycie, 
przyczem zdawało się je j jak  gdyby coś z niego wypadało. Dolegliwości pa
cjentki nie były znaczne, od czasu do czasu jawił się ból, brzuch niebolesny, 
daje odgłos donośny przy opukiwaniu. Z odbytu wypływa ciecz surowicza, za
czerwieniona; przytem czkawka, nudności i żółciowe womity, tętno prawidłowe 
prawie. Palec wprowadzony do odbytnicy napotyka na znaczne pętlice kiszek, 
które tak wypełniały odbytnicę, że zamieniły ją  na jam ę otoczoną gładkiemi 
ścianami, wszystkie składki i nierówności błony śluzowej znikły zupełnie. P o 
chwa była również w wysokim stopniu rozciągniętą, tak iż można było do niej 
wprowadzić całą rękę. Pętlice kiszkowe znalezione w odbytnicy należą bez- 
wątpienia do jelita cienkiego, można było wyczuć krezkę, ale niepodobna dosię
gnąć miejsca pęknięcia. Po rozszerzeniu odbytu, lekarz wprowadził całą rękę 
do kiszki prostej, poczem znalazł na jej ścianie przedniej szczelinę, idącą od 
góry ku dołowi i od strony prawej ku lewej, wypełnioną kiszkami, tak że tylko 
przy dolnym kącie udało się w nią wprowadzić palec. Usiłowanie odprowa-

l ) Zamknięcie kiszek może nastąpić przy obrzmieniu mocnem błony 
sluzowej odbytnicy lub przy istniejących dużych guzach hemoroidalnych wew
nętrznych, które tamują odejście kału. Tego rodzaju zamknięcia leczą się 
wybornie przez wprowadzenie elastycznej rurki i zastrzykiwanie do niej płynu. 
(Conf, wypadek. D u b r u e i l a  w C a n s t a t t ’a Jahresber. f .  1843. III. 444).

i) S c h m i d t a  Jahrb . 1854.  IV.  p. 306.

37Bibi Um Lek -  Choroby przyrządów jamy brzuszni).  —Pr. Henoch.
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dzenia kiszek wypadniętych udało się tylko w części, gdyż przy odjechaniu kiszki 
znowu wypadały. Leczenie ogranicza się ułożeniem chorej na grzbiecie z pod
niesioną miednicą i daniem lodu w kawałkach do wewnątrz. Womity nad ra 
nem ustały, odbijanie trwa ciągle, a nawet był jeden napad czkawki, kał i ga
zy nie odchodzą. Wieczorem kiszki wypadnięto były mocniej zaczerwienione, 
i pokryte gdzieniegdzie wysiękiem krzepliwym. Powtórzone usiłowanie odpro
wadzenia kiszek nie udało się, poczem S t e i n  postanowił tak długo je  pozo
stawić w odbytnicy, dopóki nie nastąpi dokładne zlepienie się ich z brzegami 
szczeliny; następnie miał zamiar usunąć wszystkie pętlice z wyjątkiem jednej 
zwieszającej się do kiszki prostej. Czwartego dnia czkawka powtórzyła się, 
brzuch bolesny, tętno prędkie, nierówne, wypróżnienia jeszcze nie było. Chcąc 
go sprowadzić S t e i n  wyciął kawałek pętlicy najniżej opuszczonej, z której 
wypłynął kał cuchnący, pomięszany ze krwią. Po daniu łyżki olejku rączniko- 
wego sprowadzono po kilku godzinach obfite wypróżnienie, złożone z kału 
brunatnego, zmięszanego z krwią i śluzem. Dnia 5-go brzuch bardziej bo 
lesny i wzdęty, stępienie w okolicy podbrzusznej; tętno słabe, przerywane, j ę 
zyk suchy, czkawka,— wypróżnienia nie było. Postawiono pijawki, położono 
ciepły okład, ol. ricini, środki te nie przyniosły żadnego skutku. W nocy 
zupełny upadek sił, a rano 6-go dnia nastąpiła śmierć. S e k c y a .  Kiszki 
mocno rozciągnięte, przekrwione, pokryte i pozlepiane ze sobą przez wysięk. 
Za macicą, na 1 1/2 cala powyżej dna jamy D o u g l a s a ,  znajduje się w prze
dniej ścianie odbytnicy skośna szczelina, przez którą wypadło jelito biodrowe 
oraz ze dwa cale kiszki ślepej (w ogóle długość wypadniętych pętlic wynosi 
parę łokci). Pętlica ta  nie była wprawdzie zaciśniętą w szczelinie, ale dosyć 
mocno napiętą i pokryta ropą. Cześć jej tylko leży w odbytnicy, reszta dale
ko większa została usuniętą ku górze i mieści się w kiszce zgiętej. Kiszka 
prosta mocno rozciągnięta, ścieńczała, wszystkie składki i wypukłości błony 
śluzowej znikły zupełnie. Pochwa również rozszerzona znacznie, a usta ma
ciczne otwarte.

Zgadzamy się zupełnie na zdanie autora, który rozerwanie od
bytnicy przypisuje jej nieprawidłowemu rozciąganiu i ścieńczeniu 
ścian, chociaż nie znajdujemy żadnych pod tym względem anamne- 
stycznych danych w historyi choroby. Słusznie sądzi autor, że w wa
runkach normalnych kiszka prosta, bogata w mięśnie, może się śmiało 
opierać wszelkiemu naciskowi i uderzeniom, jakich doznaje od pomie
szczonych w brzuchu przyrządów.

IV. B iegunka. — (Diarrhoea).

Pod tą nazwą rozumiemy wypróżnienia nietylko odznaczające 
się częstością, ale także płynnością oddawanego kału. Częste odda
wanie stolca nie stanowi jeszcze biegunki. Wielu ludzi przy zupełnie 
normalnym stanie zdrowia miewa po dwa wypróżnienia dziennie, wie-



biegunka. 5 7 9

lu znowu po obficiej przyjętym pokarmie oddają dużo kału, który nie 
jest rzadszym jak zwykle, i zależy tylko od zwiększonej ilości przy
jętego pokarmu. Zwykle przytem nie ma żadnych dolegliwości, w kil
ku jednak wypadkach, zwłaszcza u kobiet, widziałem szczególnego 
rodzaju niemiłe przypadłości. Po spokojnie przespanej nocy, osoby 
podobne budzą się nad ranem, doznając bólu brzucha i napierania na 
stolec, czasami nawet bywają gwałtowne rżnięcia. Następują teraz 4 
do 5 wypróżnień, papkowatych, pomieszanych z twardemi kawałka
mi, przyczem zdaje się indywiduom, podobnie cierpiącym, że zemdle
ją. Na tem kończy się napad, aby po pewnym czasie znowu się po
wtórzyć. U jednej pacyentki 70-letniej widziałem w ciągu dwóch ty
godni kilka podobnych napadów, następnie przez parę miesięcy napa
dów nie było, poczem znowu się powtórzyły. Częstokroć przycyzną 
wywołującą bywa nadużycie dyetetyczne, czego się chorzy zapierają 
zwykle, ale o czem można się przekonać przy dokładnem wybadaniu; 
niekiedy znowu przyczyną bywa zaparcie stolca lub niedokładne opró
żnienia kiszki przez czas dłuższy, skutkiem czego kał nagromadza się 
w znacznej ilości w odbytnicy i zostaje nakoniec wydalonym wśród 
wyżej przytoczonych objawów. Nie należy tego cierpienia, noszące
go słuszną nazwę „kolki kałowej" (Colica stercoracea), uważać za 
biegunkę, jak to czynią sami pacyenci. Wypróżnienia nie mają cech 
charakteryzujących stolce przy biegunce, a użycie środków zatrzy
mujących pogorszyłoby tylko stan, gdy tymczasem najlepszy wpływ 
wywiera ścisła dyeta, a przy ciągłych napieraniach łagodne środki 
wypróżniające (Ol. ricini Elect. lenit, i t.d.). Jako przykład przytaczam
dwie następujące obserwacye:

W y p a d e k  I. Dr. B., człowiek zdrów i młody, w ciągu kilku tygodni 
mocno był zajęty pracą, przyczem miewał wypróżnienia skąpe i nieregularne. 
Nagle dostał rznięcia, połączonego z tak gwałtownem napieraniem na odbytni
cę, że w ciągu 12 godzin miał 30 wypróżnień, złożonych z twardych maleńkich 
bryłek i to niezbyt obficie. Stan ten trwał od dwóch dni, poczem zostałem 
wezwanym i znalazłem chorego mocno osłabionego i wynędzniałego. Po za
życiu dwóch łyżek olejku rącznikowego nastąpiło obfite wypróżnienie nagro
madzonych mass kałowych, a na drugi dzień pacjent był zdrów zupełnie.

W y p a d e k  II. P ani S., osoba bardzo nerwowa, anemiczna, używa
jąca żelazo, miewała przytem w ciągu kilku tygodni stolce bardzo skąpe i nie
regularne; nakoniec 14 lutego 1854 roku uległa mocnemu wzruszeniu umysłu. 
W ciągu następnej nocy dostała mocnych boleści brzucha połączonych z napie
raniem na stolec, oddawała jednak kał w drobnych grudkach i nieco płynu. 
Stan ten trwał przez całą noc i większą połowę dnia następnego, spowodował 
mocne wyczerpanie sił i rozdrażnienie nerwowe. Zaleciłem powidelka sene-

37*
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sow ę w m ięszance (z g j  n a  g j j j  p ły n u ), poczem  m iała  p rzed  w ieczorem  w y 
p ró żn ien ie  złożone z k a łu  o dużych kaw ałach , n a p ie ra n ie  pom im o to  n ie  u s ta 
w ało. W  nocy by ły  bo leści, a  n as tęp n eg o  dn ia  o d d a je  n iew ielką ilość p ły n n e 
go k a łu . C iąg łe  trw an ie  n ap ie ra li i spazm y, sk łon iły  m n ie  ze w zględu  na  o b 
fite p rz e d te m  w ypróżn ien ia , do dan ia  law atyw y łagodzące j z asa fe ty d ą , a  w ew 
n ę trzn ie  p rzep isa łem  zaw iesinę z n iew ielką  ilością m akow ca. Ś rodk i te  u sp o 
koiły  cho rą  je szcze  p rz e d  końcem  dnia. D n ia  1 7 -g o  było p raw id łow e w y
p różn ien ie , co m ożna było  uw ażać za zakończenie n a p a d u  i pow ró t do z u p e ł
nego  zdrow ia .

Papkowata lub nawet wodnista konsystencya wypróżnień bie
gunkowych, ziaje się w wielu razach zależeć od zwiększonego wy
dzielania błony śluzowej kiszek, co powoduje rozrzedzenie zawartości 
w nich nagromadzonej.

Z drugiej znowu strony nie należy zapominać, że sama zawar
tość kiszek, z przyczyny złego trawienia, ma szczególniejszą skłon
ność do rozkładu, co nawet bez współudziału śluzu kiszkowego nadaje 
wypróżnieniom wygląd papkowaty lub wodnisty. Do tych dwóch wa
runków rozcieńczenia kału należy dodać jeszcze i trzeci, który gra 
ważną rolę, to jest większą żywość ruchów robaczkowych, skutkiem 
czego zawartość kiszek prędzej jak zwykłe przechodzi z części górnych 
do dolnych i zostaje wydaloną w stanie na wpół płynnym. Szybszy 
ruch robaczkowy kiszek, a może być i zwiększone wydzielanie błony 
śluzowej, zależne od układu nerwowego, zdają się być przyczyną roz- 
wolnień przemijających, jakie u niektórych osób następują po wzru
szeniach psychicznych, a mianowicie pod wpływem przestrachu 1). 
Wa t s on  powiada: „Nagły przestrach działa na kiszki niektórych
osób daleko lepiej i prędzej, aniżeli Infusum, Sennae compositum". 
Osoby wrażliwe, szczególniej hysteryczki, ulegają często podobnym 
rozwolnieniom, które dla tego noszą nazwę .,biegunki nerwowej” 
(Diarrhoea nerrosa). Jedna z moich pacyentek, osoba 80 letnia, hy- 
steryczka i bardzo wrażliwa, po przebyciu długotrwałej biegunki nie
żytowej, zachowała tak wielką wrażliwość kiszek, że przy każdem 
wzruszeniu, przestrachu, radości, a nawet przy głośniejszem zamknię-

1) D ośw iadczen ia  P f l u g e r a ,  o k tó ry ch  wyżej była m owa, p o zw a la 
ją  na w niosek, że w rażen ia  p o g n ęb ia jące  w pływ ając  p o raża jąco  na  nerw y t r z e 
wiowe, m ogą się p rzyczyn iać  do p rzyśp ieszen ia  ruchów  kiszkow ych. Z  d ru g iej  
znów strony  dośw iadczen ia  S a m u e l a  (Wi en. med. Wochenschrift. 30. 1856)  
przek o n y w ają , że w ycięcie sp lo tu  stońcow ego (a  zatem  wpływ poraża jący  n e r 
wy w spólczu lne) w yw ołuje przekrw ien ie  b łony  śluzow ej  żołądka i k iszek , p o łą 
czone ze zw iększeniem  w ydzieliny.
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ciu drzwi, dostawała burczenia i rozwolnienia. Podobne wypadki 
przytacza Ga n s t a t t  1), i tak np., powiada, że pewien lekarz dosta
wał rozwolnienia, ile tylko razy miał przystąpić do wykonania ja
kiej większej operacyi. Tego samego rodzaju jest obserwacya van 
Swi e t en ' a  2), który powiada: „vidi kominem, qui aliquoties sumse- 
rat haustum purgantem, naitseosum satis, viso pcculo, de quo hauseret 
remedium, horruisse non tantum et nauseasse, sed et alvum deposuis- 
se frequentius\ sic sola idea fastidiosi remedii renovata purgantis 
pharmaci tnces supplevit, et totiim corpas turharit

Odróżniane kilka rodzajów biegunki, stosownie do przebiegu jej 
i przyczyn wywołujących. W każdym wypadku bardzo ważnem jest 
pytanie, jak długo trwa stan chorobliwy; wypadek świeżym zwiemy, 
gdy biegunka trwa od kilku dni do dwóch tygodni, przewlekłym, je
żeli stan nieprawidłowy trwa 4 do 6 tygodni, a nawet parę mie
sięcy.

1. Ostre biegunki.
Bi e g u n k a  z n i e s t r a w n o ś c i  (Diarrhoea dyspeptica).

Zajmiemy się przedewszystkiem tą formą biegunki, która polega 
na wadliwem wyrobieniu massy mającej być wydaloną, jest ona 
następstwem niestrawności, przeładowania żołądka pokarmami jako
ściowo lub ilościowo szkodliwemi. Ilość spożyta jest zbyt wielką, 
aby na całą massę mógł działać sok żołądkowy, część też jej ulega 
fermentacyi i rozkładowi, czasami znowu pokarmy i napoje źle są do
brane. Są niektóre pokarmy, które wedle doświadczenia, gdy zosta
ną spożyte w większej ilości, sprowadzają u wielu osób biegunkę. Do 
takich pokarmów należą ogórki, śliwki, melony, jeżeli będą zjedzone 
na surowo lub w stanie niedojrzałym. W 6 do 7 godzin po przekro
czeniu dyetetycznem, a czasami dopiero na drugi dzień, następuje 
burczenie i przelewanie się w kiszkach, poczem chory oddaje obfite 
papkowate wypróżnienia, które stopniowo zamieniają się w massę rzad
ką, ciemno-brunatną, mocno cuchnącą, przy tem odchodzą gazy z mocnym 
zapachem siarkowodoru. Częstokroć do tego przyłączają się objawy 
niestrawności, brak apetytu, nudności, obłożenie języka, zły smak

1) Prager. Vierteljahrsschrift. 1 8 4 9. II I  p. 99.
2) Commentar. III.  415.
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w ustach, ból i zajęcie głowy, które ustępują po zjawieniu się bie
gunki. Biegunka tego rodzaju polega bez wątpienia na niedokładnem 
strawieniu pokarmów użytych w żołądku, które nie będąc stosownie 
przerobione, przechodzą w stanie fermentacyi do kiszek, nosząc zaro
dy gnilnego rozkładu, tem należy tłómaczyć nadmierne wytwarzanie 
gazów cuchnących (siarkowodór). Dla tego też biegunka sama jest 
dla siebie lekarstwem, po wydaleniu rozłożonego kału ustaje sama 
przez się, sztuka lekarska jest w tym razie zupełnie zbyteczną. Cho
rzy też przyzwyczajeni do podobnych napadów, nic wzywają leka
rza, ale leczą się sami, zachowując ścisłą dyetę. Środki powstrzymu
jące rozwolnienie działają bardzo szkodliwie, gdyż istotnie sama bie
gunka ma w tym razie znaczenie przełamowe (krytyczne); przy bie
gunkach z wypróżnieniami cuchnącemi zbyt wczesne danie makowca 
wywołuje wzdęcie brzucha jak to zauważył już P. F r a n k .  Przeciw
nie gdy wypróżnienia nie są dostateczne, należy je pobudzić za pomo
cą lekko przeczyszczających środków, np. Elect. lenit., Infus Sennae 
composit. i t. p. Gdyby po ustaniu biegunki objawy złego trawienia 
trwały dalej, co się jednak dosyć rzadko zdarza, wtedy musimy przy
stąpić do użycia środków, o jakich mówiliśmy w rozdziale o niestra
wności.

W niektórych wypadkach biegunki podobne są wyrazem prze
wlekłej niestrawności. Zdarza się, że nie zwracamy uwagi na zwią
zek przyczynowy, i przypuszczamy istnienie nieżytu kiszek, a nawet 
czegoś gorszego jeszcze, błąd ten jest powodem bezskutecznego sto
sowania środków ściągających, narkotycznych i t. d. Miałem w ku- 
racyi pewnego młodego człowieka, który przeszło rok miewał stolce 
papkowato, płynne, przytem brzuch mocno wzdęty, leczono go bez
skutecznie dwiema dawkami makowca, roślinnemi i metalicznemi środ
kami ściągającemi, odbył nawet kuracyę w Karlsbadzie, nie doznaw
szy żadnej ulgi. Wybadawszy dokładnie brzuch i wydalany kał, 
przyszedłem do przekonania, że istnieje przewlekła biegunka polega
jąca na złem trawieniu, i dla tego zaleciłem roztwór kwasu solnego 
i 5  s, pro die) w rozczynie klejkim.

Od czasu jak chory zaczął przyjmować ten środek, miewał raz 
lub dwa razy dziennie dobrze sformowany stolec, pogorszenie wtedy 
tylko następowało skoro pacyent, któremu zalecono pokarm wyłącz
nie mięsny, zrobił błąd w dyecie. Stosowałem kwas solny w małych 
dawkach w ciągu kilku tygodni; a po upływie pół roku. gdy stan się 
pogorszą, wystarcza parę łyżeczek Tinct. R hei aquos. do uregulowa
nia wypróżnień.
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Bi e gunka  n i e ż y t o wa  (Diarrhona catarrhalis).

Ostry nieżyt kiszek powstaje dosyć często skutkiem mechanicz
nego lub chemicznego podrażnienia błony śluzowej, takiż sam skutek 
sprawia zaziębienie; następnie przyłącza się do tyfoidalnego obrzmie
nia gruczołów kiszkowych, oraz występuje przy owrzodzeniach i prze- 
rodzeniach rakowatych, w kanale kiszkowym. Błona śluzowa na 
mniejszej lub większej przestrzeni bywa zaczerwienioną, obrzękłą, na
błonek jest zmętniały, słabo się trzyma podścieliska, pokrywa go ślu
zowo-ropna wydzielina, gruczołki bywają przeto obrzmiałe.

W dawniejszych czasach utrzymywano, a dosyć niedawno 
Le g e n d r e  1) twierdzi, że może być zwiększanie wydzieliny śluzowej 
bez przekrwienia błony wydzielającej, powątpiewam bardzo o tem, gdyż 
brak zaczerwienienia kiszek, gdy je badamy na stole sekcyjnym, może 
zależeć od zmian pośmiertnych. L e g e ndre,  a za nim wielu innych le- 
karzów francuzkich, których obserwacye dotyczą głównie biegunek 
u dzieci, są wyraźnie w błędzie, przyjmując za przyczynę choroby 
albo zwiększenie wydzieliny gruczołów, albo zapalenie błony śluzo
wej (Gastroenterite), gdy tymczasem większa część biegunek dzie
cinnych zależy od złego trawienia, i dla tego należy do kategoryi po
przednio opisanej.

Wypróżnienia przy biegunce nieżytowej są z początku papko- 
wate, z zapachem kałowym, stopniowo stają się coraz płynniejszemi 
i zawierają dużo śluzu kiszkowego. W ciągu 24 godzin chory miewa 
3 do 4 aż do 10 wypróżnień. We dnie są częste, w nocy bywają rza
dziej, a nawet wcale ich nie bywa, aż dopiero nad ranem. Im dłuż
sze są przestanki, tem większa ilość bywa wydalaną na raz, przyczem 
bywa niekiedy rżnięcie przed i w czasie wypróżnienia. Bardzo czę
sto wypróżnienia następują zaraz po obiedzie. Pomimo takiego stanu 
chory zresztą czuje się dobrze i nie słyszymy skarg na niestrawność. 
Niekiedy jednak przyłącza się gorączka, z zajęciem głowy, mocnem 
osłabieniem; objawy te zdają się w ciągu pierwszych dni zwiastować 
sprawę tyfoidalną.

Przyczyny biegunki nieżytowej są nadzwyczaj różnorodne, gdyż 
wszystko co tylko drażni błonę śluzową kiszek, może sprowadzić bie
gunkę. najprostszym przykładem jest działanie środków przeczysz-

1)  R e c h e rches a n a t. p a th . et. c lin , su r q u elques m alad ies. d e 1e nfance. 
P a r is  18 4 6 .
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czających, małych dawek ostrych trucizn lub bodźców mechanicznych. 
Dziecko pewnego fryzyera, które ze zbytków połykało włosy rozrzu
cone po podłodze, dostało silnej biegunki, której powód wyjaśnionym 
został dopiero przez znalezienie włosów w wypróżnieniach, choroba 
trwała tak długo, dopóki wszystkie włosy drażniące błonę śluzową 
nie zostały wydalone 1). Powodem drażniącym może być twardy kał, 
albo niestrawiona i ulegająca rozkładowi zawartość kiszek, błona ślu
zowa będąc z niemi w zetknięciu, zostaje podrażnioną, co podtrzymu
je biegunkę przez czas długi. Rozwolnienie trwające przez kilka dni 
po usunięciu niestrawności, należy zapewne tłómaczyć tem, że jak
kolwiek substancye drażniące dawno już zostały wydalonemi, to je- 
dnakże błona śluzowa znajduje się jeszcze w stanie nieżytowego po
drażnienia. Ciała trudno strawne, mogą działać bardzo szkodliwie, 
jak to naprzykład widzimy w jednym wypadku, gdzie niańka chcąc 
uspokoić dziecko, dała mu do żucia duży kawał wędzonej gęsi. Dziec
ko połknęło kawałek mięsa i przez kilka tygodni miało biegunkę, nie 
dającą się niczem usunąć, nakoniec mięso zostało wydalone przez od
byt, poczem biegunka ustała 2). Obserwowałem biegunkę, trwającą 
przeszło tydzień, u dziecka, które połknęło kawałek skórki od chleba. 
Zatrzymane w kiszkach twarde massy kału. mogą drażniąc błonę 
śluzową wywoływać kolkę i biegunki, jak to widzieliśmy przy opisie 
guzów kałowych i zwężeń odbytnicy. Wypadek opisany przez 
G r a f a  3), może służyć za przykład dla tej formy cierpienia. Męż
czyzna przedtem zdrów zupełnie, dostał nagle rozwolnienia, do które
go następnie przyłączyły się boleści, środki wstrzymujące pogorszyły 
jeszcze stan. W ciągu 24 godzin wśród gwałtownych boleści oddawał 
12 do 16 stolców, rzadkich, czarno-brunatnych: przy tem stan gastry-

CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

1) N a  uwagę zas ługu je  niewraźliwość b łony śluzowej  kiszek na  ciała 
obce po łkn ię te ,  k tó re  bez wielkiej  szkody zos ta ją  w ydalane  p rzez odbyt.  N a j 
częściej widzimy to  u ludzi z pom ięszan iem  zm ysłów . S c h r ó d e r  van  der  
K o l k  w spom ina o pew nym  w ar jac ie ,  k tó ry  m iał  zwyczaj  z jadać  kamyki
i różne ciała  obce ,  a  raz n aw e t  po łkną ł  klucz od drzwi; po upływie dwóch dni 
u ska rża ł  się na  ból  w okolicy  kiszki ś lepej .  Po p rzystaw ien iu  p i jaw ek  i uży 
ciu do wew nątrz  Ol. ricini. odszedł przez o dby t  nie ty lko  klucz po łkn ię ty ,  a le 
prócz  n iego ostry  gwóźdź i drug i  m ały  kluczyk. Ciała  te  p rzeby ły  odźw iern ik ,  
j e l i to  cienkie, i z as taw kę  B a uhi n a  nie sp raw ia jąc  żadnego  uszkodzen ia .  
Upłynęło  p o tem  je s zcze  la t  2 0 - a ,  a chory nie doznaw ał  żadnych  dolegliwości 
ze s t rony  przew odu  kiszkowego. ( S c h m i d t a  Jahrb. 1854. II. 223).

2) L o e w e n s t e i n  med. Zeit. Russl. 1857.  7.
3) C a s p e r  Wochenschrift. 1837. N. 35.
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czny i brzuch mocno wzdęty, chociaż nigdzie nie jest bolesnym i nie
podobna wyczuć żadnego guza. Po upływie 5 dni chory zaczął go
rączkować, przytem odchodzą ciągle mocno cuchnące gazy. Nakoniec 
7-go dnia nastąpiło olbrzymie wypróżnienie złożone z twardych ka
wałów kału, które powtórzyło się po upływie trzech godzin. Teraz 
dopiero podano środek przeczyszczający poczem rzadkie wypróżnienia 
ustały, ale za to pacyent oddaje ciągle niezmierne massy zbitego ka
łu. Stan gastryczny i gorączka zupełnie ustąpiły.

Przyczyny dotąd wymienione działały bezpośrednio na błonę 
śluzową kiszek, tenże sam skutek wywierają wpływy atmosferycz
ne, działające drogą pośrednią, a ztąd mało dla nas zrozumiałą. Wpływ 
zimna i wilgoci, zwany w ogóle „przyczyną reumatyczną”, sprowa
dza często biegunki, zwane „z przeziębienia", sposobu jednak powsta
wania choroby nie rozumiemy.

Skłonność do podobnych biegunek nie jest jednakową u wszyst
kich osób, przeciwnie istnieją szczególne usposobienia i skłonności 
błon śluzowych do reumatycznego cierpienia. Zaziębienie i przemo
knięcie wywołuje u jednej osoby nieżyt gardzieli, u drugiej nieżyt 
nosa, u trzeciej powstaje nieżyt oskrzeli, nakoniec u czwartej bie
gunka.

Do rzędu biegunek spowodowanych wpływami atmosferycznemi, 
należą i te. które u nas panują epidemicznie w pewnych porach ro
ku (od maja do września) i noszą nazwę „biegunek letnich" (Diar- 
rhoea aestiva). Jednoczesne występowanie biegunki u dzieci i wielu 
osób dorosłych dowodzi, że istnieć musi pewna przyczyna ogólna, 
która jest przywiązaną do składu samej atmosfery, a nie polega na 
zwiększonem użyciu owoców, jak to utrzymuje publika i wielu nawet 
lekarzy. Biegunki takie rozpoczynają się już w maju, gdy jeszcze 
nie może być mowy o nadmiernem spożywaniu owoców, oraz zdarzają 
się jesienną porą u osób, które wcale owoców nie jedzą. Za powód 
cierpienia uważać należy wysoką temperaturę powietrza, w podobny 
zupełnie sposób działa klimat gorący na mieszkańców krain północ
nych. W czasie mego pobytu w Neapolu w 1844 roku miałem spo
sobność obserwować wpływ ten szkodliwy klimatu na sobie samym 
i moich towarzyszach podróży. Choroba rozpoczynała się zwykle 
utratą apetytu i zwiększonem pragnieniem, szczególniej pragnie się 
napojów kwaskowatych. Język pokrywa się grubym żółtawym na
lotem, przytem chorzy uskarżają się na cuchnące odbijanie oraz przy
kre nudności. Mocne rżnięcie poprzedzało biegunkę, i towarzyszyło 
jej raz z tak wielkiem natężeniem, że dopiero bliższe zbadanie uspo-
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koiło mnie, i usunęło obawę rozwinięcia się zapalenia otrzewnej. Licz
ba wypróżnień bardzo zmienna, w wypadku przytoczonym było ich 
20 w ciągu jednej nocy. Pierwsze massy wydalone, były konsysten- 
stencyi papkowatej, żółciowo zabarwione, później jasno-żółte i płyn
ne. U niektórych chorych występuje lekkie zażółcenie na twarzy 
i pociemnienie moczu.

Chcąc wyjaśnić powstawanie biegunek pod wpływem ciepłej 
temperatury i zmiany klimatu, odwoływano się do szkodliwego wpły
wu gorąca na układ wątrobowy; wedle tych poglądów występowało 
nadmierne wydzielanie żółci, zmienionej co do swego składu, które 
wlewając się do kiszki, drażni błonę śluzową i sprowadza biegunkę, 
na poparcie tej teoryi przytaczam, że kał jest mocno zabarwionym 
zielonkowatą żółcią. Nakoniec przyszło do togo, że nazwy ,,Diar. 
aestiva” i ,,Diar. biliosa" zaczęto uważać za jednoznaczne. Pogląd 
jednak powyższy polega w zupełności na próżnych przypuszczeniach. 
Pomijając już tę okoliczność, że wpływ gorąca na wydzielanie żółci 
nie da się o tyle wykazać, jak tego wymaga powyższa teorya, przy
znać należy, że zabarwienie wypróżnień bynajmniej nie wskazuje na 
zwiększenie ilości wydzieliny wątrobowej; często widziałem wypróż
nienia daleko jaśniejszo jak zwykle. Gdyby istotnie nawet w wielu 
wypadkach barwa kału była ciemną i zielonkowatą, to należy pamię
tać, że nic wszystko, co tylko jest zie onkowatej barwy zawdzięcza ją 
żółci. Kał istotnie bywa zielonkowaty przy obfitym dopływie żółci, 
zwłaszcza gdy zawartość kiszek szybko zostaje wydaloną, ale z dru
giej strony Go l d i n g  Bi r d  przekonał, że barwa zielona może prze
chodzić z rozkładu barwika krwi. Jest to okoliczność bardzo pou
czająca, gdyż istotnie w wypróżnieniach podczas biegunki znajdywa
łem prążki i plamki krwiste. Dopóki więc nie zostanie wykazaną 
zwiększona ilość żółci w wypróżnieniach, dotąd uważać będziemy bie
gunkę letnią za następstwo nieżytowego podrażnienia błony śluzowej 
kiszek, przyczem niektóre naczyńka krwionośne ulegają pęknięciu, co 
wywołuje domieszkę krwi do wypróżnień 1). Częste występowanie 1

1) Z ie lona  b a rw a  wypróżnień  może je szcze  zależeć:  1) O d  znacznych  
wziątek Magister. Bismuthi; u chorych  k tó rzy  w c iągu  os ta tn ich  dni p rzed  
śm ierc ią  zażywali ś ro d e k  ten  w znacznej ilości zna jdu jem y  na b łon ie  śluzowej 
kiszki g rube j  dwie cza rn e  p lam y ,  z k tó rych  m ożna wydzielić bizmut.  2) Od 
używania k a lomelu, o czem E i c h s t e d t  (Ueber den Durchfall der Kinder. 
Greifswald 1852) powiada:  , , N ie rozs trzygnię to  d o tąd ,  od czego zależy zielone 
zabarw ien ie  w ypróżnień  p rzy  użyciu kalomelu; żółci j e s t  w praw dzie  dosyć w ka-
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zaburzeń w trawieniu w porze letniej, jest aż nadto znanem, nie nale
ży wiec dziwić się, że ten sam wpływ szkodliwy może działać szko
dliwie i na dalsze części przewodu pokarmowego. Gdyby wiec nawet 
spostrzegać się dało lekkie zażółcenie skóry na twarzy, należy zawsze 
zwracać uwagę na wypróżnienia, któro są jaśniejsze jak zwykle, co 
dowodzi mechanicznego zatrzymania odpływu żółci przez obrzmiałą 
i nieżytem zajętą błonę śluzową dwunastnicy lub przewodów żół
ciowych.

Biegunki letnie występują z rożnem natężeniem i w rozlicznych 
formach. Liczba wypróżnień bywa bardzo zmienną, w ciągu 24 go
dzin dochodzi od 4 do 20, zwykle we dnie a mniej w nocy. Z począt
ku papkowate, stolce stopniowo przyjmują wygląd płynny, są ciemno 
brunatne z odcieniem zielonkowatym, lub przeciwnie bywają jaśniej
sze jak zwykle. Domieszka krwi w postaci plamek i prążków jest do
syć częstą. W wielu razach przed i w czasie wypróżnienia bywa 
rżnięcie, a z przyczyny ''częstego oddawania stolca widzimy zaczer
wienienie około odbytu, chorzy czują palenie. Pragnienie bywa za
wsze silnem, a częstokroć u dzieci, osób wrażliwych, widziałem od
czyn ogólny, podniesienie ciepłoty i przyspieszenie tętna. Częstokroć 
występuje jednocześnie nieżytowe zajęcie żołądka i dwunastnicy, ob
jawiające się brakiem apetytu, nudności, obłożeniem języka, ciśnie- 
niem i pełnością w dołku. Wpływ obfitych wypróżnień występuje 
najwyraźniej u dzieci, które trudniej daleko znoszą utratę płynów

le , a le  zaw sze n ie je s t  je j  ty le , ab y  m ogła go tak  siln ie  zab arw iać . B i r d  
p rzy p isu je  zab arw ien ie  z ie lone  dom ieszce rozłożonej k rw i. H or n em a n n  je s t  
zdan ia , że z ie lona  b arw a  zależy  li ty lk o  od sam ego  k a lo m e lu , i ja k o  dow ód 
p rzy tacza , że zw ykły kał zab arw iony  żółcią po ro z ta rc iu  go z k a lom elem  p rz y j
m uje zielona barw ę. P ow tarza łem  to  dośw iadczen ie  i m uszę m u p rzy zn ać  
słuszność. M e r k l e i n  zw raca  uw ag ę , że żółć w u s tro ju  n igdy  n ie byw a z ie 
loną zu p e łn ie , s ta ra  się dow ieść, że z ie lona  b a rw a  zależy  od w y tw orzen ia  się 
z ie lonego  sia rczyku  r tęc i, na  co z g ad za  się i H o e f l e  Chemie und Microscopie 
am Krankenbette. Erlangen. 1850. p. 96) .  3 )  S to lec  byw a z ie lonkow aty  p rzy
b ieg u n k ach  u ssaw ców  i n iem ow ląt karm io n y ch  z flaszk i. B a rw a k a łu  je s t  
w tedy b a rd z o  po d o b n ą  do sz p in ak u , p o w sta je  zapew ne z dzia łan ia  n ad m ia ru  
kw asu (m lecznego) n a  b arw ik  żółciow y, k tó ry  zam ien ia  się w b il iw erd in . 
A . V o g e l  tłom aczy  w te n  sam  sposób  z ie lone  sto lce  p rzy  k a lom elu , g d y  tym  
czasem  B e t z  (Memorabilien aus der Praxis. 7. 1880) tw ierdzi, że p o w sta ją  
one z w ytw orzen ia  się jed n o cześn ie  kw asu solnego  i s ia rk u  r tęc i. C zęsto  b a r 
dzo w y próżn ien ia  dziec inne  w pierw szej chw ili nie są  b y n a jm n ie j z ie lone , a le  
pom arańczow e; n a b ie ra ją  barw y zielonej sko ro  p rzez  p a rę  m inu t, godzin  lub 
dłużej p o zo s ta ją  w ystaw ione na d z ia łan ie  tle n u  p o w ie trza .



aniżeli osoby dorosłe, Gdy biegunka trwa 24 do 48 godzin, widzimy, 
że dzieci nie mające jeszcze dwóch lat nadzwyczaj upadają na siłach: 
cera twarzy staje się matowo-bladą, oko bez wyrazu, powieki same 
zapadają, a pod oczami powstaje ciemno zagłębienie. Jednocześnie 
upada energia sercowa, czego dowodzi upadek tętna, ziębnięcie po
liczków, nosa i kończyn. Jeżeli wśród podobnego stanu nie uda się 
powstrzymanie wypróżnień osłabiających i pobudzenie sił za pomocą 
środków odpowiednich, wtedy łatwo nastąpić może śmierć z przyczy
ny niedokrewności mózgu. Przekonywamy się o tem, mianowicie na 
dzieciach z niższej klassy, do których zwykle wzywają lekarza za pó
źno. Obawiamy się tem bardziej śmiertelnego zejścia, jeżeli dziecko 
chore zostało właśnie odstawionem od piersi, co już samo przez się po
woduje biegunkę. Zdaje się, że słuszną bardzo jest uwaga lekarza an
gielskiego Clark 'a , który radzi nie odstawiać od dzieci piersi w po
rze letniej, a tem mniej jeszcze, jeżeli panuje epidemicznie biegunka.

Jednocześnie z biegunkami letniemi, bywają wypadki nadzwy
czaj ciężkie, przeważnie jednak u dzieci odznaczające się gwałtowno
ścią przebiegu, które noszą nazwę: Cholera nostras, sporadica, aestiva. 
Choroba rozpoczyna się albo pod formą zwykłej biegunki i dopiero 
po 12 do 24 godzinach przyjmuje cechy właściwe cholerze, albo też 
od razu występuje z całą gwałtownością. Przyłączenie się womitów 
stanowi cechę charakterystyczną. Z początku wymiocina jest żółcio
wą, następnie składa się jedynie ze śluzu i przyjętego napoju, jedno
cześnie chory oddaje stolce płynne, zielone lub brunatne, które coraz 
więcej tracą barwę i ostatecznie nic dają się prawie odróżniać od mo
czu. Bóle w żołądku i kiszkach, jakie występowały w początku cho
roby, znikają pod jej koniec. Drażliwość żołądka jest tak wielką, że 
nawet napój w bardzo małej ilości sprowadza natychmiast womity. 
Chory doznaje przytem silnego pragnienia, domaga się ciągle wody, 
a małe dzieci błagalnie patrzą na naczynie z napojem i otwierają uste
czka. Pomimo to brzuch nie bywa wzdętym ani szczególnie bole
snym, język jest wilgotny i czysty, co najwyżej widzimy lekki pieni
sty okład na tylnej jego połowie. Częstokroć występują bolesne kur
cze w łydkach, udach i ramionach, lub bardzo dokuczliwe przykurcze 
nia mięśniów brzusznych. Kurcze, oraz ciągle wypróżnienia górą i do
łem, wywołują u dzieci jeszcze prędszy upadek sił, aniżeli zwykła 
biegunka letnia. Po upływie 24 godzin znajdujemy dziecko leżące 
zupełnie bezwładnie z zapadniętemi ciemiączkami, twarzą bladą, wpół 
przymkniętemi oczami, których widzimy tylko białkówkę. Głos jest 
oschły i bez żadnego dźwięku, oddanie moczu wstrzymane lub też
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istnieje bolesne napieranie na pęcherz, tętno nie daje się policzyć i by
wa nierównem, ginie pod palcem, skóra wiotka bez sprężystości zwy
kłej, kończyny zimne pokryte lepkim potem. Życie gaśnie stopniowo 
w miarę zwiększającego się osłabienia i skutkiem porażenia płuc, albo 
też nagle wśród napadu drgawek. Zwykle wszystko się kończy po upły
wie 2 do 3 dni, chociaż często śmierć następuje już po upływie 24 go
dzin. Sekcya dokonywana w wypadkach podobnych wykazuje często 
galaretowate rozmiękczenie żołądka, rzadziej już napotykamy zmianę 
podobną w jelitach cienkich i kątnicy. Skutkiem szybkiej utraty wo
dy ze krwi i upadku czynności serca znajdujemy zatoki mózgowe wy
pełnione skrzepami, opony w stanie żylnego przekrwienia lub obrzę
ku, płuca miejscami zapadnięte 1). Na błonie śluzowej kiszek cienkich 
i grubych, nie zawsze dostrzedz się daje przekrwienie i zwiększona 
wydzielina śluzu. W trzech wypadkach gwałtownie przebiegających 
u małych dzieci, znalazłem błonę śluzową całego przewodu nadzwy
czaj bladą, bez śladu przekrwienia, w ogóle nie było żadnych zmian 
chorobliwych oprócz uderzającego wystąpienia na powierzchnię ki
szek gruczołów P e y e r a  i samotnych. Czy zaczerwienienie istnie
jące za życia, znikło po śmierci? Wiemy z patologii, jak szybko po 
śmierci znikają czerwone wysypki na skórze, wiemy, że błona śluzo
wa krtani i tchawicy zajęta zapaleniem krupowem, przedstawia się 
po śmierci zupełnie bladą. Toż samo być może i w wypadkach, które 
opisujemy, często też przy sekcyach w razach podobnych znajdujemy 
w kiszce grubej miejscami różowe zabarwienie i obrzmienie, co napo
tykać można aż do samej odbytnicy.

Przebieg sporadycznej cholery nie zawsze bywa tak niepomyśl
nym; przeciwnie wyzdrowienie następuje bardzo często u małych na
wet dzieci, nawet w wypadkach na pozór rozpaczliwych. Wypróż
nienia górą i dołem zmniejszają się tak pod względem częstości jak 
i ilości, kał staje się ciemniejszym, wraca do naturalnych własności, 
a objawy upadku sił ustępują równie szybko jak się i rozwijały. Oso
by dorosłe, zapadające rzadziej na tę chorobę aniżeli dzieci, mniej są 
wystawione na niebezpieczeństwo. W każdym jednak razie nie nale
ży lekceważyć cholery sporadycznej i uważać ją za cierpienie, mało- 
znaczne w porównaniu z cholerą azyatycką, nie brak przykładów, że

1) S c h w a r t z e  (Journ. f .  Kinderkrankheiten. 1859. 5 — 6) na 40 w y
padków  cholery dziecinnej  znalazł 13 razy  zawal w kana l ikach  nerkowych, 
złożony z moczanów, p rzyp isu je  tę zm ianę  ogólnej  s trac ie  wody, poniesionej 
mianowicie  przez krew.
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chorobie tej ulegają, w ciągu kilku dni osoby silne, zwłaszcza w pode
szłym wieku będące, w wypadkach podobnych zupełnie błędnie są
dzono, że była to cholera azyatycka. Znajdujemy zresztą liczne przej
ścia i stopniowania choroby, począwszy od womitów i rozwolnienia, 
trwających parę godzin i kończących się potami, aż do przypadłości 
przypominających do złudzenia napad cholery azyatyckiej, (język 
chłodny, sinica, zatrzymanie moczu). Lekkie napady kończą się zwy
kle pomyślnie, po cięższych zostaje stan gastryczny, połączony z go
rączką, który trwa 4 do 5 dni i może być powód do powtórzenia się 
napadu cholerycznego l).

L e c z e n i e  biegunki nieżytowej zależy przedewszystkiem od 
uwzględnienia przyczyn. Poznaliśmy już wypadki, w których nale
ży stosować nawet środki czyszczące; przeciwnie gdy choroba po
wstaje pod wpływem zimna i wilgoci, czyli z przyczyny ,,reumaty
cznej” najlepszy skutek sprawia zastosowanie c i epł a  (rozgrza
ne płaty, zioła) na brzuch, a do wewnątrz dajemy aromatycz
ne napary. Ten ostatni środek dajemy w formie Tinct. thebaic. 
(20 do 30 kropel na g jv Potionis gummosae), jako Extract. opii 
aquos (1/2— 1 grana) Pulv. opii (1/2 - 1/3 gr.)  sam lub w połączeniu 
z wymiotnicą i Pulv. Ipecacuanh. l/4—1/2 gr.; Infus. ex  gr. v—x na 
gjvj. Przy biegunce letniej i cholerze sporadycznej polecam z wła
snego doświadczenia jako środki wyborne: kwas solny (Acid. muriat.) 
i makowiec. W wypadkach łagodniejszych kwas solny wystarczy, 
zmniejsza stopniowo biegunkę i oddziaływa wybornie na powikłania 
ze strony żołądka, środek ten wystarcza nawet przy obłożeniu ję
zyka, braku apetytu i nudnościach, użycie emetyku staje się zupełnie 
zbytecznem. Najlepiej dawać kwas solny w rozczynie klejkim, mniej 
więcej w formie następującej:

Rp. Acidi. muriatici jj)j— 5 j  (stosownie do wieku pacjenta).
Dec. rad. altheae g jj j  -IV .
Syr. alth. § j .

M. D. S. Co dwie godziny po łyżce stołowej lub dziecinnej.

Gdyby biegunka pomimo użycia tych środków trwała dalej z po
przednią gwałtownością, radzę po upływie 48 godzin, a u dzieci sła
bych już po 24 godzinach, dodać do lekarstwa nieco makowca (stoso-

1) Zbyt wielkie dawki środków drastycznych i wymiotnych (szczegól
niej Tart. s ibiat) lub innych ostrych trucizn (sublimat, arszenik i t. d.) mogą 
wywołać przypadłości bardzo podobne do cholery sporadycznej.
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wnie do wieku 5 do 25 kropel nalewki na całą ilość lekarstw), któ
rego dawkę w razie potrzeby zwiększyć wypada. Koniecznym jest 
spokój zupełny, a przedewszystkiem unikać należy rozgrzania zby
tecznego. Za napój dajemy limonadę chłodną lub wodę z sokiem. Nie 
radzę dawać rosołu i w ogóle jakichkolwiek pokarmów mięsnych, cho
ry powinien ograniczać się wodzianką i lekkiemi mączkowemi pokar
mami. Jeżeli choroba od samego początku przyjmuje charakter napa- 
du cholerycznego, nie należy ograniczać się do kwasu solnego, ale od- 
razu dawać makowiec i to mniej więcej w następującej formie:

R p . Tinct. thebaic. gutt. V — X X V .
D ecoc t. A lth . g j j j .
M ucil. gu m . a ra b . ^ j .

M . D . S. Co dw ie godziny  po łyżce d z iec innej lub  sto łow ej.

Szybki upadek sił wywoływany wycieńczającą biegunką, wkła
da na lekarza obowiązek powstrzymania za jakąbądż cenę wypróż
nień. W tym celu jednak wystarcza makowiec, który można jeszcze 
dawać w lawatywach (5 do 10 kropel na filiżankę odwaru krochmalu 
lub salepu). W czasie dawania makowca należy baczną zwracać uwa
gę na chorego, zwłaszcza jeżeli to jest dziecko, przy pierwszych obja
wach zatrucia (senność, policzki zaczerwienione i gorące) potrzeba 
środek odstawić. Nie należy jednak skutku lekarstwa mieszać z sen
nością, która przy cholerze sporadycznej jest następstwem niedokrew- 
ności mózgu. W tym ostatnim razie spotykamy jednocześnie obok 
senności upadek sił, ziębnięcie nosa, policzków, kończyn, trupią bla
dość twarzy, przeciwnie odurzenie makowcem jest zawsze połączone 
z objawami nawału krwi, to jest z zaczerwienieniem i rozgrzaniem 
twarzy, oraz zwężeniem źrenic.

Dla pobudzenia sił upadających polecam środki drażniące, 
a szczególniej ciepło. Ciepłe kąpiele aromatyczne (z rumianku, tata
raku i t. d.), powtarzane choćby dwa razy dziennie, działają bardzo 
dobrze, jeżeli jednak nastąpi zupełny upadek sił (collapsus), stosować 
wypada gorczyczniki na dołek, łydki, pomiędzy łopatkami, robić okła
dy na kończyny z naparu gorczycy, aby przez pobudzenie nerwów 
skórnych ułatwić ogólne podniesienie upadłej czynności nerwowej. 
W razach podobnych dobrze będzie dawać łyżeczkami rosół mocny 
dobre wino. Nie należy zrażać się chwilowem niepowodzeniem, prze
konano się bowiem, że konsekwentne i wytrwałe stosowanie środków 
pobudzających, sprowadziło ratunek nawet w wypadkach rozpaczli
wych. Można również z dobrym skutkiem stosować środki pobudza-
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jące apteczne, np. Ammon. carbonicum (2 do 3 gran co 2 godziny), 
Liq. ammon. succinici. (5 do 6 kropel). Gdy pomimo wszystkich środ
ków czynność mózgowa jest w upadku, pacjent jest sennym i nieprzy
tomnym. należy zapróbować nagłego działania zimna,  co parę razy 
stosowałem z wielkim skutkiem. Okłady lodowe lub oblewania zimną 
wodą głowy budzą z odrętwienia czynności mózgowe, a dziecko sen
ne otwiera oczy natychmiast.

Strzedz się jednak wypada od ciągłego stosowania zimna, co 
mogłoby wielce zaszkodzić; skoro tylko jawią się znaki powrotu do 
przytomności pacjenta, należy przerwać działanie zimna i powrócić 
do poprzednich środków pobudzających, które zastępujemy zimnem tyl
ko w razie powtórnej utraty przytomności 1).

Częstość podobnych wypadków stawia mnie w możności pomi
nięcia historyi chorób, jakie zwykle przytaczano na poparcie opisu. 
Mógłbym przytoczyć jednak bardzo wiele wypadków, stwierdzających 
skuteczność zachwalanych przeżeranie środków, z drugiej znowu stro
ny znane wypadki, w których pomimo całej ścisłości konsekwencyi 
w leczeniu wszystkie środki zawodzą. Przyznaję otwarcie, że nie mam 
dosyć obserwacyi nad działaniem w razach podobnych środków za
chwalanych np. kreozotu (1 do 2 kropel na § jv  klejkiego roztworu, 
co dwie godziny po łyżce od kawy lub stołowej), kwasu siarczanego 
i t. d. Czy środki te działają lepiej od kwasu solnego i makowca nie 
mogę sądzić, powątpiewam jednak o tein mocno. Nie widziałem rów
nież powodu do stosowania przy biegunce letniej zachwalanego kalo- 
melu, gdyż po większej części wystarczał mi kwas solny.

Bi e gunka  n i e m o w l ą t  (Diarrhoea infantilis).

Nadzwyczajna częstość biegunki w wieku niemowlęcym, upo
ważnia do poświęcenia jej osobnego rozdziału, jakkolwiek pod wzglę
dem istoty niczem nie różni się od biegunki u osób dorosłych wystę-

1) W rzadkich bardzo razach pod formą cholery sporadycznej wystę
puje Intermittens comitata (jako Fb. intermitt. cholerica). Bywa to szczegól
niej w okolicach podzwrotnikowych, bagnistych. Zimnica powtarza się co 
trzeci lub czwarty dzień. Pierwszy już napad może o śmierć przyprawić, tem- 
bardziej drugi lub trzeci, które zawsze bywają większego jeszcze natężenia. 
Wielkie dawki chininy z makowcem stanowią jedyny środek skutecznie działa
jący, podobnie jak  i przy innych formach zimnicy złośliwej.
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pującej. Wedle moich spostrzeżeń (Beitraegc zur Kinderheilkunde. 
Berlin 1861. p. 102), zgodnych ze zdaniem We s ta ,  biegunka najczę
ściej występuje w drugim peryodzie życia niemowlęcego, pomiędzy 9 
miesiącem a 2 rokiem, to jest w okresie odłączenia od piersi i pier
wszego zębowania. Ciepła pora roku najwięcej ku temu usposabia, 
gdyż z 50 wypadków 38 przypada na przeciąg czasu od czerwca do 
września.

Liczba wypróżnień w ciągu 24 godzin jest bardzo różną, bywa 
ich 3 do 4 aż do 20, 25 i więcej. Fora dnia mały wpływ zdaje się 
wywierać, zauważyłem jedynie, że i najuporczywsze biegunki usta
wały w porze nocnej. Stolce są mniej lub więcej płynne, wodniste, 
zielonkowate, trawiaste, brunatne lub czarno-zielone, niekiedy białe 
jak mleko i pieniste, te ostatnie bywają wydalane ze szmerem, a czę
sto bardzo towarzyszy im zaparcie, oraz rżnięcie, o którem dowiadu
jemy się z krzyku dziecka przed wypróżnieniem. Często bardzo znaj
dujemy w wypróżnieniach mleko ścięte, niestrawione, resztki innych 
pokarmów, strzępki i kłaczki śluzu, oraz prążki i plamki krwiste. Do 
biegunki przyłączają się częstokroć womity, albo z samego początku 
choroby lub nieco później, po kilku godzinach lub dniach womity usta
ją, a biegunka trwa dalej. Niekiedy wszystek pokarm zostaje wyrzu
conym zaraz po spożyciu lub nieco później, w innych razach dziecko 
znosi przynajmniej mleko wyssane. U większej połowy niemowląt 
znalazłem apetyt dobry, a nawet powiększony, język albo zupełnie 
czysty, albo też pokryty lekkim białawym nalotem na wierzchu; 
brzuch w stanie prawidłowym, miękki, przy nacisku niebolesny, cza
sami nieco wzdęty i naprężony, w okolicy kiszki grubej ton bębnisty 
przy opukiwaniu. Znacznej wrażliwości na ucisk nigdy prawie nie 
można wykazać, nawet w tych wypadkach, w których krzyk przed 
oddaniem stolca niewątpliwie świadczy o rżnięciu. Pragnienie zawsze 
prawie powiększone, nigdy jednak tak znacznie jak przy cholerze spo
radycznej. W początku choroby bywa mniej lub więcej silna gorącz
ka, zwłaszcza pod wieczór i w godzinach nocnych; gorączka ta jednak 
zwykle ustępuje po upływie dni kilku. Daleko częściej bywa brak 
zupełny gorączki, chociaż bardzo często w nocy dziecko jest niespo
kojne, nie śpi i traci na chumorze.

Biegunka podobna trwać może od 24 do 48 godzin, aż do 4 i 6 
tygodni, poczem przechodzi w stan przewlekły. Od tego też zale
ży stan odżywiania, im dłużej trwa biegunka, tem wyraźniej skóra 
wiotczeje a dziecko chudnie, wyjątek rozumie się stanowią wypadki

Bibl. Um. Lek.—Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch.
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sporadycznej cholery, w których już po 24 do 48 godzinach upadek 
sił jest bardzo znacznym, a nawet może nastąpić śmierć. W ogóle za
uważyłem, że świeże wypadki biegunki przy stosownej dyecie i le
czeniu kończą się pomyślnie, jeżeli nie przyłączą się jakie groźne po
wikłania.

Wyjaśnienie zmian anatomo-patologicznych jest właśnie tru- 
dnem z przyczyny pomyślnego zwykle zejścia. To tylko nie ulega 
żadnej wątpliwości, że po znacznych nawet biegunkach, przewód kisz
kowy nie ulega żadnej zmianie; Le ge nd r e  w 28 wypadkach biegunki 
trwającej od 3 tygodni do 4 miesięcy, nie znalazł w kiszkach żadnego 
zboczenia. Nie wiemy z pewnością, czy przekrwienie kiszek po śmier
ci zniknęło, przez co i błona ich śluzowa staje się bladą, to tylko pe- 
wnem będzie, że nawet przy długo trwającej biegunce nie następują 
w kiszkach żadne zmiany głębsze. Wyraźne występowanie gruczoł- 
ków błony śluzowej niepodobna uważać za coś bardzo charakterysty
cznego, ponieważ zmianę tę napotykamy bardzo często przy innych 
cierpieniach, zwłaszcza w pierwszym peryodzie zębowania. Wedle 
mego zdania, większa część biegunek u ssawców, dzieci sztucznie kar
mionych lub odłączanych od piersi, polega na fermentacyi i rozkła
dzie samych pokarmów, nie zaś na zmianach błony śluzowej kiszek, 
na co już zwrócił uwagę B ednar.  Przyczyną być może nieodpowie
dni pokarm, złe mleko, niedostateczna lub jakościowo zmieniona wy
dzielina kiszek. Mamy zatem do czynienia z biegunką polegającą na 
niestrawności, która ustępuje, skoro fermentująca zawartość kiszek 
zostanie wydaloną, jeżeli przez odpowiednie pożywienie zapobiegnie
my fermentacyi dolnej; albo też gdy niedostateczną wydzielinę żołąd
ka zastąpimy środkami przeszkadzającemi fermentacyi, np. kwasem 
solnym. Gdy biegunkę polegającą na złem trawieniu zaniedbamy 
i pozwolimy jej trwać długo, wtedy bezwątpienia rozłożona i fermen
tująca zawartość drażnić będzie kiszki i wywoła nieżyt błony śluzo
wej, jak to ma miejsce w żołądku przy zaniedbanej dyspepsyi. Za tem 
przemawia okoliczność, że wypróżnienia niemowląt zawierają wtedy 
dużo śluzu, a częstokroć i krew, wylaną z przepełnionych i uległych 
rozdarciu naczyniek.

Przy sekcyi też bardzo często znajdujemy miejscami przekrwie
nie, nadżarcia krwotoczne błony śluzowej; nakoniec i na to należy 
zwrócić uwagę, że w wypadkach gwałtownych ilość wypróżnień prze
wyższa ilość pokarmów, co jedynie wytłumaczyć można podrażnieniem 
błony śluzowej kiszek i zwiększonem wydzielaniem jej gruczołów ślu
zowych.
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Wspominaliśmy już wyżej, że przyczyną nieżytowych biegunek 
u dzieci, mogą być bodźce mechaniczne i wpływy atmosferyczne. 
Nadmieniłem, że przy początku choroby u dzieci, a niekiedy i w cza
sie dalszego jej przebiegu, występuje gorączka z typem zwalniającym; 
po południu lub nad wieczorem następuje wzniesienie się gorączki, 
skóra jest gorącą, pragnienie powiększonem, policzki zaczerwienione, 
tętno dochodzi do 120 a nawet 150 uderzeń na minutę, około pół
nocy gorączka ulega zwolnieniu, tętno bywa wtedy umiarkowanie 
przyspieszonem, ciepłota bardzo mało podniesioną, twarz blada, osła
bienie znaczne, stan ten trwa aż do południa dnia następnego. W nie
których zresztą wypadkach objawy gorączkowe tak powa żną odgry
wają rolę, że 4 do 6 wypróżnień dziennie zostają pominięte z uwagi, 
jako rzecz małego znaczenia, pomimo to, że istnieją inne jeszcze zabu
rzenia w trawieniu, jak obłożenie języka, brak apetytu, a nawet wo- 
mity. Są to wypadki, zwane przez angielskich lekarzy „Febris re- 
mittens”, nadmieniam jednak zaraz, że gorączka zwalniająca dzieci, 
nie zawsze polega na zaburzeniach w trawieniu, ale może być w związ
ku z cierpieniem przyrządów piersiowych. (Beitraege zur Kinderheil- 
kunde, Berlin. 1861 p. 96). Forma chorobowa podobnego rodzaju 
polega bezwątpienia na nieżycie kiszkowym, za ozem przemawia z je
dnej strony znaczna ilość śluzu w wypróżnieniach bardzo cuchnących, 
a z drugiej częste powikłanie z dającym się wykazać nieżytem oskrze
li. W większej liczbie wypadków gorączka po upływie 8 do 14 dni 
kończy się pomyślnie, to jest ustępuje zupełnie, poczem wypróżnienia 
i czynność trawienia powracają do prawidłowych warunków. Daleko 
rzadziej widzieć się daje przejście w stan tyfoidalny.

Pierwszym warunkiem etiologicznym biegunki niemowląt jest 
nieodpowiedni pokarm. Jeżeli cierpienie napastuje ssawców, należy 
zwrócić uwagę na mleko osoby karmiącej, które przy wzruszeniach 
umysłowych, zbytnich fizycznych wysileniach, wystąpieniu peryo- 
dów oraz przy innych nieznanych nam zupełnie warunkach, może dać 
powód do złego trawienia u dziecka karmionego, pomimo to, że nie wi
dzimy żadnych chemicznych lub fizycznych zmian w jego składzie 1).

1) W innych razach mleko okazuje się za tłustem, albo też częściej zbyt 
wodnistem, z nadzwyczajnym pomniejszeniom liczby kulek mlecznych i niedo
stateczną krzepliwością. Zjawienie się licznych zlepków tłuszczowych (ciałka 
tłuszczowe — colostrum) działa niepomyślnie, dowodzi zwiększonego dopływu 
krwi do sutek i zmiany w wydzielaniu tych gruczołów, naprzykład dzieje się to ,

38*



W podobnych razach wszystkie środki są bezskuteczne, dopóki nie 
zdecydujemy się na usunięcie piersi na 24 godzin lub na dłużej jesz
cze, poczem wypróżnienia zaczynają się poprawiać. W kilku wypad
kach zauważyłem, że niemowlę ze wstrzętem odrzuca pierś, którą do
tąd chętnie przyjmowało, co zwróciło moją uwagę na źródło niepo
skromionej biegunki. Częstszym jeszcze powodem choroby jest kar
mienie sztuczne, lub odłączanie od piersi, zwłaszcza u dzieci z niższe
go stanu. Miałem częstokroć sposobność zauważyć w mej klinice 
dziecinnej, że dzieją się przytem błędy ogromne u dzieci, których na
stępstwem jest niestrawność i biegunka (Diarrhoea ablactatorum). 
Karmienie środkami nieodpowiedniemi, trudno strawnemi lub źle przy- 
gotowanemi zupkami mącznemi, kartoflami i t. p., daje pierwszy po
wód do biegunki, na które mało zwraca się uwagi, a które jednak 
trwają bardzo długo i sprowadzają zejście śmiertelne, gdyż ciągłe 
drażnienie kiszek przez fermentującą zawartość daje powód do nieżytu 
i nawet zmian głębszych (owrzodzenia). Wspominaliśmy już, że szko
dliwości dyetetyczne najczęściej sprowadzają biegunkę i  womity w cie
płej porze roku, czego jednak dokładnie wyjaśnić niepodobna.

Od dawna j uż przypisywano ząbkowaniu znaczny wpływ na 
powstawanie biegunek, które „zwano biegunkami na zęby” i zalecano 
bynajmniej nie zatrzymywać, aby czasami nie wywołać ,,kongestyi 
do głowy.” Nadużycie popełniane w tym względzie, szczególniej ze 
strony nianiek znane są każdemu lekarzowi, i nigdy nie mogą być do
syć ostro karcone. Zaszlibyśmy jednak zbyt daleko, gdybyśmy chcieli 
zaprzeczać zupełnie istnienia wpływu zębowania na funkcye kiszko
we, wiemy bowiem bardzo dobrze, że jednocześnie z zębami rozwijają 
się także gruczoły błony śluzowej kiszek 1). Sam widziałem wypad
ki, w których podczas przeżynania się pewnej gruppy zębów wystę
powały biegunki, nawet krwawe, które bez żadnej pomocy lekarskiej 
ustępowały po wyrżnięciu się zęba, podobne obserwacye zrobił 
Bouc hu t  * 2). U pięciu niemowląt w mej poliklinice wyrżnęły się
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gdy k a rm iąca  d o sta je  p e rjo d u . Z asad ą  je s t ,  ab y  b ad ać  m leko z obu su te k , 
gdyż je d n a  d a je  m leko  d o b re , gdy ty m czasem  d ru g a  w ydziela zle. J e ż e li
wszy stk ie  ku lk i m leczne są jed n ak o w y ch  ro zm ia ró w , to dow odzi, że m leko je s t  
d o b rem , n ierów ność  k u lek  św iadczy o z łych  w łasnościach  m leka . ( E i c h s t e d t  
Ueber den Durchfall der Kinder. Greifswald. 1852.  p. 4 3  i 70).

1) B e d n a r  Wiener, med. Wochenschrift. 1856. N. 5.
2) Traite prat. des malad, des nouveaux nes. 3 edit. Paris, 1855.  

p.  4 4 0 .
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zęby podczas biegunki, raz nawet były to dwa zęby sieczne i jeden 
trzonowy. U pewnego dziecka siedmiomiesięcznego wyrżnęło się 
w ciągu trzech tygodni siedm zębów, przyczem była krwawa biegun
ka i drgawki ogólne. Nie przeczę więc, że podrażnienie spowodowa
ne zębowaniem, może odruchowo działać na kiszki, sprawiać przy
śpieszenie ruchów robaczkowych, a nawet wywołać nieżyt, w innych 
znowu razach powstaje nieżyt oskrzeli, ucha, spojówki oka, lub zapal
ne zmiany w skórze, to jednakże bynajmniej nie upoważnia do zanied
bywania biegunki, z obawy aby nic sprowadzić „kongestyi do 
głowy."

L eczen ie . Ze środków zalecanych przeciwko biegunce u nie
mowląt, przekonałem się o dobrem działaniu kwasu solnego, wymiot
nicy, makowca, kaskarylli i kalomelu. Kwas solny działa bardzo 
szybko, w ciągu 2 — 6 dni powstrzymuje biegunkę; najlepiej stosować 
go przy wypadkach połączonych z womitami, lekką gorączką, bra
kiem apetytu i obłożeniem języka, bez względu na to, czy mamy do 
czynienia ze ssawcem, czy też niemowlęciem odłączonem od piersi. 
Biegunki proste, bez womitów i gorączki, zwłaszcza tak zwane „le
tnie" (Diarrhoea aestwa) szybko następują przy użyciu tego środka. 
Stosownie do wieku dziecka zalecano zwykle 3 s —) Acid. muriatici 
na § jjj A q. f ont. z dodatkiem §  j Mucil gum. arab. Co 2 godzi
ny po łyżce. Działanie zapewne polega na powstrzymaniu fermenta- 
cyi; podobnie działa i kreozot, zachwalany przez wielu lekarzy. 
Napar z wymiotnicy (Lifu s . ipecacuanhae gr. jj—jjj na § jjj Ag.
z dodatkiem § j Mucil. gum. arab.) zalecano w tych tylko razach, 
gdzie nie ma womitów, ale za to istnieje powikłanie z nieżytem 
oskrzelowym. Dają go albo sam, albo też z dodatkiem kwasu solne- 
go ( 3 [3 — j), połączenie to w wielu razach działa wybornie, gdy tym
czasem każdy ze środków dany oddzielnie, żadnego nie sprawia 
skutku. Makowiec (Tinct. thebaic. 2 —5 kropel w Potio gummosa, 
albo też w mieszankach kwasu solnego i wymiotnicy) dają w tych ra
zach, gdzie częstość i obfitość wypróżnień zagraża wyczerpaniem sil. 
Przy zachowaniu stosownej ostrożności nic widziałem nigdy złych na
stępstw tego środka, nawet przy biegunkach podczas zębowania, 
gdzie go często używałem. Stan gorączkowy uważano za przeciw
wskazanie do dawania makowca, usuwam też natychmiast środek ten, 
skoro po zatrzymaniu biegunki następuje rozgrzanie i ból głowy oraz 
gorączka, co parę razy miałem sposobność obserwować. Napar lub 
odwar z kaskarylli (Infus. vel. Decoct. cort. Cascarillae ex §<s—jfi na 
g jjj Aq.) jest najodpowiedniejszym w wypadkach zadawnionych,



trwających parę tygodni, dajemy środek ten, albo sam, albo też w po 
łączeniu z kwasem solnym lub makowcem. Kalomel działa podo
bnie jak kwas solny i dawanym bywa wśród podobnych warunków, 
t. j. przy biegunkach z niestrawności z womitami lub bez nich (1/8— 
1/4 gr., co 2 -3 godzin), przy rozwolnieniach w czasie zębowania, 
gdy im towarzyszy gorączka przy nieżytach kiszkowych, występują
cych pod formą gorączki zwalniającej, kalomel dany w ilości gr. 1/2 
co 2 godziny, porawia szybko wypróżnienia i usuwa gorączkę. We 
wszystkich razach, gdy dzieci są wycieńczone, na dobry bardzo sku
tek wywierają ciepłe kąpiele aromatyczne. Małym dzieciom należy 
dawać za pokarm mleko, pomięszane z wodą, lub mączką, rozumie 
się że mleko powinno być dobrem, co także stosuje się do pokarmu 
naturalnego. Jeżeli u ssawca dobrze utrzymanego, środki wyżej 
wymienione nie sprowadzają pomyślnego skutku w ciągu 8 — 14 dni, 
wtedy możemy być pewni, że pokarm mu szkodzi, potrzeba więc albo 
zaraz zmienić mamkę, albo natychmiast odłączyć od piersi, co przy 
zachowaniu ostrożności dzieje się bez żadnej szkody.
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B i e g u n k a  z a p a l n a  (Diarrhoea inflammatoria).

Rzadko dosyć się zdarza, aby nieżyt przemienił się. w zupełne 
zapalenie błony śluzowej, lub też aby forma ta powstała pierwotnie. 
Wyłączywszy wypadki zapalenia kiszek pochodzenia traumatycznego, 
oraz konieczne sprawy chorobne, które występują pod postacią dy- 
senteryi i cholery azyatyckiej, i pod formą ostrą zapalną umiejsca
wiają się w błonie śluzowej kiszek, należy przyznać, że ostre zapale
nie, ograniczone do błony śluzowej, należy do rzadkości. Mówiliśmy 
już wyżej o związku istniejącym pomiędzy zapaleniem a zamknięciem 
światła kiszek, doszliśmy do przekonania, że w razach podobnych nie 
tylko sama błona śluzowa cierpi, ale że główną podstawę choroby 
stanowi zapalenie otaczającej otrzewnej i  porażenie mięśniowej warstwy. 
Uwagi powyższe odnoszą się głównie do kiszek cienkich. W kiszce 
grubej daleko częściej bywają pierwotne ostre zapalenia błony śluzo
wej i to częściej u dzieci, aniżeli u dorosłych. Zmiany anatomiczne 
nie są wielce różne od zmian spotykanych w kiszce grubej przy dy- 
senteryi. Błona śluzowa kiszki jest mniej lub więcej ciemno-czerwo
ną obrzmiałą, pokrytą wysiękiem błonicowym białawym lub bruna
tno żółtym, który zwiesza się strzępkami, albo też przylega do 
swobodnych brzegów fałdek błony śluzowej zaczerwienionej. Czer-
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woność zależy od przekrwienia i zastoju w naczyniach włosowatych, 
a w części od małych wylewów krwawych spowodowanych pęknię
ciem naczyniek. Błona śluzowa jest dość rozmiękczoną, niekiedy 
do tego stopnia, że daje się trzonkiem skalpela odrywać od tkanki 
łącznej, niebiesko-białej, leżącej pod nią. co przy rozcinaniu kiszki no
życzkami może dać powód do sądzenia, że mamy do czynienia z nad
żarciem lub owrzodzeniem. W wielu razach siedliskiem zapalenia 
zdają się być gruczołki błony śluzowej (Enteritis follicularis). Gru
czoły samotno są znacznie obrzękłe, wystają nad powierzchnię błony 
śluzowej, a gdy je nakłujemy igłą, wypływa kropla płynu przezro
czystego; gruczoły P e y e r 'a  są obrzęknięte, czerwone, dziwnie mięk
kie 1), a miejscami nawet tworzą nadżarcia lub owrzodzenia, po czę- 
ściowem oddzieleniu się błony śluzowej. Przypomina to nieco zmiany 
tyfoidalne, z tą tylko różnicą, że brakuje w tym razie szczególnego 
nacieczenia w gruczołach krezkowych. Skutkiem owrzodzenia gruczo
łów lub rozpadu wysięku błonicowego, mogą powstać owrzodzenia 
w innych częściach błony śluzowej, przez to powstają zmiany przypo
minające bardzo dysenteryę, następstwem owrzodzeń być może prze
dziurawienie kiszki, wylew kału do jamy brzusznej, zapalenie otrze
wnej lub wytworzenie ropniów kałowych.

Obraz chorobowy, jaki przedstawia się przy zapaleniu kiszek 
(Entero-Colitis) bywa różnym, stosownie do okoliczności. Jeżeli cho
roba rozwija się pierwotnie a nie następczo, rozpoczyna się zwykle 
nagle womitami, biegunką, pragnieniem, gorączką, brakiem apetytu 
i boleściami w brzuchu, albo też przed wystąpieniem tych objawów 
trwa przez dni parę biegunka.

Szczególnie ważną jest silna gorączka, przyczem skóra bywa 
suchą, tętno częste, pragnienie znaczne: przy innych formach biegun
ki, zwłaszcza u dzieci, gorączki wcale nie bywa; a jeśli jest, to zwy
kle miewa charakter zwalniający. W jednym szczególniej wypadku, 
skóra na brzuchu była nadzwyczaj gorącą. Womitów nie bywa, a je
żeli występują, to zwykle tylko w samym początku choroby, w ciągu 
dalszego jej przebiegu bywa jedynie bezskuteczne dławienie. Język 
po brzegach i na końcu czerwony, przy nasadzie pokryty białym lub 
żółtym nalotem, rzadziej daleko po oddzieleniu się nabłonka cała po-

1) F l e s c h i F r i e d l e b e n (Zeitschr. f  rat. M ed. N . 3). Choro
ba zwykle bywa następczą, zwłaszcza przy ostrych wypadkach, rzadko bardzo 
bywa pierwotną.



wierzchnia języka bywa czerwoną, gładką, jakby polakierowaną, 
obrzmiałemi brodaweczkami pokrytą. Brzuch mniej więcej wzdęty, 
miejscami daje ton donośny i bębnisty, w niektórych zaś okolicach, 
zwłaszcza w kierunku kiszki grubej, wrażliwy na ucisk; chory nadto 
uskarża się na rżnięcie występujące bez żadnego powodu. Wypróż
nienia bardzo częste, wodnisto-śluzowe, żółtawo brunatne, brunatno- 
czerwone, w części zielone jak szpinak, często pomięszane z plamkami 
i żyłkami krwistemi, zwykle towarzyszy oddaniu stolca dokuczliwe 
napieranie, które i bez tego dręczy chorego. Pod tym względem wi
dzimy podobieństwo do dysenteryi, której sporadyczne wypadki pole
gają właśnie na zapaleniu kiszki grubej (colitis) 1). Szczegółowy opis 
objawów pomieścimy w rozdziale traktującym o dysenteryi.

U dzieci zapalenie kiszek (Entero-colitis) zdarza się daleko czę
ściej aniżeli u dorosłych, co zresztą nie powoduje różnicy w objawach. 
Trudniej tylko przychodzi sprawdzić bolesność brzucha, gdyż dzieci 
niespokojne, przy najmniejszem uciśnięciu brzucha, nawet w stanie 
normalnym, przekrzywiają twarz i zaczynają krzyczeć, Nie za
wsze udaje się odwrócić uwagę dziecka od badania, dając mu 
zabawkę lub jakiś przedmiot zajmujący. Va l l e i x radzi dziecko szyb
ko zwrócić twarzą ku światłu, co jednakże nie zawsze wstrzymuje 
krzyk, dlatego też objaw ten (bolesności) u dzieci małej bywa war
tości. Wedle R i l l i e t ’a i B a r t h e z a  w tym właśnie wieku zapale
nia błony śluzowej połączone z wytwarzaniem błon rzekomych (to jest 
krupowe i błonicowe) mają się zdarzać bardzo często, czego jednak 
badanie pośmiertne nie stwierdza, przyczyną tego jest, że ciągłe od- 
chodzonie kału i zwiększone wydzielanie błony śluzowej, wpływa na 
oderwanie i usunięcie błon rzekomych, których naturalnie przy sek- 
cyi nie znajdujemy: „comme on a vu cles croirps terminćs par la mort 
ne prósenter aucunc fausse membranę, tandisque pendant la vie on 
avait constate l'expulsion de ce produit". Cl emens  2) utrzymuje, że 
widział cztery wypadki krupu kiszek u dzieci od roku do lat czterech, 
które zakończyły się, pomyślnie, powstawały albo od razu wśród 
gwałtownych objawów, albo też wytwarzały się zwolna ze zwykłego 
nieżytowego zapalenia. Pospolicie do prostej biegunki przyłącza się
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1) H a b e r s h o n  (1. c. p. 260 i następne) przytacza cały szereg wy
padków zapalenia kiszki grubej u osób dorosłych, podaje również dokładne 
protokoły sekcyjne w tych razach. Otóż spostrzeżenia jego zupełnie popiera 
ją powyższy pogląd.

2) Journal fur Kinderkrankheiten. Jan .— Juli 1860.  p. 30.
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nagle silna gorączka, z częstemi zaostrzeniami, dziwny niepokój, a czę- 
s tokroć i gwałtowne kolki, poczem rysy twarzy szybko się zmieniały, 
zwiastując mocne wyczerpanie sił.

Objawy te znikają dosyć szybko, skoro tylko wysięk oddzielo
ny od błony śluzowej zostaje wydalonym pod postacią błoniastych 
strzępów, co zresztą trwać może przez dni parę już w okresie zdro
wienia. W wypadkach opisanych przez C le m e n sa  było zdaje się 
ograniczone tylko zapalenie krupowe kiszek, co było powodem po
myślnego zejścia, nieco obszerniejsze zajęcie kiszki zawsze zagraża 
życiu. Przypominam sobie z własnej praktyki jeden wypadek u dzie
cka, u którego po całotygodniowej krwawej biegunce połączonej z go
rączką i upadkiem sił, nastąpiło wypróżnienie, złożone z błon rzeko
mych pomięszanych ze śluzem i kałem, poczem dziecko zaczęło przy
chodzić do zdrowia. Zgadzam się jednak zupełnie na twierdzenie 
C lem ens’a, że przy dokładnięjszem badaniu wypróżnień, aniżeli to 
się dziać może w praktyce prywatnej i ambulatoryjnej, przekonać się 
można o większej częstości cierpienia niż dotąd przypuszczano.

L e c z e n i e  biegunki polegającej na zapaleniu kiszek, jest zu
pełnie takie samo, jak przy zapalnej formie dysenteryi, pomówimy 
też o niem później. Stosujemy pijawki i ciepło okłady na brzuch, da
jemy letnią kąpiel, a do wewnątrz zawiesinę oleistą, napój klejki, albo 
nareszcie kalomel (gr. pół do 1 co dwie godziny), oprócz tego chory 
winien zachować ścisłą dyetę, pokarm stanowi klejki łagodny płyn. 
Jako przykład przytaczam dwa następujące wypadki:

W y p a d e k  I. Dnia 24 Października 1849 roku wezwany zostałem 
do trzyletniego chłopca, który był przedtem zdrów zupełnie, a dopiero przed 
6 dniami dostał nagle womitów i biegunki. Womity po trzech dniach ustały, 
ale wypróżnienia częste, płynne, brunatno-zielone trwały ciągle. Brzuch mier
nie wzdęty, trudno coś stanowczego wyrzec o jego bolesności. Skóra ma mo
cno podniesioną ciepłotę, a szczególniej na brzuchu jest rozpaloną. Ciepłota 
i częstość tętna wzmagają się pod wieczór. Przytem pragnienie silne, usta 
zeschłe, obnażone z nabłonka, język pokryty nalotem śluzowym ale wilgotny, 
rysy twarzy zmienione, oczy zapadłe w głąb. R o z p o z n a n i e  Enteritis acuta. 
L e c z e n i e .  Zachowanie się jak  najspokojniejsze w łóżku, pokarm złożony 
jedynie tylko z klejku owsianego. Postawiono 5 pijawek dokoła pępka, po
czem ciągle ciepłe okłady na brzuch; zalecono ciepłą kąpiel (od 2 0 — 30 mi
nut;, do wewnątrz. Emuls. Olei amygdalarum. Dnia 25 znaczna poprawa, 
od nocy jedno tylko było wypróżnienie, podobne do poprzednich, gorączka 
bardziej umiarkowana, rysy twarzy mniej zmienione. Z wyjątkiem pijawek 
powtórzono ordynacyę z dnia poprzedniego. D nia 2 6 jeszcze wyraźniejsza 
poprawa, jedno dobre wypróżnienie, leczenie bez zmiany. Dnia 29 wszystkie
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objawy ustąpiły, brak tylko apetytu i język je s t obłożony. Tinct. rhei aquos. 
(po 8 kropel trzy razy dniem) usunęła i te reszki przebytego cierpienia.

W y p a d e k  II. Dziecko liczące 10 miesięcy, u którego od samego 
prawie urodzenia pojawił się upław śluzowy, i które często cierpiało na biegun
kę, zostało mi powierzonem dnia 26 Listopada 1845 roku. Od czterech dni 
były womity i mocna biegunka, wypróżnienia wodniste zielone. Skóra na tu 
łowiu a szczególniej na brzuchu mocno gorąca, policzki, ręce i nogi chłodne, 
rysy twarzy zmienione, oczy zapadnięte w głąb i ciągła śpiączka. Wychud
niecie widoczne, skóra jednak dosyć jędrna. Przytem mocne pragnienie, 
dziecko przed i po wypróżnieniach krzyczy bardzo, brzuch w okolicy pępka 
szczególniej bolesny. Rozpoznanie i Leczenie podobne jak  w poprzednim 
wypadku. Postawiono trzy pijawki, a po kilku dniach nastąpiło wyzdrowienie. 
Dnia 12 Grudnia zostałem powtórnie wezwanym, ponieważ od 4-ch dni bie
gunka powróciła; że jednak miała więcej charakter nieżytowy, udało się ją  
usunąć za pomocą ciepłych okładów, klejkiego napoju i drobnych dawek Arg. 
nitrici.

Rozpatrywaliśmy dotąd ostry nieżyt kiszek i ich zapalenie, ja
ko formę pierwotną, samoistną. W niektórych jednak razach bywa 
ona następczą, stanowi powikłanie chorób ostrych lub przewlekłych 
i przyczynia się do śmiertelnego zejścia, zwłaszcza u małych dzieci. 
W czasie przebiegu gorączki tyfoidalnej, odry, zapalenia płuc, koklu
szu i wielu innych chorób, zjawia się, biegunka bez żadnego powodu, 
albo też po użyciu środka przeczyszczającego. Wypróżnienia bywa
ją obfite, brzuch wzdęty i bolesny. Chętnie w razach podobnych 
przypisujemy powód biegunki środkom rozwalniającym, trudno też 
zaprzeczać, że środki te istotnie przyczyniają się do powstania bie
gunki. W krótkim przeciągu czasu następuje wycieńczenie sił, zmia
na rysów twarzy, gdy tymczasem choroba pierwotna trwa bez przer
wy, często się wzmaga i łatwiej kończy się śmiertelnie, aniżeliby to 
nastąpiło bez współudziału biegunki. Śmierć następuje przy końcu 
pierwszego tygodnia, po zjawieniu się biegunki, Na uwagę zasługu
je, że natężenie objawów za życia nie odpowiada w zupełności obsza
rowi zmian znajdywanych przy sekcyi; bardzo często obok gwałtow
nych objawów za życia znajdujemy po śmierci zaledwie powierzchow
ne zaczerwienienie błony śluzowej kiszek, przeciwnie możemy znaleść 
błonę śluzową pokrytą błonami rzekomemi i owrzodziałemi, a mimo to 
za życia istniały objawy bardzo niewyraźne, lub brak ich był zupeł
ny. Zwracam uwagę na ukryty przebieg cierpienia wtórnego błony 
śluzowej, nadmieniając, że w ogóle wtórne zapalenia mają przebieg 
skryty (Pleuritis, Pneumonia, Bronchitis i t. d.).

Rokowanie przy biegunce wtórnej bywa zwykle niepomyślnem 
ze względu na cierpienie pierwotne. Ze 140 dzieci leczonych przez
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R i l l i e t a i B a r th e z ‘a, u których rozwinęła się ostra biegunka 
w czasie rozwoju tyfusu, odry, płonicy, ospy i zapalenia płuc, zmarło 
119 a tylko 21 przyszło do zdrowia. Wtórne zapalenie nieżytowe ki
szek, nie jest bynajmniej rzadkością i u osób dorosłych; zdarza się 
przy owrzodzeniach kiszek, przy wpochwieniu i zaciśnięciu kiszki, 
wtedy zamiast zwykłego zaparcia następuje biegunka; spotykamy się 
z nią przy wielu chorobach zakaźnych, przy tyfusie, gruźlicy, gorącz
ce połogowej, ropnicy, ostrych wysypkach i t. d. Doświadczenia ro
bione przez G a s p a r d a  Boui l l aud ,  a powtarzane przez S t i c h ’a 
i Le b e r t ' a  przekonywają, że zastrzyknięcie części rozpadowych do 
żył, może wywołać ostry nieżyt kiszek. W sposób podobny powstaje 
u niektórych osób biegunka przy oddechaniu siarkowodoru, np. w sa
lach sekcyjnych. Zaliczamy tu także zakażenie krwi mocznicowe, na 
które T r e i t z  (Prager Vierteljahrsschrift T. 64. 1859) zwrócił 
pierwszy uwagę. W czasie przebiegu choroby Br i gh t ' a  oraz innych 
cierpień, połączonych z zatrzymaniem moczu, czyli gdy krew jest bo
gatą w mocznik, ciało to zostaje wydalonem przez różne przyrządy, 
a pomiędzy niemi i przez kiszki, w których zamienia się w węglan 
ammonii. Zawartość kiszek, to jest obfity wodnisto-śluzowy płyn, 
z zapachem amoniakalnym, z odczynem, kwaśnym, obojętnym lub za
sadowym, rozmiękcza błonę śluzową, a drażniąc, sprowadza nieżyt 
lub zapalenie błonicowe, które ostatecznie daje powód do powstania 
strupów, owrzodzeń i przedziurawienia kiszki. Obfite wypróżnienia 
zdarzające się przytem często, odpowiadają obrębowi skóry i błon su
rowiczych, i tu płyn nasiąkający zawiera dużo mocznika. Biegunka 
może się zdarzać obok puchliny, albo też bez niej, jak to widzimy 
w czasie przebiegu, lub w okresie zdrowienia płonicy, połączonej 
z białkomoczem. ( R e d e n b a c h e r  Jahrb. f. Kinderheilkande. T. IV. 
Zeszyt 2).

Leczenie wtórnej biegunki wtedy tylko obiecuje pomyślny re
zultat, skoro cierpienie pierwotno da się usunąć. W razach podobnych, 
jeżeli cierpienie kiszek występuje na pierwszy plan, można zastoso
wać środki zalecane przy zapaleniu kiszek. Mały dodatek makowca 
do zawiesiny lub napoju klejkiego należy zalecać, jako środek po
wstrzymujący nieco biegunkę, a tem samem i wystąpienie zupełnego 
upadku sił. Jedynie tylko przy biegunkach podczas mocznicy, należy 
unikać makowca; ponieważ obfite wypróżnienia zastępują zniesioną 
czynność nerek i dla tego wstrzumać ich niepodobna. Nie zgadzano 
się ze zdaniem R i l l i e f a  i B a r t h e z ’a, którzy radzą dawać dzieciom 
z wtórną biegunką mięszaninę kalomelu i makowca, a to z przyczyny,
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że w ogóle preparaty rtęciowe nie są odpowiednie w obec cierpień te
go rodzaju, jak biegunki towarzyszące wyczerpującym siły chorobom. 
Pod względem zapobiegawczym należy nadmienić, że wystrzegać się 
potrzeba nieostrożnego podania środkow rozwalniających nietylko 
przy tyfusie (na co już wszyscy lekarze się zgadzają), ale także przy 
odrze: dwa te cierpienia najwięcej w istocie usposabiają do rozwoju 
następczej, wtórnej biegunki.

2. Przewlekłe biegunki.

Biegunka staje się przewlekłą, jeżeli trwa dłużej nad sześć ty 
godni, lub też gdy po krótszej lub dłuższej przerwie, znowu się po
wraca. Wszystkie formy biegunki ostrej przy złych warunkach, za
niedbaniu lub niestosownem leczeniu mogą przejść w stan chroniczny, 
przyczem błona śluzowa przedstawia się zmienioną w sposób najroz
maitszy, począwszy od różnych stopni przewlekłego zapalenia nieży
towego, aż do obszernych i głębokich owrzodzeń. Przewlekłe bie
gunki bez zmian materyalnych w błonie śluzowej, sąstosunkowo rzad
kie i spotykają się tylko u dzieci, przyczyną ich zapewne bywa złe 
trawienie. Być może, że i u dorosłych osób zdarzają się wypadki 
podobne, to jednak przypuścić wypada, że przy długo trwającej bie
gunce wywołanej chociażby tylko złem trawieniem, ciągłe zetknięcie 
nienormalnej zawartości kiszek z błoną śluzową musi nakoniec spro
wadzić jej nieżyt i wywołać ostatecznie zmiany głębsze w jej budo
wie. Najstosowniej zapewne będzie podzielić biegunki przewlekłe na 
trzy gruppy. Powodem biegunek gruppy pierwszej jest przewlekły 
nieżyt kiszek i jego następstwa, gruppy drugiej gruźlica kiszkowa, 
trzecia gruppa jest nastąpstwem owrzodzenia kiszki grubej i bywa 
opisywaną pod nazwą „przewlekłej dysenteryi”.

P r z e w l e k ł y  n i e ż y t  k i s z e k  i j ego  n a s t ę p s t w a  

(Enteritis catarrhalis chronica).

Przy przewlekłym nieżycie oskrzeli chorzy z wyjątkiem obja
wów miejscowych, to jest kaszlu i wyrzucaniu śluzu, cieszą się zresz- 
tą znośnym stanem zdrowia; coś podobnego widzimy i przy przewle
kłym nieżycie kiszkowym, w ciągu całych miesięcy chorzy czują się 
dobrze i uskarżają się, jodynie na ciągłe rozwolnienie. W wypadkach



nawet, gdzie nieżyt ogranicza się do niewielkiej przestrzeni, może nie 
być rozwolnienia, a natomiast istnieje zaparcie stolca, twarde kawał
ki kału są powleczone lepkim śluzem. W podobnych razach można 
widzieć, że chory oddaje massę galaretowatą, miękką, kształtu walco
watego, żółtawo-szarego koloru, złożoną ze ściętego śluzu, bez żadnej 
istotnej organizacyi, przyczem bywają mocne napierania. Zwykle 
jednak parę razy dziennie, a często i w nocy bywają wypróżnienia 
rzadkie, pomięszane ze szklistym śluzem, bez żadnego przytem bólu; 
napieranie, jeżeli jest, dowodzi umiejscowienia choroby w kiszce gru
bej. Stan ogólny przez czas długi nie ulega żadnej zmianie, apetyt 
jest dobry, tusza się nie umniejsza, największą przykrość stanowi po
trzeba zachowania ścisłej dyety, przekroczenie w tym względzie po
większa cierpienie, o czem sam chory wie bardzo dobrze. Wiele osób 
z nieżytem kiszkowym, uważa swe cierpienie za tak małej wagi, że 
nie szukają nawet porady lekarskiej, tembardziej gdy na przemian 
bywa zaparcie stolca i biegunka. Ograniczają się jedynie zachowa
niem pewnej dyety (unikają kwasów, owoców, piwa i t. d.), którą się 
znowu zbytecznie nie krępują. Podobne zaniedbanie zawsze przynieść 
musi szkodliwe następstwa, co łatwo zrozumieć, pomnąc na zmiany 
anatomiczne, jakim ulega przewód kiszkowy, już w tym okresie cho
roby. Błona śluzowa na pewnej przestrzeni, szczególniej w kiszce 
grubej, jest ciemno zaczerwienioną lub brunatną, szyfrowatą, po- 
pstrzoną plamkami czarno-niebieskiemi, pokrywa ją śluz ropiasty, 
tkanka podśluzowa jest nacieczoną, gruczołki obrzękłe a miejscami ro
zerwane. Przewlekły nieżyt kiszek bywa częstokroć następstwem 
mechanicznego zastoju krwi w żyłach, przy cierpieniach wątroby, ser
ca lub płuc; w tych jednak razach biegunka należy do rzadkich ob
jawów.

Skoro choroba przy dalszem zaniedbaniu lub niestosownem le
czeniu rozwija się dalej, wypróżnienia stają się częstszemi, ilość wy
dalonego szklistego i ropnego śluzu zwiększa się, brzuch w miejscach 
odpowiadających zajętym kiszkom, bywa bolesnym przy uciśnięciu, 
a gdy zapalenie sięga aż do ujścia, przewodu kiszkowego, widzimy, że 
przy oddawaniu stolca przekrwiona i wiotka błona śluzowa kiszki 
prostej wysuwa się z odbytu, tworząc wypadnięcie mniej lub więcej 
trudne do usunięcia, Silne wypróżnienia nie pozostają teraz bez wpły
wu na stan ogólny, apetyt znika, chory traci na siłach skóra i mięśnie 
wiotczeją, a wychudzenie staje się bardzo widocznem, od czasu do cza
su nawet występuje gorączka trawiąca. Jeżeli przypadkiem w tym 
okresie przyjdzie do sekcyi, znajdujemy błonę śluzową koloru bruna-
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tnago lub szyfrowo-szarego, co jest następstwem drobnych krwawień 
z naczyń włosowatych, przyczem barwik odkłada się w tkankę, 
w szczyt strzępków kiszkowych lub dokoła gruczołków. W ogóle 
błona śluzowa, szczególniej około strzępów kiszki cienkiej, jest zgru
białą, przerośniętą, a miejscami tworzy nawet polypowate narośle 
i fałdy 1). Tkanka podśluzowa i warstwa mięśniowa, ulegają zgru
bieniu, a oprócz tego błona śluzowa wydziela dużo ropnego lub gala
retowatego śluzu. Przy dalszym przebiegu choroby mogą wystąpić 
wszystkie objawy s u c h o t  k i s z k o w y c h  (Enterophthisis); następu
je wycieńczenie i wyczerpanie zupełne sił, gorączka trawiąca z nocne- 
mi potami, biegunka trwa ciągle, nie dając choremu spokoju i w nocy, 
a szczególniej nad ranem. Zresztą i tu, jak przy innych wycieńcza
jących cierpieniach, nastąpić może zakrzep w dużych pniach żylnych, 
obrzęk jednej lub obu kończyn dolnych, czasami przyłącza się choro
ba Br i ght ' a  i ogólna puchlina. Tak więc chory pada ofiarą cierpie
nia lekceważonego z początku, które sądzono, że przy jakiem takiem 
staraniu da się łatwo usunąć. Podobnie smutnego zejścia obawiać się 
należy wtedy tylko, jeżeli, choroba na znacznej przestrzeni kiszek się 
rozwija, co istotnie zdarza się na szczęście rzadko bardzo. Ztąd też 
nie często mamy sposobność widzieć podobne śmiertelne zejście prze
wlekłego nieżytu kiszek. Po największej części chorobie ulega kisz
ka dosyć ograniczonej przestrzeni, częściowo bywa zajętą kiszka gru
ba, ślepa lub prosta, przyczem biegunka trwać może latami całemi, 
a stan naprzemian pogarsza się i polepsza.

Właśnie jednak w wypadkach bardzo ograniczonego cierpienia 
zagraża chorym nowe niebezpieczeństwo, które powolnie, ale pewno, 
podkopuje siły, jest to wytwarzające się stopniowo owrzodzenie. Czę
sto bardzo natrafiamy w kiszce cienkiej, grubej, a nawet w odbytni
cy, pojedyńcze lub liczne owrzodzenia, różnych rozmiarów, które nisz
czą błonę śluzową, warstwę mięśniową, dosięgając aż do otoczki su-

1) Tutaj należy wypadek obserwowany przez L e b e r t ’a ( S c h m id t ’a 
Iahrb. 1856. IV. 367). Kobieta 5 7-letnia była leczoną bezskutecznie na za
parcia stolca trwające od bardzo dawno; gdy zrobiono sekcyę, znaleziono całą 
błonę śluzową od kiszki ślepej do odbytu pokrytą narostami polypowemi wiel
kości ziarn grochu lub fasoli, zabarwionemi szaro lub czarno. (Można je  by
ło wyczuć w odbytnicy jeszcze za życia). Wszystkie błony składające ścianę 
kiszki zgrubiałe, przerodzenia rakowego nie było zupełnie. Nadmieniam że 
wyrostki polypowate błony śluzowe mogą powstać i bez nieżytu, jeżeli małe 
grudki tłuszczowe, nagromadzone w tkance podśluzowej wypuklają błonę 
śluzową.
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rowiczej, która gdy ulegnie rozdarciu, następuje wylew zawartości 
kiszki do jamy brzusznej, co wywołuje śmiertelne zapalenie otrzew
nej. Błona śluzowa dokoła owrzodzeń znajduje się albo w stanie 
przewlekłego nieżytu (zaczerwienienie, zgrubienie, zwiotczenie), albo 
też nie ulega żadnej zmianie, przez co owrzodzenie ze swymi ostro za- 
rysowanemi lub podminowanemi brzegami, nabiera wiele podobień
stwa do wrzodu dziurawiącego żołądka. Aż do najnowszych czasów 
stanowczo zaprzeczano możebności powstawania wrzodu dziurawiące
go poniżej górnego odcinka dwunastnicy. L e b e r t  (Anat. path. II. 
p. 206) opisuje wrzody te pod nazwą: ,, Ulceres chroniques simples de 
l'intestin“, należy go uważać za wyleczonego z przyczyny, że nie 
wiemy nic pewnego o sposobie powstawania podobnych owrzodzeń. 
W 4-ej obserwacyi L e b e r f a  istniał jednocześnie wrzód dziurawiący 
żołądka i owrzodzenie w kiszce grubej.

Nie wiemy dotąd, w jaki sposób owrzodzenia podobne powstają, 
patogenia ich jest równie ciemną jak i podobnych im wrzodów dziura
wiących żołądka 1). Przedewszystkiem byłoby niesłusznością wypro
wadzać zawsze ich powstawanie z ograniczonego przewlekłego zapa
lenia, które szerząc się na głębsze warstwy błony śluzowej i tkankę 
podśluzową, ma wywołać ropienie i przedziurawienie. W ten sposób 
zapewne powstają obszerniejsze owrzodzenia, dokoła których błona 
śluzowa ulega widocznie znacznym zmianom zapalnym, niekiedy na
wet przyczyną być mogą wpływy traumatyczne, działające na 
brzuch 2). W tych też tylko razach za życia występują bardzo wyra
źne objawy, boleści, a szczególniej biegunki, które właśnie zależą od 
obszernego zajęcia kiszek przez nieżyt. Gdzie nieżyt nie istnieje,

1) Z m iany  w m a leń k ich  tę tn iczk ach  k iszkow ych a  te m  sam em  spow o
dow ane z ab u rzen ia  w odżyw ianiu , m o g ą  w yw ołać o w rzodzen ia  b ło n y  śluzow ej 
j a k  to  w idzim y p rzy  w rzodzie  dziu raw iącym  żo łądka, o raz  p rzy  m ączkow atem  
zw yrodnien iu  śc ian ek  tę tn iczek  k iszkow ych. ( F r i e d r e i c h  Verh. d. natur- 
hist. med. Ver. zu Heidelberq. 1858. V. p. 141— 155). D la teg o  też  p rz e w le 
k łe  b ieg u n k i p rzy  is tn ie jącem  zw yrodnien iu  m ączkow atem  w innych p rz y rz ą d a c h  
n a b ie ra ją  sz czegó lnego  znaczen ia . B yć m oże, że do te j sam ej k a te g o ry i n a le 
żą zagadkow e u tra ty  substan cy i n a  b łon ie  śluzow ej k iszk i g ru b e j , obserw ow ane 
p rzez  R o k i t a n s k y ’eg o , k tó ry  j e  p rzy p isu je  o d d zie len iu  się na  d rodze  ro p ie 
n ia  n ow otw oru , b io rący ch  p o czą tek  w b łon ie  p odśluzow ej a  w p adających  do 
w n ę trza  k iszk i. Z w ykle też  o p rócz  ow rzodzeń n ap o tykam y is to tn ie  now otw ory 
n a  b ło n ie  śluzow ej.

2) P o l a n d ,  G uy Hospit. Rep. 3 Ser. IV  p. 123 i S c h m i d t ’a 
Jah rb . 1860.  I  p. 76.
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stolce bywają prawidłowe a nawet zaparte; istotne cierpienie rozpo
znajemy czasami przypadkowo przy sekcyi, jeżeli chory umrze na ja
ką inną chorobę, albo też dowiadujemy się o niem w chwili przedziu
rawienia kiszki i wystąpienia objawów zapalenia otrzewnej. W nie
których razach zlepne zapalenie otrzewnej sprowadza zrost części 
owrzodziałej z przyrządami przyległymi (ściana brzuszna, żołądek, 
pętle kiszek, sieć, pęcherz 1), przez co zapobiega wylaniu się zawar
tości kiszek do jamy brzusznej, chociaż i w tym razie zrost ulega rów
nież owrzodzeniu, poczem wytworzyć się może przetoka do przyrzą
du sąsiedniego, lub następuje ostatecznie wylanie się zawartości kisz
kowej do jamy otrzewnej. Cr u v e i l h i e r  wspomina o pewnym pa
cjencie 72-letnim, który za życia uskarżał się na tępy ból brzucha, 
rozwolnienie i nadzwyczajny apetyt, przy sekcyi jednak znaleziono je
lito cienkie zrośnięte z kiszką zstępującą, a pomiędzy częściami zro- 
śniętemi wytworzyła się przetoka. Jeżeli zrost następuje ze ścianą 
brzuszną, ta ostatnia ulegać może owrzodzeniu i przedziurawieniu, 
przez otwór ten występują nieraz glisty i kawałki tasiemca.

Opisane wrzody kiszkowe ulegać mogą zabliźnieniu, podobnie 
jak wrzód dziurawiący żołądka, błona śluzowa otaczająca zostaje przy- 
tem promienisto pomarszczoną. Jeżeli oprócz błony śluzowej i inne 
warstwy ścienne ulegają przewlekłemu zapaleniu na znacznej prze
strzeni i zostaną nacieczone przez wysięk lub ropę, wtedy powstaje 
zbite modzelowate zwężenie światła kiszki, oczem już mówiliśmy wy
żej. Miejsce błon kiszkowych zajmuje zbita, kurczliwa, zabarwiona 
tkanka łączna, na której gdzieniegdzie znajdują się resztki błony ślu
zowej w postaci polipowatych narośli. „Przy znacznem skurczeniu się 
podstawy owrzodzenia, brzegi jego oraz resztki błony śluzowej na sa
mem owrzodzeniu, zostają ku sobie zbliżone, tworząc gruppę naro- 
stów, pomiędzy którami wudać modzelowatą podstawę blizny” ( Ro k i 
t a  n s k y).

Podobne owr zodzenie z następczem zgrubieniem ściany i skur
czeniem się blizny mogą się zdarzać w dalszych także częściach kisz
ki grubej, a nawet w jelicie cienkiem.

N e l a t o n * 2) opisuje następujący wypadek: mężczyzna 30-letni od lat 
czternastu cierpiał często na kolki i utrudnione oddawanie stolca; nakoniec

1) W . S c h m i d t ' a  J ahrb. f  1859 I p . 323, znajduje się opis zrostu 
owrzodziałej kiszki cienkiej z pęcherzem moczowym. W  wypadku tym nastą
piła śmierć z przyczyny powstania zupełnego zamknięcia światła kiszki, gdyż 
pęcherz kurcząc się pociągał za sobą i kiszkę.

2) Union. med. 89. 1857.
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przyszło do zupełnego zamknięcia kiszek, co zmusiło do utworzenia sztucznego 
odbytu w okolicy prawej biodrowej, poczem chory zmarł wkrótce. Przy se- 
kcyi znaleziono w kiszce grubej zstępującej miejsce zwężone, długie na 3 cent. 
którego średnica wynosiła 2 centym., miejsce to było bardzo twarde. W oda 
wlewana od góry zatrzymywała się nad zwężeniem, przeciwnie prąd wody 
wstrzykiwanej przez odbyt, przebywał zwężenie z łatwością. Samo zwężenie 
składa się z tkanki bliznowatej, a w środku znajduje się narośl podobna do 
morwy, która zamykała miejsce zwężone jak  klapa, w kierunku od góry ku do
łowi, był to rozrost tkanki na podstawie bliznowatej.

Niekiedy przy bardzo starannem badaniu brzucha którego mię
śnie zostają zwolnione przez ułożenie chorego na grzbiecie i przybli- 
zenie kończyn dolnych, udaje się wyczuć miejsce zgrubiałe kiszki 
przez ścianę brzuszną. Ułożywszy dłoń na płask i naciskając lekko 
palcami w głąb, wyczuwamy większą odporność na miejscu bolesnem, 
która jednak przy opukiwaniu daje ton jasny Najczęściej spotyka
my jednocześnie zwężenie światła kiszki i skurczenie jej przyczem 
jeszcze znajdują się owrzodzenia, zwłaszcza powyżej zwężenia, gdzie 
zatrzymany kał staje się powodem ciągłego podrażnienia. Mówiliśmy 
już o tym przedmiocie przy opisie zwężeń kiszki prostej, jako przy
kład przytaczamy następującą obserwacyę L u n d b e r g ’a 2).

Kobieta licząca 54 lat, podaje, że od wielu lat cierpi na zaparcie stolca 
i hemoroidy, nie zasięgała jednakże przy te m porady lekarskiej. W  roku 
1853 L u n d b e r g  został do niej wezwanym podczas epidemii cholerycznej, 
gdyż utrzymywano że dostała cholery. Po bliższem zbadaniu lekarz przeko
nał się, że ma do czynienia z rozwiniętem zapaleniem otrzewnej, którego pun
ktem wyjścia zdawało się być przedziurawienie kiszki, zresztą ani od otaczają
cych ani też od samej chorej nie mógł się nic dowiedzieć o objawach poprze
dzających napad choroby. Zalecono makowiec aż do zupełnego odurzenia, 
oraz zastosowano chłodne okłady na brzuch, poczem chora wyzdrowiała. We 
wrześniu 1854 roku L. odwiedził pacjentkę, którą przez długi czas stracił

1) M o r a w e k  (G a z . hebdom. I .  58 . 1 8 5 4 ) zwraca uwagę, że coś po
dobnego dzieje się przy zaciśnięciu przepukliny. W  części zaciśniętej, szcze
gólniej przy ostrym przebiegu choroby, błona śluzowa bywa owrzodziałą przed 
przystąpieniem do odprowadzenia kiszki na miejsce. Jeżeli jednak otoczka 
surowicza nic uległa znacznym przyrostom odprowadzenie udaje się i sądzimy, 
że chory został uratowanym. Tymczasem tkanka podśluzowa skutkiem owrzo
dzenia ulega nacieczeniu wysiękiem plastycznym, grubieje tworząc ostatecznie 
bliznowato-powrózkowate pręgi, stające się powodem pólksiężycowatego lub 
kolistego zwężenia kiszki.

2) S c h m i d t ’a Jahrb . f. 1856.  IV p. 60.

Bibl. Um. Lek.—Choroby przyrządów jamy brzusznej,—Pr. Henoch. 39
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z oczu. Po ścisłem wybadaniu, sądził, że cierpienie polega na zwężeniu kiszki 
grubej, wywołanem przaz owrzodzenie, palec jednak wprowadzony przez odbyt 
zwężenia nie dosięga. W ygląd charłaczy chorej zdawał się wskazywać, ż.e 
zwężenie jes t natury złośliwej. Zalecił lawatywy z chłodnej wody, oraz środki 
roztwarzające i wzmacniające. W  ciągu następnych szesciu tygodni chorej nie 
widział, aż nakoniec został wezwany gdy chora prawie konała. Osoby otacza
jące sądziły, że chora zapadła na cholerę, gdyż miała womity, boleści w brzu
chu, posiniała a kończyny były chłodne zupełnie. I  w tym jednak razie obja
wy świadczyły o zapaleniu otrzewnej, wywołanem przez przedziurawienie ki
szek, istotną jednak przyczyną musiało być zwężenie kiszki, gdyż istotnie kiszka 
gruba była mocno napiętą w całej rozciągłości. Chora wkrótce zmarła; przy 
sekcyi znaleziono w dolnej części kiszki zgiętej chrząstkowato-włókniste, owrzo- 
działe zwężenie, leżące tak wysoko, że przez odbyt nie daje się dosięgać pal
cem. Badanie drobnowidzowe przekonywa, że nie był to bynajmniej rak. 
Przy górnym brzegu zwężenia znajdują się dwa otworki, sięgające aż do otrze
wnej oraz blizna po dawnym otworze, która od zewnątrz była pokrytą małym 
guziczkiem tłuszczowym. Kał wylał się do jam y brzusznej, znaleziono mocne 
zmiany zapalne otrzewnej oraz stare i nowe zrosty. Kiszka gruba nadmiernie 
rozszerzona; w macicy mały włókniak, zresztą żadnych znaków zwyrodnienia.

Widzimy, że w wypadku wyżej przytoczonym, sprawa zapalna 
i owrzodzenie rozwijały się zupełnie w utajeniu, wśród objawów za
parcia i „hemoroid'’; szczególniej to ostatnie wyrażenie bywa naduży- 
wanem przez publiczność (a niestety przez wielu lekarzy) dla ozna
czenia różnych chorób dolnego odcinka kiszki grubej. Z nazwy tej 
nic nie wiemy, co właściwie chora rozumiała pod cierpieniem hemo- 
roidalnem. Jedno owrzodzenie uległo przedziurawieniu w 1853 roku, 
co spowodowało zapalenie otrzewnej, szczęśliwie usunięte za pomocą 
makowca i chłodnych okładów, ślady przedziurawienia znaleziono 
przy sekcyi. Dopiero powtórne przedziurawienie dwóch owrzodzeń 
zakończyło się śmiertelnie. Jest to więc wypadek o tyle pouczający, 
iż dowodzi, że pomimo przewlekłego przebiegu cierpienia, wytworze
nie zrostów z częściami otaczającemi, może być tak niedostatecznem, 
że nie zapobiega wystąpieniu zawartości kiszki do jamy brzusznej.

Skutkiem stopniowego owrzodzenia następuje wytworzenie się 
przetoki z jednej kiszki do drugiej, lub do jamy brzusznej, może się 
jednak zdarzyć, że tymże samym sposobem powstaje przetoka z odby
tnicy do pęcherza moczowego, poczerń kał, resztki pokarmów (np. pe
stki owocowe) zostają wydalane z moczem, a przeciwnie część moczu 
odpływa przez odbyt. Mówiliśmy już o tem przy opisie raka odby
tnicy. I w tych razach część kiszki, leżąca poniżej owrzodzenia, jest 
zwężoną. As t o n  Ke y  1) obserwował 65-letniego mężczyznę, który

1) Guy H ospit. R ep. Vol. VI. p. 400.



PRZEWLEKŁY NIEŻYT KISZEK I JEGO NASTĘPSTWA. 6 1 1

przez 4 lata miał przetokę pęcherzo-odbytniczą; przy sekcyi znalezio
no zwężenie odbytnicy długie na 2", a powyżej niego owrzodzenia 
i otwory przetok. Jedna z nich prowadziła do jamy wypełnionej ka
łem, która otwierała się do dna pęcherza moczowego i do kiszki pro
stej. Podobne podwójne połączenie opisuje van  Ge uns  1).

Wypada nam jeszcze nadmienić o zapaleniu z owrzodzeniem 
gruczołów kiszkowych, które często towarzyszy przewlekłemu nieży
towi kiszek, albo też występuje jako cierpienie samodzielne. Rozpo
czyna się obrzmieniem gruczołka, wystającego w postaci twardego 
guziczka i pokrytego zaczerwień oną błoną śluzową. Bardzo często 
następuje pęknięcie i zropienie gruczołka, przyczem błona śluzowa 
jest przedziurawioną licznemi otworkami, wiodącemu w głąb maleńkich 
ognisk ropnych- Po zupełnem wyropieniu błona śluzowa zapada się, 
a ropienie zaczyna się szerzyć na otaczającą tkankę podśluzową, nisz
czy ją, a ostatecznie sprowadza zgorzel błony śluzowej pokrywającej. 
Tym sposobem na wewnętrznej powierzchni kiszki powstają owrzodze
nia podłużne lub opasujące, otoczone brzegami powyszarpywanemi, 
podminowanemu i uległemi zgorzeli. Owrzodzenia zlewają się ze so
bą pod mostkami z nienaruszonej jeszcze błony śluzowej, drążą coraz 
głębiej, niszczą błonę mięśniową, dochodzą aż do otrzewnej i prowa
dzą ostatecznie do przedziurawienia kiszki. Kiszka zgięta i prosta naj
więcej cierpią od podobnego rodzaju owrzodzeń, które zwykle kończą 
się śmiertelnie. Wyjątkowo tylko zdarza się widzieć zabliźnienie ob
szernych owrzodzeń. (R o k i t a n s k y )  2).

Choroba najczęściej napastuje dzieci 3). Rozwija się albo jako 
następstwo ostrej zaniedbanej biegunki, albo też częściej daleko ma 
odrazu przebieg przewlekły. Są to zwykle dzieci bardzo młode, mają 
zwykle z początku niewielką biegunkę, na którą mało zwraca się

1) S c h m id t ’a Jahrb . f. 1856. IV  p. 61.
2) Prawdziwych owrzodzeń gruczołków nie należy brać za jedno z pro- 

stem ich obrzmiewaniem i pękaniem, które często zdarza się przy różnych cho
robach, a nawet w stanie zupełnie prawidłowym. Gruczolki nieco obrzmiałe 
mają wtedy na wierzchołku maleńki otworek, z którego daje się wycisnąć odro
bina płynu. Otwór ten nie istnieje w stanie prawidłowym, ale jes t raczej na
stępstwem nacieczenia surowicą po śmierci i rozpadowego zmiękczenia. (Zi e-  
g l e r  Ueber die soliteren wid P e y e r 'sc h e n  Follikel. Inaug. Abhandl. W urzburg. 
1850) .

3) R i l l i e t  i B a r t h e z  I. c. I; L e g e n d r e  I. c. p. 369;  F r i e d -  
l e b e n  i F l e s c h  Zeitschr. f. rat. Med. V. 3.

39'



uwagę, częstokroć nawet przemądrzałe niańki nic o tern nie wspomi
nają rodzicom lub lekarzowi, uważając rozwolnienie za rzecz bardzo 
pomyślną podczas zębowania. Po kilku tygodniach wypróżnienia sta
ją się coraz częstsze, a przytem przybierają wygląd wodnisty, są ja
sno-żółtawe i pieniste. Częstokroć znajdujemy w nich dużo śluzu, oraz 
ciała galaretowate, przezroczyste, wielkości ziarnka grochu, będące 
wytworem gruczołków kiszkowych. Kwitnąca cera twarzy znika po
woli, dziecko traci na chumorze i ochocie do zabawy. W tym okresie 
występuje jeszcze zmiana objawów, biegunka wzmaga się, to znowu 
ustępuje, poczem stan ogólny dziecka nieco się poprawia, aż nakoniec 
biegunka staje się ciągłą, przez co i chwilowa poprawa znika. Jeżeli 
jak to się często zdarza, apetyt istnieje, znajdujemy w rzadkich wy
próżnieniach, zmięszanych ze śluzem, bryłki ściętego mleka (sernik), 
co zawsze dowodzi upadku trawienia, a oprócz tego napotykamy 
resztki nieprzetrawionych lub napół przetrawionych pokarmów. Przy 
utracie apetytu lub womitach, zaraz po jedzeniu rozumie się, że siły 
dziecka jeszcze prędzej znikają, a wychudnienie jest bardzo znacznem. 
Stan brzucha bywa różnym, raz jest on wzdęty, naprężony, wrażliwy 
na ucisk, cały lub miejscami tylko, zwłaszcza w dołach biodrowych, 
to znowu bywa miękki, zapadnięty, niebolesny. Cierpieniu towarzy
szą napierania, jak to ma zwykle miejsce przy chorobach kiszki gru
bej, wypróżnienia zostają wydalone z kiszki z pewną siłą, jak gdyby 
ze strzykawki. W ten sposób cierpienie może się ciągnąć kilka mie
sięcy, aż nakoniec następuje zupełne wyniszczenie skutkiem zbyt czę
stych wodnistych wypróżnień pomięszanych z twardemi kawałkami, 
a niekiedy i z prążkami krwi. Wychudnienie postępuje gwałtownie, 
twarz jest zapadnięta, pofałdowana, a oczy niezupełnie zakryte po
wiekami wydają się bardzo wielkie i nieruchome. Skóra na całem cie
le przyjmuje barwę płową, jest miękką, bez żadnej sprężystości, a do
koła odbytu i na częściach płciowych pokrywa się nadżarciami, wy- 
wołanemi przez ciągłe zetknięcie z moczem i kałem, gdyż przy uło
żeniu dziecka na grzbiecie trudno jest bardzo utrzymać czystość. Ape
tyt, jeżeli dotąd istniał, znika zupełnie, a wycieńczenie tak bywa sil- 
nem, że dziecko nie może opuścić łóżka i leży w zupełnej apatyi. 
Może się jeszcze przyłączyć obrzęk dolnych kończyn, wywołany za
krzepem żył udowych, czasami powstaje puchlina kończyn górnych 
i twarzy, aż nakoniec po kilkomiesięcznem a nawet całorocznem 
trwaniu choroky maleńki pacjent umiera skutkiem wyniszczenia. 
Zejście jednak tego rodzaju należy do wypadków dosyć rzadkich; da
leko częściej śmierć następuje, daleko prędzej skutkiem powikłań, ja-
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kich nie brak przy stanie charłaczym, szczególniej zaś przyczyniają 
się do smutnego zejścia nieżytowe zapalenie i obszerne zapady płuc, 
zakrzepy w zatokach z następczym przesiękiem do komórek mózgowych.

Przedstawiony wyżej szereg objawów w większej liczbie wy
padków zależy od przewlekłego zapalenia i owrzodzenia gruczołów 
kiszkowych, nie należy jednak przytem zapominać, że samo nawet za
palenie i owrzodzenie błony śluzowej, bez współudziału gruczołów, 
może wywołać objawy zupełnie podobne za życia. Ścisłe rozpoznanie 
zmian anatomicznych jest możebnem dopiero na stole sekcyjnym. Toż 
samo można powiedzieć, co się tyczy odróżnienia od gruźlicy kiszko
wej. Występuje ona wśród zupełnie takich samych objawów, a ró
żni się tylko tem, że jednocześnie znajdujemy w płucach gruzełki.

Przewlekłe biegunki u dzieci, polegające na zapaleniu i zropie- 
niu gruczołków, błony śluzowej, albo też obu jednocześnie, nie za
wsze kończą się niepomyślnie. Aż do pewnego czasu dają się. usunąć, 
to jest dopóki niedokrewność i charłactwo nie dosięgnie zbyt wyso
kiego stopnia. Nawet wystąpienie puchliny, np. obrzęku dolnych 
kończyn, dowodzące wyczerpania sił w wysokim stopniu, nie powinno 
skłaniać lekarza do zwątpienia o pomyślnem zejściu. Daleko więcej 
obawiać się wypada rozwoju jakiej komplikacyi ze strony ważnych 
przyrządów, szczególniej zaś zapalenia płuc lub wystąpienia wysięku 
do komórek mózgu, gdyż podobne powikłanie nie pozostawia już ża
dnej nadziei ze względu na ogólne wyniszczenie. Sama błona śluzowa 
może powracać do normalnego stanu, gruczołki wyropiałe ulegają za
bliźnieniu; a mimo to jednak znaczna niedokrewność i charłactwo, spo
wodowane biegunką, doprowadzają do zejścia śmiertelnego, skoro 
przyłączy się jakiekolwiek wikłające cierpienie.

L e c ze n ie . Dyeta gra bardzo ważną rolę przy leczeniu prze
wlekłej biegunki, podobnie jak przy wszystkich innych cierpieniach 
przewodu trawienia. Unikać należy wszystkich pokarmów trudno- 
strawnych, skłonnych do fermentacyi i rozkładu (kapusta, grochy), 
surowych a nawet i gotowanych owoców, soków i t. d. Przeciwnie 
z wielkim pożytkiem dla chorych zalecamy pokarmy mięsne, połączo
ne z mącznemi, (ryż, kasza) i poparte napojem ściągającym (czerwone 
wino samo lub z wodą). Dobre mleko bywa znoszonem wybornie, 
a w wypadkach gdzie podejrzywamy istnienie owrzodzeń w kiszkach, 
można je używać jako pokarm wyłączny (mleczna kuracya), podobnie 
jak to czynimy przy wrzodzie dziurawiącym żołądka. Znane są ob- 
serwacye wiarogodne, które przekonywają, że gwałtowne biegunki, 
opierające się wszystkim środkom, ustąpiły pod wpływem kuracyi
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mlecznej. W razach podobnych tylko doświadczenie rozstrzygać może, 
zdarzają się bowiem wypadki, przy których za każdym razem po uży
ciu mleka zawartość żołądka zaczyna fermentować, powstaje dużo 
kwasów i gazów, co jeszcze zwiększa biegunkę, tak, że ostatecznie 
zmuszeni jesteśmy zaprzestać podawanie mleka.

Szczególniej ważną gra rolę dyeta w wypadkach przewlekłej 
dyspepsyi, gdzie nic można się spodziewać żadnego pomyślnego skut
ku leczenia, jeżeli nie postaramy się o lepszy wybór pokarmów i ogra
niczenie ich ilości. Odsyłam czytelnika w tym względzie do właści
wego rozdziału i powtarzam raz jeszcze, że w razach podobnych naj
lepsze usługi oddaje kwas solny, po 10 do 15 kropel, dawany parę 
razy dziennie, albo też w godzinę lub dwie po jedzeniu, gdyż wstrzy
muje fermentacyę papki pokarmowej. U osób dorosłych wypadki po
dobne są dosyć rzadkie, ale za to spotykamy się z niemi bardzo często 
u dzieci, mianowicie też z klasy niższej, ubogiej, gdzie wszelkie usi
łowania terapeutyczne zostają niweczone przez dawanie pacjentom 
niewłaściwego pokarmu, pomimo bowiem wszelkich starań, biedne 
matki nie są w stanie należycie pielęgnować chorych swych dziatek. 
Mleko dobre z piersi matki lub mamki. albo też nawet prosto od kro
wy, jedynie jest w stanie uwolnić ssawców od biegunki i podnieść 
upadające odżywianie. W wypadkach podobnych zalecają surowe 
mięso wołowe skrobane, w ilości 2 do 3 łyżeczek dziennie (W eisse), 
poczem jednak często obserwowano rozwijanie się tasiemca. Dzieci 
starsze, w drugim roku życia, nie potrzebują wyłącznie pokarmu mle
cznego; bywają nawet wypadki, że dzieci w tym wieku nie znoszą 
mleka zupełnie, gdyż biegunka przytem się wzmaga.

W ogolę jesteśmy w błędzie jeżeli sądzimy, że bardzo łagodną 
i ograniczoną dyetą dojdziemy do zamierzonego celu. Odżywianie po
dupadłe skutkiem długiej biegunki, zmniejsza się jeszcze przy zbyt 
skąpem pożywieniu, tak, że dochodzi do zupełnego zaniku. Jeżeli więc 
żołądek jest w stanie dobrym a apetyt istnieje, nie należy się zbyt 
obawiać posilnych pokarmów, przyczem rozumie się unikamy potraw 
kwaśnych i owoców. Niezbyt dawno wezwany zostałem do dziecka 
bardzo wyniszczonego przez przewlekłą biegunkę, leczono je długo 
różnemi środkami, a z porady lekarza zastosowano prawdziwą kura- 
cyę głodową.

Leczenie podobne, wynikające zapewne z przekonania, że nale
ży o ile możności nie drażnić kiszek, wycieńczyło dziecko do najwyż
szego stopnia: wychudnienie było znaczne, skóra i mięśnie wiotkie, 
a siły zupełnie wyczerpane. Istniejący jeszcze na szczęście apetyt,
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skłonił mnie do zupełnej zmiany metody leczenia; zaleciłem codzien
nie dawać bulion i kawałek smażonego mięsa, a obok tego środki 
ściągające (Arg. nitricum, później Inf us. Cascarillae i Decoct. Colom
bo z małym dodatkiem makowca); z wielką moją radością dziecko po 
dwóch miesiącach przyszło zupełnie do sił, a biegunka zupełnie 
ustała.

Pomyślne działanie alkalii przy nieżytach przewlekłych oskrzeli 
i żołądka, zachęca do stosowania ich przy podobnych stanach błony 
śluzowej kiszek. Lekarze jednak obawiają się rozwalniającego działa
nia środków alkalicznych. Nic wiem z pewnością, czy obawy te są 
zupełnie słuszne, w każdym jednak razie próbowałbym dawać 
węglan potażu lub sody w połączeniu z makowcem, zwłaszcza gdy 
dużo śluzu odchodzi w wypróżnieniach, odżywianie jeszcze nie podu
padło, oraz gdy nie ma objawów gorączki trawiącej. Za mem prze
konaniem przemawia pomyślne działanie zdrojów alkalicznych, 
szczególniej Karlsbadu, w razach podobnych Sprudel Karlsbadzki za
miast rozwolnienia, sprawia zaparcie, a kilkomiesięczne jego użycie 
do wewnątrz, w lawatywach oraz kąpiele; mogą usunąć uparty nie
żyt kiszkowy, który opierał się wszystkim stosowanym poprzednio 
środkom.

W ogólnem użyciu przy biegunkach przewlekłych, są środki 
ściągające roślinne i mineralne. Z pomiędzy pierwszych przytaczam; 
Decoct. cort. Cascarillae, Dec. rad. Colombo ( 3 jj—jjj na g jv .4 q.) 
z dodaniem lub bez dodatku makowca (Tinct. lub Extract. opii), Infus 
cort. Simau b ae ( 3 jj — §jv), Decoct. rad. R atanhae, Taninum, (1—4 
gr.), Catechu (po 10 gran parę razy dziennie), Extract. nuc. vomicae 
aquos. lub spirituosum. Wielu używa wyciągów ze środków powyżej 
przytoczonych, np. Ex tr. Cascarillae i Colombo ( 3 j — jt3 na §jv). 
W wypadkach mniej gwałtownych i upartych, dobrze działa rzewień 
(Tinct. rhei aquos., Syr. opiat aa § j, co godzina po łyżeczce). Ze 
środków mineralnych zachwalają szczególniej Arg. nitricum , (1/6 — 1/4 
gr. 3—4 razy dziennie w roztworze lub pigułkach), Plumbum aceti- 
cum (1 do 2 gr. 3 razy dniem w proszkach lub pigułkach, najlepiej 
w połączeniu z P ulv. opii (gr. 1/4 —1/2). Z octanem ołowiu należy być 
ostrożnym, gdyż przy dłuższem użyciu może sprowadzić zatrucie 
i kolkę ołowianą. Należy go też natychmiast odstawie, skoro nastę
puje zaparcie i boleści. Przy przewlekłych biegunkach u dzieci azo
tan srebra bezwarunkowo zasługuje na pierwszeństwo przed octanem 
ołowiu. Dawany w lawatywach, wspiera energicznie środki przyjmo
wane do wewnątrz. Stosownie do wieku dziecka bierzemy po 1 — 6 gr.



Arg. nitr. § jj wody do lawatywy, którą należy o ile możności zastrzy- 
kiwać wysoko za pomocą sprężystej rurki. Zachwalają także Tinct. 
ferri muriat. (10 do 30 kropel), Liq. ferri sesquichlorati (5— 15 kropel), 
oraz Magist. Bismuthi, po 3 do 4 gran parę razy dziennie.

W obec modnego w czasach ostatnich leczenia się u wód mine
ralnych, chorzy chętnie zgadzają się, gdy im lekarz używanie tako
wych zaleca. Z wyjątkiem jednak Karlsbadzkiogo sprudla i wód Kis- 
singen, w ogóle można powiedzieć, że źródła alkaliczne nie koniecznie 
dobrze oddziaływają na stan chorych. Szczególniej też wody żelezi- 
ziste, które ze względów teoretycznych, jako lekko ściągające, powin
ny sprawiać dobry skutek, działają wprost przeciwnie, o czem wielo
krotnie mogłem się przekonać. Wiele zapewne pomaga sama podróż 
przy biegunkach z niestrawności i tak zwanych „nerwowych". Roz
wolnienie uparte bardzo, opierające wielu środkom ustępują same 
przez się podczas podróży być może skutkiem zmiany powietrza i spo
sobu życia.

Ciepłe kąpiele jako w ogóle podnoszące czynność skóry, działa
ją dobrze, jeżeli stosujemy je z odpowiednią ostrożnością (unikanie za- 
ziębień); w ogóle chorzy podobni powinni się wystrzegać zaziębienia 
i nosić na brzuchu pas flanelowy. Chłodno kąpiele nie działają dobrze 
przy przewlekłych biegunkach, z wyjątkiem jedynie tak zwanych 
„nerwowych”. W tych ostatnich wypadkach chłodna kąpiel, szcze
gólniej morska, działa wybornie, jak to nieraz miałem sposobność wi- 
dzieć.

Pewna młoda dama, mocno rozdrażniona i podlegająca częstym 
wzruszeniom umysłowym, od paru miesięcy miała biegunkę, nie ciągłą 
wprawdzie, ale powtarzającą się parę razy w tygodniu, szczególniej 
z rana; zwykle po mocnem rżnięciu następowało 3 do 4 wypróżnień, 
dających się powstrzymać jedynie dawką makowca. Zalecano kąpiele 
w morzu Bałtyckiem, a pomimo nizkiej temperatury wody (we wrze
śniu) stolce tak się uregulowały, że w ciągu trzytygodniowej kura- 
cyi ani razu nie było biegunki. Dobrego skutku nie można było przy
pisywać zmianie dyety, gdyż pod tym względem chora nie zmieniła 
zwykłego trybu życia; wiele być może przyczyniło się oprócz kąpieli 
miłe otoczenie, czyste powietrze i zupełny spokój umysłowy.

B i e g u n k a  p r z e w l e k ł a  s p o w o d o w a n a  g r u ź l i c ą  k i s z k o wą
(Enterophthisis tuberculosa).

Powstawanie gruzełków w błonie śluzowej kiszek i jej gruczoł- 
kach, jest prawie zawsze sprawą wtórną i towarzyszy ostatniemu
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okresowi gruźlicy płucnej. Gruzełki zwykle powstają bardzo wolno 
w gruczołkach samotnych lub zebranych jelita biodrowego, następnie 
zajmują resztę kiszek aż do odbytnicy i żołądka, są to guziczki szare, 
później żółtawe, występujące nad powierzchnię bladej i nieżytem za
jętej błony śluzowej; niekiedy jednak powstają szybko wśród obja
wów zapalnych. Wszędzie tworzy się massa gruźlicza żółta, serowa
ta, ulegająca zropieniu i rozpadowi, błona śluzowa dokoła jest mocno 
zaczerwienioną i obrzmiałą. Skoro gruzełek zmięknie, płyn ropiasty 
przerywa pokrywającą błonę śluzową, przez co powstaje lejkowate 
owrzodzenie wielkości ziarna prosa lub grochu, otoczone okrągłą, 
twardą wyniosłością. W brzegach pierwotnego owrzodzenia powstają 
ciągle nowe gruzełki, ulegające z kolei rozpadowi, tym sposobem 
owrzodzenia podzielone pierwotnie zdrową tkanką, zaczynają się zle
wać ze sobą, tworzą się wrzody większe, na których dnie wspólnem 
widać gdzieniegdzie resztki błony śluzowej, nieuległej jeszcze zwyro
dnieniu. Wrzody gruźlicze szerzą się zwykle w kierunku obwodu 
kiszki, przez co powstają ostatecznie szerokie owrzodzenia opasujące 
pokryte ciemno-czerwonemi, lub smolisto-czarnemi skrzepami krwi,
o brzegach nierównych zatokowatych, nacieczonych galaretowatym 
wysiękiem. Dno owrzodzenia jest modzelowate i osiane szaremi i żół- 
temi gruzełkami podobnie jak i brzegi. Odkładanie się gruzełków 
w dnie i rozpad ich, może spowodować przedziurawienie kiszki, gdyż
i otoczka surowicza ulega również przedziurawieniu, rozpadowi 
i przerwaniu. Niebezpiecznym następstwom przedziurawienia (wyla
nie się zawartości kiszki do jamy brzusznej) zapobiegają zrosty części 
owrzodziałej z przyległemi pętlami kiszek lub innemi przyrządami, 
zresztą następują wszystkie możebne zmiany i zejścia, o jakich mówi
liśmy przy owrzodzeniach nieżytowych. Stale jednak towarzyszy 
owrzodzeniom gruźliczym obrzmienie przyległych gruczołów krezko
wych, które dochodzą wielkości orzecha włoskiego, a nawet kurzego 
jaja i zawierają we wnętrzu massę gruzełków w rozpadzie ( R o k i 
t a n s k y ) .

O ile wnosić można z warunków anatomicznych, zależna od nich 
biegunka, szczególniej u osób dorosłych, nigdy nie występuje jako 
cierpienie pierwotne, ale zawsze obok gruźlicy płucnej, co mianowicie 
ułatwia rozpoznanie. Przewlekłe rozwolnienie zjawiające się w osta- 
tnim okresie rozwoju gruzełków płucnych, pozwala na pewno prawie 
wnosić o istnieniu owrzodzeń gruźliczych w kiszkach, wniosek wprost 
przeciwny nie jest usprawiedliwiony, to jest brak biegunki bynaj
mniej nie jest dowodem całości błony śluzowej kiszek. Same owrzo-
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dzenia mniej zdaje się wpływają na rozwój biegunki aniżeli towarzy
szący im obszerny nieżyt, gdy tego nie ma, może biegunka nie istnieć 
pomimo owrzodzeń. Rozwolnienie najczęściej występuje w rannych 
godzinach (pomiędzy 2 — 5 godziną), dawno już lekarze zwrócili uwa
gę na niepomyślne znaczenie takich biegunek nocnych. Wypróżnie
nia, zapowiedziane rżnięciem, składają się z massy rzadkiej, żółtawo- 
brunatnćj, pomięszanej ze śluzem, a nawet i prążkami krwi. Pod dro- 
browidzem znajdujemy dużo ciałek ropnych i krwi. Niekiedy nawet 
przychodzi do istotnych krwotoków kiszkowych. Rozwolnienie nie 
ogranicza się jedynie godzinami rannemi, ale powtarza się również 
w ciągu dnia, co nadzwyczajnie wyczerpuje chorego. Badanie brzu
cha wykazuje zwykle w tych razach wrażliwość na ucisk, burczenie 
w okolicy biodrowej prawej i innych okolicach, zwłaszcza gdy skut
kiem owrzodzenia zaczęło się rozwijać ograniczone zapalenie otrzew
nej, dokoła części owrzodzonej, która stopniowo przyrasta do części 
przyległych. Skoro przewlekłe zapalenie otrzewnej nabierające tak
że cechy gruźliczej, zaczyna się znacznie szerzyć, może wtedy nastą
pić wystąpienie przesięku do jamy brzusznej.

Lekarz badający napotyka objawy, o których mówić będziemy 
przy opisie przewlekłego zapalenia otrzewnej. Brzuch jest wypełnio
ny przez wzdęte kiszki oraz przesięk płynny, przez to wydaje się po
większonym, chełboczącym, a w części zajętej przez przesięk daje ton 
tępy zupełnie przy opukiwaniu. Biegunka trwa przytem ciągle albo 
też chwilowo ustaje, poczem chorym zaczynają dokuczać boleści. Tym 
sposobem gruźlica kiszek przyczynia się jeszcze do pogorszenia osta
tniego okresu gruźlicy płucnej, przyspiesza zejście przez wyniszcze
nie, będące następstwem ciągłej utraty soków przez kiszkę, albo też 
sprowadza szybkie zejście przez przedziurawienie kiszki i wywołanie 
ostrego rozlanego zapalenia otrzewnej. Na uwagę zasługuje okolicz
ność, że zapalenie to nie występuje nigdy tak gwałtownie jak w in
nych razach po przedziurawieniu kiszki. Szczególniej też gdy to się 
dzieje w ostatnim okresie suchot, skoro objawy płucnego cierpienia 
i gorączki trawiącej tak występują przeważnie, że zapalenie otrzew
nej przechodzi niepostrzeżenie lub bywa fałszywie tłómaczonem, do
póki sekcya nie wykryje prawdy.

Podczas gdy u osób dorosłych gruźlica płucna zawsze prawie 
jest przywiązaną do okresu daleko posuniętych suchot płucnych 1) , 1

1) Przesiedlenie suchotników w okolice z południowym, łagodnym kli
matem łatwo przyśpiesza, zwłaszcza u osób młodych, zupełny rozwój gruźli-
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u dzieci przeciwnie może stanowić chorobę pierwotną i objawy jej bio
rą przewagę stanowczą nad objawami wikłającej gruźlicy płuc i gru
czołów oskrzelowych. W podobnych wypadkach obraz choroby bar
dzo jest podobnym do nieżytu kiszkowego połączonego z owrzodze
niem, zwłaszcza gruczołków samotnych i P e y e ra . Rozpoznanie 
stanowcze wtedy tylko staje się możliwem, jeżeli przy ścisłem bada- 
niu udaje się wykryć obecność gruzełków w innych przyrządach, 
szczególniej w płucach, co także nie jest rzeczą zbyt łatwą . Jako 
przykład przytaczam następujący wypadek przezemnie obserwowany:

Anna H., licząca 2 1/2 lat, przed rokiem przebywała koklusz, który 
trwał 22 tygodnie; od tego czasu kaszel nigdy zupełnie nie ustawał, że jednak 
był nieznacznym, rodzice matą zwracali nań uwagę. Młodszy braciszek p a 
cjentki również po przebyciu kokluszu, zmarł zdaje się w k rótce potem na gru
źlicę. Zaraz po ustąpieniu kokluszu zjawił się wypływ ropny z uszów, który 
trwał przez 3 miesiące, a po jego nagłem przerwaniu w kwietniu 1860 roku 
zaczęła się biegunka, która bez przerwy trwała aż do 25 Czerwca, to jest do 
chwili pomieszczenia dziecka w mej klinice. Wypróżnień było dziennie 4 — 6, 
były bardzo wodniste, zmięszane ze śluzem i resztkami wpółprzetrawionych p o 
karmów. Brzuch napięty, bębnisty, wzdęty miejscami bolesny. Od chwili 
zjawienia się biegunki dziecko zaczęło chudnąć, gorączki jednak nie zau
ważono.

R o z p o z n a n i e .  Owrzodzenia gruźlicze kiszek obok nieżytu błony ślu
zowej. L e c z e n i e ,  Arg. nitric. (gr. j  na ^  IV). Dnia 12 Lipca: Ponie
waż po użyciu pierwszej flaszki lekarstwa biegunka zmniejszyła się, matka 
dziecięcia nie przychodziła do kliniki, aż dopiero po jednotygodniowem pogor
szeniu. Azotan srebra pozostaje już bez żadnego skutku. Dnia 21 zalecono 
Infiis. cort. Cascarill z makowcem, środek ten przez czas jakiś działa dobrze. 
Dnia 9 sierpnia biegunka znowu się pogorszyła, przytem brak apetytu, brzuch 
bolesny, a od dni kilku wieczorem i w nocy gorączka i pragnienie, dziecko 
nadzwyczaj wychudło a kaszel wzmógł się. znacznie. Opukiwanie nie wykry
wa nic szczególnego, z tylu po obu stronach mocne rzężenia śluzowe, zwłaszcza 
ku szczytom płuc, w których oddech jes t mocno zaostrzony i przedłużony. 
Plumb. acct. gr. 1/8 trzy razy dziennie. Dnia 14: Po użyciu 2 gr. octanu 
ołowiu biegunka zwolniała, gorączka mniejsza, wycieńczenie nadzwyczajne. 
Leczenie bez zmiany. Dnia 28: Znaczne pogorszenie. Zalecono lawatywy 
z krochmalu z makowcem, wino. Chora upada na siłach coraz bardziej, b ie
gunka ciągle się wraca, aż nakoniec 26 Września nastąpiła śmierć.

cy k iszkow ej. G r i e s i n g e r ,  k tó ry  podczas p o b y tu  w E g ip c ie  z ro b ił bardzo  
w ażne sp o s trz eżen ie , u trzy m u je , że p o b y t w ty m  k ra ju  j e s t  w łaściw ym  ty lk o  
d la  osób z ro zw ija jącą  się d o p ie ro  g ru ź licą : sk o ro  ty lk o  zauw ażym y u o só b  ta 
k ich  sk łonność  do b ieg u n ek , co często  byw a ju ż  w M a rcu , dalszy p o b y t w E g i
p c ie  j e s t  szkodliw ym  i p o trz e b a  p a c jen tó w  w ysłać  do S yryi lub W łoch .
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S e k c y a  (27 Września). Wierzchołki obu płuc przyrośnięte do opłu
cnej, a szczególniej prawy, zajęte gruźlicą. W  obu płatach górnych, szczegól
niej z prawej strony, znajdują się liczne jam ki o cienkich ściankach, zatokowa- 
te, poprzedzielane powrózkami, z lewej strony podobne jam ki świeższego po
chodzenia. Znaczna liczba gruzełków prosówkowych znajduje się rozsiana 
w miąższu płucnym. Gruczoły oskrzelowe mocno obrzmiałe, szaro-białawe. 
Serce w stanie prawidłowym. Otrzewna wolna, śledziona duż.a, twarda, g ru 
zełków w niej nie znaleziono. Gruczoły krezkowe obrzmiałe i gruźlicze. 
W kiszce cienkiej, grubej oraz na błonie śluzowej wyrostka robaczkowego znaj
duje się massa owrzodzeń gruźliczych, niektóre z nich dochodzą aż do otoczki 
surowiczej .  Duże wrzody gruźlicze w kiszce poprzecznej, niektóre wpółokala- 
jące, obejmujące 2/3 obwodu kiszki, otoczone zaczerwienioną lub bladą błoną 
śluzową. W ątroba i nerki w stanie prawidłowym.

I w tym, jak w wielu innych razach, gruźlica rozwinęła się po 
przebyciu kokluszu. Śmierć młodszego brata z t ejże samej przyczy
ny dowodzi już pewnego usposobienia do gruźlicy, chociaż nie dzie
dzicznego. Wypływ z ucha ustał zapewne skutkiem zajęcia przez 
gruźlicę kiszki na znacznej przestrzeni i wywołania w niej nieżytu; 
nikt zapewne nie będzie upatrywał w tem jakiejś sprawy przeżuto- 
wej. Widzimy więc jak niezbędnem jest dokładne wybadanie płuc 
u dzieci z przewlekłą biegunką, chociażby ta miała zupełnie charakter 
nieżytowej; rezultat badania może stanowczo wpływać na rokowanie. 
Jakkolwiek bowiem nieżyt w zupełnym rozwoju może na seryo zagra
żać życiu, to jednakże nie należy zupełnie wątpić o możliwości wyle
czenia, gdy tymczasem forma gruźlicza nie pozostawia żadnej nadziei. 
To lub owo owrzodzenie gruźlicze może się zagajać, mimo to jednak 
ostateczny rezultat nie będzie pomyślnym, podobnie jak przy zabliź
nianiu się pojedynczych jamek w płucach; zawsze jeszcze dosyć po
zostaje owrzodzeń oraz przybywają nowe, tak że zabliźnienie się sta
rych budzi więcej zajęcie anatomo-patologa, aniżeli przynosi istotnej 
korzyści pod względem klinicznym. Z drugiej znów strony zabliźnie
nie wielkich owrzodzeń gruźliczych może nawet dać powód do nowych 
cierpień; po ukończonym bowiem rozpadzie, brzegi owrzodzenia skut
kiem kurczenia się jego podstawy zbliżają się ku sobie, zrastają 
z dnem dając powód do zagięć kiszki, a nawet do zwężeń obrączko
watych, jeżeli owrzodzenie było okalającem. 1)

l) Oprócz gruźlicy, wspominamy jeszcze o zwyrodnieniu mączkowatem,
które dać może powód do powstawania owrzodzeń kiszkowych. W nowszych 
czasach, skoro zaczęto śledzić zmiany spowodowane przymiotem w wewnętrz
nych przyrządach, sądzą że takowe znajdują się i w kiszkach. C u l l e r i e r



L e c z e n i e  gruźlicy kiszkowej nie różni się wiele od leczenia 
nieżytowej przewlekłej biegunki; łatwo jednak zrozumieć, że z przy
czyny samej natury cierpienia i jego ścisłego związku z gruźliczą płu
cną, usiłowania lekarza nie prowadzą do pomyślnych rezultatów. Ze 
wszystkich zachwalanych środków, najlepszym wydaje się makowiec, 
zwłaszcza gdy trzeba działać przez czas długi; działanie jest o tyle 
lepszem, że jednocześnie łagodzi cierpienie płucne, dają zwykle środek 
ten w postaci Tinct. thebaic. (20 — 30 kropel na g  IV klejkiego roz- 
czynu, co 2 godziny po łyżce) albo też Pulv. Opii (gr. 
w kształcie proszków lub pigułek, 3—4 razy dziennie. Można pró
bować mięszanek makowca z innemi środkami naprzykład z Plumb. 
acetic. (gr. 1/2 — 1). Częstą ulgę przynosi Arg. nitricum, Cupr. sul- 
phur., dawane do wewnątrz lub w lawatywach, wypróżnienia przy- 
tem chwilowo, a nawet na czas dłuższy się wstrzymują. Podobnie 
działa zalecane przez T h omps ona ,  Bismuth. nitric. crystallisatum 
po 4—5 gr. 3—4 razy dziennie. W ogóle jednak środki te nie doró- 
wnywając w działaniu makowcowi, do którego prędzej lub później 
uciekać się musimy. Jeżeli środek zadawany do wewnątrz zawodzi
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(Union. med. 131. 1854) twierdzi, że ziarniniaki przymiotowe tworzyć się mo
gą w tkance podśluzowej kiszek podobnie jak  i w innych błonach śluzowych. 
Twory te ulegając rozmiękczeniu i owrzodzeniu, dają powód do biegunek 
upartych, nie dających się usunąć środkami ściągającemi i makowcem. Przy
tacza 4 wypadki, w których pacjenci obok różnych objawów przymiotu mieli 
jeszcze uparte biegunki przewlekłe. W  trzech wypadkach osiągnięto pomyśl
ny rezultat za pomocą jodku potasu (do wewnątrz i w lawatywach); czwarty 
pacjent umarł, a przy sekcyi znaleziono w kiszkach mnóstwo okrągłych owrzo- 
dzeń w różnym stopniu rozwoju. Świeże miały szeroką, twardą podstawę, 
starsze z dnem szaro-żółtawem, brudnem; niektóre zajmują tylko błonę śluzową, 
drugie sięgają aż do błony mięśniowej, a nawet i tej nie oszczędzają. Błona 
śluzowa otaczająca wrzody wszędzie podminowana, a obrzmiała tkanka podśłu- 
zowa tworzy wyniosły walik dokoła owrzodzeń. Gruczoły krezkowe nieobrz- 
miałe. Nie ujmując bynajmniej autorowi zasługi zwrócenia uwagi na ten 
przedmiot, pozwalamy sobie jednak nadmienić, że ani liczba wypadków, ani 
działanie jodu, ani wreszcie sam wypadek sekcyi, nie usprawiedliwiają jeszcze 
stanowczo przypuszczenia, co do ścisłego związku pomiędzy przymiotem 
a owrzodzeniami kiszkowemi. Nie można też przywiązywać zbyt wielkiej wa
gi do wypadku, opisanego przez P i l o n ’a (Gaz. des hop. 66. 1851). N ad
mieniam, że zwyrodnienie mączkowate w wewnętrznych przyrządach (śledziona, 
wątroba i t. d.) zdarzają się niekiedy przy przymiotowem zakażeniu. Skut
kiem tego małe tętniczki kiszkowe zwyrodnione, mogą dać powód do owrzo- 
dzeń, które bynajmniej nie mamy prawa zaliczać do owrzodzeń przymioto
wych wtórnych.
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nasze oczekiwanie, należy go dawać w lawatywach w połączeniu 
z krochmalem, (1—2 łyżeczek krochmalu należy rozcieńczać zimną 
wodą, a następnie zalać 1/2 — 1 filiżankę wrzącej wody, po ostudzeniu 
dodaje się 10 kropel Tinct. Opii simpł. lub crocatae i zaraz zastrzy- 
kuje do kiszki).

P r z e w l e k ł a  d y s e n t e r y a.

Oprócz biegunki przewlekłej wywołanej przez nieżyt lub gru- 
zełki, jest jeszcze trzecia forma, będąca następstwem zapalenia kiszki 
grubej (colitis) które zakończyły się owrzodzeniem. Chorzy po 
przebyciu ostrego napadu dysenteryi nie wracają w ciągu kilku mie
sięcy do zdrowia. Biegunka w różnym stopniu trwa ciągle, wypróż
nienia przytem są mniej więcej obfite, czasami nieznaczne, śluzowo- 
krwawe, towarzyszy im napieranie i ból newralgiczny (kolka). Brzuch 
chwilami lub ciągle wzdęty przez gazy jest bardzo wrażliwym na 
ucisk, a nawet bolesnym, zwłaszcza w kierunku kiszki grubej, siedli
skiem bólu jest po części sama ściana, a po części otoczka surowicza 
kiszki, ulegająca miejscami zapaleniu. Towarzyszy przytem gorącz
ka zwalniająca z charakterem trawiącym, pacjent chudnie i traci nad
zwyczaj siły. Nakoniec w skutek niedokrewności i zakrzepów żyl- 
nych przychodzi do obrzęku tkanki podskórnej (anasarca). Śmierć 
następuje jako wynik zupełnego wycieńczenia albo też prędzej daleko 
po przedziurawieniu jednego lub więcej owrzodzeń kiszkowych, a to 
wśród zwykłych objawów (zapalenie otrzewnej, ropnie kałowe i t. d.), 
a niekiedy i dolna część jelita biodrowego, ma ściany zgrubiałe skut
kiem nacieczenia, błona śluzowa zniszczona przez owrzodzenie różnej 
wielkości, z brzegami nierównemi, ostro ściętemi. Niekiedy zniszcze
nie jest tak obszernem, że tylko gdzieniegdzie dopatrzeć się można 
maleńkich wysepek błony śluzowej brunatnej lub szarej, na tle rozla
nych owrzodzeń. Niekiedy miejscami błona mięśniowa a nawet 
otrzewna uległy przedziurawieniu, przyczem zwykle napotykamy 
rozlane lub ograniczone tylko przewlekłe zapalenie otrzewnej, z li- 
cznemi zrostami, ograniczonemi ogniskami ropnemi lub kałowemi. 
Wyzdrowienie jest możebnem tylko przy niewielkiem natężeniu cho
roby, jeżeli owrzodzenia zaczną się zabliźniać, o następstwach podo
bnych blizn wspominaliśmy już mówiąc o zwężeniach odbytu. Lecze
nie takie samo, jak przy nieżycie i gruźlicy kiszkowej.
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Jako uzupełnienie do powyższych opisów przytaczam jeszcze 
jedną formę chorobową, które wielką kiedyś rolę odgrywała w dzie
łach lekarskich, jest to tak zwaua L i e n t e r i a .  kod tą nazwą rozu
miemy oddawanie na pół-strawionych lub zupełnie niestrawionych po
karmów, w bardzo krótkim czasie po jedzeniu (w parę minut, aż do 
1/2 godziny). Wiemy bardzo dobrze, że nawet u osób zupełnie zdro
wych znaleźć można w wypróżnieniach, łupiny grochu i fasoli, socze
wicy, różne nasiona, marchew, kartofle, żyły z mięsa i t. p., wiado- 
mem nam jest również, że przy nienormalnej komunikacyi pomiędzy 
żołądkiem lub dwunastnicą w kiszkę grubą, wiele bardzo pokarmów 
może odchodzić niestrawionych. Ze względu więc na powyższo oko
liczności przyznać wypadnie, że istotno wypadki lienteryi należeć mu
szą do wielkich rzadkości. Otwarcie się przyznaję, że nie widziałem 
ani jednego pacjenta, którego mógłbym bez żadnej wątpliwości po
mieścić w tej kategoryi. Ale też za to lekarz ma często sposobność 
obserwować biegunki dyspeptyczne i nieżytowe, przy których wy
próżnienia zawierają części niestrawionych, oddawanych szybko po je
dzeniu pokarmów; bez wątpienia przyczyną szybkich wypróżnień jest 
podniesiona wrażliwość przewodu pokarmowego i szybszy ruch robacz- 
kowy. Jeżeli takie wypadki będziemy uważać za lienteryę to nic dziwne
go, że znajdziemy ich wiele; nie widzę jednak słusznego powodu odróżnia
nia szczególniej formy chorobowej, zwłaszcza że i leczenie niczem się 
nie różni od terapii przy innych biegunkach stosowanej. Makowiec, 
którego wyborne działanie przy bieguukach przez ogół lekarzy jest 
uznanem, będzie najwłaściwszym środkiem i w tym razie dla zniesie
nia zbytniej wrażliwości i podniesionej czynności odruchowej. Co się 
tyczy wypadków rzadkich prawdziwej lienteryi, przy której potrawy 
spożyte bez żadnej zmiany i biegunki odchodzić mają przez odbyt 
zmieszane z odrobiną śluzu, to zdaje się możemy o nich zamilczeć zu
pełnie, wszystkie bowiem podobne obserwacye pochodzą z czasu, gdy 
anatomia patologiczna była w zawiązkach, tak iż nie wiemy nie zu
pełnie o najbliższych warunkach tej szczególnej choroby. Ciekawego 
szczegółów czytelnika odsyłam do Patologii i Terapii szczegółowej 
C anst a t t a (T. III  p. 423) wydanej przezemnie, gdzie znajdzie ró
wnież całą literaturę przedmiotu w  mowie będącego. Wedle Bam- 
be r g e r a  (p. 217) lienterya ma występować stale i w wyższym sto
pniu przy obszernej utracie kosmków kiszkowych i przy zmianie pa
tologicznej gruczołów krezkowych (szczególniej po tyfusie i dysenteryi).
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V . J a k o śc io w e  z b o c z e n ia  w  w y p ró żn ien ia ch , k is z k o w y ch. 
l .  Krwawe wypróżnienia kiszkowe.

W kilku już miejscach wspominaliśmy o odchodzeniu krwi w wy
próżnieniach kiszkowych. Łaskawy czytelnik zechce mi wybaczyć 
jeżeli dla całości obrazu klinicznego powtarzać się będą. Każdy wy
lew krwi do jamy przewodu pokarmowego, począwszy od ust aż do 
odbytnicy, może być powodem krwawych wypróżnień. Poznanie 
źródła krwotoku jest pierwszym i najważniejszym obowiązkiem leka
rza. Im krew wyżej dostaje się do przewodu pokarmowego, tem 
dłużej bywa wystawioną na działanie soków trawiących i zetknięcie 
z zawartością kiszek, a przez to przybiera tem ciemniejszą barwę, 
przeciwnie krew pochodząca z dolnych części przewodu bywa zwy
kle jasno-czerwonego koloru. Tak więc samo już zabarwienie odcho
dzącej przez odbyt krwi służy za bardzo cenną wskazówkę dla rozpo
znania źródła jej pochodzenia.

1) Górna  cz ęś ć  p r z e w o d u  p o k a r m o w e g o ,  j a m a  
us t na ,  ga rdz i e l ,  p r z e ł y k .  Krew dostająca się tu przypadkowo, 
naprzykład u małych dzieci podczas ssania z brodawek sutkowych, 
przy operacyi zajęczej wargi i t. p., zostaje połkniętą, w większej jed
nak liczbie wypadków bywa zaraz zwróconą; zdarzyć się jednak może, 
że womity nie następują, a krew wylana dostaje się wtedy do żołąd
ka. W obu wypadkach ilość krwi wydalanej będzie nieznaczną, ko
loru czarniawego, okoliczności zaś poprzedzające i towarzyszące po
zwolą uważnemu lekarzowi na ocenienie źródła krwotoku.

2) Żołądek.  O krwotoku żołądkowym i o bezpośredniem jego 
następstwie to jest womitach krwawych mówiliśmy już na innem 
miejscu szczegółowo. Najczęstszym powodem są krwotoczne nadżar
cie błuny śluzowej lub wrzody dziurawiące żołądka i dwunustnicy. 
Skutkiem podobnych wylewów są wypróżnienia ciemne, smoliste 
(Melaena). Smolisto-czarnego zabarwienia nie należy mięszać z czar- 
no-zielonawem, które zależy niekiedy od domieszki żółci. O obecno
ści krwi w kale łatwo można się przekonać, mięszając go z wodą, 
która natychmiast przyjmie czerwoną barwę. Zresztą za pomocą 
drobnowidza dają się wykryć ciałka krwi, rozumie się o zmienionych 
kształtach.

3) P r z e w ó d  k i s z k o w y .  Im wyżej w kiszkach następuje 
wylew, tem dokładniej krew mięsza się z zawartością kiszkową. 
Wypróżnienia wtedy mają jednostajną ciemno-czerwoną lub czarniawą
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barwę; przeciwnie przy wylewach niezbyt oddalonych od odbytu, 
krew nie mięsza się dokładnie z kałem, lecz jawi się obok niego w po
staci żyłek, plamek lub skrzepków. Stosownie do ilości krwi wyla
nej, objawy towarzyszące są mniej lub więcej gwałtowne. Chory do
znaje niemiłego uczucia w całem ciele, skóra i błony śluzowe (warg 
szczególniej) są blade, tętno częste, słabe, nakoniec może być zawrót 
a nawet istotne zemdlenia. Zresztą po wylewie bywa zwykle zna
czne wyczerpanie sił oraz mniej lub więcej wyraźna nicdokrewność. 
W czasie nawet samego krwotoku może nastąpić śmierć, chociaż krew 
nie zostaje wydaloną przez odbyt. Pacjent umiera wtedy wśród oznak 
krwotoku wewnętrznego, a dopiero sekcya wykazuje znaczną ilość 
krwi w przewodzie kiszkowym.

Krwawienia kiszkowe (Haemorrhagiae intestinales) mogą być: 
a) z przyczyny mechanicznej, naprzykład z zastoju w żyle wrotnej 
i naczyniach kiszkowych, gdy te ostatnie ulegają rozdarciu. Coś po
dobnego widzimy przy chorobach serca i płuc, marskości wątroby, 
zamknięciu żyły wrotnej, lub zaciśniętem wpochwieniu kiszki, b) 
Z przyczyny ogólnej usposabiającej do krwawień, naprzykład przy 
gnilcu, chorobie W e rlh o ffa , żółtej febrze;1) c) nakoniec z przy
czyny zapaleń lub owrzodzeń błony kiszkowej. Widzimy krwotoki 
kiszkowe jako następstwo ostrych nieżytów, nieżytowych i grużli 
czych owrzodzeń, przy raku, tyfusie brzusznym, cholerze azyatyc- 
kiej, po znacznych i obszernych oparzeniach ściany brzusznej (Roki- 
ta n sk y ) , po zatruciu ciałami żrącomi, oraz przy dysenteryi, której 
opisem zaraz się zajmiemy. Rzadko bardzo powstają krwotoki skut
kiem działania mechanicznej siły na kiszki. U jednego z moich pa
cjentów, któremu Dr. Wi1ms odprowadził mocno zaciśniętą przepu
klinę pachwinową przy zachloroformowaniu, widziałem na drugi dzień 
po operacyi odpływającą z odbytu niewielką ilość krwi czystej. Być 
może że przyczyną krwotoku była siła użyta przy odprowadzaniu 
przepukliny, albo też pęknięcie naczyńka skutkiem zastoju krwi przy 
dwugodzinnem zaciśnięciu kiszki. Zresztą krwotok nie pociągnął za 
sobą żadnych złych następstw.

1) Wypróżnienia krwawe przy cierpieniach śledziony i ostrym zaniku 
wątroby można zaliczać do obu kategoryi, to jes t mogą one być następstwem 
zastoju mechanicznego krwi i wyrazem ogólnego zakażenia.

Bibl. Um. Lek.—Choroby przyrządów jamy brzusznej .—Pr. Henoch. 40
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Le c z e n i e  w większej liczbie wypadków może być li tylko ob
jawowe, gdyż i samo krwawienie stanowi tylko objaw chorobowy. 
Chcąc zatamować krwotok, stosują środki ściągające do wewnątrz 
i w lawatywach, do takich środków zaliczamy: ałun, octan ołowiu, 
kwas siarczany, półtorochlorek żelaza, Ol. terebinthinae; lawatywy 
z zimnej wody lub płynów ściągających, które należy zastrzykiwać
o ile możności najwyżej, ale w małej ilości, aby nie rozciągać kiszki
i  nie pobudzać jej do ruchów robaczkowych. W tym celu używamy 
również środków odurzających, zwłaszcza małe dawki morfiny lub 
makowca, które ograniczają ruch kiszek. Zimne okłady na brzuch 
wspierają działanie środków dawanych do wewnątrz. Za pokarm 
dajemy nieco mleka, substancyi klójkich i mączkowatych, za napój 
lemoniadę lub serwatkę z ałunem. Po wstrzymaniu krwotoku, lecze
nie rozumie się powinno być odpowiednie w danym wypadku do cho
roby przyczynowej. Z pomiędzy chorób, którym towarzyszą krwa
we wypróżnienia, następujące zasługują na szczegółowy opis:

1) K r w a w a  b i e g u n k a ,  D y s e n t e r y a  (Dysenteria).

Przypadłości gorączkowe, którym towarzyszą napierania na sto
lec (tenesmi) 1) oraz mniej lub więcej znaczny odpływ z krwi z odby
tu, stanowią główne objawy kliniczne dysenteryi. Podstawą anato
miczną choroby jest zapalenie błony śluzowej kiszki grubej ze wszy- 
stkiemi następstwami, szczególniej w pobliżu odbytu. Nie rozbieram 
bliżej kwestyi, czy dysenterya jest prostem samoistnem zapaleniem 
błony śluzowej odbytnicy, czy też objawem umiejscowionym ogólne
go zakażenia, powstającego pod wpływem nieznanych nam bliżej wa
runków atmosferycznych (tak zwany zarazek dysenteryczny), które 
oddziaływając na cały organizm, wywołują miejscowe zmiany w od
bytnicy. 2)

Po biegunkach epidemicznie występujących w miesiącu sierpniu 
i wrześniu bardzo często następują epidemie dysenteryi, często także

1) Pod nazwą napierania (tenesmus)  rozumiemy uczucie bolesnego kur
czenia się kiszki prostej, oraz samo kurczenie się. Jest to kurcz odruchowy, 
wywołany przez podrażnienie błony śluzowej kiszek, pod pewnym względem 
jes t podobnym do połykania ciągłego, jakie towarzyszy zapaleniu gardzieli
i chorobom przełyku.

2) Porów. B a m b e r g e r  1. c. p. 386.  V o g t  M onographie der 
Ruhr. Giessen. 1856.
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u pojedynczych osób krwawą biegunkę poprzedza biegunka zwyczaj
na. Ta ostatnia występuje w ciągu kilku dni lub tygodni pod formą 
nieżytu, stopniowo jednak ilość wypróżnień zwiększa się, jednocześnie 
stają się wypróżnienia częstszemi, jawią się ślady krwi oraz napiera
nia bolesne. W innych wypadkach zapowiedniej biegunki nie bywa, 
objawy dysenteryi występują odrazu po kilkodniowych dreszczach, 
osłabieniu, ociężałości w członkach, tępym bólu głowy i braku apety
tu; są to objawy, jakie zwykle zwiastują rozwój ogólnych chorób go
rączkowych (naprzykład tyfus, ostre wysypki i t. d.) Wiele osób 
uskarża się na mocne ściskanie w dołku, boleści brzucha, połączone 
nawet z zaparciem stolca. Wypróżnienia z początku kałowe, kruche 
nawet, bardzo skąpe (w ilości § s  lub mniej), są zmięszane ze. śluzem 
oraz plamkami i żyłkami krwi. Pomimo częstych wypróżnień, ogól 
na massa kału oddawana w ciągu 24 godzin nie wynosi tyle, wiele 
zwykle oddajemy przy prawidłowym stolcu. Pominąwszy ten objaw 
zawsze spotykany, nadmieniam, że obraz chorobowy może się przed
stawiać bardzo różnie w miarę natężenia i charakteru dysenteryi. 
Niepodobna szczegółowo rozbierać wszystkich odcieni zależnych od 
różnic indywidualnych, w każdym jednak razie, można odróżnić trzy 
formy typowe.

1) P r o s t a  (eretyczna) d y s e n t e r y a  jest najmniej niebezpie
czną. Okres zapowiedni jest dosyć niewyraźnym, ponieważ gorączki 
może nie być, a chory bynajmniej nie traci apetytu, albo też objawy 
te, jeśli istnieją, są bardzo słabego natężenia. Głównym objawem są 
skąpe, śluzowo-krwawe wypróżnienia, połączone z napieraniem, bóla
mi newralgicznemi w okolicy podbrzusznej i pępkowej, rzadko bardzo 
bywa rżnięcie w kierunku kiszki grubej. Wypróżnienia powtarzają 
się 12—20 razy na dobę, przyczem bywają coraz skąpsze, i nako- 
niec są złożone tylko ze śluzu krwawego i komórek nabłonkowych. 
Często bardzo w wypróżnieniach znajdujemy ziarenka śluzowe, prze
zroczyste, podobne do gotowanego sago, we wnętrzu ich widać krop
ki krwawe, jest to wydzielina gruczołów ulegających zapaleniu. 
Zresztą obecność ciałek podobnych nie jest cechą charakterystyczną 
dla dysenteryi, gdyż znajdujemy je przy każdej biegunce, skoro tylko 
gruczołki kiszkowe ulegają zapaleniu. Niekiedy zamiast wypróżnień 
śluzowych zjawiają się zbite kawałki kału, pochodzące z górnej części 
kiszki grubej. Gwałtowne napieranie jest powodem, że chorzy długo 
siedzą na nocniku, ciągle im się zdaje, że oddadzą stolec, co też istot
nie ma miejsce. Silne wydymanie się bywa powodem, że powstaje

40'
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wypadnięcie odbytnicy, zwłaszcza u dzieci, które albo samo ustępuje 
albo też wymaga czynnej pomocy. Gorączki albo wcale nie ma, albo 
też gdy jest nieznaczna, ma charakter zwalniający z zaostrzeniami 
wieczornemi. 1) Apetyt rzadko pozostaje bez zmiany, język bywa 
obłożony, a niekiedy nawet zdarzają się nudności i womity w począt
ku choroby. Brzuch nie jest wzdętym, na ucisk wcale albo zupełnie 
niewrażliwy, albo w bardzo małym stopniu; wydzielina nerek zwy
kle ograniczona, a w moczu znajdujemy często białko i cylindry włó- 
knikowe. Tym sposobem choroba ciągnie się parę dni, a przy cią
głych wypróżnieniach, napieraniu i braku apetytu chory traci siły 
i chudnie. Tem łatwiej możemy zrozumieć cały stan, jeżeli zwrócimy 
uwagę na rezultat obserwacyi O e s te r le n ’a i C. S chm id t a. 2) 
Badacze ci przekonali się, że przy dysenteryi wydalanemi bywają 
przez odbyt białkany, a przytem mało soli i wody, jak to się właśnie 
dziać zwykło przy innych biegunkach. Tym sposobem krew ubożeje 
w białko i ciałka krwi, nic zatem dziwnego że już po kilku dniach 
daje się spostrzegać bladość anemiczna twarzy. 3) W niektórych ra
zach także przyłącza się do dysenteryi białkomocz, będący następ
stwem przekrwienia i sprawy wysiękowej w nerkach. Objaw ten 
znika, skoro tylko dysenterya zostaje usuniętą, chociaż czasami pozo
staje pod formą przewlekłego zapalenia nerek, jako choroba następcza. 
Wyzdrowienie następuje po upływie 8—14 dni, wypróżnienia jawią

1) P om im o p rzy śp ieszo n eg o  tę tn a , c ie p ło ta  n ie  p rzech o d z i g ran icy  n o r 
m a ln e j. P rz ek o n y w ają  o tem  m ierzen ia  te m p e ra tu ry  w u sta ch  i o dby tn icy  
dokonyw ane p rz e z  Z i m m e r m a n n a (Deutsche Klinik. N . 36. 1851) w dw óch 
w yp ad k ach , z k tó ry c h  je d e n  skończy ł się śm ierc ią .

2) Characteristik der epidemischen Cholera gegeniiber verwandten 
Transsudationsanomalien. L eipzig. u. Mitau. 1 8 50.

3) W  1000 sześcien. cent. wypróżnień dysenterycznych znaleziono:
białkanów 24 ,4 , części nieorganicznych 7,1.

W  ta k ie j sam ej ilości sto lców  po śro d k a c h  p rzeczy szcza jący ch  by ło .
białkanów 1,1, części nieorganicznych 7,7. 

„ „ „ stolców przy cholerze:
białkanów 1,1 części nieorganicznych 5,3.

Na 100 gran bialkanów wypada: przy dysentaryi części nieorganicznych 
29 gran, przy rozwidniających środkach 6 77 gr., a przy cholerze 4 6 9 gr. 
W  związku z tem jes t wykazany przez M a s s e l o t a  i F o l i e t ’a ubytek cia
łek czerwonych, białka i włóknika we krwi osób chorych na dysenteryę. 
W edle O. S c h m i d t a  w stolcach dysenterycznych ma się znajdować mocznik. 
Bardzo często zresztą znajdujemy kryształy fosforanu amono-magnezyowego, 
będące produktem rozkładu związków amoniakalnych.
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się coraz rzadziej, ale za to są one obfitsze, nabierają wyglądu kało
wego, bywają już konsystencyi papkowatej, a nawet zawierają małe 
kawałki zbitego kału. Jednocześnie ustępują i napierania, skóra do
tąd sucha staje się miękką, pokrywa się potem, mocz odchodzi obficie 
i daje często znaczny osad.

Do objawów wyżej przytoczonych przyłączają się niekiedy 
jeszcze przypadłości gorączki gastryczno-żółciowej: ból uciskający 
w przedniej części głowy, język żółty, grubo obłożony, smak gorzki 
i papkowaty, ciągłe nudności, dławienia i womity, przyczem chory 
wyrzuca massę śluzowo-żółciową, gorączka jest dosyć znaczną, szcze
gólniej też ciepłota skóry znacznie bywa podniesioną. Czasami wi
dzieć się daje dosyć wyraźnie żółte zabarwienie skóry i białkówki, 
jest to tak zwana „dysenteria biliosa“ dawnych pisarzów, polegająca 
na powikłaniu ze strony błony śluzowej dwunastnicy i przewodów 
żółciowych. Cały obraz choroby wydaje się groźnym bardzo, pomi
mo to przebieg może bym równie pomyślnym jak przy dysenteryi pro
stej, byle tylko gorączka nie przybrała charakteru tyfoidalnego, ady- 
namicznego. 1)

2) D y s e n t e r y a  z c h a r a k t e r e m  z a p a l n y m  (stenicznym). 
Już objawy zapowiednie występują w tej formie ze znaczną gwałto
wnością; dreszcze bywają silne, poczem następuje trwałe podniesienie 
ciepłoty, tętno z początku pełne, częste, następnie więcej ściągnięte, 
twarde, pragnienie bardzo znaczne, język czerwony lub pokryty bia
łym nalotem, boleści brzucha zwalniające to znowu wzmacniające się, 
szczególniej przed i w czasie wypróżnienia, a czasami i po wypróżnie
niu; brzuch przytem wzdęty, napięty, wrażliwy na ucisk, zwłaszcza 
w kierunku przebiegu kiszki grubej. Jawią się dławienia i womity, 
a jednocześnie objawy właściwe dysenteryi dosięgają szczytu natęże
nia; napieranie w odbycie jest ciągłem i bardzo gwałtownem, tak że 
chory zaczyna drżeć, dostaje kurczów w łydkach, drgawek i mdleje, 
częstokroć przytem nie następuje wypróżnienie (dysenteria sicca). 
Przypadłości to szczególniej dokuczają w nocy; w odbytnicy i na kro
czu bywa nieznośne palenie, mocz albo wcale nie odchodzi albo też 1

1) Jeżeli przyłączą się gwałtowno womity, powstaje obraz chorobowy 
wielce podobny do cholery. F i n g e r  podczas epidemii dysenterycznej w P ra 
dze {Prag. Vierteljahrsschrift. T. IV )  widział 6 podobnych wypadków; wystę
powała sinica, bezgłos, oziębienie skóry, kurcze w łydkach. P o śmierci (w 4 
wypadkach) znalazł obok zmian zwykłych w kiszkach, nieżyt a nawet można 
powiedzieć błonicowe zapalenie błony śluzowej żołądka.



z wielką trudnością, bywa go niewiele, jest ciemny i zawiera białko. 
Wieczorem i w nocy wypróżnienia powtarzają się często, czasami co 
kwandrans albo jeszcze częściej, najmniejszy ruch chorego, przyjęcie 
napoju i t. p. wywołują je natychmiast. Sarno wypróżnienie składa 
się z lepkiego śluzu, strzępków nabłonkowych, massy wysięku, żyłek 
krwawych, albo też ze krwi w większej ilości (prawdziwa „czerwon- 
ka“), mięszanina ta bywa koloru ciemno-brunatnego, zieloakowatego 
lub czarnego, nadto tak jest ostrą, że uszkadza skórę dokoła odbytu. 
Do objawów niezbyt rzadkich należy wypadnięcie odbytnicy i zaci
śnięcie części wypadłej w otworze stolcowym. Niekiedy w okoli
cach kiszki grubej daje się wyczuwać guz owalny, odporny, bolesny, 
przytem wzdęcie jest znacznem, a w wypróżnieniach nie znajdujemy 
ani odrobiny kału; bezwątpienia guzy podobne są nagromadzeniem 
kału w kiszce. Chorzy są nadzwyczaj niespokojni, bezsenni, skarżą 
się na uczucie bojaźni, po kilku jednak dniach obraz zupełnie się zmie
nia, wychudnienie dosięga znacznych rozmiarów, wyraźne wyczerpa
nie sił, twarz blada i zmieniona, język dotąd wilgotny schnie, tętno 
małe, bardzo prędkie i nierówne; chorzy często mdleją, dostają czkaw
ki, a brzuch jest bardzo wzdęty. Zwieracz odbytu ulega porażeniu, 
wypróżnienia następują bezwiednie, aż nakoniec występuje zimny 
pot, upadek sił zupełny i śmierć przy zachowaniu zupełnej przyto
mności umysłu. Do pierwotnej choroby mogą się przyłączać zapale
nia ważnych przyrządów, płuc, opłucnej, otrzewnej, jawi się krupowe 
zapalenie błony śluzowej gardzieli i krtani, ropnica zresztą, co wszyst
ko przyśpiesza zejście śmiertelne. Nie zawsze jednak biegunka 
krwawa dosięga takiego natężenia. Przy mniejszej gwałtowności 
objawów możemy się spodziewać pomyślniejszego zejścia. Poprawa 
zaczyna się zwykle od tego, że wypróżnienia ulegają zmianie, przyj
mują wygląd kałowy, papkowaty i zawierają zeschłe bryłki zatrzy
manego kału. Jednocześnie bóle brzucha łagodnieją, twardość i na
pięcie wolnieją, napierania mniej są dokuczliwe, odpływ krwi zmniej
sza się a natężenie gorączki słabnie. Nakoniec jawi się przełam 
krytyczny, przyczem skóra i nerki obficie zaczynają wydzielać, 
a chory wycieńczony z wyglądem anemicznym, po upływie 2 
do 3 tygodni, zaczyna przychodzić do zdrowia. Napierania w od
bytnicy mogą się długo jeszcze powtarzać, dopóki istnieje naj
mniejsze podrażnienie błony śluzowej kiszki prostej. Rzadziej da
leko cierpieniem następczem bywa porażenie zwieracza odbytu, albo 
lienterya, z przyczyny bo wiem powiększonej wrażliwości kiszek przy
jęte pokarmy zostają wydalane szybko na pół przetrawione. Niektó-
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rzy utrzymują, że widzieli jako następstwo dysenteryi gwałtownej 
porażenie obu dolnych kończyn; tłómaczono to kiedyś porażeniem od- 
ruchowem, w nowszych jednak czasach powstała wątpliwość, czy 
w ogóle podobnego rodzaju porażenie jest możebnem. Z przyczyny 
mocnego osłabienia i niedokre wności, chory zwolna tylko przychodzi 
do zdrowia; ręce i nogi orzękną, istnieje skłonność do potów, ruchy 
stawów są utrudniowe ( St o l l 1), nakoniec. zaburzenia w trawieniu 
bardzo często towarzyszą temu okresowi choroby, Na uwagę zasługuje 
okoliczność, że przy zapalnej formie dysenteryi znajdujemy niekiedy 
w wypróżnieniach błoniaste strzępy, a nawet całe kawały błon rze
komych w kształcie rur, są to wysięki krupowo i błonicowe błony 
śluzowej, które się oddzieliły i wśród mocnego napierania zostają wy
dalone na zewnątrz. P. F r a n k  powiada o tych wysiękach, że nie
kiedy z wielkiem przerażeniem chorego wysuwają się z odbytu na 
znaczną przestrzeń, i dlatego błędnie mogą być uważane za oderwa
ną błonę śluzową (tunica villosa). Nie spieramy się o słuszność tego 
twierdzenia, nadmieniamy jednak, że oddzielenie się błony śluzowej 
od mięśniowej kiszek przy dysenteryi nie jest rzeczą niemożebną, 
a więc i wypadnięcie błony śluzowej przez odbyt niekoniecznie uwa
żać zawsze należy za błąd rozpoznawczy.

3) D y s e n t e r y a  z c h a r a k t e r e m t y f o i d a l n y m  (asteni- 
czna). Najzłośliwsza ta forma dysenteryi zdarza się u nas na szczęście 
bardzo rzadko. Ale za to może się rozwijać wśród warunków usposa
biających w ogóle do gorączek tyfoidalnych, w obozach, oblężonych 
miastach, na okrętach wojennych, w więzieniach i szpitalach, gdzie 
bywa równie straszną i zabójczą jak cholera i dżuma. Objawy stano
wią mięszaninę przypadłości dysenterycznych i tyfoidalnych. Do pierw
szych należą bóle brzucha, których może jednak i nie być zupełnie, 
gwałtowne napierania w odbytnicy, niezliczone wypróżnienia (do 200 
w ciągu 24 godzin) krwawego śluzu, rzadkiego posokowatego płynu, 
albo też znacznej ilości brwi brudnej, czemu towarzyszy niezmierne 
wyczerpanie sił 2), mocz odchodzi z trudnością w niewielkiej ilości 
i jest ciemno-czerwonej barwy. Za przypadłości tyfoidalne należy 
uważać: szybki upadek sił aż do zupełnego wyczerpania; tętno drobne,

1) Rat. medendi. I. 139. S t o l l twierdzi, że widział objawy te szcze
gólniej po szybkiem zatrzymaniu wypróżnień za pomocą makowca.

2) Niekiedy w podobnych wypróżnieniach, szczególniej u dzieci, znaj- 
duje się dużo wnętrzaków.



często nierówne, obniżenie ciepłoty w kończynach, bredzenie i senność, 
która stopniowo zamienia się w śpiączkę; gwałtowną czkawkę, drże
nie ścięgien (subsultus tendinum), omdlenia, wystąpienie petoci, potó- 
wek, pryszczy dnżych (Ecthyma) oraz rozlanych zaczerwienień skóry, 
język i wargi zaschłe, brunatne i wysięki błonicowe na błonie śluzo
wej ust i gardzieli; nakoniec silne wzdęcie brzucha, bezwiedne wy
próżnienia z zapachem zgnilizny, cuchnący pot, bezgłos, ostatecznie 
śmierć następuje skutkiem porażenia płuc. Choroba ma niekiedy nad
zwyczaj gwałtowny przebieg, zabija w ciągu paru dni, rzadziej dale
ko ciągnie się 2 do 3 tygodni. I w tych jednak razach można mieć 
nadzieję na wyleczenie, jeżeli choroba nie jest zbyt wielkiego natęże
nia; przytem widzimy często zapalenie gruczołu przyusznego, oraz li
czne ropnie i wrzodzianki na różnych częściach ciała, czasami bywa 
toż samo i przy zejściu śmiertelnym.

Cechy a na t omi czne .  Następujący opis stosuje się do wszyst
kich wypadków pierwotnych, epidemicznej i sporadycznej dysente- 
ryi, jak również do wypadków następczych, wtórnych, wikłających 
inne stany chorobowe, a szczególniej tyfus, ostre wysypki, ostre 
i przewlekło sposoczenie (rak i gruzełki) i pyemią. Wedle R ok i t an -  
s k y ’ego błona śluzowa w lżejszych wypadkach jest zmętniałą miej
scami zaczerwienioną, pokrytą cieniutką warstwą ropnego wysięku, 
po usunięciu którego można się przekonać, że i sama błona śluzowa 
jest miękką i daje się z łatwością oderwać od lekko nacieczonej tkan
ki podśluzowej. Gruczołki samotne ulegają obrzmieniu 1). Przy zna- 
czniejszem natężeniu, błona śluzowa zaczerwieniona, obrzękła i mięk
ka, jest pokryta warstwą nabłonka, rozpadającego się i zmięszanego 
z gęstym ropnym wysiękiem. Tkanka podśluzowa jest znacznie nacie- 
czoną, tworzy miejscami wypuklenia, na których szczycie znajduje się 
błona śluzowa zamieniona w zielonawo-brunatny strup. Zresztą sama 
błona śluzowa odbytnicy i kiszki zstępującej jest pokryta wysiękiem 
błonicowym, przedziurawioną jak sito i zasianą licznemi owrzodzenia- 
mi, skutkiem zropienia gruczołów samotnych. Nareszcie przy naj- 
większem natężeniu choroby, błona śluzowa na znacznej przestrzeni 
uległa przemianie w strup zielonkowo-brunatny mocno przytwierdzo-
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2) C a m b a y  w po łow ie  w ypadków  d y se n te ry i, obserw ow anych  p rzez  
n ieg o  podczas p o b y tu  w A lg erze , zn a laz ł lek k ie  o b rzm ien ie  a  naw et ow rzo d ze
n ie  g ruczo łków  P e y e r ' a  (de la dysenterie et des maladies du fole, qui la com- 
pliquent. Paris, 1847).
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ny lub czarny, dający się z łatwością usuwać. Strupy te oddzielają 
się i bywają wydalano przez odbyt w postaci płatów zwiniętych 
w rurkę. Po zniknięciu błony śluzowej, tkanka podśluzowa nacieczona, 
zgrubiała, z wyniosłościami, jest zupełnie obnażoną; jako pozostałość 
błony śluzowej, pozostają gdzieniegdzie ciemnoczerwone, pulchne, 
krwawiące kłębki naczyń, albo też zropiałe gruczołki samotne, dające 
się łatwo usuwać. Sama tkanka podśluzowa jest nacieczoną surowi- 
czo, naczynia jej zczerniałe zawierają massę krwi podobnej do szlamu; 
w późniejszym okresie bywa nacieczoną ropą i miejscami ulega zgo
rzeli. Część kiszki, ulegająca zmianie podobnej, bywa rozszerzoną al
bo też częściej daleko zapadłą, błona mięśniowa zgrubiała, blada i ła
two ulegająca rozerwaniu. Zawartość kiszki stanowi płyn czarno-bru- 
natny, fusowaty z posokowatym zapachem. Otoczka surowicza p o 
większeni natężeniu choroby jest bez połysku, przekrwiona, miejsca
mi pokryta brunatnym posokowatym wysiękiem, gruczoły krezkowe 
(właściwie w Meso colon) obrzękłe, przekrwione ciemno-czerwone. 
Wątroba, zwłaszcza przy dysenteryi podzwrotnikowej, bywa prze
krwioną, a nadto ulegać może zropieniu, o czem już mówiliśmy w in
nym rozdziale 1).

W ogóle zmiany dysenteryczne są coraz wyraźniejsze i głębsze, 
im bardziej oddalamy się od zastawki B a u h in ’a. W najwyższym 
stopniu rozwinięte zmiany natrafiamy w odbytnicy, kiszce zgiętej, 
a czasami i w kątnicy. Czasami (przy dysenteryi podzwrotnikowej) 
widzimy, że i dolna część jelita biodrowego ulega zmianom * 2). V ir-  
c h o w  utrzymywał, że cierpienie usadawia się głównie w zagięciach 
kiszki grubej, czego jednak Vog t  nie potwierdza. Zapalenie otrzew
nej ogranicza się zwykle do otoczki surowiczej, pokrywającej samą 
kiszkę grubą, bardzo rzadko rozwija się zapalenie rozlane, poczem wy
stępują zwykłe groźno objawy ostrego zapalenia otrzewnej. Najrza
dziej zresztą powstaje zapalenie otrzewnej skutkiem przedziurawienia

1) B l e c k e r  (La dysenterie. etc. La Haye. 1856) znalazł zmiany dy
senteryczne w macicy, która łączyła się z odbytnicą za pośrednictwem dwóch 
przetok. Ściany macicy skutkiem nacieczenia były sześć razy grubsze jak  zwy
kle, gdy tymczasem błona śluzowa uległa zgorzeli i oddzielała się całemi 
płatami.

2) Coś podobnego widzimy przy dysenteryi panującej w Europie. 
V o g t  widział rozszerzenie się zmian dysenterycznych na 2 1/2 łokcia powy
żej zastawki B a u h i n ’a.
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kiszki przez rozpad, zajmujący coraz głębsze warstwy jej ścian (Cam- 
ba y, A nnes1ey).

Sposób zagojenia ran dysenterycznych bywa różnym, stosow
nie do stopnia natężenia choroby. W pierwszym i drugim stopniu 
błona śluzowa może odzyskać naturalną budowę i spójność, a pod od
dzieloną warstwą nabłonkową tworzy się nowy nabłonek. W najwyż
szym stopniu, gdy błona śluzowa ulegnie zupełnemu zniszczeniu, zo- 
strupieszeniu i wydaleniu, może powstać blizna, w miejscach obnażo
nych z błony śluzowej, to jest z odkrytej warstwy podśluzowej roz
wija się powoli tkanka łączna, która powoli wypełnia część naruszo
ną, bywa miejscami zgrubiałą i w postaci wyniosłych listewek ster
czy ku wnętrzu kiszki. Przy znacznych uszkodzeniach tkanki pod
śluzowej powstaje modzelowata gruba blizna, która ostatecznie spro
wadza skurczenie i zwężenie kiszki.

Jakkolwiek dysenterya sama jest chorobą ostrą, to jednakże 
zmiany i zniszczenia przez nią sprowadzone mogą trwać bardzo dłu
go i dawać powód do osobnej niby formy chorobliwej, noszącej nazwę 
„dysenteryi przewlekłej”. Zapalenie błony śluzowej lub jej resztek 
trwa ciągle, ropieuie przytem bywa rozlanem, uległe zropieniu gru
czoły samotne zamieniają się w duże ropnie tkanki podśluzowej 1), 
pokryte błoną śluzową przechodzącą w rozpad, tkanka podśluzowa 
ulega również zropieniu w miejscach obnażonych. Tym sposobem we

1) W  krajach gorących widzieć się daje ropienie w nacieczonej tkance 
podśluzowej, nawet już w okresie ostrym dysenteryi ( C a m b a y a  Dysenteria 
phlegmonosa). Kopnie leżące pod błoną śluzową zawierają rozpadłą i zwyrod- 
nioną tkankę łączną, zlewają się niekiedy w większe ogniska, oddzielają błonę 
śluzową od mięśniowej na mniejszej lub większej przestrzeni, a opuszczając się 
ku dołowi, tworzą w ścianach kiszki zgiętej i prostej kanały przetokowe. Tym 
sposobem błona śluzowa może ulegać oddzieleniu na znacznej przestrzeni, po- 
czem w postaci walcowatych zwitków lub strzępów zostaje wydaloną jeszcze 
za życia, a choroba mimo to nie zawsze kończy się śmiertelnem zejściem. 
Objawy tej formy są bardzo podobne do dysenteryi zapalnej, z tą tylko różnicą 
że po upływie tygodnia objawy zapalne i bóle brzucha ustępują, brzuch jes t 
miękki, niebolesny, tętno spada na 60 — 6 5 uderzeń na minutę, jes t drobnem 
i miękkiem, a chory czuje się daleko lepiej. Liczba wypróżnień zmniejsza się, 
nabierają one zapachu zgorzelinowego i zawierają brunatne, czarne, szaro-żółte 
strupy zgorzelowe i strzępy. Częstokroć chory umiera szybko, ale zdarza się, 
że przebywa szczęśliwie chorobę, chociaż przez długi czas stan jego bywa b a r 
dzo wątpliwym. C a m b a y ,  z którego spostrzeżeń zestawiam niniejszy opis, 
wspomina o kilku wypadkach, w których dokładne badanie rozpoznało w wyda
lonych strupach i błonach uległą zgorzeli błonę śluzową kiszki grubej.
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wnętrzu ściany kiszkowej powstają przetoki, tworzą się ropnie w oko
licy odbytu, błona mięśniowa ulega zniszczeniu, jawią się objawy za
palenia otrzewnej, będące częstokroć następstwem przedziurawienia 
ściany kiszkowej skutkiem sposoczenia.

Stosunek zmian dysenterycznych w kiszkach do objawów obser
wowanych za życia chorego, nio bywa stałym, z samych objawów nie 
podobna jeszcze wnosić o stopniu zniszczenia w ścianach kiszkowych. 
Podobna nieproporcyonalność zdarza się przecież i przy innych choro
bach, np. w tyfusie; nio zapomnę nigdy pewnego żołnierza, który od
bywszy forsowny pochód dzień przedtem, przybył do lazaretu z obja
wami gorączki nieżytowej, a w dwa dni później zmarł skutkiem gwał
townego zapalenia otrzewnej, przy sekcyi znaleziono znaczne bardzo 
zmiany tyfusowe w gruczołach kiszkowych, oraz przedziurawienie je
dnego owrzodzenia.

Zmiany były tak znaczno, że rzadko kiedy tylko znajdywałem 
podobne przy zupełnie rozwiniętym tyfusie brzusznym. Jakkolwiek 
w ogóle charakter gorączki, oraz natężenie właściwych objawów dy- 
senteryi, odpowiadają natężeniu i obszerności zmian miejscowych, to 
jednakże zdarzyć się może, że pomimo znacznych zmian w kiszce go
rączka zachowuje cechę eretyczną, gdy tymczasem może przyjąć cha
rakter tyfoidalny indymimiczny), przy zmianach niezbyt znacznych 
stosunkowo. W ogóle przejście jednej formy w drugą, nie jest nad
zwyczajnością, zdarza się więc, że łagodna z początku biegunka przyj
muje charakter zapalny, a nawet tyfusowy.

Pod względem przyczynowym wiemy jedynie tyle, że przy
puszczalny zarazek dysenteryi występuje przeważnie pod koniec lata 
i na jesieni, wywołując prawdziwo epidemie, okoliczność ta w zesta
wieniu z faktem, że dysenterye częściej nawiedzają kraje południowe, 
dowodzi ważnego wpływu w tym względzie wyższej temperatury. 
Szybkie zmiany temperatury, szczególniej zimno i wilgoć, występują
ce po mocnych upałach, sprzyjają we wszystkich strefach ziemi roz
wojowi choroby. Wypadki sporadyczne są daleko rzadszo i mają 
charakter łagodniejszy. Wszystkie okoliczności oddziaływające nie
korzystnie na ciało podczas panującej epidemii, mogą wywołać dysen- 
teryę, i tak np. błędy dyetetyczne, zaziębienia i przemoknięcia, po
gnębiające wzruszenia umysłowe, trudy nadmierne i t. p. Z tego też 
stanowiska zapatrywać się należy na szkodliwy skutek jedzenia nie
dojrzałych owoców, oraz na większą częstość choroby pomiędzy bie
dną klassą ludności. Pewne pokrewieństwo istnieć musi między za
razkiem dysenterycznym a zarazkiem tyfusu i zgorzeli szpitalnej, trzy
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te bowiem choroby występują niekiedy jednocześnie w jednem i tem- 
że samem miejscu, szczególniej w oblężonych miastach, obozach, wię
zieniach, na przepełnionych ludźmi okrętach; we wszystkich podo
bnych okolicznościach zdarza się najczęściej forma mięszana choroby, 
to jest dysenterya z charakterem tyfoidalnym. Tylko w tych warun
kach można przypuścić zaraźliwość choroby, która istotnie nie została 
dotąd dowiedzioną. W czasie epidemii dysenterycznej najczęściej ule
gają cierpieniu chorzy wszelkiego rodzaju, rekonwalescenci w szpitalach 
czyli w ogóle osoby osłabione. Wedle B a m b erg e r 'a  (p.407) najłatwiej 
ulegają dysenteryi osoby cierpiące na chorobę Br i gh t’a, na raka, gru
źlicę i przymiot. Dwa razy widziałem dysenteryę przyłączającą się 
do ostrego reumatyzmu stawów, co też obserwował V ogt  i inni.

Dysenterya panuje endemicznie w Indyach wschodnich i zacho
dnich, na brzegach i we wnętrzu Afryki, w Egipcie na wyspie Cey- 
lon, na Jawie (Batawia), w Kalifornii, gdzie szczególniej jest spowino
wacona z panującemi ziarnicami zwalniającemi i przepuszczającemi 1). 
W Europie rozwojowi zarazka sprzyjają szczególniej pewne okolice, 
a mianowicie brzegi Hiszpanii, Mołdo-Wołoszczyzna, Bulgarya, Cze
chy i Irlandya * 2). W ogóle endemiczna dysenterya jest najniebezpie
czniejszą dla cudzoziemców.

Dzieci ulegają zdaje się częściej dysenteryi aniżeli osoby doro
słe. Vo g t  przypisuje to usposobieniu wieku dziecinnego do biegunek 
i zapaleń krupowych. To nam tłómaczy niezbyt rzadkie przeradza
nie się w dysenteryę nieżytu kiszek towarzyszącego odrze.

L eczenie .  Różny charakter epidemii, oraz indywidualne róż
nice pojedynczych wypadków usprawiedliwiają, dlaczego ta lub owa 
metoda była stosowaną pomyślnie i zachwalaną przez lekarzów. Licz
ba środków używanych wzrosła niezmiernie, a pomimo to nie posiada
my środka specyficznego, który byłby odpowiednim we wszystkich 
wypadkach i mógł usunąć dysenteryę w ten sposób, jak chinina usu
wa zimnicę. Kalomel, makowiec i wymiotnica, trzy zachwalane głów
ne środki nie mogą być uważane za specyficzne, i żaden rozsądny le
karz nie używa ich w tem znaczeniu 3). Nie może też być mowy o je-

1) Widzieć to możemy niekiedy u pojedyńczych osób. P. F r a n k  
zauważył, że po zimnicy następuje dysenterya, poczem pierwsza ustępuje. Sko
ro jednak dysenterya została usuniętą, zimnica powróciła w dawnej typowej 
postaci, jako czwartaczka (quartana).

2) H i r s c h  Prager Vierteljahrsschrift. 1855. II. p. 7 3.
3) W ystrzegać się należy zbyt pośpiesznego i nieoględnego dawania 

makowca, który wprawdzie złagodzi ból i napieranie ale także powstrzymuje wy-
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dnakowem leczeniu, stosownem we wszystkich razach, musi ono sto
sować sie do charakteru każdego wypadku lub całej epidemii. Ztąd 
też odmiennem będzie przy każdej z wyżej przyjętych kategoryj.

P r o s ta  d y s e n te r y a  nie wymaga zbyt energicznego postę
powania. Wystarcza zwykle spokojne zachowanie się w łóżku, ścisła 
dyeta, letni klejki napój, Potio gummosa, zawiesina lub słaby napar wy
miotnicy (In f. Ipecacnanh. ex gr. jv—x na § j\  Aq.). Przy mocniejszem 
rżnięciu, napieraniach, dodajemy do lekarstwa parę gran Extr. Opii lub 
10—20 kropel Tinct. Thebaicae, a wieczorem dajemy 5 gr. proszku Do- 
wer'a. Jeżeli przed wystąpieniem dysenteryi było zaparcie stolca, 
należy pamiętać o tem, że przejście zawartości przez kiszkę grubą 
jest utrudnionem, i dlatego przed zastosowaniem innych środków wy
pada dać łagodny lek rozwalniający (Ol. ricini. Elect. lenit. Rheum, 
Pulp. tamarind. i t. d.), co przynosi znaczną ulgę i usuwa napieranie. 
Następnie z większą już śmiałością można przystąpić do podania ma
kowca, gdyż nie obawiamy się już jego zapierającego działania. Zja
wienie się wypróżnień kałowych w kawałkach, jest objawem pomyśl
nym, zwiastującym wyleczenie. Koniecznym jest środek wypróżniają
cy przy powikłaniu gastryczno-żółciowem. W razach podobnych mo
że nawet okazać się potrzeba rozpoczęcia leczenia środkiem wymio
tnym w pełnej dawce, poczem dopiero przystępujemy do leków roz- 
walniających; od tych ostatnich rozpoczynamy leczenie jeżeli już na
stąpiła ulga po dobrowolnych obfitych womitach. I w tym razie da
my Ol. ricini, Elect. lenit., Tamarind., Manna calabr., Tart. natronat. 
i depurat., przyczem można pozwolić na gotowane owoce, a nawet doj
rzałe winogrona

S t o l l w razach podobnych kazał pić co 1 —2 godzin po szklan
ce serwatki z tamaryndami. Do tej kategoryi zapewne należą wy
padki dysenteryi wyleczone za pomocą winogronowej kuracyi. Zbyt

próżnienia przez porażenie błony mięśniowej kiszek, następstwem czego będzie 
większe jeszcze podrażnienie błony śluzowej, wessanie rozkładających się czę
ści kału i zakażenie całego ustroju. Zgadzamy się zupełnie na twierdzenie 
C a n s t a t t a, który powiada: „makowiec jako środek główny, w rękach oglę
dnego praktyka ma dosyć ograniczony zakres działania, zapewne też lepiej wyj
dzie lekarz dający środek ten oględnie przy dysenteryi, aniżeli zbyt nim szafu
jący." Odpowiednim jes t makowiec w początku choroby (z wyjątkiem gdy 
istnieje powikłanie gastryczno-żółciowe), w wypadkach lżejszych, oraz w chwi
li gdy zaczyna jawić się krytyczna wydzielina skóry; zresztą można go dawać 
dla złagodzenia zbyt mocnych boleści i napierania.

1) Zalecają tu również kalomel, podobnie jak  przy formie zapalnej.



szybkie zatrzymanie wypróżnień za pomocą makowca nie działa w ra
zach podobnych pomyślnie; makowiec będzie właściwym wtedy do
piero, gdy za pomocą środków przeczyszczających usuniemy powikła
nie gastryczne, poczem mamy do czynienia tylko z prostą dysenteryą 
w łagodnej formie.

2) D y s e n t e r y ą  z c h a r a k t e r e m  z a pa l nym.  Przy zbyt 
silnem natężeniu gorączki (pełne i twarde tętno, wysoka ciepłota), 
może się okazać potrzeba upustu krwi ogólnego. Nie należy jednak 
zbytecznie nim szafować, pamiętając o tem, że nie mamy do czynienia 
z zapaleniem prostem, ale raczej z umiejscowieniem zapalnem choroby 
ogólnej. Powtórzenie upustu krwi jest dozwolonem w rzadkich bar
dzo wypadkach, przy znacznem natężeniu gorączki i nadzwyczaj sil
nej kompleksyi chorego, zbyt obfite upusty krwi, mogą bardzo niepo- 
myślnie wpłynąć na charakter choroby, która przyjmuje wtedy cha
rakter tyfoidalny (adynamiczny). Mniej obawy budzą upusty miej
scowe za pomocą pijawek, stawianych na brzuchu, lub, jak to parę 
razy próbowałem pomyślnie, około odbytu; po odpadnięciu pijawek 
podtrzymujemy czas jakiś krwawienie. Po każdem wypróżnieniu na- 
leży starannie obmyć wodą okolicę odbytu, aby zapobiegnąć szkodli
wemu zetknięciu się drażniących wypróżnień z rankami powstałemi 
od postawienia pijawek.

Ciepłe okłady z naparu rumianku lub przyparki położone na 
brzuch, zmniejszają boleści, nie wszyscy jednak chorzy znieść je mo
gą, toż samo da się powiedzieć o klejkich lub oleistych lawatywach, 
nieraz trudno bardzo dać lawatywę z przyczyny mocnego ściągnięcia 
odbytu, zresztą płyn dostawszy się do kiszki, zamiast złagodzić ból, 
powiększa tylko napieranie. W każdym razie lepiej będzie dawać la- 
watywy niewielkie (2—3 §  ), gdyż większa ilość płynu zostaje na
tychmiast wyrzuconą 1). Można w tym celu używać czystej letniej 
wody, odwarów klejkich lub narkotycznych, łagodnych tłuszczów 
zawiesiny, serwatkę i t. p. Celem złagodzenia napierać, można oprócz 
przystawienia pijawek około odbytu, zalecić kąpiele nasiadowe, napa
rzania, wprowadzanie świeczek z makowcem, oraz ciepłe okłady na 
krocze. Niektórzy zachwalają położenie na odbyt gąbki zmaczanej
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1) Niektórzy lekarze zalecają przeciwnie obfite zastrzykiwania do odby
tnicy, szczególniej E i s e n m a n  i H a r e  (Edinb. med. and sur. Journ. Juli 
1848). Ten ostatni przy dysenteryi w Indyach zalecił wstrzykiwać do kiszki 
dziennie 3— 6 pint. wody, ogrzanej do 90° F., z dodatkiem paru gran maków-



KRWAWA BIEGUNKA. DYSENTERYA. 6 3 9

w chłodnej wodzie lub wpędzanie pary chloroformu do odbytu 1). Do 
wewnątrz należy przepisywać tylko środki łagodniejsze: Emuls. oleos. 
lub paparerina z małym dodatkiem Extr. Opił, za napój można dać 
odwar kaszy owsianej, siemienia lnianego lub jęczmienia. Wielu z le- 
karzów zachwala przytem kalomel. sam lub w połączeniu z makow
cem, środek ten istotnie oddał wyborne usługi w niektórych epide
miach. Szczególniej zalecają go lekarze w Algieryi i w okolicach 
podzwrotnikowych. Dajemy kalomel albo w wziątkach mniejszych 
(gr. j —jj, co 2—3 godziny), albo też w ten sposób jak przy tyfusie, 
to jest raz na dzień po 9 j3 — j, (u dzieci gr. v pro dosi), poprzednio je
dnak stosujemy upusty krwi. Często potem następują obfite zielone 
wypróżnienia, chory uczuwa ulgę, bóle i napierania zwalniają, po- 
czem przechodzimy do prostej Mixt. oleos. łub Infus. rad. ipecacuanh. 
z makowcem. Zamiast kalomelu zalecano wcieranie szarej maści ( § j  
pro die) w uda (R ig ie r). Dyeta powinna być bardzo ścisłą; można 
pozwolić tylko na wodzianki, gotowane owoce i świeże winogrona, je
żeli te nie zwiększają boleści i wzdęcia. Dobre usługi oddają nieraz 
letnie kąpiele.

3) D y s e n t e r y a  z c h a r a k t e r e m  t y f o i d a l n y m  (asteni- 
czna). Leczenie opiera się na tych samych zasadach jak przy tyfusie. 
Jedni zalecają dawać z początku duże wziątki kalomelu, drudzy za
chowują się więcej wyczekująco, przepisują Aq. oxymur. lub kwas 
solny w rozczynie klejkim, a obok tego przemywanie skóry wodą 
chlorową. F. F r a nk ,  opierając się na wieloletniem doświadczeniu, 
radzi nie zwlekać z podaniem makowca w zawiesinie lub odwarze sa- 
lepu, a nawet przy znacznem napieraniu zastrzykuje podobne roztwo
ry  do odbytnicy. Przy gwałtownych bólach brzucha, chwali okłady 
suche lub mokre, przyparki z ziół aromatycznych skropionych winem, 
albo też środki drażniące skórę. Jeżeli siły coraz więcej upadają, należy 
się uciec do środków pobudzających jako to: kamfory, Infus. va- * i

ca, octanu ołowiu lub azotanu srebra. Utrzymuje, że przy tej metodzie 
w ciągu 5-iu lat ani jeden z jego chorych nie zmarł na dysenteryę. (?)

1) E h r e n r e i c h ,  P.  Vereinszeit. 29. 1853. M o n d i e r e  (Gaz. 
med. 1839. N. 47) zaleca jako napój świeże białko, w ciągu 24-ch godzin cho
ry zużywa 24 — 30 sztuk ja j. Flaszka napoju takiego zawiera: 2 funty zwy
czajnej wody, białko z 6-u ja j ,  dobrze w wodzie rozmięszane, 3 q  Syr. Sachar.
i nieco Aq. flor. aurantior. Jednocześnie lawatywy z wody z białkiem (1 — 1 1/2 
ja j na raz). Utrzymuje, że sam i wielu z lekarzów, przekonali się o skutecz- 
nem działaniu tej metody, która dostarcza wynagrodzenie za białko utracone 
w wypróżnieniach. (?)
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lerian, arnicae, serpentariae, angelicae, preparatów amoniakal
nych, piżma, wina i mocnego rosołu., których działanie można 
podtrzymywać letnią kąpielą. Przy zbyt obfitych krwotokach z kisz 
ki stosujemy lawatywy ściągające z Arg. nitr., Ferrum chlorat., lub 
Plumb. acet, z makowcem, z ol. Therebint., wody chłodnej, a do we
wnątrz dajemy octan ołowiu (6 — 8 gr. w ciągu 24 godzin). Leczenie 
przewlekłych biegunek po przebyciu ostrej dysenteryi niczem się nie 
różni od terapii zalecanej przy gruźlicy kiszkowej 1). Gdyby nawet 
choroba nie przyjęła przebiegu przewlekłego, należy po ustąpieniu 
ostrych objawów zachowywać jak najściślejszą dietę, zwłaszcza jeżeli 
wypadek był ciężkim. Bez względu na duży apetyt pacjentów oraz 
potrzebę wynagrodzenia utraconych sił i soków, chorzy powinni je
szcze parę tygodni po ustąpieniu objawów dysenterycznych zachowy
wać dietę ścisłą. Pozwalamy na klejkie zupy, lekki bulion i odrobi
nę białego mięsa. Najmniejszy błąd w dięcie może sprowadzić groź
ny powrót choroby.

Zmiany anatomiczne błony śluzowej odbytnicy zupełnie podobne 
do dysenterycznych, to jest polegające na wysięku błonicowym i jego 
rozpadzie zdarzają się przy niektórych chorobach ogólnych, mianowi
cie przy ropnicy, ostrych wysypkach, gorączce połogowej, tyfusie, 
cholerze i t. p. Podobnego rodzaju wtórna błonica, jak ją zwyle na
zywają, bywa połączona z wysiękowemi zapaleniami błon śluzowych 
i surowiczych i tworzy tylko jedno ogniwo w łańcuchu zmian, spowo
dowanych przez chorobę ogólną. Wtórna błonica za życia chorego 
może się nie zdradzać żadnym objawem, zwłaszcza gdy nie jest zbyt 
obszerną, a sama choroba główna szybko kończy się śmiercią. Przy 
znaczniejszem rozszerzeniu i natężeniu sprawy zapalnej, oraz przy 
powolniejszym przebiegu choroby ogólnej, mogą występować praw
dziwe objawy dysenteryi, zmienione rozumie się pod wpływem cho
roby pierwotnej, która zresztą sama przez się warunkuje rokowanie 
i leczenie 2).

1) D e l i o u x  (B u lle t. de ther. D ec. 1 8 5 2 ) zaleca lawatywy z roztworu 
jodku potassu z dodaniem nalewki jodowej ( 1 — 2 części K a l. hydrojod., 10 —
20 części T inc t. jod i. 200 — 250 części wody), poprzednio jednak należy dać 
zwyczajną wypróżniającą lawatywę. Dobre działanie tego środka stwierdza 
C h a p u i s  z Martyniki (G a z . de P a r is . 47 . 1 8 5 3 ). Jako następstwa lawatyw 
jodowych mogą występować chłodne poty, palenie w odbycie i kiszkach, rżnię
cie, a gdy płyn długo zostaje w odbytnicy, nawet smak jodowy w ustach. N a
stępnie można wykazać obecność jodu w moczu.

2) B a m b e r g e r  1. c. p. 419.
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2) M e l a e n a  i n fan t um.

Do rzędu krwotoków z błony śluzowej kiszek zaliczamy i te, 
które występują u dzieci nowonarodzonych i noszą nazwę ,,melaena 
infantum". Występują zwykle u dzieci w parę dni lub tygodni po 
urodzeniu. Krwawienie zjawia się pospolicie po uprzedniem prawidło- 
wem oddaniu smółki, krew odpływa obficie, jest płynną lub ściętą; 
krwawienia podobne następują szybko po sobie, przyczem odchodzi 
jeszcze nieco smółki (meconium). Niekiedy nawet przyłączają się 
i womity krwawe. W ciągu 24 godzin krwotok dosięga szczytu, po
tem wolnieje nieco, niekiedy jednak trwa 5 do 7 dni, a następstwem 
jego są wybitne objawy niedokrewności. Brzuch przytem zostaje 
w stanie prawidłowym. W 23-ch wypadkach, opisanych przez Ril- 
l i e t ’a, 1) 12 razy nastąpiło wyzdrowienie a 11 razy śmierć. U dzie
ci uratowanych osłabienie trwało przez czas bardzo długi.

Przy sekcyi znajdujemy znaczne wypełnienie żył brzusznych, 
przekrwienie kiszek oraz massę krwi wylanej w ich wnętrzu, ale ni
gdzie nie spotykamy znacznych uszkodzeń naczyniowych. Schul-  
l e r  * 2) w trzech wypadkach znalazł na błonie śluzowej kiszki grubej 
wyniosłości okrągłe, czerwone, ruchome, twarde, wielkości grochu 
lub ziarn soczewicy, które pod względem kształtu i rozmieszczenia 
zdają się odpowiadać gruczołom samotnym. W środku ich dostrzegł 
płaskie zagłębienie wielkości ziarna konopnego (bez utraty tkanki), 
a przy przecięciu wypływa płyn czerwony, zawierający ciałka krwi.

Przyczyny tych krwotoków nie są nam znane, być może że po
wodem jest wadliwe krążenie w obiegu pępkowym i wątrobo- 
wym, z drugiej strony możnaby przypuszczać istnienie pewnego za
każenia krwi, na co szczególniej zwraca uwagę Ril l ie t  3) w jednym 
wypadku u bliźniąt. U obódwojga niemowląt objawy były też same, 
urodzone wcześniej miało krwotok kiszkowy tylko, gdy tymczasem 
u drugiego z bliźniąt przyłączyły się i womity krwawe. Po mocnych 
krwotokach niemowlęta szybko przyszły do siebie, u jednego nawet 
trawienie już po upływie 24 godzin uporządkowało się zupełnie,

1) Gaz. med. 1848. N. 53.
2) Wiener Zeitschrift. XI. 1. 1854.
3) Schweitzer. Zeitschr. f. Med. Jan. 1850. 2.
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u drugiego przy opukiwaniu znaleziono stopienie w lewem podżebrzu 
(obrzmienie śledziony?). S c h a lle n m u 1le r  1) widział podobne 
krwotoki u czwartego i piątego dziecka tychże samych rodziców. 
Pierwsze wyzdrowiało, gdy tymczasem drugie umarło w 51 godzin 
po urodzeniu w skutek krwotoków. Zbyt wczesne podwiązanie sznur
ka pępkowego (Kiwisch)  zdaje się nie wywierać żadnego szkodli
wego wpływu. B o d n a r  odróżnia dwojakie krwawienie, to jest 
pierwotne, zależące od przekrwienia żołądka i kiszek, oraz wtórne 
polegające na rozkładzie krwi, uszkodzeniach błony śluzowej, utru- 
dnionem odpływie żylnym skutkiem wrodzonych wad sercowych 
i zaniku płuc.  2)

Za całe pożywienie dajemy niemowlętom chorym parę łyżeczek 
mleka lub wody ocukrzonej; oprócz tego należy położyć chłodne okła
dy na brzuch, dawać lawatywy z wody chłodnej lub roztworu ałunu 
( 3 j — 3 jj na, 3 IV), do wewnątrz również roztwór ałunu (gr. 8—10 
na §  jjj Aq.) Świeże, czyste powietrze jest warunkiem koniecznym, 
aby oddechanie nabrało energii i tym sposobem wpłynęło na usunię
cie żylnego zastoju w naczyniach jamy brzusznej. Przy znacznem 
osłabieniu należy dać środek pobudzający, zwłaszcza piżmo. Zresztą 
wypadki podobne nie są znowu zbyt częste. Jako przykład przyta
czamy następującą obserwacyę Mol la .  3)
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Pierwiastka 2 2 -letnia, silnie zbudowana, urodziła szczęśliwie zdrową dziew
czynkę, w lecie 1833 roku. W  dziewięć godzin po urodzeniu dziecko za
częło być niespokojnem i dostało womitów, przyczem wyrzuciło ciemną płynną 
krew, zmięszaną ze śluzem, w ilości łyżki stołowej. Ponieważ womity krwawe 
powtórzyły się po upływie pół godziny, a nadto dużo skrzepów odeszło przez 
odbyt, wezwano pomocy lekarza. Ton znalazł dziecko bardzo blade, ze zniżo
ną ciepłotą, z brzuchem miękkim ale nieco wzdętym, tętnem zaledwie wyczu- 
walnem i przyśpieszonem oddechaniem. Krew wydalona przez odbyt była 
lepką, smolistą, czarniawą, i zawierała nieco tylko smółki. Z przyczyny wiel
kiego upadku sił zalecono: Moschii gr. j j , S y r . m annat. 3 j , A q. flo r . aurant. 
3  jj , co pół godziny po łyżeczce. Chłodne kończyny dolne zawinięto w ogrza

ną flanelę, a na brzuch położono ciepłe aromatyczne okłady. Rano w dniu 
następnym stan dziecka był bardzo wątpliwym, twarz zapadnięta, blada, koń
czyny chłodne, tętno nie daje się już wyczuwać, oddech jednak prawidłowy, 
a brzuch jest miękkim i ciepłym. Dziecko do tej pory, to je s t w ciągu 2 4-ch 
godzin, miało 5 razy womity krwawe, a 7 razy takież stolce, w ogóle utraciło

1) W u r t .  C o rre sp o n d en z .-  B la tt. 21. 1853.
2) K ra n k h e it. d e r  S aug lin g e . W ie n . 1850. I p. 85.
3) Preuss. Vereinszeit. 1837.  N.  11.
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krwi 13 — 16 łutów. Od pięciu godzin womity i stolce krwawe ustały, a na 
pieluszkach zauważono nieco smółki. Leczenie prowadzono dalej w sposób 
poprzednio wskazany, a ponieważ dziecko z przyczyny osłabienia ssać nie mo
gło, dano jako pokarm wodę z cukrem, mleko z wodą, oraz nieco rosołku 
z kurczęcia z żółtkiem. Na trzeci dzień stan się nieco poprawił, ciepłota pod
nosi się. dziecko zaczyna oddawać kał, zmięszany ze śluzem i prążkami krwi. 
Po upływie 14 dni niemowlę przyszło zupełnie do zdrowia.

Groźniejszem daleko jest krwawienie, powstające u małych nie
mowląt skutkiem wpochwienia kiszki.

3) Wp o c h w i e n i e  k i s z k i  u n i e mo wl ą t
(Innaginat io neonatorum.).

Wpochwienia kiszek u dzieci, zwłaszcza chłopców, 1) w ciągu 
pierwszogo roku życia zdarzają się daleko częściej, aniżeli u osób do
rosłych. Po największej części kątnica i kiszka wstępująca i poprze
czna zostają wsunięte do kiszki zstępującej i zgiętej, a nawet aż do 
odbytnicy; niekiedy znowu wpochwieniu ulega dolny koniec jelita 
biodrowego wraz z odpowiednią częścią krezek. W wielu wypadkach 
zwraca naszą uwagę ta okoliczność, że brakuje zrostów pomiędzy 
częścią wsuniętą i pochwą, co bywa powodem, że część wpochwiona 
łatwo daje się wyciągnąć, z wyjątkiem w tych razach, gdzie po upły
wie długiego czasu część wpochwiona ulega zgorzeli.

Jednakże i u niemowląt zaciśnięcie kiszki wpochwionej bywa 
bardzo silne, jak o tem przekonywa obserwacya F o rc k e ’go, który 
u dziecka 14-tygodniowego, widział tak mocne zaciśnięcie wpochwio
nej kiszki grubej w kiszce zgiętej, iż niepodobna było bez przecięcia 
zrostów wyprostować kiszki. Tenże sam autor przytacza jeszcze 
drugą podobną obserwacyę. Objawy wpochwienia u dzieci są tak 
różne od objawów towarzyszących wpochwieniu u osób dorosłych, 
i przedstawiają tyle podobieństwa do dysenteryi, lub zapalenia błony 
śluzowej kiszek, że ze względów klinicznych uważałem za stosowne 
pomieścić opis choroby, po rozebraniu przypadłości dysenterycznych. 
Po uprzedzających rżnięciach, biegunce i zaparciu, albo też nagle bez 
żadnej wyraźnej przyczyny (czasami po mocnych poruszeniach ciałem l

l) Z  25 niemowląt, ulegających temu cierpieniu, tylko troje było pici 
żeńskiej. ( P l a th ,  de invaginatione neonatorum. Berolini 1855).
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dziecka, kołysaniu lub unoszeniu w górę), dziecko zaczyna krzyczeć, 
co się powtarza napadami, i dostaje womitów; wyrzuca z łatwością 
płyn wodnisty lub lepki, zabarwiony żółcią, a przytem wszystko co 
tylko przyjmie do wewnątrz, nawet mleko osoby karmiącej, dawane 
w małej ilości. Jednocześnie przytem niemowlę jest bardzo niespo- 
kojnem, twarz ma zmienioną, podobnie jak przy napadzie cholery. 
Zawsze prawie przytem następują wypróźnionia śluzowe, lepkie, zmię 
szane ze krwią w różnej ilości. Niekiedy wypróżnienia pod wzglę
dem ilości są bardzo nieznaczne, zawierają żyłki krwi i powtarzają 
się 15—20 razy na dobę, zupełnie tak samo jak przy biegunce krwa
wej. W innych znowu razach krwawienie jest znaczniejszem, wy
próżnienia składają się prawie z samej krwi i to w takiej ilości, że 
przypuszczamy wystąpienie dużego krwotoku kiszkowego. 1) Przy
tem brzuch jest bardzo nieznacznie tylko wzdętym, mało wrażliwym 
na ucisk, ciepłota mało podniesiona, a pragnienie powiększone. Po 
kilkodniowem trwaniu stanu podobnego, może nastąpić zaparcie stolca 
a nawet womity kałowe, co jednakże nie bywa objawem stałym. 
Czasami przy badaniu brzucha znajdujemy guz ciastowaty, kształtu 
walcowatego, dający przy opukiwaniu ton tępy; guz podobny najczę
ściej odpowiada kierunkowi przebiegu kiszki grubej, znajduje się 
w dole biodrowym lewym, a czasami dochodzi aż do odbytu i wystę
puje na zewnątrz. W jednym wypadku P la th ’a można było na 1 
cal powyżej zwieracza wyczuć wyraźnie określoną guzowatość. 
A b e r c r o m b i e  widział u dziecka podczas mocnego napierania wy
stąpienie przez odbyt guza dużego, ciemnego, krwawiącego; guz dał 
się łatwo odprowadzić, po wprowadzeniu jednak palca i zgłębnika do 
odbytnicy przekonano się, że była to kiszka wpochwiona. 2) W ra
zach podobnych lawatyw dawać wcale nie można, albo też płyn zaraz 
po zastrzyknięciu zostaje wypchniętym, wśród mocnych napierać. Siły 
coraz bardziej upadają, tętno znika, kończyny ziębną. Twarz zapa
dnięta i zmieniona dziwnie odbija od ogólnej tuszy ciałka, które ma
łej ulega zmianie; dziecko nareszcie umiera wśród śpiączki lub napadu 
kurczów. Daleko rzadziej następuje wyzdrowienie, przyczem objawy 
zwalniają, nigdy jednak część wpochwiona nie ulega wydaleniu, jak 
to widzimy u dzieci starszych i osób dorosłych. Za znak pomyślny
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1) O pochodzeniu krwawienia w razach podobnych wspominaliśmy już 
wyżej, mówiąc o wpochwieniu kiszek u osób dorosłych.

2) F o r c k e  1. c. p. 3 5 i 37; Transact. of the path. soc. of London. 
V III. p. 179.
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dla rokowania należy uważać zaparcie następujące po kilku krw a
wych wypróżnieniach.

Najważniejszym objawem choroby są, wedle twierdzenia wszyst - 
kich badaczów, krwawe wypróżnienia z przewodu kiszkowego. One 
to wyróżniają wpochwienie od ostrego zapalenia kiszek; przy dysen- 
teryi, która rzadko niezmiernie zdarza się u niemowląt, brakuje upar
tych womitów, towarzyszących zwykle wpochwieniu. Opisane wy
żej krwawe wyróżnienia (Melaena) różnią się pod względem ilości 
krwi wydalanej, rzadko towarzyszą im womity krwawe, a upadek sił 
i niedokrewność występują bardzo prędko. L e c z e n ie zupełnie po
dobne jak przy wpochwieniu kiszki u osób dorosłych. Zachwalają 
bardzo wdmuchiwanie powietrza mieszkiem przez długą elastyczną 
rurkę, wprowadzoną do odbytnicy; W ood 1) i M i t c h e l l 2) uży
wali tej metody z pomyślnym skutkiem. G e l m o 3) w inny sposób 
wyleczył dziecko ośmiomiesięczne, u którego na 2  1/2' powyżej odby
tu można było wyczuć kiszkę wpochwioną z otworem przeciągniętym 
w jedną stronę. Dziecko ułożono na boku z uniesioną ku górze mie
dnicą, poczem zaczęto dawać lawatywy z wody, „powstrzymując od
pływ wody zastrzykniętej za pomocą ściskania pośladków i zatyka
nia kiszki.“ Jednocześnie kazał ugniatać brzuch od dołu ku górze 
w kierunku kiszki wsuniętej. Po siódmej lawatywie, guz powrózko- 
waty, dający się wyczuć z lewej strony, zniknął zupełnie, przyczem 
słychać było szmer, natychmiast potem odeszły gazy, a wkrótce na
stąpiły wypróżnienia kałowe. O innych metodach, mających na celu 
usunięcie wpochwienia drogą mechaniczną, mówiliśmy już wyżej, oce
niając przytem wartość wszystkich metod zalecanych. Pomieszczamy 
jeszcze opis dwóch podobnych operacyi dokonanych z pomyślnym 
skutkiem przez N is s e n ’a. 4)

Pierwszy wypadek zdarzył się u 9 -miesięcznej dziewczynki, u której na
stąpiło wpochwienie kiszki grubej. Wynicowana kątnica wystąpiła na 1 1/2 
cala z odbytu i przez trzy dni była poczytywaną za narośl polipowatą (!), k tó
rą bezskutecznie usiłowano wyciągnąć, a ż  dopiero N i s s e n  zrobił właściwe 
rozpoznanie. Ponieważ gruby kawał kiszki wpochwionej dawał się łatwo od
prowadzić do odbytnicy małym palcem, przeto N i s s e n  napuścił oliwą małą 
gąbeczkę, umieszczoną na końcu sondy przełykowej i wprowadził takową z łat-

1) Arch. gen. 1836.  2 Ser. T. X II  p. 240.
2) Gaz. med. 1838.  p.  218.
3) Jahrb . f. Kinderheilk. 18 62. Zeszyt 3. p. 17 5.
4) O p p e n h e i m a  Zeitschr. f. d. ges. Med. T. XIX Zeszyt 2.
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wośeią do odbytu. Czuł wyraźnie ręką położoną na brzuchu, że sonda popy- 
chając przed sobą część wpochwioną, przesuw ają przez kiszkę zstępującą, po
przeczną a nawet i górną część kiszki wstępującej. Potrzymawszy przez chwi
lę sondę nieruchomo w kiszkach, następnie jak  najostrożniej wyprowadził ją  
na zewnątrz. Guz znikł z dołu biodrowego, ale wkrótce znowu się pojawił. 
Powtórzono odprowadzenie natychmiast, co okazało się niezbędnem jeszcze ra 
zy parę w ciągu dnia; nakoniec po ostatni cm usiłowaniu zastrzyknięto do k i
szek chłodną wodę, co przeszkodziło nowemu wpochwieniu. Dziecko wkrótce 
przyszło do zdrowia i nie uległo powtórzeniu się choroby, o czem mógł się 
przekonać N i s s a n ,  widząc dziewczynkę w sześć lat później.

U chłopca licząeego lat 2  1 /2 ,  po wystąpieniu objawów właściwych
wpochwieniu, N i s s e n  zauważył z lewej strony brzucha miękkiego i niebo- 
lesnego, tuż obok pępka guz podłużny, sięgający aż do miednicy, bolesny przy 
dotknięciu, wielkości ja ja  kurzego. Po bezskuteczncm stosowaniu różnych 
środków, N i s s e n  w sposób wyżej przytoczony wprowadził do odbytnicy son
dę przełykową, przytem udało się wypchnąć kiszkę zasuniętą o tyle, żo wyraź
nie można było wyczuć gąbkę osadzoną na sondzie z prawej strony pępka. 
Co dwie godziny dawano po dwie lawatywy z chłodnej wody i położono okład 
lodowy na brzuch; do wewnątrz przepisano roztwór Plumb. acetici. W  parę 
godzin potrzeba było powtórzyć odprowadzenie. Lawatywy dawano przez 
dwa dni z rzędu, poczem guz już więcej nic wystąpił.  l)

4) Ch o r o b y  o d by t n i c y .

Wielokrotnie już wspominaliśmy o krwawieniach z odbytnicy, 
mianowicie przy raku, przy istnieniu szczelin lub owrzodzeń połą
czonych ze zwężeniem, oraz przy upartem zaparciu stolca, gdy twar
de kawałki kału przesuwając się z trudnością przez odbytnicę, ranią 
błonę śluzową i wywołują krwawienie; 1 2) nakoniec krwotoki zdarza
ją się przy dysenteryi, gdy odbytnica ulega znacznym zmianom. 
W niektórych razach zdaje się, jak gdyby przyczyną krwawienia był

1) Porównać należy jeszcze pouczający artykuł R i l l i e t ’a w Gaz. 
des hop. 1852, oraz pracę H e c k e r a  w Verh. der Gesselt. f .  Geburtshulf e in 
Berlin. T. VIII  z dołączonym do niej rysunkiem. Z prac dawniejszych za
sługuje na uwagę artykuł G o r h a m ’a w 3-im tomie Guy Hospit. Reporter.

2) Mechaniczne uszkodzenie błony śluzowej powstaje tern łatwiej, gdy 
w twardych kawałkach kału znajdują się ciała obce drażniące, naprzyklad oście 
ryb, kawałki kości i t. p. Jeden z moich pacjentów, mężczyzna zresztą silny
i zdrów, wiele tylko razy je  jarząbki lub skowronki, gryząc przytem kości, do
staje gwałtownych boleści w odbytnicy podczas oddawania stolca w 21 godzin
później. Po długich cierpieniach oddaje massę okruchów kostnych pomięsza- 
nych z kałem, przyczcm dosyć często pojawia się krwawienie.
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nieżyt, umiejscowiony w samej odbytnicy, jak o tem przekonywają 
następujące wypadki.

W Czerwcu 1861 roku zasięgała mej rady pewna młoda dama, która 
przedtem cieszyła się dobrem zdrowiem, od lat trzech jednak po przebyciu 
ostatniego ciężkiego porodu, cierpi na krwotoki z odbytnicy. W ciągu dnia 
raz lub dwa razy wśród napierania oddaje niewielką ilość czystej, ciepłej krwi, 
która niekiedy wypływa w takiej ilości, że broczy całą koszulę, niekiedy znowu 
krew bywa domięszaną do kału, bez względu czy ten je s t twardym lub mięk
kim, albo też krwawienie następuje przed lub po oddaniu stolca. Szczegól
nym zbiegiem okoliczności lekarze nigdy nie mogli przystąpić do zbadania od
bytnicy, nawet stolce oglądali dosyć pobieżnie, a tymczasem ciągła utrata krwi 
coraz bardziej podkopywała siły i zdrowie pacjentki. Przy śledzeniu palcem 
w odbytnicy nie wykryłem obecności guzów hemoroidalnych, ani też miejsc 
szczególnie bolesnych. Po uśpieniu chorej, zaprowadziłem w obecności 
Dr. W i l m s ’a wziernik odbytniczy, przyezem przekonaliśmy się o znacznem 
spulchnieniu, obrzmieniu i zaczerwienieniu błony śluzowej, która krwawi przy 
wprowadzeniu palca lub wziernika. Lawatywy z roztworu ałunu ( 3 j j  na 
3  Vj Ag.) sprowadziły zupełne uleczenie w ciągu dni 1 4 -tu.

Drugi wypadek miał miejsce u kobiety 23-letniej, która po odbyciu 
przed rokiem bardzo ciężkiego porodu, zaczęła cierpieć na krwawienie z odby
tnicy, towarzyszące zwykle oddawaniu stolca. Ponieważ cierpienie nie trwa 
zbyt dawno, a ilość krwi utracana na raz nie jes t znowu dużą, chora przybyła 
do nas o poradę w stanie daleko lepszym, aniżeli pacjentka poprzednia. G u
zów hemoroidalnych i w tym razie nie napotkaliśmy, a lawatywy z ałunu 
i w tym wypadku zostały zastosowane z najpomyślniejszym skutkiem.

W wypadkach tych zapewne nieżyt był następstwem długiego 
uciśnięcia kiszki przez główkę dziecięcia, z czasem stał się chroni
cznym i dał powód do obfitych krwawień. Przytoczone wyżej histo- 
rye chorób uczą, jak postępować wypada w razach podobnych.

Środki wewnętrzne nic doprowadzają rozumie się do żadnego re
zultatu. Gdyby działanie ałunu okazało się zbyt słabem, można 
użyć do lawatyw z taniny, półtorochlorku żelaza lub innych środków 
ściągających, a w ostatnim razie wypadnie chorego zachloroformować 
i po wprowadzeniu wziernika, zastosować przyżeganie błony śluzowej.

Do przyczyn powodujących krwawienie z odbytu należą także 
narośle polipowate. Jeżeli u chorego, zwłaszcza też u dziecka (w tym 
wieku narośle polipowate błon śluzowych zdarzają się najczęściej) 
bywa wypływ krwisto-śluzowy lub krwawienie z odbytnicy, co się 
regularnie powtarza po oddaniu stolca, nie należy zaniedbywać do- 
kładnego wybadania kiszki. Przedewszystkiem należy samemu być 
obecnym raz chociaż przy oddawaniu stolca, udaje nam się przytem 
widzieć wysuwanie z odbytu niewielkiego, czerwonego guza, wielkości 
wiśni lub maliny, guz ten krwawi na powierzchni, a po wypróżnieniu
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albo sam usuwa się do odbytnicy, albo też z łatwością daje się odpro- 
wadzić palcem. Jest to narośl polipowata osadzona szypułką na bło
nie śluzowej, która przy wydymaniu się zostaje wypchniętą, a przez 
przechodzący twardy kał uszkodzoną na powierzchni, dając tym 
sposobem powód do krwawienia. Jeżeli tym sposobem niepodo
bna przekonać się o obecności polipa, można go jednak wyczuć i obejść 
palcem wprowadzonym do odbytnicy, gdyż narośl zwykle znajduje 
się nisko, 1 1/2 - 2 cali powyżej otworu stolcowego; zresztą możemy 
ją jeszcze lepiej widzieć, wprowadziwszy wziernik odbytniczy. W nie 
których razach narośl nie daje się odprowadzić, ale przez czas dłuższy, 
nawet przez dni parę, sterczy z odbytu, przyczem obrzmiewa z przy
czyny zaciśnięcia szypułki przez kurczący się zwieracz odbytu. Gdy 
zaniedbamy badania i pozostawiamy krwawienie bez użycia żadnych 
środków, lub fałszywie je tłomaczymy, wtedy z biegiem czasu roz
wija się niedokrewność, bladość cery, osłabienie, bicie serca, zawro
ty głowy, a nawet przyjść może do brzmienia kończyn dolnych. 
Czasami wyleczenie następuje bez żadnej pomocy. Cienka szypułką 
narośli przy oddawaniu kału rozrywa się, polip zostaje wydalonym, 
na co ani mały pacjent, ani też jego rodzice nie zwracają uwagi. 
W każdym razie będzie daleko rozsądniej, jeżeli nie czekamy na na
turalne usunięcie narośli, gdyż to wymaga .nieraz bardzo długiego 
czasu, dlatego też należy go usunąć za pomocą noża lub przez nałoże
nie pętli odciskającej. 1)

Nakoniec przystępujemy do krytycznego opisu krwawień, zna
nych w ogóle pod nazwą „hemoroidalnych“. Korzystam z tej sposo
bności, aby przedstawić moje poglądy, na chorobę noszącą nazwę 
„hemoroidy.

5) He mo r o i d y .

Postawmy przedewszystkiem pytanie: czy słusznem jest uwa- 
żać hemoroidy za sprawę chorobową? Pytanie to jest koniecznem 
w epoce, w której jedynie tylko sekcyi i doświadczeniu chcą przy
znawać prawo roztrzygania wszelkich kwestyi na polu medycyny 
praktycznej, w której, że tak powiem, należy do dobrego tonu odrzu
canie z podejrzliwym uśmiechem wszelkich tradycyi z dawniejszej

1) M e c k o l ,  B i l l r o t h, W a g n e r  i inni wykazali w naroślach po- 
lipowatych błony śluzowej odbytnicy massę. nowo-wytworzonych gruczołków 
śluzowych.
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epoki. Hemoroidy były właśnie owym cheval de bataille dawniejszej 
medycyny, przy pomocy którego śmiało przesadzano massę niezrozu
miałych przeszkód, tamujących drogę udatnym systemom, było to 
źródło mało znane, z którego wyprowadzono rozmaite zboczenia w u- 
kładzie krwionośnym i nerwowym. I dzisiaj jeszcze pewna frakcya 
kolegów, hołdująca dawniejszym kierunkom czyni toż samo, z pewną 
jeknak nieśmiałością, ze względu na wzruszenie przez nowsze do
świadczenia dawniejszych powag naukowych. Czyż jednak ze wzglę
du na nadużycia, mamy potępić całą naukę, znieść jednem pociągnię
ciem pióra całą tradyeyę, uświęconą przez najsumienniejszych i naj- 
bieglejszych dawnych lekarzów? Nikt się na to nie odważy zapewne, 
chyba ten tylko, dla którego nóż anatomiczny i drobnowidz stanowią 
jedynie zbawczy pierwiastek medycyny. Ostatecznie jednak rozstrzy
gnięcie kwestyi ważnej, czy hemoroidy są cierpieniem czysto miejsco- 
wem odbytnicy, czy też umiejscowieniem tylko ogólnej sprawy choro
bowej, znajduje się przeważnie, jeśli nie wyłącznie, w rękach leka
rzów zajmujących się praktyką w szerokim zakresie. Należałoby 
uskutecznić szereg obserwacyi ścisłych wspólnemi siłami wielu leka
rzów; zostawmy na stronie tradycye i przystąpmy do bezstronnego 
badania bez żadnego uprzedzenia. Nie należy się kontentować po
twierdzającą odpowiedzią na pytanie „czy są guzy w odbycie" lub 
„krwawienia,” i na tej zasadzie upatrywać związku z innemi zaburze
niami w ustroju, ciesząc się, że znaleźliśmy tym sposobem rozwiąza
nie kwestyi, o rzeczywistości której sami być może powątpiewamy. 
Potrzeba przeciwnie bez żadnej myśli uprzedniej obserwować objawy 
przebiegające jednocześnie, pamiętając zawsze na źródło błędów, o któ
rych zaraz mówić będziemy, przyjmujmy związek przyczynowy w tych 
tylko razach, gdy mamy dowody niezbite na jego istnienie. Ku te 
mu potrzeba wieloletniej ciągłej obserwacyi w praktyce stałej, przy 
której chory przez lat kilka może zostawać pod obserwacyą, jednem 
słowem niezbędną ku temu jest praktyka prywatna, a nic wyłącznie 
tylko szpitalna lub kliniczna, Cierpienie miejscowe, charakteryzują
ce hemoroidy polega na wytworzeniu się guzów hemoroidalnych i na 
wypływie krwi i śluzu z odbytu. Pierwsze, wedle najściślejszych 
badań, są po prostu ż y l a k a mi  (varices) żył odbytniczych. Żylaki 
te, wedle R o k i t a n s k y’ego (p. 368) „rozwijają się w licznych po
splatanych żyłkach przy końcu odbytnicy, które umieszczone w tkan
ce podśluzowej, otaczają wieńcem sam odbyt. W postaci guzików po- 
jedyńczych lub szeregu guzowatych obrzmień wystają po nad brzeg 
odbytu, albo kryją się w jego głębi, rzadko jednak zdarzają się nad
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zwieraczem zewnętrznym. Z początku są bardzo małe, z czasem je
dnak dochodzą do wielkości ziarna grochu, fasoli lub orzecha lasko
wego i włoskiego. Przy każdem wypróżnieniu guziki zostają wyp
chnięte, kiszka przez to wypukła się razem z niemi, ulegają zaciśnięciu 
w odbycie, skutkiem czego przyjmują niekiedy kształt szypułkowa- 
ty 1). Im częściej ulegają obrzmieniu, tembardziej pokrywająca je 
błona śluzowa kiszki zamienia się w fałdę wydłużoną, sterczącą po za 
brzeg odbytu; jeżeli przytem bywały zapalenia, wtedy niepodobień
stwo myśleć o zniknięciu guzików, pomieszczonych w tkance łącznej 
modzelowatej, mogą się ono powiększać, ale nigdy się nie zmniejszą.— 
Guziki hemoroidalne tworzą z początku woreczki okrągłe, pojedyncze, 
później dopiero zamieniają się w jamki zatokowate, podzielone we 
wnętrzu przegródkami. Przylegają bardzo mocno do błony śluzowej 
kiszki grubej. Tkanka łączna rozdzielająca guziki ulega podobnie 
jak i błona śluzowa przekrwieniu, któro od czasu do czasu potęgując 
się aż do zapalenia, sprawia przerost i stwardnienie tkanki łącznej, 
oraz ścian żylnych. Zapalenie w guziku hemoroidalnym sprowadza 
zamknięcie i zniszczenie żylaka, często bardzo rozwijają się ropnie 
w tkance przyległej, żylak zostaje zniszczonym przez owrzodzenie, 
które nic oszczędza błony śluzowej i takową przedziurawia — 
powstaje zatem ostatecznie przetoka kiszkowa. Obok tego widzimy 
objawy następcze sprawy hemoroidalnej, to jest habitualne przekrwie
nie błony śluzowej odbytnicy, połączone z krwawieniami, wysiękiem 
ropnym, wypadnięcie kiszki, przerost źwieraczów, owrzodzenie powy
żej guzików; powstają owrzodzenia hemoroidalne odbytnicy, które 
przegryzając ściany żylaków, a nawet i drobnych tętniczek, dają po
wód do znacznych krwotoków.“ Błona śluzowa odbytnicy bywa
przytem zwykle rozpulchnioną, obrzękłą, fałdzistą, obfituje w naczynia 
i jest pokryta lepkim białawym śluzem, który zawiera dużo oddzielo
nego nabłonka. Wypływ tej wydzieliny stanowi tak zwane hemo
roidy śluzowe 2).

Powyższy opis anatomiczny zawiera prawie wszystko, co wiemy 
faktycznie o hemoroidach. Nadmienić jeszcze wypada, że żylaki opisa-

1) Dosyć często zdarzyć się może, że przy powierzchownem badaniu 
bierzemy za guziki hemoroidalne lepieże wyniosłe. Dlatego też należy zaw 
sze obejrzeć części płciowe i poznać w ogóle wszystkie objawy chorobowe. 
W razach wątpliwych rozstrzyga nakłócie guzika za pomocą cieniutkiego trój- 
grańca lub igły.

2) V i r c h ow, Archiv. V. 3. 1853.
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skoro ulegną mocniejszemu obrzmieniu i mocniej naprężą pokrywa
jącą błonę śluzową, albo też gdy spowodują zapalenie otaczającej 
tkanki łącznej, sprowadzają przykre dolegliwości około odbytu (swę
dzenie, kłócie, palenie i t. p.) występujące bez żadnego powodu, pod
czas siedzenia, a szczególniej przy oddawaniu stolca. Usiłowanie 
przepchnięcia twardych kawałków kału przez odbyt, otoczony mocno 
obrzękłemi lub będącemi w stanie zapalenia żylakami, może sprawiać 
takie boleści, że chory woli mieć zaparcie i nie chce oddawać stolca.

Kurczowe zaciśnięcia mięśnia zwieracza wzmagają dolegliwości 
do najwyższego stopnia, chory przytem drogą odruchu doznaje nie
znośnego napierania, które pod względem natężenia bywa tak gwałto- 
wnem, jak przy dysenteryi. Wśród takich okoliczności strzedz się 
wypada pomyłek, jak to np. miało miejsce u pewnego młodego czło
wieka, który był leczonym przez sześć dni na biegunkę krwawą. 
Uskarżał się głównie na mocne i ciągłe napieranie, przytem jednak 
zauważyłem, że oddaje stolce kałowe, zawierające wprawdzie prążki 
krwi, ale nigdy w takiej ilości jak to bywa przy dysenteryi. Go
rączki nie ma, chory jednak był mocno wycieńczonym z przyczyny 
ciągłego bólu w odbycie. Lekarz który rozpoznawał chorobę jako 
biegunkę krwawą, zapisał zawiesinę z makowcem, która powiększyła 
zaparcie, ale nie usunęła bynajmniej napierania bolesnego i palenia 
w odbytnicy. Badanie odbytu, którego przedtem nie dokonano, nie 
wykazuje na pozór nic szczególnego, palce jednak wprowadzony przez 
odbyt napotyka natychmiast na niezmiernie bolesne guziki, otaczające 
palec ze wszech stron, bolesność ich i podniesiona ciepłota świadczą 
o stanie zapalnym. Ponieważ wedle mego zdania, przyczyną owej 
„dysenteryi” było właśnie zapalenie guzów hemornidalnych, kazałem 
przeto postawić 15 pijawek do koła odbytu i podtrzymywać krwa
wienie przez dwie godziny w kąpieli parowej (nasiadowej), do we
wnątrz zaleciłem łyżkę Ol. ricini, chcąc usunąć zalegający jeszcze 
prawdopodobnie kał. Na drugi dzień znalazłem stan chorego znako
micie polepszony, napieranie i bóle ustąpiły zupełnie, wypróżnienie 
płynne, kałowe, bez żadnej domieszki krwi. Wypadek ten może je 
szcze służyć za przykład tak zanych „hemoroid wewnętrznych,” ma
jących siedlisko w głębi odbytu i dających się rozpoznać dopiero po 
wprowadzeniu palca lub wziernika odbytowego. Literatura lekarska 
przytacza kilka wypadków, w których rozszerzenia żył sięgały bar
dzo wysoko, bo aż do kiszki zagiętej.

Znaczne dolegliwości powstają i wtedy, gdy guzy wypchnię
te podczas oddawania stolca, ulegną zapalnemu obrzmieniu i zaci-
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śnięciu ze strony zwieracza. Sterczące, mocno napięte i ciemno
czerwone guzy nio znoszą najlżejszego dotknięcia. Pacjent nie mo
gąc ani siedzieć, ani chodzić, leży na boku, przyciągnąwszy jedną koń
czynę dolną ku miednicy, aby tym sposobem uchronić guzy od tarcia 
Ból i napieranie dosięgają przytem najwyższego stopnia; do tego 
przyłącza się bezskuteczne napieranie na pęcherz moczowy, a gdy 
cierpienie trwa dłużej, rozwija się stan gorączkowy, tętno jest twar- 
de i pełne, wkrótce jednak staje się małem i ściągniętem. Twarz bole 
śnie skrzywiona, a u osób drażliwych przyłączają się nawet zaburze
nia w układzie nerwowym, majaczenie, drgawki. Womity, czkawka 
i mocne wzdęcie brzucha wskazują niekiedy na zapalne podrażnienie 
otrzewnej. Nakoniec przy długo trwającem uwięźnięciu, guziki za
ciśnięte ulegają zgorzeli i zostają oddzielone, poczem zwykle niebez
pieczeństwo należy uważać za usunięto.

Oprócz guzów zajmują jeszcze naszą uwagę k r w a w i e n i a  he- 
m o r o i d a l n e. Oprócz prążków krwi pokrywających twardy kał 
i będących następstwem obrażeń błony śluzowej, następują od czasu 
do czasu prawdziwe krwotoki z odbytu, mogące występować nawet 
w przerwach pomiędzy dwoma kolejnemi wypróżnieniami, to jest zu
pełnie od nich niezależnie. Czasami ono właśnie stanowią jedyny 
objaw chorobowy. P. F r a n k  widział tego rodzaju wypadek u czło
wieka młodego, zdrowego zresztą, którego zastał rano w łóżku, pły
wającego we krwi własnej, chory nie znając swego cierpienia, nie 
wiedział nawet zkąd krwotok mógł pochodzić. Daleko częściej przed 
wystąpieniem krwawienia bywają objawy zapowiednie, tak zwane 
„molimma haemorrhoidalia,“ zależące od mocnego przekrwienia i zastoju 
w błonie śluzowej odbytnicy. Objawy te są: uczucie naciskania w 0 - 
kolicy krzyżowej, swędzenie, tętnienie i podniesienie ciepłoty w od
bycie, napieranie na stolec, a częstokroć i na pęcherz moczowy, połą
czone z trudnością oddawania moczu. Do tych objawów miejscowych 
mogą się przyłączać inne jeszcze, biorące początek w okolicach odle
głych ciała, jako to, ciężkość głowy, napady zawrotu, różne przypa
dłości dyspeptyczne, rozdrażnienie, bicie serca, zwolnienie lub przy 
spieszenie tętna, rznięcie brzucha, ból w okolicy grzbietowej i krzy
żowej, naprężenie prącia i pomazania nocne. Nagle w czasie odda
wania kału, a niekiedy i niezależnie od tego, następuje mniej więcej 
obfity krwotok z odbytu, poczem wszystkie dolegliwości znikają. Za
miast krwi wypływa niekiedy śluz ropiasty, zmięszany z krwawemi 
prążkami, lub płyn podobny do opłóczyn mięsnych. Jest to zzpewne 
wytwór wysiękowy, pomięszany z oddzielonym nabłonkiem i krwią
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wylaną z rozerwanych naczyń przekrwionej błony śluzowej. Wy
pływy śluzowe nigdy tak szybko i stanowczą nie usuwają przykrych 
dolegliwości jak wypływy krwawe, które usuwają przekrwienie bło
ny śluzowej i opróżniają przepełnione jej naczynia. Po największej 
części krwawienia nie są zbyt obfite i bywają wywoływane przez od
dawanie kału; niekiedy jednak najmniejsze wysilenie jest wystarcza- 
jącem do sprowadzenia krwotoku, który trwać może dzień cały, a cho
ry utraca przytem parę uncyi, a nawet funt cały krwi. W obec ta
kich warunków objawy niedokrewności koniecznie wystąpić muszą; 
chorzy po pewnym czasie dostają cery bladej, są mocno osłabieni, 
błony śluzowe przyjmują charakterystyczne zabarwienie, w naczy
niach szyjowych dają się słyszeć szmery anemiczne, a ostatecznie roz- 
wija się obrzęk tkanki podskórnej. Krwotok za pierwszym razem 
może być tak obfitym, że powoduje ostrą niedokrewność, chorzy wpa
dają w omdlenie, a przy braku stosownej pomocy mogą nawet umrzeć. 
W tym ostatnim razie krew zwykle nie pochodzi z przekrwionej bło
ny śluzowej, ale raczej z żylaka, którego ścieńczałe ściany uległy 
rozdarciu wspólnie z błoną śluzową.

Dalszy przebieg zależy zawsze od stopnia i obszaru zmian za
szłych w odbytnicy. Jeżeli mamy do czynienia tylko z przekrwie
niem błony śluzowej i prostem rozszerzeniem żył, wtedy nieznaczne 
już przekrwienie wystarcza, aby na czas jakiś usunąć wszystkie obja
wy miejscowe i współczulne; krwawienie nabiera wtedy istotnie kry
tycznego znaczenia, zupełnie tak samo jak krwawienie z nosa przy 
silnym nieżycie wyściełającej go błony śluzowej. Polepszenie nastę
pujące po krwotoku trwa tak długo rozumie się, dopóki napływ krwi 
do błony śluzowej i żylaków znowu się. nie wzmoże, poczem występu
ją znowu objawy zapowiednie, a po nich powtórne przełomowe krwa
wienie, powtarzanie się kolejne tych objawów przybiera charakter 
habitualny (tak zwane nor ma l ne ,  r e g u l a r n e  h e m o r o i d y  da
wnych autorów).

Przerwy pomiędzy jednem a drugiem przekrwieniem są bardzo 
różne; każdy też lekarz praktyk, zapatrujący się na fakta bezstronnie, 
przyzna, że typ czterotygodniowy, uważany dawniej za prawidłowy, 
jest dosyć rzadkim, wyjąwszy u kobiet, u których krwawienia homo- 
roidalne wypadają najczęściej jednocześnie z perjodem. W większej 
liczbie wypadków nie widzimy zupełnie typowego występowania, prze
ciwnie krwotoki następują w odstępach czasu nierównych, niekiedy 
tylko parę razy do roku, już to bez żadnej przyczyny, już też pod 
wpływem różnych bodźców, np. po nużącym tańcu, konnnej jeździe,
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nadużyciach in venere (wywołujących napływ mocny krwi do naczyń 
miedniczych), przy zbytnim upale (klimat) albo też przy używaniu 
wyskokowych napojów i drażniących potraw l).

Częstokroć krwawienie ulgę przynoszące, które już stanowi na 
wyknienie ustroju, nie jawi się dla przyczyn niewiadomych; wtedy 
objawy przekrwienia i zastoju w błonie śluzowej wzrastają coraz wię
cej, żylaki i otaczająca je tkanka łączna przechodzą w stan przewle
kłego zapalenia, co sprawia znaczne dolegliwości i prowadzi do na
stępstw, o których już wyżej była mowa (wypływ ropny, stwardnie
nie, wytworzenie ropnia i przetoki). Skoro raz tylko dojdzie się do 
tych zmian, wtedy już krwawienia tracą znaczenie krytyczne i są pro
stym objawem. Sie są już wytworem przekrwienia u szczytu natę
żenia będącego, któro tym sposobem samo się łagodzi, ale uważać je 
wypada za objaw towarzyszący przewlekłemu zapaleniu błony ślu
zowej lub istniejącemu owrzodzeniu. Z tej przyczyny kolejny wzrost 
i zwolnienie objawów znikają coraz wyraźniej, w miarę tego jak 
krwawienie następuje po dłuższych przestankach. Że te dolegliwości 
w kiszce prostej trwają bez przerwy, krwawienia mogą występować 
w każdym czasie, zwłaszcza po mechanicznem podrażnieniu przez zbi
te kawały kału; częstości obfitość krwawień może spowodować stosun
kowo szybko niedokrewność i wyczerpanie sił. Źródłem krwa
wienia bywa owrzodzenie błony śluzowej (tak zwany wrzód hemoroidal- 
ny kiszki grubej) wywołano przez zapalenie żylakowato rozszerzo
nej żyły. Owrzodzenie podobnego rodzaju leży w pobliżu zwieraczy, 
ma brzegi równe, a przez nadżarcie naczyń, nawet tętniczek, może 
sprowadzać silne krwotoki.

Opisany wyżej przebieg cierpienia hemoroidalnego nie zawsze 
bywa jednakowym. Częstokroć zdarza się widzieć u osób młodych 
wystąpienie guzów hemoroidalnych, które ulegają zapaleniu, sprawia
ją wiele bólu; po pewnym czasie jednak i bez krwawienia chowają 
się i znikają na zawsze, przyczem żadnych ogólnych zaburzeń w u- 
stroju nie spostrzegamy. Niektórzy znowu przez długie lata posia
dają żylakowato rozszerzone naczynia około odbytu, nie tracą jednak 
zupełnie krwi, jedynie tylko od czasu do czasu doznają bólu, gdy gu-

1) H abitualny nieżyt może się zaostrzać przy najróżniejszych cierpie
niach miejscowych i ogólnych zaburzeniach. Miejsce zajęte przez nieżyt jest 
owem locus minoris resistentiae, które pierwsze bierze udział w cierpieniu, i słu
ży następnie za punkt wyjścia dla wyrównania zaburzeń. (V i r c h o w ) .
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zy zostaną mocniej wypełniono i rozciągną zbytecznie błonę śluzową. 
Łatwo zrozumieć, że w razach podobnych istnieć muszą pewne od
mienne warunki we wnętrzu ustroju, dla wyjaśnienia których niezbę
dną jest rzeczą poznać sposób powstawania cierpień hemoroidalnych 
umiejscowionych w kiszce grubej.

J uż sam chód w postawie wyprostowanej uważanym by wa przez 
wielu za moment usposobiający do rozszerzeń żył odbytniczych, a to 
ze względu na prawa ciężkości. Przy ogólnem zdrowiu żyły koń
czyn dolnych nie ulegną rozszerzeniu, toż samo zapewe powiedzieć 
można o żyłach odbytnicy. Aby rozszerzenie nastąpiło, potrzeba, że
by istniała pewna przeszkoda w żyle wrotnej, która utrudnia odpływ 
krwi z żył odbytniczych. Jeżeli podobna przeszkoda trwa przez czas 
długi, wtedy przy ciągłym zastoju krwi zaczyna się rozwijać rozsze
rzenie żył 1). Siedliskiem utrudniającem odpływ krwi z żył odbytni
cy może być:

1) Serce. Utrudnione wlewanie się krwi do prawego przed
sionka przy cierpieniach serca, wywołuje za pośrednictwem żyły głó
wnej dolnej zastój w żyłach wątrobowych, te znowu w dalszym cią
gu oddziaływają na cały układ żyły wrotnej, a ostatecznie kończyć się 
musi na zastoju w naczyniach hemoroidalnych. Oprócz tego żyły he- 
moroidalne zewnętrzne, należące do układu rozgałęzień żyły głównej 
dolnej ulegają rozszerzeniu bezpośrednio przy zastoju w układzie ży
ły głównej. Ztąd łatwo zrozumieć, dlaczego przy chorobach serca 
żylaki hemoroidalno należą do tak częstych objawów.

2) P łuca . Przy wielu cierpieniach przewlekłych narządu odde- 
chania, połączonych ze zgęszczeniem miąższu, utrudniającem krążenie 
w rozgałęzieniach tętnicy płucnej, albo też zanikiem układu naczyń 
włosowatych, a zatem przy gruźlicy, rozedmie lub marskości płuc, pow
staje zastój w prawej połowie serca, który jak widzieliśmy powołu
je w dalszym ciągu rozszerzenie żył hemoroidalnych. Nie należy 
więc dziwić się, skoro przy wyszczególnionych cierpieniach płuc spo
tykamy się z żylakami w odbycie.

1) T r e i t z  (Prag. Vierleljahrsschrift. X. 1. 1853) zwraca jszcze 
uwagę na fałdy mięśniowe, złożone z komórek włóknisto-mięśniowych i usta
wione dokoła otworu odbytniczego na wewnętrznej powierzchni mięśnia zwie
racza. Pomiędzy temi włóknami mięśniowemi i błoną śluzową, krew może się 
nagromadzać i sprowadzić rozszerzenie żył. Tym sposobem wytwarza się ro
dzaj tkanki naprężającej się, której rusztowanie stanowią włókna gładkie mię
śniowe, a oczka pomiędzy niemi wypełniają żylakowato rozszerzone naczynia.
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3) W ą t r o b a .  Rozszerzenia żylakowate powstają w najdro
bniejszych rozgałęzieniach naczyniowych odbytu, skoro krążenie 
w żyle wrotnej ulegnie ograniczeniu z przyczyny cierpień wątroby. 
Szczególniej zatem z cierpieniem tem spotykamy się przy marskości 
wątroby, oraz przy zamknięciu pnia żyły wrotnej lub większych jej 
gałęzi wątrobowych.

4) Z a mk n i ę c i e  ż y ł y  g ł ó wn e j  dolnej  lub ż y ł y  k r e z 
kowej  dolnej ,  skutkiem zakrzepu lub ucisku ze strony guzowato
ści w jamie brzusznej pomieszczonej, ucisku przez chorobliwie zwyro- 
dniony i powiększony narząd jamy brzusznej lub nowotwór w kisz- 
kach, albo przed stosem kręgowym rozwinięty. Związek żył hemo- 
roidalnych z układem żyły głównej wyjaśnia powstawanie ich rozsze
rzenia przy zamknięciu żyły głównej. Do tej kategoryi należą guzy 
hemoroidalne, występujące podczas ciąży, a znikające zaraz po po- 
rodzie.

5) Z a p a r c i e  s tolca .  U osób miewających rzadko wypró
żnienia złożone z kału twardego, ten ostatni nagromadzony w kisz
ce rozszerzonej przez wywiązujące się guzy, musi wywierać ciągły 
nacisk na ściany kiszkowe i znajdujące się w nich żyły. Spowodo
wane tym sposobem zaburzenie w krążeniu, szerzy się na najdrobniej
sze korzenie żył odbytniczych i sprowadza ich rozszerzenie, ku czemu 
sprzyja jeszcze siedzący sposób życia osób podobnych. To nam tło- 
maczy, dlaczego hemoroidy tak często trapią ludzi dużo siedzących, 
uczonych, urzędników, szewców, tkaczów i t. d., którzy jednocześnie 
cierpią na zaparcie stolca. Do tego przyłączyć wypada wpływ wy
wierany przechodzeniem twardego kału, drażniącego mechanicznie 
błonę śluzową, mocne wydymanie się, przyczem fałdy błony śluzowej 
i znajdujące się w niej żyłki zostają wypchnięte na zewnątrz i zaci
śnięte przez zwieracz odbytu. Nie można się dziwić, jeżeli wśród po
dobnych warunków tworzą się guzy hemoroidalne i przekrwienie bło
ny śluzowej odbytu. Zaparcie stolca jest przyczyną choroby kiszki 
prostej, nie zaś odwrotnie, jak to utrzymuje publika i wielu lekarzów 
biorących rzeczy powierzchownie.

W pięciu przytoczonych kategoryach poznaliśmy massę przy
czyn powstawania żylaków i przekrwienia błony śluzowej w kiszce 
prostej. Do nich zależy jeszcze zaliczyć i te przyczyny, któro nie 
działają drogą zastoju, ale sprowadzają bezpośrednie podrażnienie kisz
ki, jak np. ciągła konna jazda, nadużycia płciowe, podnoszące na
pływ krwi do naczyń miednicy, pederastrya, przymiotowe cierpienie 
kiszki, nadużywanie środków ostrych rozwalniających, zwłaszcza alo-
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esu, przybyta dysenterya, choroby i zmiany położenia macicy, jajni
ków, pęcherza, które pośrednio albo przez nacisk na naczynia miedni
cy 1) sprowadzają przekrwienie wraz z jego następstwami w naczy
niach kiszki prostej. Jeżeli nie żałując starań, zbierzemy u każdego 
chorego z guzami hemoroidalnemi ścisłą anamnezę i będziemy zwracać 
uwagę na wszystkie wyżej wyszczególnione momenta etiologiczne, 
wtedy przekonamy się, iż w niezmiernie małej liczbie wypadków nie 
będziemy w stanie zdać sobie sprawy z powodów choroby. Dla wol
nego od przesądu badacza powstanie choroby da się bardzo prosto wy
jaśnić, nie potrzebuje on uciekać się w tym celu do przyjmowania ja
kiegoś cierpienia ogólnego, pewnej ,,dyskrazyi hemoroidalnej," jak 
się zwykli wyrażać.

Do rozpowszechnionej wiary w ogólną chorobę ustroju nie były 
wcale powodem cierpienia miejscowe odbytnicy, przeciwnie do poglą
du tego doprowadziła okoliczność, że po ustaniu krwawień, które się 
stały habitualnemi, po zniknięciu guzów lub nawet przy ich dalszem 
istnieniu bez krwawienia, obserwowano szereg dolegliwości najróżnoro
dniejszych w rozmaitych przyrządach, co w ścisłem stawiano związku 
z cierpieniem hemoroidalnem. Wyobrażano sobie hemoroidy „jako 
sprawę dyskrazyjną, której zadaniem jest wydalanie przy pomocy per- 
jodycznych krwotoków z żył odbytniczych substancyi zakaźnej, wy
twarzającej się w żyle wrotnej i przepełniającej całą krew; tym spo
sobem krew na czas pewien oczyszcza się, wewnętrzne przyrządy oswo
bodzone zostają od drażnienia przez krew złego składu, co trwa tak 
długo, dopóki substancya zakażająca nie nagromadzi się znowu w wię
kszej ilości.’' Taki stan nazywano hemoroidami prawidłowemu Za 
nieprawidłowe uważano wszystkie wypadki, „w których sprawa ina
czej się odbywa, gdzie wydalenie nie następuje, a substancya zaka
żająca zatrzymana w ustroju, powoduje najróżnorodniejsze zaburzenia 
w innych przyrządach (ukryte hemoroidy)—albo też gdzie krwawie
nie hemoroidalne nie następuje z żył odbytniczych ale raczej z naczyń 
płucnych, żołądkowych, kiszkowych, nerkowych lub pęcherzowych. 
(H. vicariae) —albo też nakoniec gdzie występujące przedtem krwoto-

1) S c a n z o n i  (Lehrb. der Krankh. der weibl. Sexualorgane. Wien 
1851. p. 181) w idział częs to  je d n o c z e śn e  w ystępow anie ży lak o w ateg o  o w rzo 
d zen ia  u s t  m aciczn y ch  i znacznego  ro zsze rzen ia  żył odbytn icy  „w tym  raz ie  
n ieco  ob fitsze  k rw aw ien ie  z żył o d b y tn icy  zm n ie jsza ło  s ta le  p rzek rw ien ie  m a c i
cy i sp ro w ad za ło  zb ied n ien ie  p o w ierzchn i ow rzodzonej."

Bibl. Um Lek.—Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch. 42
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ki odbytnicze, zostają wstrzymane przez szkodliwe wpływy, środki 
ściągające i t. p. (II. suppressae), już też przerywają się z przyczyny 
ogólnej atonii, osłabienia, braku obwodowego pobudzenia (H. retentae) , 
skutkiem czego substancya zakażająca przerzuca się na przyrządy 
wewnętrzne i umiejscawia cierpienie w miejscu niewłaściwem.“ 1) 
W całym tym poglądzie, jak widzimy, gra główną rolę pewna sub
stancya zakażająca, ztąd też nie wahano się zaliczać hemoroidalnego 
cierpienia do jednej kategoryi z podagrą, Przy podagrze jednak wy
kazano istotnie nadmierną ilość kwasu moczowego we krwi, gdy tym
czasem substancya zakażająca przy hemoroidalnem cierpieniu jest 
w zupełności hypotetyczną. Można by zrobić zarzut, że przecież 
i przy innych cierpieniach bezwątpienia zakaźnego charakteru, na- 
przykład przy zołzach, nie wykazano ani na drodze chemicznej ani 
fizycznej obecności zakażającej substancyi, to jest nieprawidłowego 
składu krwi; na ten zarzut możemy odpowiedzieć, że same już objawy 
zołzów ukazują na nienormalne wytwarzanie się krwi, pociągające za 
sobą zmianę w odżywianiu całego ustroju, gdy tymczasem objawy, 
tak zwanych „nieprawidłowych hemoroid" dadzą się zupełnie na in
nej drodze wyjaśnić. Przedewszystkiem na uwagę zasługują krwo
toki z innych części ustroju, które stosownie do przyjętego związku 
z cierpieniem hemoroidalnem nazwano ,,zastępczemi“. Czy nazwa ta 
daje się zawsze usprawiedliwić. Przypomnijmy sobie krwotoki z płuc, 
nosa, żołądka i kiszek które następują tak często podczas chorób płuc, 
serca lub wątroby, wtedy ze względu na przytoczone wyżej przy
czyny miejscowego cierpienia kiszki odbytuicy przyznać musimy, że 
jedne i drugie krwotoki mogą pochodzić z jednakowego źródła. 
Krwotok hemoroidalny zresztą, który stał się nawyknieniem ustroju, 
skoro raptownie wstrzymanym zostanie, może wywołać przekrwienie 
w innych przyrządach, spowodować przez to pęknięcie naczyń i krwa
wienie; mniejsza o to czy krwawienia to nazwiemy ,,zastępczemi“ lub 
nie, to tylko nie ulega wątpliwości, że polega ono na wadliwym r o z 
k ł a d z i e  i l o ś c i owym krwi w naczyniach różnych przyrządów, 
i nie potrzebuje być wyjaśnianem przez obecność substancyi zakażają
cej. Podobnego rodzaju przekrwienie „zastępcze" niekoniecznie mu
si się kończyć krwotokiem, może jedynie sprawiać różne dolegliwości, 
których charakter będzie o tyle różnym, o ile różnią się między sobą 
przyrządy zajęte. Ztąd przy przekrwieniu mózgu wystąpi zawrót,

1) C a n s t a t t ,  spec. Pathol. u. T herap. 3 wydanie T. II p. 70.
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zajęcie i ból głowy; skoro przekrwienie zajmie płuca lub serce, chory 
doznawać będzie niepokoju, duszności, bicia serca, tętno będzie niere- 
gularnem; wątroba i śledziona ulegają obrzmieniu i t. d. We wszyst
kich jednak stanach podobnych wypada ściśle wybadać, czy dolegli
wości chorobliwe istniały już przed powstrzymaniem krwotoków he- 
moroidalnych, czy też przeciwnie i objawy ogólne i przerwanie krwa
wień nie dadzą się czasem wyprowadzić z jednakowych powodów.

W każdym razie przerwanie zwykłych odpływów krwi wywo
łuje wzmaganie się wszystkich objawów. Niektórzy przypuszczają 
nawet, że skutkiem podobnych przekrwień może nawet przyjść do 
wystąpienia wysięków surowiczych (np, dowodnej puchliny jamy 
brzusznej, skutkiem przekrwienia otrzewnej), na co jednak zgodzić się 
nie mogę. Co się tyczy „hemoroid pęcherzowych”, nadmieniam, że 
istotnie spotykamy się nieraz z rozszerzeniem żył podśluzowych oko
ło szyjki pęcherzyka, obok pęcherzyków nasiennych, a u kobiet na 
całym pęcherzu, w pochwie i więzach szerokich macicy. R o k i t a n -  
s k y  widział nawet pęknięcie żylaka w tylnej ścianie pęcherza mo
czowego, poczem nastąpił krwotok do jego wnętrza. Jeżeli jednocze
śnie znajdziemy rozszerzenie żył odbytnicy, powinniśmy pamiętać, że 
guzy hemoroidalne podobnie jak i żylaki pęcherza mogły powstać 
skutkiem działania jednakowej przyczyny, sprowadzającej zastój krwi 
w naczyniach miedniczych. Nie ma się zatem czemu dziwić, skoro 
przy zatrzymaniu krwotoków odbytniczych, żyły pęcherza zostaną 
przepełnione krwią, co wywołuje utrudnienie w oddawaniu moczu, 
a nawet skutkiem pęknięcia naczynia, spowodować może krwotok pę
cherzowy. Jako przykład, przytaczam następującą obserwacyę 
W e i s s e g o  ( Sc hm d t ’a Jahr f. 1835).

Mężczyzna krzepki jeszcze, liczący 72 lat, zachorował dosyć ciężko na 
przypadłości hemoroidalne, które od lat 3 0-tu jawiły się regularnie co miesiąc, 
lecz w ciągu dni kilku, po odpływie krwi, łagodniały. Oprócz tego istniało 
wypadnięcie kiszki prostej, którą sam pacjent wprawnie odprowadza. W obec
nym wypadku odprowadzenie nie udało się, a lekarz przyzwany znalazł nie 
tylko wypadnięcie kiszki, ale także zaciśnięcie kilku twardych, ciemno-czer
wonych guzów hemoroidalnych, które czyniły odprowadzenie kiszki niemoże- 
bnem. Postawiono 12 pijawek do koła guzów i zalecono nasiadowe kąpiele 
parowe rozmiękczające. Pomimo to jednak dwa guzy uległy zgorzeli, poczem 
reszta ich zmniejszyła się i zmiękła. Po upływie trzech tygodni części wypa
dnięto zostały wprowadzono do odbytnicy, pomimo to jednak pacjent czuł się 
cierpiącym. Stolce były codzienne, wolne, a przytem kiszka w czasie wy
próżnień nie wysuwała się na zewnątrz, co jednak miewało miejsce przedtem

42*
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w ciąga 30 lat. Lekarz wezwany powtórnie po upływie kilku tygodni, zastał 
pacjenta uskarżającego się na dolegliwości w pęcherzu, trzymającego w ręku 
nocnik, zawierający krew zmięszaną z moczem. Zresztą krew kroplami tylko 
wypływała przez cewkę moczową. Za pomocą środków właściwych usunięto 
trudność urynowania, poczem odeszło dużo moczu, pomieszanego ze skrzepami 
krwi, a pacjent znacznej doznał ulgi. W  miesiąc później powtórzyły się też 
same przypadłości i dały się równie szybko usunąć jak  w razie poprzednim. 
Przytem odbytnica je s t swobodną zupełnie, nie wypada przy oddawaniu stolca, 
a palcem niepodobna wynaleźć dawnych guzów hemoroidalnych. Wszelkie 
usiłowania lekarza, chcącego wrócić napływ krwi do żył odbytniczych, pozosta
ły bez żadnego skutku, a pacjent zmarł w dwa lata później na wodną puchlinę.

Na podstawie przekrwień zastępczych możnaby również wyja
śnić powstawanie niektórych przewlekłych wysypek skórnych, któ
re przypisywano również przerwaniu lub przytłumieniu krwawień he
moroidalnych. Wysypki te należą do rodzaju Acne, Prurigo, Impe- 
tigo, Eczema i t. d. Niektóre z nich, mianowicie też Eczema haemor- 
rhoidale, zajmujące krocze, okolicę odbytową i uda, powstają skutkiem 
przekrwienia naczyń, będących w bezpośrednim związku z naczyniami 
hemoroidalnemi lub podbrzusznemi, ku czemu się jeszcze przyczynia 
zwiększone wydzielanie potu, polegające na tejże samej przyczynie 
(przekrwienie skóry). Niepodobna jest dopatrzyć się związku z roz- 
maitemi newralgiami, które wyprowadzano z jednakowego źródła 
(prosopalgia, ischias). W tych właśnie razach wypada bardzo oglę
dnie przypuszczać istnienie związku pomiędzy cierpieniem hemoroi- 
dalnem i nerwowem, gdyż to jest pole właściwe, na którem lekarze 
chcący koniecznie wyjaśnić istotę choroby, przy braku innych danych 
uciekają się do hypotetycznej substancyi zakaźnej, „odkładającej się”, 
w nerwach z powoda powstrzymania normalnego i zwykłego wyda
lania. Bez wątpienia w większej liczbie podobnych wypadków ne- 
wralgia występuje przypadkowo obok cierpienia hemoroidalnego, 
a żaden dowiedziony związek pomiędzy niemi nie istnieje.

Jedna tylko okoliczność mogłaby przemawiać na korzyść podo
bnego związku, to jest, gdyby którykolwiek z przytoczonych na koń
cu objawów „nieprawidłowych hemoroid” szybko ustąpił lub zniknął 
zupełnie, skoro tylko nastąpi krwawienie z odbytnicy. Lecz i ta oko
liczność, o możebności której powątpiewać nie możemy, da się wytłó- 
maczyć przekrwieniem lub krwotokiem zastępczym, skoro krwawienie 
zwykłe z odbytu zostaje powstrzymanem lub przytłumionemu Krwo
tok z naczyń odbytniczych zabiera nadmiar krwi nagromadzonej 
w niektórych przyrządach i oswobadza takowe od przekrwienia. Nie 
ma zaś najmniejszego słusznego powodu, abyśmy mieli w tym razie



HEMOROIDY. 6 6 1

przypuszczać wydalanie „substancyi zakażającej". Przedewszystkiem 
więc zależeć musi wiele na tem, abyśmy mieli ścisłe obserwacye, do
wodzące ustępowania bólów newralgicznych po krwotoku odbytni
czym, bez zastosowania innych środków lekarskich, zwykle w tych 
razach używanych. W ciągu całej mej praktyki nadaremnie ugania
łem się za podobnym wypadkiem, a na cudzych obserwacyach nie 
chciałbym polegać bezwarunkowo. Dopóki jednak podobnego rodza
ju dowód nie zostanie przedstawiony z całą ścisłością naukową, wol
no nam powątpiewać o istnieniu ,.dyskrazyi hemoroidalnej”.

Istnieje jeszcze inne źródło pomyłek, które bardzo często nic 
zostaje dopatrzonem. Przypuśćmy naprzykład wypadek, że krwawienia 
hemoroidalne, będące już habitualną właściwością ustroju, nagle usta
ją, a w miejsce ich po pewnym czasie jawią się przekrwienia w przy
rządach wewnętrznych, wysypki skórne i t. p. W tym razie należało
by przedewszystkiem postawić pytanie, czy te pozorne dolegliwości 
następcze istniały już dawniej w łagodniejszej tylko cokolwiek formie, 
czy czasem nie pochodzą z tego samego źródła co i cierpienia hemo
roidalne i czy nie uległy jedynie natężeniu w skutek przerwania od
pływu krwi, do jakiego ustrój przywykł oddawna. Pamiętajmy, że 
pozornie następczo cierpienie mogło się już bardzo długo rozwijać 
skrycie, podczas gdy odpływy hemoroidalne istniały w pełni rozwoju, 
następnie jednak sam odpływ zostaje wstrzymany przez wystąpienie 
choroby dotąd w ukryciu będącej. Mógłbym się pod tym względem 
powołać na massę analogicznych zupełnie stanów. Powstanie zapale
nia opon mózgowych przerywa nagle istniejący oddawna wypływ 
z ucha lub nosa; zapalenie np. płuc powstrzymuje często czyszczenie 
miesięczne u kobiet, toż samo zdarza się po krwotokach płucnych, 
upustach ogólnych lub silnej biegunce. Sądzę, że przytoczenie tych 
faktów nie będzie zbyteczne, gdyż one to właśnie dozwalają na wy
świetlenie natury „hemoroid zastępczych”, a wytłómaczenie ich opar
te na faktach pewnych będzie wprost przeciwnem zwykłemu pojmo
waniu tych przypadłości.

Oprócz „dyskrazyi hemoroidalnej”, stanowczo przez nas usunię
tej, spotykamy się jeszcze w dziełach medycznych, a szczególniej 
w praktyce, z innem wyrażeniem, uświęconem przez tradycyę, a któ
re bywa stawianem w ścisłym związku z cierpieniem hemoroidalnem. 
Mam namyśli tak zwaną ,.plethora abdominalis", przez którą rozumie
ją lekarze wypełnienie, zastój w układzie żyły wrotnej (Physconiae). 
Było rzeczą bardzo wygodną przyjąć podobnego rodzaju przepełnienie 
naczyń brzusznych, któro następnie miało powodować zastój i krwa-
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wienie z żył hemoroidalnych, w każdym jednak razie należało przy
najmniej dać jasne pojęcie, co rozumiano właściwie pod tą nazwą. 
Mistyczna ciemność otacza ów „zastój”, co czarodziejsko oddziaływa 
na wyobraźnię publiki. Pacjent z całym zapałem chwyta się tej na
zwy, którą wyczytał w jakiem popularno-lekarskiem dziełku, lub za
słyszał od lekarza, będącego w kłopocie pod względem rozpoznania 
choroby; znalazł coś tajemniczego, na karb czego bujna fantazya jego 
zwala wszystkie możebne dolegliwości.

W obec jednak światła ścisłej nauki, wszelka mytyczność zni
knąć musi, a ostatecznie jako fakt pozostają jedynie pewne prze
szkody w krążeniu krwi w żyle wrotnej, spowodowane przez przy
czyny wiadome. Ścisłe wykształcenie młodej generacyi lekarzów, 
oparte na dokładnej znajomości anatomii, daje nam rękojmię, że mi
nęły już czasy „cudownych cierpień żyły wrotnej”, chociaż jeszcze 
zdarzyć się może, że ten lub ów szarlatan wyzyskuje na ich podstawie 
imaginacyjną łatwowierność publiki. Niewinne hemoroidy muszą zno
sić cierpliwie, iż przypisują im massę cierpień, z któremi nic mają 
najmniejszego związku. Wynalazek „ukrytych hemoroid”, był isto
tnie nieocenionej wartości, któż bowiem mógł stanowczo twierdzić, że 
u pewnego chorego naprzykład nie wystąpią choć raz w życiu guzy 
hemoroidalne i krwotoki z kiszki prostej. Tym sposobem nie jeden 
lekarz, jak powiada C a n s t a t t  „posługiwał się owemi ukrytemi he
moroidami w wielu wypadkach ciemnych, jakowem Deus ex machina, 
uspakajając tym sposobem pacjenta i siebie samego. Wiedzieć bowiem 
należy, że hemoroidy mają wyborną reputacyę, a pomiędzy ludem są 
uważane za chorobę zbawienną i szacowną, ztąd też chorzy znoszą ten 
krzyż z większą daleko ochotą, aniżeli wszelkie inne cierpienie”.

Uwagi powyższe, mające charakter przeważnie krytyczny, nie 
zadowolnią zapewne czytelnika; sądzimy jednak, że lepiej będzie, sko
ro przytoczę tylko nieliczne wprawdzie, ale dobrze poznane fakta, od 
noszące się do hemoroid i wykryję źródła błędów, aniżeli gdy pomno
żę nową hypotezą liczny zastęp dawnych. Pojęcie hemoroid jako cho
roby prostej, we wszystkich razach jednostajnej, nic jest wystarczają- 
cem przy bliższem rozpatrzeniu się, musimy przeciwnie przyjąć dwa 
odrębne typy chorobowe.

1) Ci e r p i e n i e  wy ł ą c z n i e  mi e j s c o we  charakteryzujące 
się obecnością żylaków w odbycie, rzadziej już odpływem krawym 
lub śluzowym i polegające na zastoju krwi w żyle wrotnej, a następ
czo i żyłach odbytniczych. Ztąd wyprowadzamy wniosek, że przy
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wystąpieniu miejscowych objawów hemoroidalnych nie należy nigdy 
zaniedbywać dokładnego wybadania płuc, serca, wątroby i brzucha.

2) C ie rp ie n ie , że się tak wyrażę, u s t r o j o w e  (konstytucyo - 
nalne), nie ograniczające się. jedynie tylko rozszerzeniem żył odbytni
czych, ale połączone z zaostrzającym się peryodycznie nieżytem od
bytnicy, z wypływem śluzowym i krwawym. Oddziaływanie ich na 
cały ustrój dowodzą tak zwane ,,molimina haemorrhoidalia”. łagodzący 
wpływ odpływów śluzowych, a szczególniej krwawych, oraz wystę
powanie niewątpliwe zastępczych przekrwień i krwotoków. Jakiego 
rodzaju jest ten związek, nie pojmujemy jasno, to tylko nie ulega 
wątpliwości, że nie mamy żadnej podstawy do przyjmowania zakaź
nego charakteru choroby. Zresztą możebną jest rzeczą, że forma pro
sta (miejscowa), wywołana np. przez ciągłe zaparcia stolca, trwające 
długo, zamienia się na ustrojową. Do tejże kategoryi należą wypad
ki polegające na warunkach wr odz onyc h ,  dz i e dz i c z nyc h .  
Cierpienie hemoroidalne jest istotnie dziedzicznem w niektórych ro
dzinach, jawi się pomiędzy 30 a 50 rokiem życia, czasami wcześniej 
w wieku młodzieńczym a nawet już u dzieci, i to zwykle pod posta
cią peryodycznych krwawień; w razach podobnych, zwłaszcza u dzie
ci i młodzieńców, pamiętać należy o częstem występowaniu narośli 
polipowatych w odbycie 1). Na czem jednak polega wrodzone usposo
bienie do hemoroid, niepodobna stanowczo wyjaśnić. Niektórzy przy
puszczają istnienie wrodzonego ścieńczenia ścian żyłek odbytniczych, 
jest to jednak hypoteza wątpliwej tylko wartości, niepoparta żadną ob- 
serwacyą.

L e c z e n i e .  Stosownie do tego, z którą formą cierpienia he- 
moroidalnego mamy do czynienia, leczenie musi być rożnem. W pierw
szej formie, spowodowanej przez zastój w żyle wrotnej, potrzeba 
zwrócić całą uwagę na przyczynowe cierpienie, pod tym jednak 
względem musimy się nieraz ograniczać jedynie środkami łagodzące- 
mi, zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze zgęszczeniem miąższu płu
cnego, rozedmą płucną, wadą organiczną serca, albo też marskością 
wątroby. Guzy hemoroidalne w razach podobnych stanowią cierpie-

1) J o u a n  (Gaz. med. 1 835. p. 367) obserwował pewnego 8-letnie- 
go chłopca, który od pierwszego roku życia miewał co miesiąc regularnie 
krwawienia z odbytu. Krwawienie trwało 3 —  4 dni, a poprzedzało je  zwykle 
ogólne niedomaganie, kolki i ból głowy. Zresztą dziecko zupełnie zdrowe. 
Badanie odbytnicy nie wykazało żadnego zboczenia. Autor nic jednak nie 
mówi o wrodzonem usposobieniu do cierpienia hemoroidalnego.
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nie mniejszej wagi, a pacjent musi się pogodzić z myślą, że nie pozo
staje mu nic innego, jak cierpliwie znosić ich obecność. Mogą zresztą 
na czas jakiś znikać, skoro zastój żylny w jamie brzusznej ustąpi skut
kiem womitów krwawych, krwotoku kiszkowego lub wystąpienia 
przesięku; powracają jednak na nowo, gdy cierpienie wywołujące za
stój brzuszny nie może być wyleczonem. Peryodyczne krwawienia 
z błony śluzowej odbytnicy, jeżeli tylko nie są zbyt obfite, należy 
pozostawić bez leczenia, gdyż one to wpływają na zmniejszenie zasto
ju żylnego w jamie brzusznej i ochraniają od krwotoków żołądko
wych lub kiszkowych. Nieostrożne przytłumienie tych krwawień, 
jak się wyraża C opland , zamknęłoby klapę bezpieczeństwa dla prze
pełnionego krwią układu żylnego brzucha, i wywołało podniesinie 
ciśnienia w innych przyrządach. Z tego powodu nic uważano za wła
ściwe usiłowania usunięcia guzów za pomocą chłodnych siedzeniowych 
kąpieli; gdzie bowiem są głębsze zaburzenia w krążeniu, tam usunię
cie guza nic zniesie zastoju żylnego. Lekarz winien wystąpić czynnie 
tylko w wypadkach, gdzie guzy hemoroidalne ulegają zapaleniu, albo 
też gdzie krwawienie z odbytnicy przybiera zbyt wielkie rozmiary 
i zagraża niebezpieczeństwem.

Inaczej należy się brać do leczenia, jeżeli cierpienie organiczne, 
dające powód wytworzenia się guzów hemoroidalnych, może być usu- 
niętem lub przynajmniej zmienionem na drodze terapeutycznej, i tak np. 
jeżeli mamy do czynienia z przewlekłem zapaleniom wątroby w pierw
szym okresie, z nacieczeniem mączkowatem wątroby, lub habitual- 
nem zaparciem stolca. Środki właściwe użyte w tych razach kon
sekwentnie, nietylko mogą usunąć cierpienie główno, ale jednocze
śnie znosząc zastój żylny, usuwają wytwarzające się zmiany hemo- 
roidalne.

Co się tyczy drugiej formy, która albo jest wrodzoną, albo też 
przynajmniej nie da się uzasadnić zboczeniami, dającemi powód do 
rozwoju formy poprzedniej, należy stosować leczenie odpowiednio do 
sposobu występowania jej i przebiegu. Dla celów praktycznych do
brze będzie przyjąć pewne kategorye, które służyć mogą za wskazów
kę dla postępowania lekarskiego.

1. P a c j e n t  ma ż y l a k o wa t e  guzy dokoł a  odbyt u ,  
k t ó r e  z r e s z t ą  s p r a w i a j ą  co n a j w y ż e j  mi e j s cowo d o l e 
gl i wośc i ;  p e r y o d y c z n i e  w y s t ę p u j ą  u m i a r k o w a n e  k r w a 
wi eni a ,  z t ak z wa n e mi  ,, m o l i m i n a  h a e m o r r h o i d a l i a ” l ub 
bez nich;  z r e s z t ą  s t a n  o g ó l n y  dobr y.  W razach podobnych, 
jeżeli miejscowe objawy nie wymagają natychmiastowej pomocy, le-
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czenie nie wymaga zbytecznej energii, należy uregulować wypróżnie
nia, jeżeli nie są w porządku, za pomocą środków łagodnie przeczysz
czających (Pulv. liquir. composit., Sulphur. depurat z Tart. depur. 
lub tartarisat., Elect. lenit., Magnes, ust. i t. p.), zalecić unikanie dra
żniących potraw i napojów, ruch regularny na świeżem powietrzu. 
Środki te są zupełnie wystarczające. W czasie krwawienia pacjent 
powinien się zachowywać spokojnie i dbać o wolny stolec, aby przy
padkiem twardy kał nie wpłynął na powiększenie krwotoku.

2. Doko ł a  o d b y t u  z n a j d u j ą  się guzy,  s p r a wi a j ą c e  
p e wn e  d o l e g l i woś c i  mi e j s cowe;  k r wa wi e n i a  nie bywa .  
Zamiast niego, widzimy wyraźne objawy nawału do naczyń miednicy, 
przytem są uciskające bóle w krzyżu, napierania, swędzenie odbytu, 
trudność w oddawaniu moczu, naprężenia członka i utrata nasienia, 
z odbytu wypływa śluz, co nie sprawia żadnej ulgi, oprócz tego mogą 
występować objawy przekrwienia w odległych przyrządach. Objawy 
te, jeżeli zwłaszcza da się wykazać dziedziczne usposobienie do cier
pienia homoroidalnego, służą za wskazówkę, żo ogólny lub miejscowy 
upust opróżniający naczynia miednicze, mógłby sprowadzić znaczną 
ulgę. Słusznie też w razach podobnych zastępujemy brak naturalnego 
krwawienia sztucznym upustem.

3. K r w a w i e n i a  h e mo r o i d a l n e  w y s t ę p o w a ł y  już 
k i l k a k r o t n i e ,  l ub p o w t a r z a ł y  się w c i ą g u  k i l ku  la t ,  n a 
g l e jednak us t a ł y ,  poczem p a c je n t  z a c z y n a  c ie r p ie ć  na do- 
g liw ości ,  s powo d o wa n e  p r zez  w e w n ę t r z n e  p r z e k r w i e 
nia,  zastępcze krwotoki, przypadłości pęcherzowo, występują wysyp
ki i t. p., a oprócz tego żylakowate guzy odbytu istnieją ciągle. 
I w tym razie wskazanie jest bardzo proste, to jest należy sztucznie 
sprowadzić krwawienie. Czy jednak wskazanie to daje się tak łatwo 
wypełnić, jak sądzi wielu? Zanim przystąpimy do oceny stosowanych 
środków, przytaczam słuszną uwagę C a n s t a t t a, na którą zapewne 
każdy myślący lekarz się zgodzi: ,,Zapytajmy się lekarzów, niech od
powiedzą sumiennie, jak często udało im się wywołać odpływ he- 
moroidalny z prawdziwą korzyścią dla chorych. Lekarze lubiący pra
wdę, przyznają, że nie jest to rzeczą łatwą wywołać odpływ w w y
padkach, gdzie przypuszczamy istnienie ukrytego cierpienia hemoroi- 
dalnego i chcemy skierować jo ku odbytnicy; z drugiej znowu strony 
usiłowania podobne nie zawsze są natury niewinnej i nieszkodliwej, 
nakoniec liczba pacjentów, którzy tym sposobem doznali ulgi, jest da 
loko mniejszą od tych, którzy doznali skutku przeciwnego." Środki 
zalecane zwykle dla „otworzenia” hemoroid są tego rodzaju, że wy-
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wołują nawał do błony śluzowej i żył odbytnicy, kończący s i ę  pęknię-  
ciem naczyń i krwotokiem.

Do takich środków zaliczamy:
a) U p us t y  k r wi  poni żej  o d b y t u, upust z żył kończyny 

dolnej, postawienie paru pijawek dokoła odbytu, suchych lub ciętych 
baniek na wewnętrznej powierzchni uda. Tym sposobem szybkie opró
żnienie naczyń wywołuje zwiększony przypływ nowej ilości krwi do 
kończyn dolnych i miednicy. W podobny sposób działają:

b) Ci e p ł e  n a s i a d o w e kąpi e l e ,  w których główną rolę gra 
temperatura, nie zaś domięszane odwary ziół (rumianek, krwawnica 
i t. p.) Gorące i drażniące kąpiele na nogi z gorczycą, popiołem, po
tażem gryzącym; wycieranie kończyn i krocza szczotkami lub flanelą; 
nasiadowo kąpiele parowe; wtłaczanie ciepłych par lub płynów dra
żniących do odbytnicy. T r o u s s e a u  1) zaleca w tym celu świeczki 
z 3 j olejku kakao z 2—6 gr. Tarf. stibiat., które zostają wprowadzone 
do odbytu i w nim topią się. Następstwem będzie mocne miejscowe 
podrażnienie, palenie, tętnienie, obrzmienie i wystąpienia pryszczów 
dokoła odbytu, objawy tem szybciej występują, im większą była daw
ka emetyku. U pięciu chorych już w dwa dni później pokazały się 
guzy bolesne, twarde, niebieskawe, ociekające krwią przy oddawaniu 
stolca. Wedle mego zdania pomyślne działanie tego środka jest bar
dzo wątpliwem.

c) Ś r o d k i  tak zwane p ę dz ą c e  (pellentia), które wedle do
świadczenia mogą sprowadzić mocniejszy nawał do naczyń odbytnicy. 
Do tej kategoryi zaliczemy: s i a r kę ,  którą dajemy w połączeniu 
z Tartar. depur. lub tartarisat. w postaci tak zwanego „pulv. hae- 
morrhoidalis" , nadto środki ostre (drastica) szczególniej aloes, dawa
ny w lawatywach (2— 4 gr. na 3 jj — IV. 1nfus. Chamomillae).

Dosyć rzadko przy zastosowaniu powyższych środków udaje 
nam się zmusić naturę i wywołać upragnione krwawienie hemoroidal- 
ne. Często bardzo, szczególnie przy środkach drażniących odbytnicę 
(naparzania, lawatywy, środki ostre rozwalniające), wywołujemy je
dynie powiększony nawał krwi do miednicy, oraz wszystkie zależne od 
tego objawy, do krwawienia jednak nie przychodzi. Z tego powodu le
piej będzie może zaniechać usiłowań wywołania krwotoku hemoroi- 
dalnego, i spróbować zastąpić go sztucznie. Najodpowiedniejszym 
środkiem ku temu będą perjodycznie powtarzane upusty (co 3 — 4 ty-

1) J o u r n .  des  connais .  m ed .  ch ir. I V  p .  1 0 1 .
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godni), a mianowicie postawienie 4—5 pijawek dokoła odbytu, krwa
wienie podtrzymujemy w ciągu paru godzin za pomocą nasiadowej 
kąpieli parowej. Celem sprowadzenia regularnego i miękkiego stolca 
dajemy siarkę (Sulph. depurat.. Pulv. liquir. composit. 1), Tartar. tar- 
tarisatus, Magnes, ust.. Decoct. cort. Frangulae, Rheum, Ol. ricini. 
Elect. lenit , i t. d. W czasie lata, jeżeli na to pozwala zamożność 
pacjentów, można zalecić wody alkaliczno-solne, szczególniej Karlsbad, 
który częstokroć przywraca oczekiwane z upragnieniem krwawienia 
hemoroidalne. Jako leczenie uzupełniające można zalecić kąpiele 
Wiesbaden. Gdyby jednak użycie wód ciepłych było przeciwwska- 
zanem ze względu na przekrwienia mózgowe (zawrót, zajęcie i ból 
głowy) potrzeba się ograniczyć przepisaniem źródeł chłodnych w Ma- 
rienbad, Eger , Homburg i Kissingen.

Objawy zastępcze, występujące po ustaniu krwawień hemoroi- 
dalnych, potrzebują odrębnego właściwego leczenia. Ponieważ są 
to przeważnie przekrwienia i krwotoki, leczenie powinno być prze
ważnie przeciwzapalne. Wysypki skórne leczyć wypada za pomocą 
kąpieli siarczanych. (Warmbrunn, Landeck, Neundorf, Akwizgran 
i t. p.)

Tyle co do ogólnego leczenia hemoroid. Ze jednak objawy 
miejscowe (guzy, krwawienia i t. d.) w obu formach cierpienia mogą 
dosięgać znacznego natężenia, okazuje się jeszcze potrzeba leczenia 
miejscowego.

1) Z b y t n i e  obr zmi eni e ,  b o l e s n o ś ć  i z a p a l e n i e  g u 
zów oraz obocznej tkanki łącznej, wymagają miejscowego zastosowa
nia środków przeciwzapalnych. Stawiamy więc pijawki na kroczu 
i około odbytu w liczbie odpowiedniej natężeniu objawów, kładziemy 
kompressy z wodą ołowianą, albo też z ziół aromatycznych, dajemy 
letnie kąpiele, wcieramy maści kojące i rozmiękczające (Ung. linariae, 
belladonnae) układamy chorego w odpowiedniej pozycyi i każemy za 
chować ścisłą djetę. Wytwarzające się ropnie należy wcześnie 
otwierać i ułatwić odpływ ropy, aby tym sposobem uniknąć tworze
nia się przetok.

2) G w a ł t o wn e ,  k u r c z o w e  z a c i ś n i ę c i e  z wi e r a c z a  
i n a p i e r a n i a ,  jeżeli są zależne od zapalenia, wymagają leczenia zu
pełnie podobnego; w braku zapalenia wielką ulgę przynoszą maści ze

1) Sulph. dep. Tart, depur. a a  3  s, Pulv. rad. Jalap . 3 j j , Pulv. rad. 
Rhei, Eleosachar. Citri a a  3 j -  M. S. 2 — 3 razy dziennie po łyżeczce.
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środkami odurzającemi (makowiec, extract. bellad.), rozmiękczające 
narkotyczne okłady, ogólne lub połowiczne kąpiele ciepłe.

3) Gu z y  pr z e c hodz ą c e  w o wr z o d z e n i e  leczymy wciera
niem maści ściągających (Ung. Zinci, Saturni) lub przyleganiem azo
tanem srebra. Jeżeli leczenie to okazuje się bezskutecznem, a guzy 
są ciągiem siedliskiem zapalenia, wzrastają, twardnieją, sprawiają ból 
i wycieńczające krwotoki, należy przystąpić do operacyi, której wy
konanie należy do zakresu chirurgii. Głównem niebezpieczeństwem 
są po operacyi krwotoki następcze i mogąca się rozwinąć ropnica.

4) N a d m i e r n e  k r wo t o k i  wymagają zastosowania środków 
tamujących. Zalecamy wtedy: okłady lodowe, lawatywy z zimnej 
wody, miejscowo roztwór ałunu, taniny i t. d., gdy środki te okażą 
się bezskuteczne, potrzeba założyć tampon, a nawet przypalić guzy 
rozpalonem żelazem. Zabraniamy wszelkich ruchów, zwłaszcza przy 
staniu i siedzeniu, u za pomocą łagodnych środków sprowadzamy 
miękkie lub płynne nawet wypróżnienia.

Aż do chwili obecnej, wielu lekarzów lekkomyślnych, składają 
wszelkie uskarżania się, chorych na dolegliwości w odbycie na „hemo
roidy”. W jednym z poprzednich rozdziałów nadmieniłem, jak podo
bna lekkomyślność może być szkodliwą, skoro nie zwraca się uwagi 
na cierpienia ciężkie w następstwie, jak naprzykład rak, zwężenia 
i uszkodzenia kiszki prostej. Obecnie wspominam jeszcze o z a p a l e 
niu k i s z k i  p r o s t e j  (proctitis), zdarzającem się niezależnie od cier
pień hemoroidalnych, gruźliczych, dysenterycznych, rakowatych 
i przymiotowych. Przyczyną choroby może być: rozszerzenie się za
palenia z części przyległych (pęcherz, macica, skóra zajęta wysypką 
i t. d.), miejscowy wpływ zimna (siedzenie na chłodnych i wilgotnych 
kamieniach), lub bezpośrednie obrażenie (zranienie przy dawaniu la- 
watywy, obecność kostek w kale, ciała wprowadzone od zewnątrz 
umyślnie, pederastrya, gorące i drażniące lawatywy, środki drastycz
ne, robaki, zbity kał lub kamienie).

Ostro zapalenie kiszki prostej zdarza się daleko rzadziej aniżeli 
przewlekłe. Główne jego objawy' stanowią: gniecenie i ciężkość lub 
ostry piekący ból w odbytnicy i krzyżu, rozpromieniający się na pę
cherz, kiszkę zstępującą i uda, bolesne pozywanie do oddania stol
ca, ciągłe napieranie, przyczem chory oddaje jedynie nieco krwawej 
śluzo-ropnej wydzieliny. Niekiedy obrzmiała błona śluzowa, ulega
jąca zapaleniu, zostaje wśród wielkich boleści wypchniętą przez odbyt.
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Z przyczyny mocnego bólu i zaciśnięcia zwieracza niepodobna wpro
wadzić palca do odbytnicy; jeżeli się to uda, wyczuwamy błonę ślu
zową bardzo gorącą i rozpulchnioną, a palec pokrywa się krwawym 
śluzem. Często także przyłączają się objawy uboczne ze strony pę
cherza, trudność lub zupełna niemożność oddawania moczu, podcią
gnięcie jąder i naprężenia członka. Przytem bywa zwykle gorączka 
a gwałtowne boleści wycieńczają szybko siły chorego. Przy niepo- 
myślnem zejściu zapalenie przejść może na otaczającą tkankę łączną 
(periproctitis) i spowodować powstanie ropnia. Częstsze daleko za
palenie przewlekłe odznacza się mniejszą bolesnością odbytnicy, zwię
kszającą się jedynie przy przechodzeniu twardego kału, oraz obfitym 
śluzowo-ropnym wypływem zmięszanym czasami ze krwią, odpływ 
następuje albo bez żadnego powodu i wala bieliznę pacjenta, albo też 
pokrywa cienką warstewką wydalany kał. Częstokroć u kobiet mo
żna obok tego zauważyć przewlekły nieżyt pęcherza i części płcio
wych. Błona śluzowa jest mocno zaczerwienioną, obrzękłą, pozbawio
ną nabłonka, a na rozszerzeniu żyłek nigdy nie zbywa przytem. 
I w tym razie w następstwie dalszego rozwoju może rozwinąć się ro
pienie otaczającej tkanki, wytworzenie przetoki albo też zgrubienie 
i skurczenie kiszki, doprowadzające do zwężenia. L e czen ie . Upust 
ogólny w wyjątkowych tylko wypadkach może się okazać potrzebnym, 
zwykle wystarczają pijawki postawione w odpowiedniej liczbie, oraz 
kąpiele letnie dla podtrzymania krwawienia. Napierania staramy się 
ułagodzić za pomocą letnich kąpieli ogólnych, połowicznych, nasiado- 
wych, parowych (co 1—2 godzin), w przerwach pomiędzy jedną 
a drugą kąpielę stosujemy ciepłe przyparki na krocze, dajemy lawa- 
tywy klejkie i oleiste z dodatkiem makowca, stosowanie jednak la- 
watyw jest połączonem z wielkiemi trudnościami. Do wewnątrz da
jemy Ol. ricini  i inne łagodnie przeczyszczające środki, przytem za
lecamy spokojne leżenie w łóżku i ścisłą djetę. Przy trwających d łu 
go śluzo-ropnych wypływach można robić zastrzykiwanie ściągające 
(Dec. R atanhae, Tanina, Arg. nitr., Plumb. acet., ałun, Ferrum et 
Cuprum sulphuricum i  t. p.)  albo tylko z zimnej wody, zresztą nale
ży spróbować chłodnych nasiadowych kąpieli.

2. Odchodzenie tłuszczu przez przewód kiszkowy.

W kilku już miejscach niniejszego dzieła była wzmianka o wy
próżnieniach tłuszczowych. Pomijając odchodzenie w stanie niezmie-
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nionym tłuszczów obficie spożytych, naprzykład oliwy lub ol. rączni- 
kowego, mogą następować wypróżnienia tłuszczowo przy pokarmie 
zwykłym, skutkiem wadliwego trawienia tłuszczów w ogóle. Tłuszcz 
wydalany albo bywa pomięszanym z resztą kału albo też oddziela się 
i zbiera na jego powierzchni. Podobne wypróżnienia tłuszczowe 
przypisywano wyłącznie chorobliwemu stanowi dwunastnicy, miano
wicie też jej części, do której wlewają się przewody żółciowe i trzust
kowe, przez co dopływ żółci i soku trzustkowego bywa ograniczo
nym, a jak wiemy z fizyologii wydzieliny te grają główną rolę przy 
trawieniu i chłonieniu tłuszczów. W tym względzie wspominałem 
już, że ilość tłuszczu, ulegającego chłonieniu, jest dosyć ograniczoną 
nawet przy zupełnie normalnym stanie zdrowia, ztąd przy obfitem 
spożywaniu tłustych pokarmów, pewna część tłuszczu odchodzi przez 
odbyt bez żadnej zmiany, toż samo widzimy u ssawców karmionych 
wyłącznie tylko mlekiem. Lehmann  wykrył obecność tłuszczu 
w wypróżnieniach przy biegunce u osób zresztą zupełnie zdrowych. 
Jest to bardzo naturalnem, jeżeli zważymy, że przy biegunce 
zawartość pokarmowa kiszek przebywa je szybko, oraz że moż
ność chłonienia tłuszczów i tak niezbyt znaczna zostaje ogra
niczoną przez nieżytowe i zapalne zajęcie błony śluzowej. W wy
padku tym, wedle G u ll’a 1) tłuszcz w postaci zawiesiny jest 
ściśle pomięszanym z wypróżnieniami, trudno go wtedy wykryć; cza
sami jednak tworzy na powierzchni płynnego kału cieniutką błonkę 
śmietankowatą, przez co kał nabiera wyglądu zmąconej z wodą kredy 
lub mydła. Przytaczam następującą obserwacyę G u l l ’a.

U dziecka 14-letniego, wątłego, bardzo wyschłego z dosyć mocno roz
winiętą gruźlicą, zauważono, że odchodzi tłuszcz ściśle pomięszany z kałem 
(wypróżnienia trzy razy dziennie, dosyć miękkie). Tran rybi dawany na pró
bę w niewielkiej ilości odchodzi bez żadnej zmiany przez odbyt, można go by
ło po barwie i zapachu odróżnić od reszty kału. Po rozdrobnieniu wydalone
go tłuszczu za pomocą strumienia wody i po dłuższem odstaniu się, powstaje 
warstewka rodzaju alkalicznego mydła, która pod drobnowidzem badana oka
zuje skład następujący: duże kule tłuszczowe, drobniutkie cząsteczki tłuszczu, 
massa drobnoziarnista i resztki wysięku zapalnego. Przy sekcyi oprócz zna
cznego wysięku w lewej opłucnej i daleko posuniętej gruźlicy płuc, znaleziono 
gruźlicze obrzmienie gruczołów krezkowych; całą kiszkę cienką i grubą aż do 
odbytnicy pokrywają gruźlicze owrzodzenia. W yrostek robaczkowy owrzodzia-

1) Guy. Hospit. Report I I I  p. 1. 1855 .
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ły  i zrośnięty z kątnicą. Wątroba, trzustka i dwunastnica w stanie zupełnie 
normalnym.

Widzimy z tego, jak nieznacznem będzie działanie lekarstw lub 
pokarmów tłustych ( Ol. jecor. aselli), skoro błona śluzowa jelita 
czczego na znacznej przestrzeni bywa zajętą. Okoliczność tę powin
niśmy mieć w pamięci przy leczeniu gruźlicy płucnej i kiszkowej 
w ostatnim jej okresie rozwoju. Rozumie się, że w razie zajęcia bło
ny śluzowej dwunastnicy, chłonienie większemu jeszcze ulega ograni
czeniu; nic zatem dziwnego, że w razach podobnych znajdziemy w wy
próżnieniach znaczną domieszkę tłuszczu, miało to miejsce w jednym 
wypadku, opisanym przez R e e v e s ’a, gdzie skutkiem znacznych 
owrzodzeń dwunastnicy tłuszcz nie tylko był wydalany z kałem, 
ale pacjent wyrzucał go, womitując mięszaniną żółci, krwi i tłuszczu.

3. Odchodzenie z przewodu kiszkowego tak zwanych „infarktów."

Wedle terminologii dawnych lekarzów, szczególniej K a m pfa, 
pod nazwą „infarktów" rozumiano massę białawą, dosyć mocną i lep
ką, złożoną z paciorkowatych grudek, która w pomięszaniu z kałem 
była wydalaną z przewodu kiszkowego. Wiadomo że Ka mp f  i je
go następcy uważali w mowie będące ,,infarkty“ za przyczynę rozli
cznych dolegliwości przewlekłych w przyrządach brzusznych. Ztąd 
też postanowili leczyć tego rodzaju cierpienia za pomocą lawatyw 
i stosownych lekarstw wewnętrznych, mając jedynie na celu usuwa
nie infarktów. Pogląd ten słusznie od dawna już został zapomnia
nym. Bezwątpienia pod nazwą infarktów pomięszano najróżnorod
niejsze rzeczy, naprzykład wysięki plastyczne błony śluzowej, wy
sięki dysenteryczne, walcowate lepkie massy śluzu będące wytworem 
przewlekłego nieżytu kiszkowego, a nawet resztki nieprzetrawionych 
pokarmów. Toż samo zamięszanie panuje w rozprawie F o r c k e g o ,  
który wszystkie podobnego rodzaju odchody uważa za wytwór „kru
powego zapalenia kiszek", nie popierając żadnym dowodem i wyjaś
nieniem 32 obserwacyi, po największej części nie własnych. Odcho
dy, które dzisiaj rozumiemy pod nazwą infarktów, nie są bynajmniej 
tak częste, jakby to można wnosić było z opisu K a m p f a .  Zresztą 
sama jakość odchodu nie jest bynajmniej tego rodzaju, aby miała po-
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pierać poglądy tego autora. Wedle poszukiwań K o h lr a u s c h ’a, 1) 
z któremi zgadzają się zupełnie dwa moje własne spostrzeżenia, infar- 
kty nie przedstawiają nawet śladu właściwej organizacyi, komórki 
w nich znajdujące się należą do nabłonków. Cała massa składa się 
z substancyi zasadniczej bezkształtnej, nie ulegającej zmianie pod 
wpływem kwasu octowego, i zawierającej różnego rodzaj u resztki po
karmowe, jak naprzykład okrągłe komórki roślinne, naczynia węży
kowate, komórki drzewne, komórki zwierzęce, na wpół przetrawione 
pęczki mięśniowe, pomięszane z kropelkami lub kryształkami tłuszczo- 
wemi, oraz drobniutkiemi niteczkami, które K o h l r a u s c h  uważa 
za grzybki pleśniowe. Wedle spostrzeżeń tego badacza massy te 
wytwarzają się w sposób następujący: błona śluzowa miejscami po
krytą zostaje lepką bezkształtną substancyą, która gdy się oddzieli 
mięsza się z kałem, zabiera resztki pokarmowe i przyjmuje kształt 
skręcony, paciorkowaty. Zapewne przytem pewna część błony ślu
zowej znajduje się w stanie nieżytu, któremu należy przypisać powsta- 
wanie tej massy śluzowej. Gdyby więc nawet z obecnością podo
bnych infarktów były połączone pewne dolegliwości, naprzykład za
parcia stolca, co wedle mej obserwacyi nie jest rzeczą konieczną, to 
i tak metoda mająca na celu wydalanie ich z ustroju będzie bezpoży- 
teczną i zupełnie symptomatyczną, gdyż infarkty same przez się są 
to twory niewinne, a dolegliwości polegają na podrażnionym stanie 
błony śluzowej kiszek.

Przeciwko temu podrażnieniu powinniśmy skierować naszą dzia
łalność lekarską, już to dając obfite lawatywy z letniej wody, zaleca
ne przez K a m p f a  (z naparów ziół), które działają łagodząco, niby 
kąpiel wewnętrzna, już też stosując środki właściwe przy nieżycie 
kiszkowym, z pomiędzy których pierwsze miejsce słusznie należy się 
wodom alkalicznym, szczególniej Karlsbadzkim.

4. Odchodzenie robaków z przewodu kiszkowego

Epoka, w której czerwliwość (helminthiasis) grała tak przeważną 
rolę w medycynie, że przypisywano jej massę dolegliwości chorobo-

1) M u l l e r ’a Archiv. 1853. p. 151.
2) L a m b l  (Prag. Yierteljahrsschrift. T. 51. p. 1) znalazł w próż

nym cylindrze, długim na 1 1/ 2' ' , wydalonym z kiszki dziecka, komórki śluzo- 
we i jądra w różnej wielkości i kształcie, pomięszane z resztkami pokarmów. 
Nie znalazł bynajmniej nabłonka kiszkowego, tłuszczu i barwików żółciowych.



wych niejasnego pochodzenia, pokrywając tyra sposobem własną opie
szałość lub nieświadomość i leczono je środkami odpowiedniemi, na 
szczęście chorych dawno już minęła. Anatomia patologiczna i wyma - 
galna ścisłość rozpoznania, pozbawiły czerwliwość bogatej symptoma
tologii i ograniczyły ją do szczupłych granic.

Z robaków żyjących w kiszce ludzkiej najczęściej zdarzają się: 
G l i s t n i c a  r o b a c z k o w a  (Oxyuris vermicularis). G l i s t a  po
s p o l i t a  (Ascaris lumbricoides) i Tas i emi ec  (Taenia). O tych 
tylko trzech rodzajach pomówimy obszerniej, gdyż czwarty rodzaj, 
tak zwana W ł o s o g ł ó w k a  (Trichocephalits dispar) znajdywana 
w kątnicy i kiszce wstępującej, szczególniej u chorych na tyfus, nie 
ma żadnego klinicznego znaczenia.1)  Ściśle kliniczny cel niniejszej 
książki nie pozwala nam zajmować się szczegółowym opisem robaków 
że stanowiska naturalistyczuego, ciekawy czytelnik znajdzie szczegó
ły wszystkie w przytoczonych w dopisku dziełach. 2)

Nigdzie zapewnie nie spotykamy takiej różnorodności, jak pod 
względem zachowania się ustroju ludzkiego odnośnie do robaków. 
W wypadkach rzadkich, u dzieci drażliwych, obecność robaków wy
wołuje szereg groźnych pozornie objawów nerwowych, przedstawiają
cych nawet pewne podobieństwo do zapalenia opon mózgowych, któ
re jednakże znikają po wydaleniu wnętrzaków; po większej części je
dnak znaczne nagromadzenie pasożytów bywa znoszonem bez żadnej 
szkody. W tych ostatnich wypadkach jedyny objaw, zwracający 
uwagę, stanowi odchodzenie wnętrzaków oraz ich zarodków. 3) Przy 
tej sposobności przypominam sobie pewne dziecko, leczone w polikli-
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1) Pomijam również kilka nowych rodzajów w ostatnich czasach po
znanych. Do nich należą: Ancylostom um  duodenale, znaleziony przez D u b i-  
n i ’ego w Medyolanie 1838 r., a bliżej poznany przez B i l h a r z ’a w 1851 
r. w Egipcie; zdarza się czasami bardzo obficie w dwunastnicy i może spra
wiać krwawienia; P entastom um  constrictum  i D istom um  heterophyes, których 
poznanie zawdzięczany również B i l h a r z o w i  (w S i e b o l d ’a i K ó l l i k e r ’a 
Zeitschr. f  w iss. Zoologie I V  1 8 5 2 ) .

2) F.  K u c h e n m e i s t e r  Die in und an dem Kórper des lebenden 
Menschen vorkommenden Parasiten. L eipzig. 185 5; D a v a i n e  Traite des 
entozoaires, i t. d. Paris 1860.  L e u c k a r t  Die menschlichen Parasiten. 
T . 1. Leipzig. u Heidelberg. 186 2.

3) D a v a i n e  Sur le diagnostic de la presence des vers dans 1’intestin 
par 1’inspection microscopique des matieres expulsees. (Compt. rend. de la 
soc. biol. Ser. I I  1857. IV.; 1. c. p. 51).
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nice, które od czasu do czasu oddawało glisty że stolcem, zresztą je
dnak było zupełnie zdrowem. Po użyciu środków przeciwrobacznych 
odeszła zadziwiająca ilość gl ist, które matka dziecka przedstawiła mi 
jako corpus delicti. Było ich tak wiele, że wypełniały parę małych 
garnuszków. Trudno pojąć jak massa podobna zmieściła się w kisz
kach, nie zatykając ich światła. Pomimo to jednak, jak już nadmie
niłem, stan dziecka był zupełnie dobry. Podobne wypadki zdarzają 
się dosyć często, chociaż nie zawsze są tak wybitne.

Znanem szczególniej jest odchodzenie pojedynczych lub całych 
szeregów ogniwek tasiemca, u osób zresztą zdrowych zupełnie, które 
tym sposobem dopiero dowiadują się o istnieniu wnętrzaka. Często
kroć podczas przebiegu ciężkich chorób u dzieci lub osób dorosłych, 
odchodzą ze stolcem lub w wymiocinach glisty, zwykle nieżywe, 
o których istnieniu nic' przedtem nie wiedziano. ( Da va i ne  1. c. p. 
764). Wydalanie robaków jest w tym razie następstwem choroby 
np. tyfusu lub dysenteryi. Dawno już zarzucono pogląd panujący 
w wieku zeszłym, wedle którego obecność robaków spowodować mo
gła ciężką chorobę (ztąd nazwa: febris verminosa). Mogą istnieć ob- 
serwacye, dowodzące, że np. tyfus lub dysenterya wzmagały się bar
dziej w obec istniejących wnętrzaków, po wydaleniu których nastę
powało polepszenie, przypisać to jednak wypada szkodliwemu ich od
działywaniu na chorą, podrażnioną lub owrzodzoną błonę śluzową, ale 
nie upoważnia nas do przyjmowania osobnej gorączki lub dysenteryi czer- 
wliwej. Jest to koniecznym obowiązkiem naszym, abyśmy w razie 
występowania pewnych objawów, a przytem jawienie się wnętrzaków 
dokładnie rozebrali przypadłości, tym tylko sposobem unikniemy błę
dów, nie zapoznamy choroby ważnej i nie przepiszemy nieodpowie
dnich środków.

1) G l i s t n i c a  r o b a c z k o wa ,  Owsik  (Oxyuris vermicularis).

Glistnica czyli Owsik, jest to robak maleńki, biały, wrzeciono
waty, płci pojedynczej. Nieliczne samczyki długie na 1 do 2  1/2'' 
mają ogonek spiralnie skręcony, samice daleko liczniejsze, większe 
(do 6'") z ogonom kończącym się cieniutką przezroczystą igiełką. Oko
ło głowy znajdują się dwa pęcherzykowate wypuklenia, utworzone 
przez skórę, otwór gębowy ściągnięty jest okrągłym, rozwolniony 
trójkątnym.
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Wnętrzak ten żyje w kiszce grubej, zwłaszcza w dolnym końcu 
odbytnicy, i to w tak znacznej liczbie, że wydalenie setek nie prze
szkadza wystąpieniu równie licznemu w parę dni później. Najczęściej 
znajdujemy je u dzieci, chociaż bywają i u osób dorosłych a nawet 
u starców (B remser  i Kuc he nmei s t e r  znaleźli glistnice u 80- 
letnich starców), zdarzają się u mieszkańców Europy, Azyi, Afryki 
i Ameryki. Głównym objawem, sprowadzonym przez ich obecność, 
jest nieznośne swędzenie (pruritus) w odbycie, wzmagające się 
w prawdziwie bolesne napieranie, szczególniej wieczorem, co pozba
wia snu na parę godzin. Podobne typowe występowanie może się 
stać powodem, że lekarz nie poznawszy dostatecznie powodu choroby, 
uważa swędzenie i ból peryodyczny za typową neurozę, przeciwko 
czemu zadaje chininę, jak to się nawet przytrafiło Cruve i l h ie r ’owi 1). 
Przy znacznej liczbie robaków stolce są miękkie, pomięszane ze ślu
zem wydzielanym przez rozdraźnioną błonę śluzową, a nawet z  prążka- 
mi krwi. Badając okolicę zwieracza i kiszkę grubą, znajdujemy bło
nę śluzową w stanie nieżytowym. Często robaki odchodzą z kałem 
w większej ilości, bez żadnego wyraźnego powodu, a nieraz zdarza 
się spostrzedz na kawałku wydalonego kału poruszające się jeszcze 
glistnice. Nawet i bez wypróżnienia glistnice wychodzą z kiszki, zna
leźć je możemy w składkach odbytu, na prześcieradle łóżka lub 
w okolicy sromnej u kobiet. Szczególniej gdy się dostaną pomiędzy 
wargi sromne i do ujścia pochwy, sprawiają nieznośne swędzenie, da
jące powód do onanii, nymfomanii, a zawsze prawie do nieżytu po
chwy. W eihe  2), wspomina o pewnej kobiecie, u której glistnice 
bardzo liczne wstępowały do pochwy, sprawiały swędzenie, upławy, 
a nareszcie doprowadziły do znacznego przekrwienia i takiej wrażli
wości ujścia pochwy, że mąż w ciągu czteroletniego pożycia, nie był 
w możności dopełnienia należycie spółkowania. U chłopców i męż
czyzn skutkiem podrażnienia odbytnicy następują w porze nocnej na
prężenia członka, pomazanie i odpływ nasienia. Mogą również dopro
wadzić do onanizmu i smutnych jego następstw 3). Dla tych właśnie

1) Dict. de med. Art. Entozoaires p. 3 37.
2) S c h m i d t ’a Jah rb . 1834. I I I  p. 38.
3) W  ciekawrj pracy Dr. V ix  ( Ueber Entozen bei Geisteskranken. 

Berlin 1860)  znajdujemy ciekawe spostrzeżenia nad obecnością robaków, szcze
gólniej glistnic, u cierpiących umysłowo. Mianowicie też zdarza się to przy 
idiotyzmie, wycieńczeniu i porażeniu postępowem, gdy chorzy mają skłonność

43*
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powodów lekarz powinien zawsze skrzętnie się wywiedzieć 
w wypadkach tego rodzaju, czy czasem chory nie ma gli- 
stnic 1).

2) G l i s t y  p o s p o l i t e  (Lumbrici, Ascaris lumbricoides).

Glista bywa długą na 6 do 12 cali, a nawet i więcej, kształtu 
jest walcowatego, w obu końcacach, szczególniej przednim, nieco zao
strzonego, przez całą długość ciała przebiegają trzy prążki podłużne, 
oprócz tego jest prążkowaną poprzecznie i przezroczystą, co pozwala 
widzieć przyrządy wewnętrzne (kiszka i części płciowe), barwa ich 
biała lub żółtawa. Głowa zaopatrzona w trzy półkuliste klapki, na 
których są osadzone drobne ząbki. Samce są mniejsze od samic i po
siadają włosowate, niekiedy rozdzielone prącie. Samice mają długie 
bardzo i poskręcane jajniki i jajowody, a w przedniej części ciała 
znajduje się otwór pochwy długi na 6 do 8 linij.

Właściwem ich siedliskiem jest kiszka cienka, jeżeli przypadkiem 
dostaną się do kiszki grubej i żołądka albo jeszcze dalej, szybko do
syć obumierają. Bywają albo nieliczne (1 do 2) albo też takie ich 
znajduje się mnóstwo, że istotnie mogą zagrażać zamknięciem światła 
kiszki. Wiek dziecinny od 3 roku życia najbardziej usposabia do ich 
rozwoju. Wpływ pewnej właściwości ustroju (zołzy) lub sposobu 
życia pacjenta na rozwój glist nie został dostatecznie stwierdzonym, 
toż samo możemy powiedzieć o różnicach klimatycznych, spotykamy 
zresztą glisty we wszystkich strefach kuli ziemskiej.

Jajka glist, odchodzące w niezmiernej ilości z kałem, zdaje się, 
że dostają się za pośrednictwem wody do kiszek ludzkich, gdzie za-

do  ekscessów  o d raża jący ch  ( jed zen ie  kału ) lub  lu b ieżn y ch . R o b a k i m ogą się 
m nożyć w  tych  ra z a c h  w sposób  n iezm ierny . W  jednym i w ypadku n a  b ło n ie  
śluzow ej k iszk i g ru b e j, z a ję te j p rzez  n ieży t, znalez io n o  ta k ą  m assę  g lis tn ic , że 
b ło n a  śluzow a n a b ra ła  w yg lądu  fu tra ; w k ą tn icy  by ło  dużo w łosog łów ek . N a j 
rzadzie j spo ty k an o  g listy . Pon iew aż śluz k iszkow y zaw iera  zaw sze m assę  za 
rodków  czerw iow ych , a u to r  dobyw ał go  p a lcem  lu b  zg łęb n ik iem  a  n as tęp n ie  
ro b i! b a d an ia  d robnow idzow e. Z a p o śred n ic tw em  śluzu ro b a k i m ogą być 
p rzen ie s io n e  do pochw y, a  naw et udzie lać  się d ru g im  osobom . P rzech o d zen ie  
sam ych ro b ak ó w  uw aża V i x  za  n iem ożliw e, z p rzy czy n y  że te  po  w ydostaniu  
się z k iszk i szybko  schną i z am ie ra ją .

1) L a l l e m a n d  D es p e r te s  sem in a le s in v o lo n ta ires . P a r is  1842,  
I I I  p. 247.
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mieniają się w zarodki i t. d. D a v a i n e  utrzymuje, że jajka nie ule
gając żadnej zmianie, mogą pozostawać przez 6 do 7 miesięcy w wo
dzie stawów, rzek i studni. Wiemy zaś jak łatwo podczas ulewnego 
deszczu kał wyrzucany na pole lub dziedziniec, może zostać spłuka
nym i zmiecionym do rzeki lub studni w pobliżu będącej, ztąd łatwy 
wniosek, dla czego glisty napotykamy tak często, szczególniej w mia
stach, gdzie ekskrementu kanałami odchodzą do rzeki.

Ob j a wy .  Jeżeli glist jest niewiele, mogą istnieć zupełnie 
w ukryciu, przypadkowe dopiero wydalenie jednego z wnętrzaków 
przekonywa o ich obecności. Przytoczyłem wyżej przykład, że na
wet znaczna ich ilość pozostaje bez żadnej szkody dla ustroju. 
W  wielu jednak razach obecność glist zdradzają pewne objawy ner
wowe, które należy uważać za współczulne lub odruchowe, zależące 
od podrażnienia błony śluzowej kiszek. Do takich objawów należy np. 
swędzenie końca nosa, oraz nierówne rozszerzenie źrenic. Mniej cha
rakterystycznym jest wygląd blady dziecka, ciemna obwódka pod 
dolnemi powiekami, slinotok, przykra woń z ust, zboczenia w apetycie, 
są to wszystko objawy, świadczące o towarzyszącym stanie gastry- 
cznym. W rzadkich tylko wypadkach objawy współczulne występu
ją z większem natężeniem, zajmując znaczniejsze nerwy. Roczniki le
karskie zaznaczają wiele obserwacyj, dowodzących, że znaczne nawet 
zaburzenia nerwowe, opierające się zadawanym środkom, ustępowały 
bezpowrotnie po przypadkowem lub sztucznem wydaleniu wnętrzaków. 
Do rzędu podobnych neuroz należą: Z a b u r z e n i a  pod w z g l ę d e m  
r o z w o j u  u my s ł o we g o  (głupowatość, mania furibunda, bredzenie), 
H y d ro phobia,  H y a t e r i a s i s ,  k a t a l e p s y a ,  ogólne lub częścio
we d r g a w k i  z zachowaniom przytomności lub pod formą padaczki, 
d r ż e n i e  c z ł o n k ó w  i p l ą s a w i c a ;  z a b u r z e n i a  w s f e r z e  zmy- 
s ł o w e j  (widzenie żółte, amblyopia, amaurosis, głuchota z utrudnio
ną lub nieutrudnioną mową, jąkanie się, bezgłos); p o r a ż e n i a ,  ogólne 
bó l e  n e w r a l g i cz n e ,  bici e  serca,  t ę t n o  n i e r e g u l a r n e ,  ka 
szel ,  a s t m a  i t. d. Nie powątpiewając zupełnie o prawdziwości 
przytaczanych spostrzeżeń, radzę usilnie, aby w razie spotkania się 
z jedną z powyżej przytoczonych chorób nerwowych, nie zaniedby
wać ścisłego wybadania, zwalając wszystko na robaki. Jeżeli pomimo 
najsumienniejszego badania niepodobna wykryć przyczyn cierpienia, 
a odchodzenie robaków przypadkowe lub umyślnie wywołane, stanow
czo przekonywa o ich istnieniu, wtedy dopiero mamy prawo przy
stąpić do środków przeciwczerwiowych. W  ogóle jednak przekony
wamy się, że związek i zależność pomiędzy cierpieniem nerwów i obe-
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cnością czerwi, jest więcej urojonym aniżeli rzeczywistym, dla tego 
też i środki przeciwrobaczne rzadko tylko mogą się pochwalić po
myślnym rezultatem. Najczęściej jeszcze obserwowałem przy obecno- 
ści w kiszkach glist, dreszczyki powtarzające się w różnych odstę
pach czasu, niekiedy wzmagały się do znacznego nawet natężenia, 
kończyny chłodną, a pacyent szczęka zębami. Widziało objaw ten 
kilku jeszcze lekarzów (Dav a in e  1. c. p. 59). zdaje się on powstawać 
w sposób podobny, jak przy podrażnieniu błony śluzowej kiszek przez 
kamienie żółciowe. Typowego powtarzania się dreszczyków, jak to 
utrzymują niektórzy, nie widziałem. U pewnego 12-letniego chłopca 
po boleściach w okolicy kiszki zstępującej, co wieczór powtarzały się 
dziwne zboczenia (mowa bez myśli, wielki niepokój, rzucanie się), 
trwające aż do północy. Objawy podobne trwały przez dni 10, po- 
czem odeszły dwie wielkie, żywe jeszcze glisty, co usunęło wszystkie 
zboczenia.

Glisty drażniąc miejscowo, sprowadzają bóle kolkowe, docho
dzące znacznego natężenia, zwłaszcza około pępka. Gi l i  (Gaz. med. 
di Torino. Marzec 1842), zauważył u 18-miesięcznego chłopca gwał
towne boleści, połączone z napięciem brzucha, do czego przyłączyła się 
nadzwyczajna żarłoczność, wzrok kołowaty, rozszerzenie źrenic 
i drgawki; dopiero gdy w 8 dni później przez odbyt i usta odeszło 510 
glist, wszystkie objawy groźne ustąpiły, a dziecko wróciło do zdro- 
wia. Dotąd nie wyświetlono należycie, czy miejscowe drażnienie 
przez glisty może spowodować nieżyt kiszek cienkich, jak to ma miej
sce w kiszce prostej przy obecności owsików. Ri l l i e t  i B a r t h e z  1) 
znaleźli błonę śluzową kiszki cienkiej, zawierającej glisty, w stanie 
zupełnie dobrym, niekiedy tylko lekko powierzchownie zaczerwienio
ną. W wypadku Daquin' a  1 2), gdzie cała kiszka cienka od dwunast- 
nicy do kątnicy, była zapchaną przez glisty, nie zauważono najmniej
szego podrażnienia błony śluzowej, toż samo utrzymuje Ebe r ma -  
y e r  3), opierając się na rezultacie sekcyi, przy której znalazł w kisz
ce 300 glist poskręcanych w kłęby.

W obec tych obserwacyj spostrzeżenia innych autorów, mające 
dowodzić podrażnienia w wysokim stopniu błony śluzowej przez roba
ki, tracą na wartości. I tak B r e t o n n e a u  4) wspomina, że skutkiem

1) Traite des malad. des enfants. 2 edit. I I I  p. 865.
2) D a v a i n e ,  1. c. p. 135.
3) Preuss. Vereinszeitung. 1834. N. 4.
4 ) D a v a i n e  1. c. p. 135.
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obecności robaków nastąpiła utrata znaczna błony śluzowej. Lede-  
r e r  1) przytacza trzy wypadki silnego nieżytu i obrzmienia gruczo
łów przy znacznej liczbie glist, nakoniec R illiet. 2) opisuje wypadek 
następujący:

Chłopiec 16-miesięczny, delikatny, karmiony do 1 0 -go miesiąca, był 
dotąd zdrów zupełnie i dostał już 12 zębów. Przed dwoma miesiącami odeszła 
glista średniej wielkości. W miesiąc później dziecko zaczęło chudnąć, i miało 
nierówny apet yt; dnia 23 Maja zaczęła się rozwijać dosyć obfita biegunka, 
która wzmogła się w ciągu dni kilku, a nadto przyłączyły się i womity. Autor 
widział dziecko 31 Maja, znalazł je  wychudzonem, bladem, ze skórą gorącą, 
częstem tętnem, brzuch był miernie duży i zdaje się bolesny na ucisk. Ka
szlu ani objawów mózgowych nie ma. Po przyjęciu proszku kulomelowego, 
odeszła znaczna liczba robaków przez usta, były to glisty długie na 2 — 3", 
bledsze i cieńsze jak  zwykle. Po zadaniu dwóch proszków jeszcze, odeszła 
w ciągu nocy nowa ilość glist przez usta i odbyt. Od 1 —  6 Czerwca womity 
ciągle się powtarzały, towarzyszył im kaszel, zwalniający po wydaleniu ro b a 
ków. Codziennie z rządkiem wypróżnieniem odchodziło po kilka glist, liczba 
wydalonych dochodziła do 200, a wszystkie były jednakowej wielkości i podo
bnie wyglądały. Dnia 6 Czerwca dziecko zmarło wśród zupełnej przytomno
ści umysłu, doznając aż do chwili zgonu gwałtownego pragnienia. Gorączka 
dosyć gwałtowna w ciągu pierwszych dni choroby, zwolniała pod koniec.

W 34 godziny po śmierci dokonano sekcyi. Otrzewna zdrowa, na kil
ku pętlicach cienkich kiszek, niedaleko kątnicy widzimy plamy brudno-białe, 
a najmniejsze pociągnięcie wywoływało w miejscach tych rozdarcie kiszki, po- 
czem znaczna ilość glist wysypała się na zewnątrz. Kłęby robaków można 
było rozeznać nawet przez ścianę kiszki. Wszystkie błony tworzące ścianę 
kiszki cienkiej przy końcu były na przestrzeni 5 —  6 " zupełnie rozmiękłe, 
a przy najlżejszem dotknięciu zamieniały się w przezroczystą galaretowatą 
massę. Toż samo widzimy w kiszce grubej z tą tylko różnicą, że otoczka jej 
surowicza została oszczędzoną. We wnętrzu kiszki znaleziono znaczną ilość 
zielonawego płynu i paręset glist, z których niektóre dostały się nawet do 
przewodów żółciowych. Żołądek również w kierunku wielkiej krzywizny uległ 
rozmiękczeniu galaretowatemu, sięgającemu aż do błony mięśniowej, zawierał 
dużo płynu i glist. Płyn wypełniający przewód pokarmowy miał zapach wy
raźnie kwaśny.

Pominąwszy już obszernie rozwinięte rozmiękczenie żołądka 
i kiszek, które uważamy za zmianę pośmiertną, wedle mego zdania, 
cała choroba przedstawia się jako biegunka, występująca wśród obja
wów sporadycznej cholery i powikłana obecnością licznych glist. Po
stąpilibyśmy nieoględnie, chcąc całą przyczynę choroby przypisywać

1) Wien. med. Woehenschrift 1854.  N. 2. 
2) Gaz. med. 5. 18 5 3.
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obecności robaków; przeciwnie wypadek zdaje się należeć do katego- 
ryi wydalania obfitego glist, zachowujących się dotąd obojętnie, w sku
tek rozwinięcia się ostrej choroby przewodu pokarmowego. Zdaje się, 
że również za błędne należy poczytywać spostrzeżenie, mające dowo- 
dzić, że obecność glist spowodowała śmiertelne krwotoki, skutkiem 
uszkodzenia naczyń. Przytaczany często wypadek podobny C h a r-  
ce11a y ’a 1), był właściwie gorączką tyfoidalną, powikłaną niewiel- 
kiem owrzodzeniem dwunastnicy, które powstało niezależnie od obec
ności glist i przez uszkodzenie tętniczki spowodowało śmiertelny 
krwotok.

Wspominaliśmy już wyżej, a nawet przytoczyliśmy obserwacyę 
P e r r i n'a, dowodzącą, że kłęby glist mogą spowodować zamknięcie 
światła kiszki. Podobny wypadek opisuje F i c i n u s  2), w którym 
oprócz zatkania kiszek, rozwinęło się zapalenie jądra i przyjądrza, le
żących tuż po za zewnętrznym pierścieniem kanału pachwinowego. 
Wymiocina składała się z massy cuchnącej i znacznej liczby robaków. 
Ponieważ wszystkie środki rozwalniające i lawatywy nie działały, 
F i c i n u s  dał rtęć metaliczną w dwóch dawkach po 3 jv, poczem 
w dwa dni nastąpiło wypróżnienie zawierające dużo glist.

W ciągu choroby odeszło przez usta 95. a przez odbyt 25 
glist 3). Nie należy jednak wypadków podobnych przeceniać. Jeżeli 
to jest prawdą co utrzymują nowsi badacze, że splątanie i skłębienie 
się robaków nigdy nie następuje za życia, ale dopiero po śmierci, że 
za życia glisty są w ciągłym ruchu, to zapewne zgodzimy się na 
twierdzenie Rudo1p h i’ego, że bez względu na mnogość glist, papka 
pokarmowa i kał zawsze swobodnie przesuwać się mogą w kiszce. 
W istocie na poparcie tego poglądu przytoczyć należy obserwacye, 
dowodzące, że znajdywano przy sekcyi skłębione glisty, chociaż za 
życia nie było objawów zamknięcia kiszki 4). Dla tego też powodu 
zdaje się, że w wypadkach wyżej przytoczonych zamknięcie kiszki 
z innego powstało powodu, a obecność skłębionych glist była zupeł
nie przypadkową. Pod tym względem obserwacya P e r r in ’a zasługu
je na uwzględnienie.

1) D a v a in e  l. c. p. 13 7.
2) Med. Ceintralzr itg. 2 3. 1854.
3) Można znaleźć opis kilku podobnych wypadków w S c h m i d t a  

Jahrb.f. 1858. III p . 91 i 92.
4) Naprzykład w wypadku D a v a i n e ' a  (1. c. p. 161) , można nawet 

było przez ściany brzuszne wyczuć kiszki wypełnione glistami, co dało powód 
do przypuszczenia, że istnieją guzy gruźlicze.
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W ędrów ki g l is t .  Glisty opuszczają kiszkę cienką, zwykłe 
miejsce pobytu, albo własnowolnie, albo skutkiem ruchu kiszek, albo 
też nareszcie pod wpływem energicznego działania tłoczni brzusznej; 
nadmieniamy jednak, że znalezienie glisty przy sekcyi w miejscu nie- 
właściwem, nie zawsze dowodzi, że robak dostał się w miejsce to za 
życia chorego. ,,Robaki żyją jeszcze parę godzin po śmierci swego 
gospodarza, a ruchy ich są jeszcze dosyć silne, co pozwala im poru
szać się w kiszce i wchodzić do różnych otworów, gdzie nie spotykają 
żadnej przeszkody” (D avaine).

Przechodzenie glist ku dołowi do kiszki grubej nie pociąga za 
sobą żadnych następstw, zostają wtedy wydalone z kałem, robiąc na 
wet czas jeszcze jakiś po wydaleniu dość żwawe ruchy. Pojedyncze 
glisty dostają się również do dwunastnicy i żołądka, poczem zostają 
wyrzucone przez usta, albo też sprawiają przykro i bolesne dolegliwo
ści i nudności, zanim przyjdzie do womitów. W każdym razie należy 
rozebrać pytanie, czy wspomniane objawy nie mają innej przyczyny, 
a robaki zostają wyrzucone, ponieważ właśnie przypadkowo znalazły 
się. w żołądku. W innych razach glisty z żołądka zaczynają posuwać 
się do przełyku i wychodzą przez usta lub nos, co sprawia mocne 
swędzenie i kichanie, R ie k e  1) przytacza następujący wypadek: pe
wna kobieta 30-letnia, która już w 17 roku życia po przyjęciu środka 
wymiotnego wyrzuciła 7 glist, po rozwiązaniu w 2 godziny doznawać 
zaczęła przykrych objawów, poczem zaczęły wychodzić glisty przez 
usta; chora stopniowo słabła i w 24 godzin zmarła. Glisty wysuwały 
się jeszcze przez dwie godziny po śmierci, w ogóle odeszło ich 54 
sztuk. Znane są również wypadki, w których glista weszła z gar
dzieli do trąbki Eustachiusza, a nawet do jamy bębenkowej, a po 
zniszczeniu błony bębenkowej wydostała się na zewnątrz przez otwór 
słuchowy zewnętrzny 2).

Glisty posuwające się. ku górze, mogą, dostawszy się do dwu
nastnicy, wejść do kanału Wirsunga, albo co się częściej zdarza do 
przewodu żółciowego wspólnego. Zupełnie rozwinięta glista z przy
czyny swej objętości nie może posuwać się dalej, pozostaje uwięzioną 
w przewodzie, wywołując nieuleczalny i niebezpieczny zastój żółci. 
Małe glisty nietylko że mogą przebyć przewód wspólny, ale 
nawet wchodzą do przewodu wątrobowego, lub pęcherzykowego, po-

1) W urtem berg. Correspodenzblatt. 1850. N. 40.
2) D a v a i n e  1. c. p. 144.
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czem albo dostają się do pęcherzyka i zamieniają z czasem na jądro 
kamienia żółciowego l), albo też wstępują w większe rozgałęzienia 
przewodu w głębi wątroby, rozszerzają takowe, sprowadzają nieżyt 
i owrzodzenia. Śmierć następuje w tych razach bardzo szybko, szcze
gólniej u dzieci, które dostają drgawek, albo też występują objawy 
zastoju żółci, zapalenia i zropienia wątroby, gdyż zapalenie przecho
dzi z przewodów żółciowych na otaczający miąższ, powstaje z czasem 
ropień, w którego wnętrzu oprócz ropy, znajdujemy jedną lub więcej 
obumarłych glist. Nie są to znowu wypadki zbyt rzadkie, Davai -  
n e 2) zebrał ich 37 z nowszych i dawniejszych dzieł medycznych. 
Znajdywano również jedną lub dwie glisty poskręcane w jamkach su 
rowiczych pozornie otorbionych w wątrobie, które zostały wytworzo
ne przez torbielowate rozszerzenie przewodu żółciowego. V i r c h o w 3) 
znalazł przewody żółciowe w jednym wypadku nietylko rozszerzone, 
ale zgrubiałe i wypełnione kruchemi grudkami zeschłej żółci. Ton- 
nel e  4) opisuje wypadek, w którym za życia były womity, biegunka 
i boleści brzucha, szczególniej w okolicy wątrobowej, a po śmierci spro
wadzonej przez krup towarzyszący odrze, znaleziono w kiszce cienkiej 
30 glist, a w wątrobie trzy jamki złączone ze sobą i wypełnione bru
natną ropą, w jednej z nich była skręcona glista. Podobny wypadek 
opisuje L e b e r t  (I. p. 442,).

Dziewczyna 15-letnia, uboga, dosyć zdrowa i nie miewająca dotąd pe- 
rjodów, dostała 8 Grudnia 1854 roku gwałtownych dreszczów i gorączki. 
W  ciągu dwóch następnych dni napady dreszczów powtarzały się, przyłączyła 
się biegunka, oraz tępy ból w prawym boku, ból głowy, szum w uszach, po
częta chora 12 Grudnia wstąpiła do szpitala w Zurich. Wygląd ogólny 
świadczył o znacznym upadku sił, oczy zapadłe, twarz z wyjątkiem policzków 
blada, b rak apetytu, język suchy obłożony, mocne pragnienie, gwałtowne

1) „Uh des faits les plus interessants est Celni d ’un ver ascaride lom- 
bricoide desseche, qui servit dc noyau de deve!oppement h un calcul trouvć 
dans le canal choledoqne d une femme de 68 ans; 30 autres vers avaient 
penetre dans les diyisions tres dilatees des canaux biliaires. M. B o u i s s o n  
reproduit la figure de ce calcul d apres les planches de 1’anatomie pathologi- 
que de L o b s t e i n . Ce professeur a observe lui-meme un fait, qui peut etre 
raproche dti preećdent; un calcul du volumo d’une amande ct d’une grandę 
mollesse, qu'il a recueilli dans Ie canal hepatique cl’un bocuf avait pour noyau 
un fragment reconnaissable de douve.“ (F a n c o n n e a u - D u f r e s n e ,  traite 
de 1’affection caleuleuse du foie. Paris 1851.  p. 104).

2) 1. c. p. 15 6 —  172.
3) V i r c h o w ’a A rc h iv. T .  X I  Zeszyt .  1.
4) Journ. hebdomad. 1 829.  IV p. 289.
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boleści z prawej strony brzucha, zwiększające się za naciskiem; ból głowy, 
szum w uszach, zawrót, niepokój i bezsenność, skóra pałająca, tętno drobne 
uderza 125 razy na minutę, znaczna biegunka (7 — 8 rzadkich wypróżnień 
w ciągu 24 godzin i. Mocz mętny, czerwonawy bez białka; na brzuchu obfity 
wykwit potówki (miliaria); lekkie wzdęcie (Potio gummosa, za napój odwar 
ryżowy).

W  ciągu dni następnych biegunka się wzmaga (10 płynnych wypróżnień 
w ciągu 24 godzin) pomimo wewnętrznego i zewnętrznego użycia azotanu sre
bra z makowcem. Wszystkie objawy trwają dalej, ustąpił tylko zawrót głowy. 
Dnia 16 Grudnia gwałtowne bóle wątroby, zwiększające się za naciśnięciem, 
wątroba sterczy z pod żeber na dwa palce. W ciągu dni następnych bóle 
i gorączka zwolniały, biegunka powtórnie się wzmaga, język suchy, upadek sil 
i wychudnienie wzrastają. Wieczorami gorączka się podnosi. Brzuch z p ra 
wej strony napięty i bolesny. Dnia 22 Grudnia jawi się kaszel z niewielką 
ilością śluzowej wydzieliny. Osłuchiwanie nie wykrywa nic szczególnego. 
Djeta pożywna. Dnia 26 womity i biegunka, przyczem wydalonemi zostały 
glisty; kaszel zwolnial, stan jednak ogólny nie uległ zmianie, wycieńczenie 
znaczne.

Dnia 2 Stycznia 1855 r. występują po raz pierwszy boleści w dolnej 
części klatki piersiowej z prawej strony. Od łopatki aż do dołu ton tępy 
przy opukiwaniu, oddech oskrzelowy, bronchofonia. Tętno 124; ciepłota 
40° C., kaszel, plwocina lepka, krwawa, 3 2 oddechów na minutę. (Bańki, 
Inf, cephaelid , z makowcem).

Dnia 4 Stycznia krepitacya na przestrzeni pomiędzy łopatką i podsta
wą klatki piersiowej, oddech oskrzelowy. U samego dołu oddech niedosły
szalny i lekkie drżenie przy mówieniu. W dniu następnym u dołu z lewej 
strony ton przytłumiony, oddech zmniejszony, co jednak znika w dniu nastę
pnym, gdy tymczasem objawy z prawej strony nie ulegają zmianie; oddech 
oskrzelowy słychać aż ku górze a stępienie sięga aż do sutki. Kaszel częsty 
i męczący, tętno nieco nierówne, uderzenie serca słabe, obrzęk prawej stopy, 
białka w moczu nie znaleziono. Dnia 10 Stycznia obfite krwawe stolce. (Arg. 
nitricum w lawatywach).

Dnia 11 Stycznia na przedniej powierzchni klatki piersiowej, z prawej 
strony na przestrzeni od sutki aż na trzy palce poniżej obojczyka słychać ton 
bębnisty, przestwory międzyżebrowe wypuklone i sprężyste. Około brodawki 
sutkowej słychać oddech amforyczny. Stępienie wątroby sięga na trzy palce 
poniżej brzegu żeber. tylnej powierzchni klatki od góry jest ton tympa-
niczny, od dołu tępy, ku górze słychać oddech oskrzelowy ku dołowi nie sły
chać żadnego oddechu. Duszność znaczna, 3 4 oddechy na minutę. W  ciągu 
dnia stępienie wzrasta od tylu aż do połowy łopatki, a granica stępienia zm ie
nia się w miarę tego czy chora leży lub siedzi. Dnia 12 -go oddech amfory- 
czny wzmaga się, duszność; przestwory międzyżebrowe wypuklone. obrzęk obu 
stóp, tętno nieregularne 132 uderzeń na minutę. Dnia 13 o godzinie 11-ej 
wieczorem chora zmarła.

S e k c y a . Po otworzeniu klatki piersiowej (pod wodą) znaleziono z p ra 
wej strony odmę (pneumothorax) , prawe płuco zepchnięte ku tyłowi i zrośnięte 
z przeponą, w przedniej części jam y opłucnej wysięk surowiczy, sięgający aż 
do 7 przestworu międzyżebrowego i za pomocą zrostów w miejscu tem
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o to rb io n y . G łów ne zm iany  znalez iono  w w ą tro b ie . P rzew ody  żółciow e: g łó 
wny, pęcherzykow y i w ątrobow y, są ro zsze rzo n e  i z a w ie ra ją  p a rę  g lis t. W y 
p u k ła  p o w ierzchn ia  w ątro b y  zro śn ię ta  z p rzep o n ą , a po p rzec ięc iu  zn a jd u jem y  
w niej ro p ień , w k ilk u  m ie jscach  na p ow ierzchn i d ro b n e  ro p n ie . Ż y ła  w ro tn a  
i je j  ro zg a łęz ien ia  w s ta n ie  p raw id łow ym , ro p n ie  nie m a ją  z n iem i żadnej s ty 
czności, k ilk a  z n ich  łączy się z p rzew o d am i żó łciow em i, a  w dw óch znalez io n o  
zm ien ione g lis ty . W ię k sz a  część ropn iów  za jm u je  p raw y  p ła t  i są w ielkości 
z ia rn a  g ro ch u  aż do w ielkości ja b łk a . O tacza ją cy  j e m iąższ je s t  p rz e k rw io 
nym , c iem no-czerw onym , n ieco  rozm ięk łym ; k o m ó rk i w ątro b o w e z a w ie ra ją  d o 
syć dużo tłu szczu . W  lew ym  p łac ie  ro p n ió w  n ie  znalez iono , a le  za to  n a p o t 
kan o  glisty w p rzew o d ach  żółciow ych. C ała w ątro b a  n ieznaczn ie  o b rz m ia ła , 
w p ęch erzy k u  żółciow ym  nieco żółci i p a rę  sk rzep ó w  k rw i, b ło n a  śluzow a 
w sta n ie  z ap a ln y m , p o k ry ta  gdzien ieg d z ie  w ysięk iem  b łon icow ym . J e d e n  
z ropn iów  w ątroby  p rzed z iu raw ił p rz e p o n ę  i łączy się z p o d sta w ą  p raw eg o  p łu 
c a , za pom ocą m n ie jszy ch  i w iększych o tw orków , p rzez  k tó re  m ożna d o jść  do 
n a ciek łeg o  ro p ą  m iąższu p łu cn eg o . O tw o rk i łączące  się b ezp o śred n io  z o sk rz e 
lam i spow odow ały  odm ę p ie rsio w ą. W  żo łąd k u  zn a lez io n o  trzy . g lis ty , w k i 
szkach  żad n e j. K o n iec  je l i ta  b iod row ego  m ocno p rzek rw io n y , a  n a  b ło n ie ś lu 
zowej k ą tn icy w idać w łosow ate w ybroczyny .

U chorej tej zatem liczba glist nie była znaczną, dziwna jednak 
ich wędrówka ku górze, (gdyż w kiszce nie znaleziono ani jednej), 
stała się powodem śmiertelnego zejścia. Część glist dostała się do żo
łądka i została wyrzuconą, inna część weszła w przewód żółciowy 
główny i wątrobowy, w drobniejsze przewody wątroby i wywołała 
dokoła ropne zapalenie, zupełnie tak samo jak obecność kamieni żół
ciowych w przewodach. Dalszy przebieg, to jest zrost z przeponą, 
przedziurawienie jej, połączenie z płucami i odma, są to zwykłe na
stępstwa możliwe każdego ropnia wątroby. Na uwagę zasługuje 
błonicowe zapalenie pęcherzyka, które zapewne rozszerzyło się z prze
wodów. F o r g e t  (Union. med. 1856. Nr. 65) u kobiety 65-letniej 
zmarłej na zapalenie płuc, towarzyszące tyfusowi, znalazł w przewo
dzie żółciowym wspólnym długą glistę, wystającą jeszcze do kiszki, 
część jej już weszła w lewe rozgałęzienie przewodu; za życia chora 
miała womity i uskarżała się na ból w okolicy żołądkowej. Z przewo
du żółciowego wspólnego dochodzi się do jamki wielkości orzecha, wy
pełnionej białawą ropą, zdającą się być wypukleniem przewodu, a we 
wnętrzu jej znaleziono również skręconą glistę martwą. Dokoła jam
ki znaleziono jeszcze z 10 torbieli wypełnionych ropą, wielkich jak 
ziarno grochu lub kasztan. Nakoniec i to jeszcze nadmienić wypada, 
że znajdywano glisty we wnętrzu pęcherzy bąblowca w wątrobie, 
dokąd zapewne dostają się za pośrednictwem przewodów żółcio
wych.
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Glisty posuwając się ku górze, mogą w inny jeszcze sposób zbo
czyć z drogi. Dostawszy się do gardzieli, zamiast wyjść przez usta, 
zstępują ku dołowi i popadają w krtań. Pozostając choćby chwilę po
między strunami głosowemi, sprowadzają gwałtowny napad kaszlu, 
dławienie, chory krzyczy z bólu, a śmierć może szybko nastąpić z za
duszenia, jeżeli glista przez kaszel nie zostanie wydaloną z krtani. 
Zejście podobne było obserwowane przez A ro n sso h n a  (Arch. gener. 
11 Serie 1836. X  p. 49) raz tylko jeden, u dziewczynki 8-letniej, któ
ra już zaczęła dostawać drgawek. Jeżeli glista przebywszy krtań wej
dzie do tchawicy, lub nareszcie do oskrzeli, wtedy gwałtowność obja
wów słabnie, ale przypadłości świadczące o obecności ciała obcego 
w kanale oddechowym trwają bez przerwy i sprowadzają śmierć naj
dłużej po upływie sześciu dni. Rozpoznanie tego stanu jest bardzo 
trudnem i najczęściej bierzemy go za gwałtowne zapalenie krtani lub 
obrzęk głośni, jak to naprzykład miało miejsce w wypadku R ó s c h a 
(C a n s ta tt, spec. Path. u. Therap. 3 Aufl. I II  p. 465), w którym 
u dziecka zmarłego niby na krup, znaleziono w tchawicy dwie glisty, 
Najwięcej jeszcze charakterystycznymi jest nagłe wystąpienie kaszlu 
i duszności wśród zupełnego stanu zdrowia, co się jedynie zdarza 
w porze nocnej przy pozornym krupie lub po wpadnięciu ciał obcych 
do przewodów oddechowych.

Dokładne obejrzenie gardzieli i krtani, bez względu na trudno
ści napotykane, jest rzeczą niezbędną, tembardziej, że w znacznej licz
bie wypadków znajdywano przy sekcyi część glisty sterczącą z krta
ni do gardzieli. Jeżeli uda nam się o tem przekonać, co szczególniej 
jest możliwem za pomocą wziernika krtaniowego, można przez wycią
gnięcie glisty uratować chorego od pewnej śmierci. W ostatnim razie 
pozostaje jedyny środek, to jest tracheotomia. Ze 14 wypadków ze
branych przez D a v a ine’a w jednym tylko ( Ar onssohn)  widziano 
samowolne zejście pomyślne, we wszystkich innych nie zrozumiano 
zupełnie natury cierpienia. Nakoniec nadmieniam, że znajdują niekie
dy glisty w tchawicy, a nawet oskrzelach, pomimo to że za życia nie 
było objawów świadczących o obecności ciała obcego w drogach od
dechowych, być bardzo może, że glisty dostały się do tchawicy dopie
ro po śmierci chorego pacjenta.

Glisty zresztą mogą opuszczać kiszkę przez otwory patologicz
ne, dostają się wtedy do jamy otrzewnej, do pęcherza, pomiędzy pęcz
ki mięśniowe i t. d., a ostatecznie po wytworzeniu się ropniów w ścia
nie brzusznej mogą zostać wydalone na zewnątrz. Dawni lekarze 
zwali takie glisty „Lambrici effractores” i tym sposobem przyznawali,
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że cała sprawa zależy od dowolności czerwi. Glisty wedle tego po
glądu mogły przegryzać kiszkę i torować sobie drogę do na zewnątrz 
w sposób rozmaity, Na poparcie tego twierdzenia przytaczano sze
reg wypadków, w których albo obsersowano obecność glist w otor- 
bionych ropniach otrzewnej, albo też gdzie około pępka lub w okolicy 
pachwinowej utworzył się ropień, a po jego otworzeniu się oprócz ro
py, znaleziono glisty poskręcane, a nawet żywe, po opróżnieniu ro
pień się zamykał. (Tak zwany ropień czerwliwy). Sie ulega wątpli
wości, że w wypadkach podobnego rodzaju, niezbyt znowu rzadkich, 
glisty wydostały się na zewnętrz kiszki skutkiem jej przedziurawie
nia. Nie możemy się jednak dziś zgodzić na twierdzenie M on- 
d i e r e 'a  1) i jego zwolenników, którzy utrzymują, że same robaki 
przedziurawiły kiszkę.

Głowa glisty opatrzoną jest trzema klapkami ząbkowanemi, któ
re działać mogą tylko na przedmioty znajdujące się pomiędzy niemi, 
ale nigdy w kierunku ku przodowi, Mondiere  niesłusznie porówny
wa ją do głowy glisty ziemnej. Porównywając 61 obserwacyj zesta
wionych przez D a v a i n e ’a 2), w których glisty w mniejszej lub więk
szej liczbie były znalezione w jamie otrzewnej, albo zjawiły się 
w ropniach ściany brzusznej otwierających się około pępka, w okolicy 
lędźwiowej, pachwinowej i t. p., dochodzimy do przekonania, że we 
wszystkich razach robaki korzystały z istniejącego już przedziurawie
nia kiszki lub żołądka, aby się dostać do jamy otrzewnej; co najwy
żej zgodzić się można, że nacisk wywierany przez glistę na miejsce 
rozmiękczone lub owrzodziałe kiszki lub żołądka, może się przyczynić 
do przedziurawienia. W wypadkach, gdzie znaleziono glisty swobo
dne w jamie otrzewnej, możemy być pewni, że dostały się one tam 
przez owrzodzenie gruźlicze, nieżytowe lub innego rodzaju, w kisz
kach i żołądku. Nawet w wypadkach przedziurawienia niby wyrost
ka robaczkowego przez glisty 3), inne tłómaczenie jest niemożebne.

W wielu wypadkach podobnych nie widziano za życia objawów, 
a po śmierci zmian charakteryzujących rozlane zapalenie otrzewnej, 
co dowodzi, że glisty opuściły przewód pokarmowy albo po śmierci 
pacjenta, albo też na czas bardzo krótki przed zejściem. Któż bowiem 
mógłby twierdzić, że obecność kilku żywych glist w jamie otrzewnej

1) Gaz. med. 1838. p. 520.
2) 1. c. p. 180 i następne.
3) D a v a i n e  1. c. p. 184, 185; F a b e r  Wurtemb. Corresp. Bl.

1855. N. 28.
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nie wywoła jej ogólnego zapalenia. Utrzymują niektórzy, że widzieli 
wypadki, w których znaleziono glisty w jamie brzusznej, a pomimo to 
nie było ani śladu przedziurawienia kiszek; jest to zapewne następ
stwem wadliwego badania, gdyż niewielkie przedziurawienia ścian 
kiszkowych bardzo łatwo uchodzą naszej uwagi, a nawet mogą się po 
przejściu glisty zaklejać. W wypadkach podobnych skłaniano się do 
poglądu M o n d ie r e a ,  jakoby glista rozsunęła pęczki mięśniowe 
w ścianie kiszkowej, wystąpiła na wewnątrz, puczem włókna mię
śniowe powróciły do pierwotnego położenia, i zamknęły otwór. Je- 
dnem słowem przypisywano glistom zdolność dzielenia błon kiszkowych 
na ich drobnowidzowe części składowe, poczem mogą się wysuwać, 
a wszystko to dziać się ma bez żadnego podrażnienia i przypadłości 
zapalnych. Nie wspomniałbym nawet o tej dziwacznej teoryi, gdyby 
nie to, że znalazłem u L e b e r t ’a (1. c. p. 404) następującą uwagę:

,,Quoique la frequence des perfurations rermineuses ait ete sin- 
gulierement exageree, il resulte oependant d'im grand nombrr d obser- 
vations reunics ct fort hien unalysćes par 31. Mondiere, que les vers 
peunent ąueląuefois ecarter punr ainsi dire les elements histologiques 
des intestins, passer dans le pór dolne, etc." Na to zapewne nie zgodzi 
się żaden lekarz znający budowę głowy glist i zapatrujący się jasno 
na całą sprawę.

Z tego cośmy powiedzieli wynika, że i tworzenie się ropniów nie 
można przypisywać dowolnej czynności glist. Ropnie podobnego ro
dzaju wytwarzają się około pępka lub w pobliżu niego u dzieci, 
a u dorosłych w okolicy pachwinowej, w innych okolicach brzucha 
zdarzają się rzadziej. Występują w dwojakiej postaci:

1) Po otworzeniu ropnia wypływa ropa żółtawa, podobna do 
śmietanki bez domieszki kału, w niej zaś znajduje się kilka glist. Po 
opróżnieniu nie powstaje przetoka kałowa, ale następuje trwałe i szyb
kie zabliźnienie. Jest to forma rzadsza i była przytaczaną na popar
cie teoryi M ond iere 'a . Da v a i n e  tłómaczy powstanie ropniów po
dobnych daleko naturalniej; glista wydostawszy się przez mały otwo
rek w kiszce, przyrośnięty do ściany brzusznej, posuwa się w tej 
ostatniej w kierunku skośnym (w sposób podobny, jak moczowody 
przebijają ścianę pęcherza), aż nakoniec w miejscu odleglejszem spro
wadza zapalenie i ropienie.

2) Otwór ropnia istnieje długo jako przetoka, a występowanie 
kału i niekiedy nowych glist dowodzi, że istnieje związek z wnętrzem 
kiszki. W tych razach bez żadnej wątpliwości istniało przedziura
wienie jej (zapalenie, zaciśnięcie, owrzodzenie i t. d.), czego następ-
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stwem był albo bezpośredni zrost ze ścianą brzuszną, albo też wy
tworzenie się około przedziurawienia ropnia otrzewnej, który jedno
cześnie otworzył się na zewnątrz i do wnętrza kiszki. Do tejże kate- 
goryi zaliczamy i istniejące od dawna przetoki kałowe, np. po zaci
śnięciach przepuklin pachwinowych i udowych, przez które od czasu 
do czasu oprócz kału wychodzą glisty.

W rzadkich bardzo wypadkach widziano wstępowanie glist do 
jamy opłucnej (L uschka), dzieje się te wtedy, skoro ropień otrzew
nej łączący się z kiszką, przedziurawia przeponę. Widziano również 
wydalanie glist przez cewkę moczową, zapewne po zroście pęcherza 
z kiszką i utworzeniu się przetoki. Z 14 wypadków podobnych, ze
stawionych przez D a v a in e ’a 1), na uwagę zasługuje obserwacya 
K i n g d o n ‘a, u 7-letniego chłopca, pęcherz moczowy łączył się 
z wyrostkiem robaczkowym, z którego nietylko glisty ale i igła do
stały się do pęcherza. Ta ostatnia stała się powodem wytworzenia 
kamienia pęcherzowego i wywołała ropne zapalenie sięgające aż do 
miedniczok nerkowych.

L e c ze n ie . Usuwamy glisty i ich jajka za pomocą tak zwanych 
środków przeciwczerwiowych (anthelminthica) łączonych ze środka
mi przeczyszczającemu Wyliczanie wszystkich środków uważam za 
zbyteczne, gdyż ze wszystkich tylko właściwie nasienie glistnika 
(Semen Cinae v. Santonici) cieszy się słuszną sławą i powszechnie by
wa stosowanern 2). Dawniej stosowano środek ten w postaci proszku, 
naparu lub powidełek (Elect. Stijrkii, Elect. a/ithelminthicum, Phar- 
mac. paup.), przykry jednak smak dużą stawiał przeszkodę w użyciu, 
szczególniej u dzieci, (Następnie zaczęto używać Extr. Cinae aether. 
(5—15gr. w pigułkach lub kęskach). Otrzymanie pierwiastku działają
cego, to jest s a n t o n i n y  (kwas santoninowy), usunęło wszelkie nie
dogodności, możemy bowiem dawać środek w bardzo małej ilości 
i w formie smacznej, dla tego też ma on pierwszeństwo przed używa- 
nemi dawniej krążkami z nasieniem glistnika. Daje się santoninę 
w proszku lub pastylkach po 1/2—3 gr., 2 do 3 razy dziennie; przy 
dawkach większych widziano objawy zatrucia. Gdzieindziej już wspo
minałem o żółtem widzeniu (xanthopsia) przy używaniu santoniny.

1) 1. c. p . 2 9 5 .
2) P o d  w zględem  dz ia łan ia  różnyc h śro d k ó w  p rzeciw czerw liw ych , od- 

se łam  czy te ln ik a  do dośw iadczeń K u ch e n m e i s t e r ’a  (Eine Revision der 
Anthelminthica, w Arch. f . physiol. Heilk. 1851. p. 630).
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Ku c h e n m e is te r  zaleca dawać: Santonini gr. j j—v. Ol. ricini 3 j, 
po łyżeczce od kawy w ciągu dnia aż do skutku. Połączenie santo- 
niny z sodą (santoninian sody) jest zachwalanem przez Haut z'a 1). 
Tak zwane Trochisci anthelminthici. Form. mag. Berolin. in us. paup. 
mają skład następujący:

Rp. S an to n in i g r . X .
G um m i T ra g a c a n th . g r .  j .
S a c c h a r . a lb .? jj
F .  c. A q . com m . q. s . m assa , e . q . fo rm . T ro c h is ci X .

D. S . R ano  i w ieczorem  p o  1— 2 sz tu k  zażyć.

Po 3 — 4 dniach można dać jaki środek przeczyszczający, poczem 
zawsze, jeżeli tylko były glisty, takowe odchodzą. Działanie glistniku 
lub santoniny stosuje się tak samo do glist jak i glistnic. Przeciwko 
tym ostatnim można z korzyścią stosować środki miejscowe, to jest 
lawatywy z chłodnej wody z octem, z Semen. Sabadillae, Herb. Gra- 
tiolae, Semin. Cinae z dodatkiem Ol. Therebinth ( 3 j — jv), sublimatu 
(gr. 1/4 na 3  jj). czosnku (Bulb. albi sativi, w odwarze z 5 j — jj), 
azotanu srebra (gr. 10 do 15 na 3 jv Aq. dest.) 2). V ix  zaleca szcze
gólniej lawatywy z Sapo medicalus subtilissime p ulv. (gr. 7 — 19 na 
3  v letniej wody), które należy zastrzykiwać głęboko i zatrzymać 
w kiszce przez czas dłuższy.

6 8 9

Tas i e mi e c  — ( Taenia).

W kiszce ludzkiej żyją następujące gatunki tasiemca.
a) Ta s i e m i e c  p o s p o l i t y ,  Solit e r (T. vulgaris, solium, ni- 

curbitina — Kettenwurm) 3). Wedle prostego i praktycznego opisu 
R o k i t a n s k y ‘ego (I p. 355) jest to: „robak biały, lub żółtawy, dłu
gi na 20 i więcej stóp, ku przodowi cienki i okrągławy, ku końcowi 
płaski, szeroki na 3 do 6'" i złożony z ogniwek; ogniwka czyli członki 
są płaskie, czworokątne, im bardziej ku końcowi tem wyraźniej 
są podłużno czworokątne, co nadaje im podobieństwo do ziarnek dyni 
o ściętych kątach (T. cucurbitina). Przy brzegu jużto z prawej, już 
też lewej strony, a niekiedy na znacznej przestrzeni regularnie na-

1) S c h m i d t a  J a h rb .  f. 185 2.  I I  p. 173.
2 )  S c h u l t z  Deutsche K lin ik . 17. 185 8.
3) D a v a i n e  1.c . p .  X X V I :  1.c . p .  2 2 5 .

Bibl. Um, Lek.—Choroby przyrządów jamy brzusznej.~~Pr. Henoch. 44
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przemian znajdują się brodawkowate otwory otoczone walikiem- 
Otwór ten jest ujściem przyrządu płciowego, zawiera prącie, a do 
wnętrza wchodzą poskręcane przewody nasienne i jajowód, otoczony 
z obu stron symetrycznie ułożoną macicą (jajnikiem). Macica końco
wych ogniwek jest wypełnioną jajkami, szczególniej w pobliżu połą
czenia z ogniwkiem bliższem głowy, co sprowadza właśnie odrywanie 
się ogniwek dalszych. Jądra są złożone z licznych pęcherzyków prze
zroczystych, których zawartość za pomocą cieniutkich kanalików do
staje się do przewodów nasiennych, ale dopiero przy zupełnym roz
woju ogniwka. Głowa tworzy przy cienkim końcu guziczek tępo- 
czworokątny z czterema przysawkami, w każdym rogu po jednej, z po
między nich wystaje stożkowaty ryjek, otoczony wieńcem podwójnym 
haczyków. Wieniec ten składa 22 — 28 haczyków rogowych, umie
szczonych w torebkach oddzielnych, w połowie są większo a w poło
wie mniejsze, ustawione naprzemian w ten sposób, że końce wszystkich 
znajdują się na jednej powierzchni. Głowa zupełnie jest podobną jak 
u wągra ( Cysticercus cellulosae). We wnętrzu głowy torebce ryjka 
odpowiada pierścień naczyniowy, do którego otwierają się cztery na
czynia, powstające z czterech siatek naczyniowych otaczających pod
stawy przysawek. Z tego przyrządu biorą początek tak zwane ka
n a ł y  wodne,  które w postaci przewodu przebiegają po obu bokach 
wszystkich ogniwek ciała, łącząc się za pomocą przewodzików po
przecznych leżących na granicy dwóch ogniwek kolejnych. Pierście- 
niowata szyja jest pokrytą licznemi prostemi lub warstwowanemi, 
okrągłemi lub owalnemi drobinkami wapienneini. U starych osobni
ków brakuje często wieńca haczyków, a w przysawkach nagromadza 
się barwik.“

b) Taenia mediocunellata, opisana po raz pierwszy dokładnie 
przez K u c h e n m e is te r 'a ,  l) jest w ogóle daleko dłuższą i szerszą 
od tasiemca samotnego, co się stosuje i do pojedyńczych ogniwek 
w szczególe, tak młodych jak i dojrzałych. Głowa bardzo duża bez 
ryjka i haczyków, ze szczytem piaskiem i czterema wielkiemi przy
sawkami, otoczonemi zwykle barwikiem. Macica bardziej jeszcze 
rozgałęziona aniżeli u tasiemca samotnego.

c) Br ó z d o g ł o wi e c  s z e r ok i  (Butryocephalus latus, Taenia 
lata) największy z tasiemców żyjących w kiszce ludzkiej, złożony

1) Ueber Cestoden i t. d. Zittau 1853. p. 107.  tab. II- L e u c k a r t  
1. c. p. 285.
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niekiedy z 3 — 4000 krótkich lecz szerokich ogniwek. Szerokość ogni
wek, zwłaszcza środkowych, przenosi pięć razy ich długość, w koń
cowych ogniwkach stosunek się nieco wyrównywa, rak iż ostatnie 
ogniwka przyjmują więcej kształt kwadratowy. Ciało cienkie i pła
skie jak tasiemka, szczególniej na brzegach, środek jest nieco grub
szym i tworzy wyniosłość podłużną. Koniec przedni zwęża się i sta
je nitkowatym, na samym końcu znajduje się maczugowata lub owal- 
no spłaszczona głowa, z dwoma podłużnemi przysawkami, które zmie
niają za życia kształt z przyczyny znacznej kurczliwości głowy. 
Otwory płciowe nie leżą na brzegach ogniwek, jak u dwóch poprze
dnich gatunków, ale na linii środkowej na powierzchni brzusznej, 
otwór płciowy żeński tuż po za otworem męzkim. Macica tworzy 
w ogniwkach dojrzałych twór gwiazdowaty położony w środku. 
Z przyczyny licznych ziarenek okrągłych, leżących przy brzegach 
ogniwek, robak ma zwykle szaro-żółtawą barwę. 1)

Pierwszy S t e e n s t r u p  2) uważał głowę tasiemca za mamkę, 
a każde ogniwko za oddzielny osobnik dwupłeiowy, następnie van 
Be ne de n  3) i Bi ebold 4) wykazali złożoną istotę tasiemców, pier
wotnie istnieje tylko głowa, która w odpowiednich warunkach wy- 
tważa ogniwka, niby pączki. Im bardziej pojedyncze ogniwka, tak 
zwane p r o g l o t y d y  oddalają się od głowy, tem są bardziej wy
kształcone i płciowo rozwinięte: po zupełnym rozwoju płciowym 
i zapłodnieniu, pojedyncze ogniwka oddzielają się, pozostają czas 
jakiś w kiszce i nakoniec zostają wydalone z kałem. Oddzielają się 
pojedynczo albo po kilka na raz połączonych ogniwek, szczególniej 
w dwóch pierwszych gatunkach, mianowicie też Taenia mediocanellu- 
la oddziela pojedyńcze ogniwka, które odchodzą nie tylko przy odda
waniu kału i po wyjściu jeszcze robią poruszenia. Brózdogłowiec 
odrywa się dużemi kawałami, co zdarzać się może i u dwóch gatun
ków pierwszych. Głowa nie tylko jest organem wytwarzającym, ale

()91

1) O p is  czw artego  g a tu n k u ,  t a k  zwanej Taenia nana, znalezionej  p rzez  
B i l h a r z a  w E g ipc ie ,  w przewodzie  p o k a rm o w y m  osoby zm arłe j  n a  z a p a le 
nie mózgowych opon, zn a jd u je  się u L e u e k a r t ' a 1. c. p. 3 9 3. T e n ż e  sam 
a u to r  p ierwszy opisa ł  nowy g a tu n e k  Brózdogłow ca (Botryacephalus cordatus) 
znaleziony w kiszkach  G ren lan d czy k ó w . 

2) G ene ra t ionsw eehse l .  1 8 4 1 .
2) Les  vers  c e s to id e s. B ru x e l le s  1 8 5 0 .
4 ) Ze i tschr .  wiss. Zoo log ie  I I  p. 1 9 8 ,

44*“
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również przy pomocy przysawek posiada własność przytwierdzania 
do kiszki całej kolonii osobników, noszącej ogólną nazwę tasiemca. 
To nam tłómaczy, dlaczego właśnie wydalenie głowy, niezbędne dla 
zupełnego usunięcia pasożytu, jest tak trudnem.

Odstąpilibyśmy od praktycznego założenia niniejszego dzieła, gdy
byśmy chcieli szczegółowo rozbierać historyę rozwoju tasiemców, tak 
jak została przedstawioną przez Ku c h e n me i s t e r ’a, S i e b o l d ’a 
i B e n e d e n a .  Dla lekarza wystarcza wiadomość, że tasiemiec sa
motny pochodzi z wągrów świni (Cysticercus cellulosae), co dowie
dziono nie tylko wykazaniem tożsamości w budowie głowy, ale 
i drogą doświadczalną, udało się bowiem z jajek solitera wychodować 
wągry, a z tych znowu w kiszkach ludzkich powstały solitery. 1) 
Nic ulega zatem najmniejszej wątpliwości, że soliter rozwija się po 
zjedzeniu mięsa wieprzowego zawierającego całe wągry żywe, a przy
najmniej ich głowę, co szczególniej ma miejsce jeżeli była spożytą 
szynka źle wędzona lub kiszka na surowo, gdyż gotowauie bezwarun
kowo zabija pasożyty. L e u c k a r t  czyni słuszną uwagę, że gdzie 
wieprzowina ma obszerne zastosowanie jako pokarm, wągry mogą się 
dostawać i do innych przedmiotów pożywienia, a następnie zostać 
wprowadzone do kiszki. Dzieje się to naprzykład u rzeźników, przy 
układaniu razem różnych rodzajów mięsa. Z tem zgadza się zresztą 
i dawniejsza obserwacya, dowodząca, że prawowierni żydzi nie jedzą
cy wieprzowiny, stosunkowo bardzo rzadko mają solitera; gdy tym
czasem wedle Wa wr uc h ' a  * 1 2) na 206 pacjentów z soliterem, wypada 
52 kucharek, 1 kucharz, kilku rzeźników i 11 osób jedzących dużo 
mięsa. Gor don  3) często w Indyach spotykał się z soliterem, nigdy 
jednak u osób z klassy wyższej, które nie jedzą mięsa wieprzowego. 
W Indyach zaś szczególnie w mięsie znajdują się nadzwyczaj często 
wągry, gdyż świnie żywią się kałem ludzkim i tym sposobem zjadają 
massę zarodków tasiemca. Oprócz Europy i Indyi wschodnich, ta
siemiec samotny bywa napotykanym w Algerze i północnej Ameryce; 
zdaje się że spotykamy się z nim wszędzie, gdzie tylko hodują trzodę 
chlewną.

Co się tyczy drugiego gatunku, to jest Taenia mediocanellata, 
to zauważono bardzo częste jego istnienie u mieszkańców miasta Wie

1) L e u c k a r t  1. c. p. 228.
2) Oesterreich. Jahresb.  Febr. 1841.
3) S c h m i d t  Jahrb.  f. 1 8 58. I I I  p. 89 i 96 ,
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dnia (B rem se r ,  W aw rucli) ,  w południowo-wschodniej części 
Wurtembergu i pogranicznych powiatach Bawaryi. Oprócz Europy 
spotykamy tasiemca tego w Abissynii, gdzie mają zwyczaj jeść suro
we mięso, przeciwnie Europejczycy i mahometanie mieszkający 
w Abissynii i jedzący tylko mięso gotowane, solitera nie mają. We
dle D av a in e 'a  abissyńczycy nie jedzą bynajmniej mięsa wieprzowe
go, ale jedynie tylko baraninę i wołowinę; Knox opisuje prawdziwą 
epidemię tasiemcową pomiędzy żołnierzami angielskiemi w Paździer
niku 1819 roku, gdy ci przez czas dłuższy karmić się musieli mięsem 
z wołów wychudzonych i niezdrowych. Tasiemiec właściwy połud
niowej Afryce jest właśnie wedle L e u c k a r t ’a 1) Taenie medioca- 
nellata. Zgadza się z tem obserwacya W eisse ’go, który bardzo 
często napotykał tasiemca u dzieci karmionych surowem mięsem, * 2) 
co i ja również poświadczyć mogę na podstawie obszernej praktyki 
dziecinnej. 3) W  dwóch wypadkach, u dzieci karmionych surowem 
mięsem wołowem odchodziły w 3-im i 4-ym roku życia ogniwa ta
siemca, które względnie do kształtu i rozmieszczenia macicy należało 
uważać za części T. mediocanellatae.

Zupełnie podobny wypadek opisuje Le uc ka r t ,  4) który przy
tacza jeszcze obserwacyę S c h m i d t a, dowodzącą, że po spożyciu 
surowej wołowiny w parę, miesięcy później zjawiła się T. mediocanel- 
lala. Nakoniec L e u c k a r t 5) dostarczył bezpośredniego dowodu, 
że gatunek ten tasiemca pochodzi od osobnego rodzaju wągrów, żyją
cych w mięsie wołowem. Karmił młode ciele dojrzałemi ogniwkami 
T. mediocanellatae, poczem znalazł szczególny rodzaj wągrów (Cysti- 
cerci) nie tylko w mięśniach i sercu, ale również w innych przyrzą
dach szczególniej gruczołach limfatycznych. To nam tłómaczy, że 
w okolicach gdzie jedzą przeważnie mięso wołowe, tam też najczęściej 
zdarza się T. mediocanellata, nic zatem dziwnego, że spotykamy ten 
rodzaj tasiemca nie tylko w Europie ale na wschodzie i w Ameryce.

1) l . c. p. 293.
2) Journ . f. Kinderkrankheiten. 1851.  T.  XVI  p. 384.
3) W e i s s e  powiada wyraźnie w liście pisanym do D a v a i n e a  (l. 

c . p. 91),  że w tych razach był to tasiemiec samotny, nie zaś zwykle spotyka
ny w Petersburgu Brózdogłowiec. Jes t to rzecz wielkiej wagi, gdyż w epoce 
napisania tego listu nie znano jeszcze różnicy pomiędzy T. solium i T. medio
canellata.

4 ) 1. c . p . 2 9 3 .
5) 1. c. p . 294.  Nachr. von. d. K. Gesellsch. d. Wissensch. zu Gót- 

tingen I. 1862.
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Trzeci gatunek to jest Brózdogłowiec ( Butryocephalus latus) 
znaleziono dotąd tylko w Europie i to tylko w niektórych okolicach, 
szczególniej w zachodnich kantonach Szwajcaryi i pogranicznych 
z niemi departamentach Francyi, w północno-zachodnich i północnych 
guberniach Rossyi, w Szwecyi i Polsce. Pojedyncze wypadki zda
rzają się także w Hollandyi, Belgii, Prusach wschodnich, Pomeranii, 
w Hamburgu i Berlinie. Odkrycie S c h u b a r t a ,  dowodzące, że za
rodki tego tasiemca wychodzą z jajek w wodzie i za pomocą pokrycia 
rzęskowego pływają jakiś czas swobodnie ( Le neka r t), oraz spo
strzeżenia Ku che n m eis tera,  Da va i ne ’a i L e u c k a r t’a świad
czące, że z jajek w czasie ich pobytu we wnętrzu macierzystem nie 
wychodzą zarodki, są bardzo ważne, ale nie wyjaśniają dostatecznie, 
w jaki sposób rozwija się brózdogłowiec w kiszce ludzkiej. Po od
kryciu S c h u b a r t a  można przypuszczać, że zarodek dostaje się do 
kiszki ludzkiej po zjedzeniu jakiegoś zwierzęcia wodnego, które poł
knęło go w wodzie, nie wiadomo jednak czy do tego przyczyniają się 
ryby lub inne stworzenia wodne, szczególniej oskarżano pod tym 
względem łososie i pstrągi, na co jednak potrzeba dowodu.

Opisane gatunki tasiemców żyją zwykle w kiszce cienkiej, 
przyczepione głową do jej ściany, i to tak silnie, że gdy pasożyt jest 
zupełnie w stanie normalnym potrzeba go dosyć silnie ciągnąć, chcąc 
oddzielić głowę, a skoro zetknie się ona powtórnie ze ścianą, natych
miast się przyczepia. Okoliczność ta jest ważną, dowodzi bowiem jak 
trudno przychodzi usunąć całego tasiemca z przewodu kiszkowego. 
Od miejsca przyczepu tasiemiec swobodnie mieści się w kiszce t o jest 
w kierunku ruchów robaczkowych i strumienia papki pokarmowej. 
Po części jest rozciągniętym, po części skręconym i tworzy prawdzi
we zwitki, tym sposobem może w niektórych miejscach wypełniać zu
pełnie jelito i sięgać aż do kiszki grubej. Jedynie tylko przy gwał
townych womitach i posuwaniu się zawartości kiszkowej ku górze i ta
siemiec zmienia kierunek, co powoduje, że częstokroć można znaleźć 
jego ogniwka w wymiocinach.

Dawne twierdzenie, że tasiemiec zawsze tylko jeden żyje 
w kiszce, okazało się błędnem. Nie tylko u murzynów w Egipcie, 
ale i u wielu Europejczyków, żyjących w różnych stronach świata 
znajdywano jednocześnie kilku tasiemców, l) a w niektórych razach 
wypędzono w krótkim czasie 25 a nawet 10 głów tasiemca. (Kl u-

l )  D a v a ine 1. c . p .  9 6 .
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feld. 1) Jeden z podobnych pacjentów zwykł był od lat czterech ja- 
dać surową wieprzowinę, zawierającą często wągry. Toż samo zau
ważył Ku c h e n m e is te r  i L eu ck ar t ,  w jednym wypadku było 
33 w drugim 17 tasiemców na raz. Nie brak również pewnych obser- 
wacyi, świadczących o jednoczesnem lub kolejnem istnieniu solitera 
i brózdogłówca u jednej osoby. ( Wa wr u c h ,  Rudol ph ,  F r a n k  
z Tubingen).

Jakkolwiek tasiemiec najczęściej zdarza się u osób dorosłych, to 
jednakże bywa i u dzieci, począwszy od trzeciego roku życia, Huf e - 
l and  widział tasiemca u 6-miesięcznego dziecka. L e g e n d r e 2) 
na 27 wypadków znalazł trzy, przypadające na dzieci liczące 14 mie
sięcy do 2 lat. W klinice mej dziecinnej widziałem 25 wypadków, 
a z tych 5 u dzieci liczących mniej jak 3 lata. W kilku wypadkach 
matki tych dzieci zwracały uwagę, że dziecko było karmione suro- 
wem mięsem lub często dostawało świeżą kiełbasę i t. p. Tasiemiec 
nie jest również rzadkością w wieku podeszłym, widziano go u osób 
liczących 90 a nawet 100 lat. 3) Nie stwierdzono większej skłonno
ści kobiet do tej choroby; toż samo można powiedzieć pod względem 
dziedzicznego usposobienia. U rodziców i dzieci może się rozwijać 
tasiemiec z przyczyny jednakowego sposobu życia i jednakowych po
karmów.

Obj a wy .  Obecność tasiemca 4) w przewodzie kiszkowym 
bywa w niektórych razach przez czas długi ukrytą; przypadkowo 
zdradza się odejściem większych lub mniejszych kawałków pasożytu, 
co następuje bez żadnego powodu lub po użyciu środków przeczy
szczających. Niekiedy odchodzą pojedyncze tylko proglotydy mocno 
się poruszające, i to nie tylko przy oddawaniu kału, ale w ciągu dnia 
lub w nocy, poczem części wydalone można znaleźć w składkach bielizny 
lub na prześcieradle. 5) Samowolne odejście całego tasiemca wraz 
z głową było obserwowanem tylko wyjątkowo po obumarciu pasoży-

1) Deutsche Klinik. 1853. p. 40.
2) Arch. gen. 1854. IV p. 642.

3) D a v a in e  1. c. p. 9 7.
4) Powyższy opis odnosi się do wszystkich trzech rodzajów tasiemca, 

gdyż objawy są zawsze też same.
5) E i c h s t e d t  ( Ueber den Durchfall der Kinder p. 23) badając kał 

pewnej kobiety, która nigdy przedtem nie zauważyła odchodzenia cząstek soli
tera, znalazł wpół rozłożone, ciemno-brunatne ogniwka solitera, dające się j e 
dynie rozpoznać po swój zawartości, to jes t po jajkach. Po zastosowaniu od
powiednich środków sprowadzono wydalenie tasiemca, długiego na 6 stóp.



ta. Wedle K u c h e n m e is te r ’a ogniwka i całe kawały tasiemca 
odchodzą najczęściej w miesiącach: Czerwcu, Lipcu, Sierpniu, Gru
dniu i Styczniu lub po zjedzeniu pewnych potraw (świeżo maliny, 
lub poziomki, poczem wypito wody lub mleka); wpływ zmian księży
ca nie został przeciwnie dowiedzionym. Niekiedy część tasiemca zo
staje wypchniętą przy oddawaniu stolca i sterczy z odbytu. Usiło
wania wyciągnięcia całego robaka kończą się wtedy zwykle urwa
niem znacznej jego części, lepiej dać natychmiast środek przeczyszcza- 
jący, lub zastosowa ć wedle rady K u c h e n m e i s t e r ’a lawatywę 
z chloroformem. W rzadkich wypadkach pacjent wyrzuca w wymio- 
cinie pojedyncze ogniwka lub całe części tasiemca, a S e e g e r  1) za
uważył, że dziecko liczące 1 1/2 roku wywomitowało dwóch młodych 
tasiemców. Do wypadków podobnych zestawionych przez Davai -  
ne'a, 2) dołączam zakomunikowaną mi przez Dr. E h r e n h a u s  z Ber
lina wiadomość, że widział, kawałki tasiemca wywomitowane przez 
pewną osobę ciężarną. Wśród podobnych objawów mogą upływać 
lata całe; W a w r u c h  obserwował odchodzenie proglotyd i więk
szych kawałków w ciągu 15, 25, a raz nawet przez 35 lat. W cza
sie tym ubiegają miesiące, a nawet lata całe, w ciągu których tasie
miec przestaje się zjawiać, co wprowadza w błąd lekarza i chorego, 
przypuszczających zupełne wyleczenie, dopiero nowe zjawienie się 
proglotyd w wypróżnieniach usuwa wątpliwość. W podobnych ra
zach wypada przypuszczać, że kilka tasiemców kolejno się rozwija 
w kiszkach, dotąd bowiem nie wiemy nic pewnego, jak długo żyć mo
że pojedynczy osobnik pasożytu.

Widziano także w razach wyjątkowych wydalanie ogniwek lub 
całego tasiemca przez przetokę kałową, powstającą przez owrzodzenie 
kiszki, zrost jej ze ścianą brzuszną i otworzenie się ropnia na zewnątrz. 
Gotze i L e u c k a r t  (1. c. p. 276) znajdywali u królików w jamie 
brzusznej swobodne tasiemce z rodzaju Tucnia pectulata, nie mogąc 
przytem wykazać gdziekolwiek istniejącego przedziurawienia kiszki. 
Herz  3) obserwował wydalenie tasiemca przez ropień pępkowy, któ
ry jednak bynajmniej nie łączył się z kiszką. Pomimo jednak tych 
faktów, niepodobna przypuścić, aby tasiemiec mógł sam przedziura
wiać kiszkę, ze względu na budowę jego głowy. Oprócz obserwa-

6 9 6  CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

1) Die Bandwurmer des Menschen. Stuttgart. 1852.
2) 1. c. p. 100.
3) Preuss. Vereinszeitung. 1843 p. 75.
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cyi B a v a in e ’a (1. c. p. 114) mamy jeszcze ciekawy wypadek opisa 
ny przez R i c h t e r a .  l)

M ężczyzna w śred n im  w ieku  z n iezn an y ch  pow odów  u le g ł zap a len iu  
o trzew n e j, w n a s tę p stw ie  czego po  k ilk o m iesięcznem  stosow an iu  p rz y p a re k  
u tw orzy ł się ro p ień  w śc ian ie  b rzu szn e j w okolicy  kiszki ś le p e j . R op ień  te n  
stanow i w ylot zew nętrzny  p rz e to k i, d łu g ie j na  4 cale  p a ry z k ie , p ro w a d z ą cei 
ku  g ó rze  do w ątro b y , zg łęb n ik  w prow adzony  d o się g a  g ła d k ie g o  b rz e g u  c h rz ą s t
k i p raw eg o  do lnego  rzek o m eg o  ż e b ra . D oko ła  p rze to k i na  dw a p a lce  w y 
czuw a się s tw ard n ien ie  (śc ię ty  w ysięk o trzew n e j) . C h iru rg  o p a tru ją c y  co d z ien 
nie u trz y m u je , że z p rze to k i zaw sze w yp ływ ała  ty lk o  ro p a , b e z  dom ieszk i k a la  
lub innych  su b s tan cy i. W  locie w yszły p a r ę  razy  żyw e og n iw k a  ta s ie m c - 
p rz e z  o tw ór p rze to k i. G dy  j e  um ieszczono  w le tn ie j w odzie  lub  m le k u , wy 
konyw aty  ru ch y , k tó re  im  zap ew n e  dozw oliły  p rzesu n ą ć  się  p rz e z  o tw ó r  k iszk  
n ied o stęp n y  d la  p rze jśc ia  k a łu . R uchy  te  by ły  n as tę p u ją c e : je d e n  k on iec  w y
c ią g a ł się w szyjkę, d łu g ą  n a  1 /2 "  g ru b o śc i n itk i. G dy  trz y  k aw ałk i po łoży łem  
n a  ta fe lce  sz k lan n e j, ch cąc  j e  w ysuszyć, zn a laz łem  j e  na  d ru g i dzień  pozsuw a- 
n e  na  s tó ł i p o dstaw kę.

Gdy istnieje przetoka wiodąca z kiszki do pęcherza, ogniwka 
wychodzą przez cewkę moczową. B u r d a c h 2) widział coś podo
bnego u kobiety, która przytem doznawała jedynie niemiłego wraże
nia w cewce, gdy tymczasem odchodzenie proglotyd przez cewkę, 
u pewnego starego mężczyzny (Darbon 3) było połączone z bólami 
i niepokojącemi zaburzeniami w oddawaniu moczu. Dolegliwości cho
robowe, sprawiane przez obecność tasiemca, są częstokroć przecenia
ne przez chorych; szczególniej kobiety wrażliwe, hysteryczne przy
pisują jej większą część swych przypadłości nerwowych. Niektórzy 
zaczynają się dopiero uskarżać, gdy zobaczyli odchodzące proglotydy 
lub większe kawałki, inni znowu nie przestają się uskarżać po zupeł- 
nem usunięciu tasiemca. L e u c k a r t  słusznie powiada: „Lekarze 
mówią słusznie, że istnieje H ip o hondriasis syphiliticorum , częściej 
jeszcze mają sposobność przekonać się o istnieniu rzeczywistem zbo
czenia umysłowego, które nazwać wypada Hypochondriasis taenioso- 
rum.“ To cośmy powiedzieli nie zaprzecza bynajmniej istnieniu 
rzeczywistych przypadłości, obserwowanych w wielu wypadkach. 
Chorzy najczęściej uskarżają się na bóle kardjalgiczne i kolkę doku
czliwą około pępka, rzadziej już w częściach bocznych brzucha; dole-

1) S c h m i d t a  J a hrb. f. 1855.  I p. 308.
2) D a v a i n e  1. c. p. 117.
3) Arch. de med. 1824.  V p, 351.
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gliwości te najczęściej bywają spowodowane przez zjedzenie pokar
mów niektórych, naprzykład mocno słonego śledzia. Przyłącza się 
jeszcze do tego uczucie, jak gdyby coś poruszało się falisto w brzu
chu, nagryzało kiszki, a w ustach zbiera się przytem dużo śliny, na
stępują nudności a nawet womity. Biegunka zdarza się dosyć rzadko 
i może być spowodowaną przez inne okoliczności. Na uwagę zasłu
guje, że Lenekar t  u psa znalazł znaczno dosyć zmiany w kiszce 
w obec istnienia dużego tasiemca (przekrwienie, oddzielenie nabłonka, 
a nawet drobne owrzodzenia). U dziewczynki 10 letniej zauważyłem 
dokuczliwe, częste i bezskuteczne napieranie do oddania stolca, 
a u chłopca 8-letniego napieranie spowodowało odchodzenie żywych 
proglotyd bez oddawania kału. Nigdy jednak nie słyszałem, aby się 
chorzy podobni skarżyli na swędzenie w nosie i odbycie, o czem wspo
mina D a v a i n e , a co zdarza się przy obecności glist i owsików. 
Niektórzy uskarżają się na przykre dolegliwości w dolnych kończy- 
nach, to jest na uczucie odrętwienia lub istotne boleści w udach i łyd
kach, które u jednego chłopca utrudniały nawet chodzenie i były po
łączone z wrażeniem „jak gdyby grubienia kończyn.“ Największą 
ostrożność wypada zachować przy ocenie przypadłości nerwowych, 
których powód upatrują w obecności tasiemca. Do tej kategoryi 
należą: padaczka, omdlewania, katalepsya, pląsawica albo też nako- 
niec zaburzenia widzenia, słuchu i powonienia, (przechodnie ślepnię- 
cie, na jedno i drugie oko kolejno, szum w uszach, przykre wrażenia 
wywołane przez muzykę, przykry zapach uczuwany tylko przez cho
rego). W razach podobnych pamiętać wypada, że neurozy przyto
czone mogą zależeć od innych zupełnie przyczyn ukrytych, które po
winniśmy się starać poznać, nie kontentując się przypisywaniem wszyst
kiego tasiemcowi, co dla wielu jest rzeczą nader wygodną. Jedna 
tylko okoliczność może służyć za dowód stanowczy przyczynowego 
oddziaływania tasiemca, to jest zniknięcie przypadłości nerwowych 
po usunięciu pasożytu. Pod tym względem mamy cenne spostrzeże
nia, zebrane przez, D a v a in e ’a 1), dowodzą one, że po wydaleniu ta
siemca ustąpiły rzeczywiście napady epileptyczne, kurczowe ściągnię- 
cie mięśniów szyi, tężcowe kurcze kończyn, perjodyczne drżenie 
głowy i członków, wilczy apetyt i nerwowy kaszel. Dlatego też le
karz mając do czynienia z neurozą niejasnego pochodzenia powinien 
pamiętać, że może być jej powodem obecność tasiemca, próba usunię
cia pasożytu może niekiedy rozjaśnić wątpliwość.

1) 1. c. p. 10 4  i następne.
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Dobrowolne lub sztuczne wydalenie znacznej części tasiemca 
sprowadza zawsze pewną przerwę w dolegliwościach, która trwa tem 
dłużej, im większa część pasożyty odeszła. Zwykle po upływie kil
ku miesięcy chorzy zaczynają się uskarżać na nowe dolegliwości, do
wodzi to, że pozostała w kiszce głowa wytworzyła znowu znaczny 
łańcuch ogniwek, które też zaczynają odchodzić z wypróżnieniami. 
Rzadko tylko następuje wyleczenie w tych wypadkach gdzie nie wi
dziano wydalonej głowy, dzieje się to zapewne wtedy gdy głowa nie 
została dostrzeżoną w kale.

Leczenie . Z pomiędzy wielu środków zachwalanych przeciw 
tasiemcowi, trzy następujące zasługują na pierwszeństwo.

1. Radix Filicis maris, zbierany w lecie w stanie o ile możno
ści świeżym, wedle bowiem P o s c h ie r'a, korzeń paproci ususzony 
traci po dwóch latach swe działanie przeciwrobaczne. Skuteczność 
środka polega wiele na czasie jego użycia. Najlepiej dawać środek 
gdy zaczynają odchodzić ogniwka dobrowolnie lub przy użyciu pew
nych środków (Asafoetida, Fel. lauri., Extract. absinthii 1). środki 
czyszczące, śledzie, poziomki, stosowanie się do zmian księżyca mniej 
jest ważnem. Daje się rano Pulv. rad. filie. mar. 3 jjj naczczo lub po 
wypiciu dobrze osłodzonej filiżanki czarnej kawy, i to w trzech daw
kach po 3 j co kwadrans. W godzinę po ostatniej wziątce pacjent 
bierze łyżkę ol. rącznikowego, co powtarza dopóki nie nastąpi wypró
żnienie. Chętniej bywa przyjmowanym i skuteczniej działa wyciąg 
korzenia paproci, to jest Extr. fii. mar. aeth. w postaci pigułek, sto
sownie do wieku po 15 do 80 gr. w dwóch wziątkach 2).

1) Rp. Asae foetid., Fel. tauri insp. Extract. Absinth. a a 3 j -  Ol. 
tanacet. aeth. gutt. XV. M. f. pili. 60. Consp. D. S. Rano i wieczorem po
10 pigułek.

2) Rp. Extract. filic . mar. aether., Pulv. rad. ejusd. a a  y j —  3 s - 
M. f. pill. N. 2 0 — 3 0 .  Wieczorem lub rano przyjąć w dwóch dawkach 
(P e s c h i e r ) .  A l b e r s  ( C a s p e r a  Wochenschrift 1851. N. 30) każe chore
mu przez dni parę żyć bardzo dietetycznie, a w przeddzień kuracyi wziąść p a 
rę drachm soli Glaubera. Następnego dnia rano daje 3 0  gr. Extract., w go
dzinę później drugą dawkę, a po upływie dalszej godziny 1 — 2 łyżek ol. ricini. 
Wyciąg winien być robionym ze świeżych korzeni, zebranych w Maju i Czerw
cu, wtedy bowiem na 100 wypadków zaledwie dwa dają nieszczególne rezul
tat leczenia. Jednocześnie zaleca się dawanie wyciągu ( l/2 3  ) z wodą i gum
mą w lawatywach. Lekarze angielscy G u l l ( Guy. Hospit. Report. III 1. 
1835) i S y m p s o n  (Assoc. Journ. 191. Jurn. 1856) zalecają Ol. f ilic. maris 
w ilości 1 '/2 — 2 3 w rozczynie klejkim lub mleku.
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2. Cortex rad. Granatorum. Kora może pochodzić z drzewa 
chodowanego lub dziko rosnącego, ale potrzeba aby była o ile możno
ści świeżą. S c h m i d t mu l le r  zachwala szczególniej korę z Indyj 
Wschodnich pochodzącą. Zastosowanie odbywa się w sposób następu
jący: Wieczorem je pacjent sałatę śledziową, rano wypija filiżankę
czarnej kawy, mocno osłodzonej, w pół godziny później bierze pierw
szą połowę odwaru, a w następne pół godziny drugą połową. (Rp.
Cort. rad. Granat. 3  j iufund. Aq. frigid. 3  x, Macera per. hor. XII, 
tunc. coqnc usque ad Collat. 3 vjjj, add4 Syr. Zingib. 3 j). Niekiedy 
po przyjęciu drugiej wziątki następują nudności, womity, zawrót gło
wy i biegunka. Gdzie tej ostatniej nie ma, daje się co dwie godziny 
po zażyciu środka 1 - 2  łyżek Ol. ricini. S c h m id tm u l l er każe 
pacjentom przez dzień cały głodzić się, a wieczorem daje 2 3  Ol. ri- 
cin. aby opróżnić kiszki i tym sposobem ułatwić działanie środka. 
K uchenm eis te r  do odwaru kory granatowej dodaje jeszcze Extr. 
fil. maris aethereum.

3. Kousso środek ludowy abissyński, są to kwiaty rośliny Bra- 
yeria anthelminthica. Stosujemy środek w sposób następujący: Wie
czorem chory zjada sałatę śledziową, rano pije filiżankę czarnej kawy, 
mocno osłodzonej, w godzinę później bierze kousso w 2-ch dawkach 
(stosownie do wieku 4 —6 3 ) co pół godziny. Środek mięsza się z wodą 
osłodzoną, winem lub mlekiem. Ponieważ o womity nie trudno, pacjent 
powinien leżeć spokojnie w łóżku, przeciwko nudnościom zaleca się cytry- 
na lub pastylki miętowe. W 2 godziny po drugiej wziątce, dajemy 1 — 
2 łyżek ol. ricini. Kousso nie jest środkiem, któremuby można oddać 
pierwszeństwo przed dwoma poprzedniemu Powoduje odchodzenie 
kawałków tasiemca porozrywanych, ale głowa może również nie 
odejść, podobnie jak przy paproci i korze granatów. Ztąd zdarza się 
często powtarzanie kuracyi.

Zawsze wypróżnienia badać należy pilnie, gdyż głowa oddzielo
na łatwo uchodzi uwagi  2 ).

Nie odpowiada założeniu memu przytaczanie dawnych wielce 
złożonych środków przeciw tasiemcowi, tembardziej, że wyszły one 
z użycia. Pod tym względem znajdzie czytelnik objaśnienia w dziele
Da v a i n e ’a 3), Ze środków zalecanych w czasach nowszych wspo-

1) Hannov. Annalen. 1848, Zeszyt. 5 i 6.
2) Obecnie używa się Koussinu m  wyciąg z kwiatów Brayeriae w ilo

ści j—  3  s.
3) 1. c. p. 789, 800 i następne.
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minam o Cort. Musennae ( 3 j — jj z miodem), zachwalana przez d’Ab- 
ba d i e  i T u r n e r a ,  doświadczenia czynione z tym środkiem we Fran- 
cyi i przez Ku che n m e is te ra , nie dały pomyślnych rezultatów. 
Niewiele działa również Rad. Panna 1), Saoria 1 2), Tatze 3) i Kamala, 
ten ostatni środek zachwalają lekarze angielscy praktykujący w In- 
dyach Wschodnich 4). Dawka wynosi 2—3 3 proszku, rozmięszanego 
w wodzie. W niektórych razach widziano dobre działanie pestek dy- 
ni (około 100 sztuk obłuskanych i roztartych z wodą i cukrem) 5), 
oraz kali picronitrici, sprawiającego na czas jakiś żółte zabarwienie 
skóry. W a l t e r  6) daje ten środek w postaci pigułek po 5gr. trzy ra
zy dziennie, po czterech dniach odszedł cały pasożyt wraz z głową.

IV. Nagromadzenie płynu w jamie brzusznej.

Płyn nagromadzony w jamie otrzewnej, czy to surowiczy, czy 
też surowiczo-ropny, rozszerza jamę brzuszną mniej lub więcej jedno
stajnie albo niejednostajnie. Z wyjątkiem rzadkich wypadków, w któ
rych płyn dostaje się do jamy otrzewnej skutkiem przedziurawienia 
żołądka, kiszki lub torbieli jajnika, bywa on zwykle wytworem sa
mych naczyń otrzewnej, czego powodem bywa zapalenie, zastój żylny 
lub nieprawidłowy skład samej krwi. Jeżeli płyn nagromadza się 
z powodu dwóch ostatnich przyczyn, zowiemy stan ten wo d n ą  pu 
c h l i n ą  j a my  b r z u s z n e j  (Ascites).

l. Wysięk zapalny w  jamie otrzewnej.

Opisując przypadłości ostrego zapalenia otrzewnej, wspomina
liśmy o płynnym wysięku, który będąc wytworem zapalenia, nagro
madza się w jamie brzusznej, a może być rozpoznanym za pomocą

1) Ku c h e n m e i s t e r, G u n s b u r g ’a Zeitschrift VII I  p. 33. 185 7.
2) S t r o h l  Gaz. med. 1 854.  27 i 28; K u c h e n m e i s t e r  Wien. 

med. Wochenschrift.  41. 1854.
3) S t r o h l  tamże p. 427.
4) D a v a in e  1. c. p. 495.
5) S c h m i d t a  Jahrb.  f. 1863.  1. p. 284.
6) V i r c h o w a  Archiv. X X V I  p 221,  1862.
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opukania jamy brzusznej. Wysięk zapalny zawierający dużo części 
krzepnących, w niewielkiej tylko ilości pozostaje w stanie płynnym; 
płyn pomięszany ze strzępkami włóknika opuszcza się wedle praw 
ciężkości w głąb miednicy, gdy tymczasem w okolicy wyżej po
między pętlicami kiszek, ścianą brzuszną i kiszkami pozosta
je część włóknikowa skrzepła. Zdarzają się jednak zapalenia 
otrzewnej, np. przy gorączce połogowej, ropnicy, w których płynny 
wysięk bierze zupełną przewagę, części krzepliwych jest bardzo mało 
a cała jama otrzewnej bywa wypełnioną przez płyn surowiczo-ropny, 
a nawet posokowaty. Gdy pacjent leży na grzbiecie, płyn opuszcza 
się na oba boki, rozszerza je i wypełnia, przez co wiele przyczynia 
się wraz z kiszkami wzdętemi do powiększenia objętości brzucha. 
O wysiękach otorbionych czyli o tak zwanych ropniach otrzewnej, 
będących pozostałością ograniczonego ostrego zapalenia, wspominaliś
my na wstępie niniejszego dzieła. Obecnie zająć nam się wypada opi
sem nagromadzania się płynu skutkiem przewlekłego zapalenia otrze
wnej, które to nagromadzenie się wiele ma cech wspólnych z wodną 
puchliną jamy brzusznej.

P r z e w l e k ł e  z a p a l e n i e  o t r z e wn e j  (Peritonitis chronica).

Jest cierpieniem daleko częstszem aniżeli w ogóle sądzą. Mówi
liśmy już o utajonym jego przebiegu oraz o zaburzeniach czynności 
kiszkowych, wywołanych przez następcze zrosty i twarde wysięki 1); 
obecnie pomówimy tylko o tej formie, której rozwój zwiastują pewne 
objawy. Najwybitniejszą jest forma oparta na zmianach gruźliczych, 
z jaką spotykamy się u dzieci od lat 4 do 10. Pierwsze objawy są 
zwykle tak samo nieznaczne, że łatwo je można niezauważyć: są to 
przechodzące bóle brzucha, zboczenia w czynności kiszkowej (zaparcie 
z biegunką naprzemian), utrata lub zmniejszenie apetytu, wygląd cho
rowity i stopniowe wychudnienie. U dzieci z niższego stanu, których 
matki zajęte pracą nie mogą tak starannie pielęgnować, stan podobny

1) Do tej kategoryi zaliczamy przewlekłe zapalenie otrzewnej miedni
czej (Pelvio-peritonitis), biorące początek z chorobliwego stanu części płciowych 
niewieścich. Nieżyty przewlekłe macicy i jajowodów szerzą się za pośrednic
twem tych ostatnich na przyległą otrzewną, takież same następstwa pociąga za 
sobą zapalenie jajników, dna macicy, lub sprawy połogowe. Następstwem 
przewlekłego zapalenia otrzewnej miedniczej, są zrosty przyrządów w miedni
cy położonych pomiędzy sobą, oraz zrosty z kiszkami, siecią i t. p.; zamknięcie 
jajowodów, zgięcie jajowodu i macicy, zmieszczenia tej ostatniej, co ostatecznie 
sprowadzić może zaburzenia w perjodach i bezpłodność.
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nie zwraca niczyjej uwagi, albo też bywa przypisywanym obecności 
„robaków”. Zresztą nietylko rodzice dziecka są tego zdania, ale na
wet mniej sumienni lekarze przystępują do leczenia środkami przeciw- 
robacznemi. Po upływie kilku miesięcy, gdy wycieńczenie wzrasta, 
twarz chudnie i staje się bladą, a skóra bywa wiotką, powstaje oba
wa o życie dziecka, szczególniej gdy w godzinach poobiednich i wie
czornych jawią się objawy gorączkowe (rozgrzanie skóry, pragnienie, 
osłabienie i senność, tętno przyspieszone). Gdyby dzieci zostały wy
badane szczegółowo w czasie pierwszego okresu choroby, wtedy po
mimo pozornej małoważności objawów, natrafionoby na cechę dozwa
lającą na właściwe rozpoznanie choroby. Cechą tą jest szczególniej
sza wrażliwość na ucisk niektórych ograniczonych części brzucha. 
Ocenienie właściwe tego objawu jest dosyć trudnem, małe bowiem 
dzieci krzyczą zawsze, skoro tylko naciśniemy im brzuch; przy sta
rannie i wielokrotnie powtarzanem badaniu udaje się jednak odróżnić 
uczucie niezadowolenia spowodowane uciskiem w ogóle, od właściwe
go bólu, towarzyszącego naciskowi na miejsca zajęte zapaleniem 
otrzewnej. Nacisk na miejsce bolesne w każdym razie sprowadzi 
krzyk dziecka, gdy tymczasem możemy spokojnie cisnąć na brzuch 
w stanie normalnym będący, skoro zwrócimy uwagę dziecka na jakiś 
przedmiot lub obrócimy je do światła w czasie badania. Na uwagę 
również zasługuje zachowanie się dziecka przy oddawaniu stolca, 
szczególniej jeśli ten jest nieco twardym i wymaga większego naprę
żenia tłoczni brzusznej. Zwykle dziecko zaczyna przytem krzyczeć, 
gdyż napieranie wymagające energicznego kurczenia się mięśniów 
brzusznych, sprowadza bolesny nacisk na części zajęte przez zapale
nie. Widzimy zatem, że badanie wczesne, wykonane starannie i kon
sekwentnie, dozwala dopatrzeć się niektórych objawów, zdradzających 
ukrytego wroga.

W późniejszym okresie choroby, gdy już pomoc przychodzi za 
późno, spotykamy oprócz objawów poprzednich inne bardziej wyraźne, 
to jest wzrastające charłactwo, bladość, mocne wychudnienie, utratę 
sprężystości skóry, gorączkę z typem zwalniającym, głównie jednak 
zwraca naszą uwagę powiększenie brzucha, obok znacznego wychu- 
dnienia dolnych kończyn. Brzuch jest mniej więcej kulisto wzdęty, 
skóra pokrywająca go jest połyskliwą, łuszczy się, a gdzieniegdzie 
widzimy przebiegające rozszerzone pnie żylne. Naciskając na brzuch, 
i teraz jeszcze sprawiamy ból w niektórych miejscach, a ręka uciska
jąca wyczuwa sprężysty opór. Powiększenie objętości brzucha zależy 
po części od wzdęcia kiszek przez gazy, a po części od obecności płyn-
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nego wysięku w jamie brzusznej, którego ilość nigdy nie bywa zbyt 
znaczną 1). Jeżeli wysięk, co się rzadko zdarza, zajmuje swobodnie 
jamę brzuszną i bez przeszkody zmienia położenie odpowiednio do 
praw ciężkości, wtedy łatwo daje się wykazać za pomocą opukania, 
potrzeba tylko, aby chory podczas badania zmieniał położenie. Kiszki 
wypełnione gazem, jako najlżejsze zajmują zawsze części najwyżej 
położone, płyn zbiera się w miejscach najniższych; jeżeli więc np. pa
cjent kładzie się na bok prawy, okolica kątnicza dająca przedtem ton 
bębnisty, daje ton tępy z przyczyny nagromadzonego w niej płynu, 
przeciwnie cała lewa połowa brzucha, uniesiona ku górze, daje ton 
bębnisty. Z tego samego powodu przy ułożeniu na grzbiecie okolica 
nadbrzuszna i śródbrzuszna dają ton donośny kiszkowy, gdy tymcza
sem po bokach znajdujemy zupełną tępość. Najlepiej po zmianie poło
żenia poczekać parę minut, poczem przystępuje się do dalszego bada
nia, tym sposobem części zmieniwszy swe dawne położenie, ustalają 
się w nowem. Ważne wypadki opukiwania, albo są mniej wyraźne, 
albo też brak ich zupełny, jeżeli ruchliwość wysięku jest uniemoże- 
bnioną przez zrosty kiszek i sieci ze ścianą brzuszną lub z innemi 
trzewiami, przez otorbienia błonami rzekomemi, co się bardzo często 
zdarza przy przewlekłem zapaleniu otrzewnej.

W większej też liczbie wypadków brzuch powiększony daje 
przy zmianie położenia jednakowe rezultaty badania, to jest stępienie 
zajmuje zawsze tęż samą okolicę pomimo zmiany położenia chorego, 
gdyż wysięk płynny powodujący stępienie, jest otorbionym i nie może 
zmieniać położenia, odpowiednio do praw ciężkości. W obec takich 
okoliczności kształt brzucha powiększonego nie jest kulistym, niektó
re jego części wypełnione wzdętemi kiszkami, występują wyraźniej 
od drugich. Pomimo to opukanie i w tych jeszcze wypadkach do
prowadza do ważnych rezultatów. Częstokroć cały brzuch powięk
szony daje przy opukiwaniu ton tępy, gdyż kiszki skutkiem skur
czenia się krezek 2) zostają odciągnięte ku tyłowi i nie mogąc pływać 
po powierzchni wysięku, zostają przezeń pokryte. Czasami znowu na 
znacznej przestrzeni słyszymy stępienie, a obok niego ton bębnisty,

1)  W  wyjątkowych tylko razach brakuje powiększenia brzucha przy 
gruźliczem zapaleniu otrzewnej. R i l l i e t  i B a r t h e z  widzieli w dwóch wy
padkach brzuch miękki i zwieszony, a raz nawet zupełnie plaski, przyczem se- 
kcya wykazała niewielkie zapalenie otrzewnej obok znacznego gruźliczego za
palenia opon mózgowych, które jak  wiemy, wpływa na zapadnięcie brzucha.

2) M o n i e r e ,  Gaz. med. 3. 1857.
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c o  n i e  u l e g a  z m i a n i e  p r z y  w y ż s z e m  l u b  n i ż s z e m  u ł o ż e n i u  b r z u c h a .  

T y m  s p o s o b e m  u p .  w  o k o l i c y  p ę p k o w e j  i w y ż e j  j e s z c z e ,  z n a j d u j e m y  

s t ę p i e n i e ,  g d y  t y m c z a s e m  w  o k o l i c y  p o d b r z u s z n e j ,  s k u t k i e m  p r z y r o 

s t u  p ę t l i c y  k i s z k o w e j  d o  ś c i a n y  b r z u s z n e j ,  i s t n i e j e  t o n  b ę b n i s t y ;  o tó ż  

w ł a ś n i e  z  p o d o b n e m i  z b o c z e n i a m i  n i g d y  n i e  s p o t y k a m y  s i ę  p r z y  p r o 

s t e j  w o d n e j  p u c h l i n i e  b r z u s z n e j .

L e k a r z e  n a p o t y k a j ą c y  d z i e c i  z b r z u c h e m  o k r ą g ł y m  i z n a c z n i e  

w y c h u d z o n e ,  u w a ż a j ą  c h o r o b ę  z a  t a k  z w a n ą  ,,A trophia mesenterica“ , 

t o  j e s t  z a  z o ł z o w a t e  ( g r u ź l i c z e j  o b r z m i e n i e  g r u c z o ł ó w  k r e z k o w y c h ,  

u t r u d n i a j ą c e  c h ł o n i e n i e  m l e c z k a  (chylus), co  o s t a t e c z n i e  s p r o w a d z a  

w y c i e ń c z e n i e .  Z d a n i e  t o  z d a j e  s i ę  t e m b a r d z i e j  u s p r a w i e d l i w i o n e m ,  

p o n i e w a ż  d z i e c i  u l e g ł e  p r z e w l e k ł e m u  z a p a l e n i u  o t r z e w n e j ,  s ą  z w y k l e  

s k r o f u l i c z n e ,  g r u c z o ł y  l i m f a t y c z n e  s ą  o b r z ę k ł e ,  g r u c z o ł k i  M e i b o m a  

c i e r p i ą ,  n a  g ł o w i e  i i n n y c h  c z ę ś c i a c h  z n a j d u j ą  s i ę  w y s y p k i ,  z  u s z ó w  

p ł y n i e  ś l u z o - r o p n y  w y s i ę k ,  a  c z ę s t o k r o ć  n a w e t  i k o ś c i  u l e g a j ą  z m i a 

n o m  c h o r o b l i w y m .  G o r ą c z k a  z w a l n i a j ą c a ,  t o w a r z y s z ą c a  z w y k l e  p ó 

ź n i e j s z y m  o k r e s o m  c h o r o b y  (,,Febris mesaraicau l e k a r z ó w  d a w n i e j - 

s z y c h ) , o d w r a c a  u w a g ę  l e k a r z a  m n i e j  b e z s t r o n n e g o  i p r z y w i ą z a n e g o  

d o  d a w n y c h  t e o r y j ,  o d  w ł a ś c i w e j  c h o r o b y ,  d o  c i e r p i e n i a  g r u c z o ł ó w  

k r e z k o w y c h .  W p r a w d z i e  o b r z m i e n i e  i n a c i e c z e n i e  g r u ź l i c z e  g r u c z o ł ó w  

t y c h  z d a r z a  s i ę  u  w i ę k s z e j  p o ł o w y  d z i e c i ,  j e ż e l i  t y l k o  g d z i e k o l w i e k  

i s t n i e j ą  g r u z e ł k i ,  z a w s z e  j e d n a k  z m i a n y  t e  s ą  d o s y ć  u t a j o n e ,  i n i e  m o 

g ą  s p r o w a d z i ć  t a k  z n a c z n y c h  z a b u r z e ń ,  o j a k i c h  w y ż e j  w s p o m i n a m y .  

N a w e t  p r z y  w y s o k i m  s t o p n i u  g r u ź l i c y  k i s z k o w e j ,  w y s t ę p u j ą c e j  w e d l e  

R i l l i e t ’a  i B a r t h e z ’a ,  t y l k o  u  l/ 16 c z ę ś c i  d z ie c i  g r u ź l i c z y c h ,  m o ż n a  

o b j a w y  g w a ł t o w n i e j s z e  z r ó w n e m  p r a w e m  p r z y  p i s y w a ć  n i e t y l k o  g r u ź l i c y  

g r z u c z o ł ó w  k r e z k o w y c h ,  a l e  t a k ż e  g r u ź l i c y  i n n y c h  p r z y r z ą d ó w  i t o w a 

r z y s z ą c e m u  z a w s z e  z a p a l e n i u  p r z e w l e k ł e m u  o t r z e w n e j .  N a d m i e n i ć  w y 

p a d a  j e s z c z e ,  ż e  n a w e t  p r z y  z n a c z n e m  z w y r o d n i e n i u  g r u ź l i c z e m  g r u 

c z o ł ó w ,  n i g d y  n i e  m o ż e  n a s t ą p i ć  t a k  z n a c z n y  z a s t ó j  m l e c z k a ,  a b y  t e m 

m o ż n a  b y ł o  w y j a ś n i ć  o b j a w y  z a w i ą d u  k r e z k o w e g o .  N a s t r z y k i -  

w a n i e  r t ę c i  d o  n a c z y ń  c h ł o n n y c h ,  p r z e k o n y w a ,  ż e  m e t a l  m o ż e  p r z e b y 

w a ć  z w y r o d n i a ł e  g r u c z o ł y ,  z r e s z t ą  z a s t ó j  n i e  o g r a n i c z a  s i ę  j e d y n i e  

p i e r w s z y m  s z e r e g i e m  g r u c z o ł ó w  c h ł o n n y c h ,  c o  m u s i a ł o b y  k o n i e c z n i e  

m i e ć  m i e j s c e ,  g d y b y  g r u c z o ł y  b y ł y  z u p e ł n i e  z a m k n i ę t e .  Z  t y c h  

w z g l ę d ó w  n i e  m o g ę  p r z y p i s y w a ć  g r u ź l i c y  k r e z k o w e j  t a k i e g o  z n a c z e 

n i a  j a k  t o  c z y n i o n o  d a w n i e j .  S t a n o w i  o n a  t y l k o  o g n i w o  w i e l k i e g o  

ł a ń c u c h a  g r u ź l i c z y c h  z m i a n  w  u s t r o j u ,  w y w o ł u j ą c y c h  p r z e z  r ó ż n e  z e 

s t a w i e n i e  o b r a z  c h o r o b o w y  z w a n y :  ,,A trophia mesenterica"  ( z a w i ą d

Bibl. Um. Lek,—Choroby przyrządów jamy brzusznej.—Pr. Henoch. 45
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krezkowy, suchoty brzuszne), jednem zaś z najważniejszych cierpień 
towarzyszących jest przewlekłe zapalenie otrzewnej 1).

Gruźlica, mająca u dzieci skłonność do szerzenia się na wszyst
kie przyrządy, bardziej aniżeli u osób dorosłych, najchętniej zaj
muje błony surowicze jamy brzusznej. U większej części dzieci 
z gruzełkami w którymkolwiek z przyrządów, znajdujemy gruzełko- 
we wykwity na otoczce surowiczej jednego lub kilku przyrządów 
brzusznych, to jest na przeponie, sieci i t. d., co powoduje przewlekłe 
zapalenie otrzewnej, rozumie się nie we wszystkich miejscach z jedna- 
kowem natężeniem. Rozpoznanie zapalenia jest przez to znacznie uła- 
twionem. Jeżeli u dziecka skrofulicznego lub gruźliczego znajdziemy 
brzuch mocno powiększony, bolesny, a obok tego znaczne wychu- 
dnienie i gorączkę zwalniającą, możemy być pewni, że istnieje zapa 
lenie przewlekłe otrzewnej, a przy sekcyi znajdziemy z pewnością, 
rozliczne zrosty trzewiów, ziarniste wykwity na błonie surowiczej 
i zrostach, obok tego płynny wysięk i odłożony czarny barwik, spo
tykamy też zwykle gruzełki w płucach, śledzionie, wątrobie, gru
czołach krezkowych i oskrzelowych, niekiedy nawet inączkowate 
zwyrodnienie trzewiów. Czasami udaje się przez wymacywanie roz
poznać obecność złogów gruźliczych w otrzewnej, rozumie się, gdy te 
znacznych dochodzą rozmiarów. R i l l i e t  i B a r t h e z  opisują dwie 
obserwacye podobne; za życia można było przez ściany znacznie po
większonego brzucha wyczuć dwa guzy, utworzone przez znaczne zło
gi gruźlicze w wielkiej sieci. Zbadanie było ułatwionem przez samo 
powierzchowne umiejscowienie guzów, skoro guzy leżą głęboko, wy
czuć ich niepodobna, choćby nawet znacznych dochodziły rozmiarów.

1) U osób dorosłych gruźlica gruczołów krezkowych jes t zawsze p ra 
wie wtórną, towarzyszy gruźlicy płucnej i kiszkowej. B a m b e r g e r  (p. 708) 
opisuje wypadek gruźlicy krezkowej pierwotnej. „Była to kobieta 60-letnia, 
miewająca womity, biegunkę i uległa zupełnemu wycieńczeniu. Powyżej pęp
ka można było wyczuć guz twardy, nierówny, który uważano za rakowate zwy
rodnienie żołądka. Przy sekcyi przekonano się, że guz był złożonym z kilku 
gruczołów krezkowych, wielkości orzecha włoskiego, nacieczonych gruźliczo, 
odpowiednie naczynia limfatyczne tworzą rodzaj paciorków i są wypełnione 
płynem ropiastym. W  płucach znaleziono świeże nacieczenie zrazikowe, ule 
gające zropieniu, nigdzie jednak nie spotkano oddzielnych gruzełków.“ U tej 
chorej istniał zdaje się zastój mleczka (chylus) w naczyniach chłonnych, czego 
nie spotykamy u dzieci. (Porównać wypada opis ten z wypadkiem H u g h e s ’a 
pomieszczonym w rozdziale o guzach zaotrzewnych).
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J a k o  p r z y k ł a d ,  p r z y ta c z a m  n a s t ę p u j ą c y  w y p a d e k  z w ła s n e j  p r a k t y k i ,  

k t ó r y  z  p o c z ą tk u  b y ł  b a r d z o  t r u d n y m  d o  z r o z u m ie n ia :

Dnia 22 Czerwca 1847 roku przyniesiono do polikliniki dziewczynkę 
pięcioletnią, z mocno powiększonym brzuchem, dającym ton tępy poniżej pęp
ka ale nie chełboezącym. Pomimo zmiany położenia dziecka nie zauważono 
zmian w odgłosie przy opukiwaniu. Powiększenie brzucha miało zostać za- 
uważonem jeszcze przed laty czterema, od roku jednak, po przebyciu przez 
dziecko odry, brzuch znacznie się powiększył, jakkolwiek bez szkody dla odży
wiania. Objawy te zwrócić powinny były uwagę na stan chorobliwy otrze
wnej, ale lekarz zajętym był szczególniej znacznem zwiększeniem ilości odda
wanego moczu. Chora oddawała dziennie 1 1/2 — 2 kwart moczu bladego, 
który szybko nabierał zapachu amoniakalnego. Rozbiór moczu dokonany 
przez prof. H e i n t z a  wykazuje cg. 1, 0055,  składników nieprawidłowych 
żadnych, wszystkich części składowych prawidłowych mniej jak  zwykle jednem 
słowem był to mocz po prostu znacznie rozcieńczony. Zwiększone urynowa- 
nie wydaje się tembardziej dziwnem, ponieważ pragnienie nie jes t większem 
jak zwykle. Preparata żelaza (chlornik żelaza i kąpiele) i dwa razy dniem 
powtarzane wycierania skóry sprowadziły znaczną poprawę. Ilość moczu w ró
ciła do granic prawidłowych dziecko wygląda dobrze, jest nieźle odżywionem, 
powiększony jedynie brzuch budził ciągle obawę. Dnia 27 Stycznia 1848 
roku dziecko wróciło znowu do kliniki i było bardzo zmienionem.. Znaczne 
wychudnienie, dziwnie odbijające od brzucha bardzo powiększonego, napiętego, 
bolesnego i dającego wszędzie ton bębnisty: skóra wiotka a obok tego gorącz
ka trawiąca nie pozwalały wątpić, że mamy do czynienia z przewlekłem zapa
leniem otrzewnej, co też wkrótce mogliśmy stwierdzić sekcyą. Świeże i dawne 
zrosty pokryte guzikami gruźliczemi, łączyły pętle kiszkowe ze sobą i ze ścianą 
brzuszną, otaczając w różnych miejscach ogniska surowicze i ropne. Przed 
kolumną kręgową znaleziono guz wielkości głowy dziecinnej, utworzony ze 
zlania się licznych gruczołów krezkowych zwyrodnionych gruźlicze . Kiszki 
zdrowe; w płucach gruczołach oskrzelowych i śledzionie bardzo liczne gruzelki.

W  w y p a d k u  p o w y ż s z y m  n a  s z c z e g ó ln ą  u w a g ę  z a s ł u g u j ą  n a s t ę 

p u ją c e  o k o l ic z n o ś c i :

1 )  Z w ię k s z o n e  b a r d z o  w  p o c z ą tk u  c h o ro b y  o d d a w a n ie  m o c z u ,  

b a r d z o  p o d o b n e  d o  f o r m y  c h o r o b o w e j  z w a n e j  „diabetes instpidus“ , 

k t ó r e  j e d n a k  n ie  z d a j e  s i ę  m ie ć  w ie lk i e g o  z w i ą z k u  z c h o r o b ą  g ł ó w n ą .  

N ie  z n a m  z r e s z t ą  p r z y k ł a d ó w  p o d o b n e g o  z w ią z k u .

2) Z n a c z n e  z a ję c ie  g r u c z o ł ó w  k r e z k o w y c h ,  t w o r z ą c y c h  g u z o 

w a to ś ć  w ie lk o ś c i  g ł o w y  d z ie c in n e j .  Z n a l e z i e n i e  g u z a  t a k i e j  w ie lk o ś c i  

w p r a w i a  n a s  w  p o d z iw ,  g d y ż  n i g d y  n ie  w y c z u w a n o  je g o  o b e c n o ś c i  

p o m im o  n a jd o k ł a d n ie j s z e g o  b a d a n i a  b r z u c h a .

P r z y c z y n ą  t e g o  b y ł o  z a p e w n e  c i ą g ł e  w z d ę c ie  k i s z e k ,  k t ó r e  s t a -  

s t a w i a ł y  o p ó r  s p r ę ż y s t y  r ę c e  b a d a j ą c e j .  D la  t e g o  s a m e g o  p o w o d u  n ie
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w y k a z a n o  o b e c n o ś c i  g u z a  p r z y  p o m o c y  o p u k a n i a ,  k i s z k i  w z d ę t e  

i w  t y m  r a z i e  d a ł y  w s z ę d z i e  t o n  b ę b n i s t y .

O b s e r w a c y a  p o w y ż s z a  s t a n o w i  p o u c z a j ą c y  p r z y k ł a d ,  j a k  t r u d n o  

j e s t  r o z p o z n a ć  c h o r o b ę  u m i e j s c o w i o n ą  w  g r u c z o ł a c h  k r e z k o w y c h .  J e 

d y n a  c e c h a ,  m o g ą c a  m i e ć  w a r t o ś ć  d l a  r o z p o z n a n i a ,  t o  j e s t  w y r a ź n e  

o b r z m i e n i e  g r u c z o ł ó w ,  n i e  d a ł a  s i ę  z a u w a ż y ć ,  p o m im o  o g r o m n e g o  p o 

w i ę k s z e n i a  g r u c z o ł ó w .  G u z  z o s t a ł  w  u k r y c i u  z  p r z y c z y n y  m o c n e g o  

w z d ę c i a  k i s z e k ,  s p r o w a d z o n e g o  p r z e z  z a p a l e n i e  p r z e w l e k ł e  o t r z e w n e j  

i b e z w ł a d  ś c i a n  w ł a s n y c h .  W i d z i m y  z t ą d ,  o i l e  m o ż n a  p r z y w i ą z y w a ć  

w a g i  d o  t w i e r d z e n i a  w i e l u  d z i e ł  p o d r ę c z n y c h ,  ż e  w y c z u w a l n e  o b r z m i e 

n i e  g r u c z o ł ó w  s t a n o w i  b a r d z o  c z ę s t y  o b j a w  z a w i ą d u  k r e z k o w e g o .

S k o r o  p r z e w l e k ł e  z a p a l e n i e  o t r z e w n e j  d o j d z i e  r a z  d o  t a k  w y s o 

k i e g o  s t o p n i a ,  j a k  t o  p r z e d s t a w i l i ś m y  w  w y p a d k u  p o p r z e d n i m ,  w t e d y  

n i e  m o ż e  j u ż  b y ć  m o w y  o w y l e c z e n i u ,  d z i e c k o  u m i e r a  p o  u p ł y w i e  

k i l k u  m i e s i ę c y  w  s t a n i e  z u p e ł n e g o  w y c i e ń c z e n i a ,  s p r o w a d z o n e g o  

p r z e z  t r a w i ą c ą  g o r ą c z k ę  i r o z w ó j  g r u z e ł k ó w  w  w i e l u  i n n y c h  p r z y 

r z ą d a c h  u s t r o j u .

D o s y ć  c z ę s t o  t w o r z ą  s i ę  p r z y t e m  g r u ź l i c z e  o w r z o d z e n i a  w  k i s z 

k a c h ,  k t ó r y c h  o b e c n o ś ć  z d r a d z a n ą  b y w a  n a j c z ę ś c i e j  p r z e z  z j a w i e n i e  

s i ę  b i e g u n k i ,  c o  j e d n a k  n i e  z a w s z e  m a  m ie j s c e .  Z  d r u g i e j  z n ó w  s t r o 

n y  z d a r z a j ą  s i ę  b i e g u n k i  p r z e w l e k ł e ,  n i e  z a l e ż ą c e  b y n a j m n i e j  o d  z n a 

c z n y c h  z m i a n  m a t e r y a l n y c h  w  k i s z k a c h ,  p r z y  s e k c y i  n a p o t y k a m y  n i e 

r a z  j e d y n i e  t y l k o  p r z e k r w i e n i e  i c h  b ł o n y  ś l u z o w e j .  D a l e k o  r z a 

d z i e j  n a s t ę p u j e  ś m i e r ć  s k u t k i e m  o s t r e g o  z a p a l e n i a  o t r z e w n e j ,  s p r o w a 

d z o n e g o  p r z e d z i u r a w i e n i e m  o t o r b i o n e g o  r o p n i a  i w y l a n i e m  s i ę  j e g o  z a 

w a r t o ś c i  l u b  p r z e d z i u r a w i e n i e m  g r u ź l i c z e g o  o w r z o d z e n i a  k i s z k i .  S e k -  

c y a  w y k a z u j e  w t e d y  l i c z n e  z r o s t y  t r z e w i ó w  z e  ś c i a n ą  b r z u s z n ą  

i p r z e p o n ą ;  p o m i ę d z y  z r o s t a m i  n a g r o m a d z o n y  w y s i ę k  s u r o w i c z y  l u b  

s u r o w i c z o- r o p n y ,  n a d t o  w  z r o s t a c h ,  o t o c z c e  s u r o w i c z e j  t r z e w i ó w ,  

z d w o j e n i a c h  o t r z e w n e j ,  s z c z e g ó l n i e j  w  s i e c i  z n a j d u j e  s i ę  d u ż o  g r u z e ł 

k ó w ,  t w o r z ą c y c h  n i e k i e d y  ż ó ł t a w e  m a s s y .  S i e ć  w i e l k a  u l e g a  p r z y 

t e m  z u p e ł n e m u  ś c i ą g n i ę c i u ,  o c z e m  j u ż  w y ż e j  b y ł a  m o w a .  Z ł o g i  g r u 

ź l i c z e  z n a j d u j ą  s i ę  n i e t y l k o  n a  w o l n e j  p o w i e r z c h n i  o t r z e w n e j ,  a l e  t a k 

ż e  w y s t ę p u j ą  p o m i ę d z y  o t r z e w n ą  i b ł o n ą  m i ę ś n i o w ą  k i s z e k ;  s k o r o  t a 

k i  g r u z e ł e k  u l e g a  r o z p a d o w i ,  m o ż e  s p r o w a d z i ć  p r z e d z i u r a w i e n i e  

k i s z k i  o d  z e w n ą t r z ,  g d y  t y m c z a s e m  o w r z o d z e n i a  g r u ź l i c z e  b ł o n y  ś l u 

z o w e j  p r z e d z i u r a w i a j ą  k i s z k ę  o d  w e w n ą t r z .  D w i e  l u b  w i ę c e j  p ę t l i  k i 

s z k o w y c h ,  m o g ą  s i ę  t y m  s p o s o b e m  p o ł ą c z y ć  z a  p o m o c ą  p r z e t o k ,  j e ż e l i  

t y l k o  g r u z e ł k i  z a j m u j ą c e  z r o s t ,  u l e g n ą  r o z m i ę k c z e n i u  i s p o w o d u j ą  

p r z e d z i u r a w i e n i e  w  o b u  k i e r u n k a c h .  N a j c z ę ś c i e j  b y w a j ą  z r o ś n i ę t e
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i łączą się ze sobą kiszki cienkie, rzadziej już kiszki cienkie z grubą. 
Niekiedy po przedziurawieniu kiszki powstają ropnie kałowe, mogące 
otwierać się na zewnątrz, jak o tem świadczy jedna obserwacya Ha- 
ber shon'a.

Skoro choroba rozwinie się do tego stopnia, niepodobna mieć na
dziei pomyślnego skutku leczenia. Choroba oparta na gruźlicy, po
wikłana z podobnem zwyrodnieniem innych przyrządów, uniemoże- 
bnia wszelkie usiłowania, a istotnie gruźlica jest tak często podstawą 
cierpienia, że Ri l l i e t  i Ba r t h e z  powiadają: ,,Nous ne possedons 
pas d'observations, qui nous permettent de faire 1'histoire de la pirito- 
nite chronique non tuberculeuse.“ Jedyny wypadek tego rodzaju 
opisywany przez wspomnianych autorów, zdarzył się u dziewczynki 
12 letniej, która cierpiała na wyraźne niby gruźlicze zapalenie otrze
wnej, a zmarła na zapalenie ostre, spowodowane przez przedziurawie
nie kiszki ślepej przez wrzód. Przy sekcyi znaleziono liczne ślady 
ostrego i przewlekłego zapalenia otrzewnej (liczne zrosty i pozlepia- 
nia) ale ani jednego gruzełka w przyrządach jamy brzusznej, gdy 
tymczasem w płucach istniała niewielka ilość zwapniałych gruzeł- 
ków. Wypadek ten dowodzi przynajmniej, że może istnieć proste 
zapalenie przewlekłe otrzewnej, ztąd też jeżeli mamy do czynienia 
z dzieckiem, u którego występują objawy zapalenia otrzewnej bez 
wyraźnych cech gruźliczych, zwłaszcza też jeżeli choroba znajduje 
się w pierwszym okresie rozwoju, nie należy powątpiewać zupełnie 
o skuteczności leczenia. W obec chronicznego zapalenia otrzewnej 
nie uciekamy się zwykle do zastosowania środków przeciwzapalnych 
na obszerną skalę, podobnie jak przy przewlekłem zapaleniu opłucnej. 
Przy bardzo wyraźnej wrażliwości niektórych części brzucha na ucisk, 
stawiamy od czasu do czasu pijawki, wcieramy szarą maść i kładzie
my ciepłe przyparki. W ogóle jednak, a mianowicie przy obecności 
obfitszego wysięku, odpowiedniejszą będzie metoda wzmacniająca, 
w tym też celu dajemy tran rybi, preparata żelaza, posilną dietę, ze
wnętrznie stosujemy jod i kąpiele słone.

Dnia 7 Lutego 1850 roku, przyniesiono do kliniki 7-letniego chłopca, 
który w Październiku 1849 roku przebył jakąś zapalną chorobę przyrządów 
brzusznych, i od tego czasu nie mógł przyjść do zdrowia. Brzuch mocno iest 
powiększony, kulisty, w skórze pokrywającej przebiegają rozszerzone pnie żyl- 
ne; inne członki ciała bardzo wychudłe. Skóra wiotka, bez żadnej jędrnośei, 
co szczególniej widać na mosznach . Nacisk na brzuch nie sprawiał wyraźne
go bólu. Okolica nadbrzuszna i podżebrza dają przy opukiwaniu ton jasny, 
który sięga na szerokość palca powyżej pępka; poniżej tej granicy, gdy chory 
stoi, ton wszędzie tępy. Jeżeli chory zmienia położenie i granice stępienia
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zmieniają się rozmaicie, jak to zwykle bywa przy swobodnem nagromadzeniu 
płynu w jamie brzusznej. Chełbotanie brzucha dosyć niewyraźne. Mocz ob
fity bez śladów białka, apetyt prawidłowy, skłonność do biegunek. Jakkol
wiek nie dostawało znaków świadczących o istnieniu gruźlicy, a dziecko przed- 
tem nie było skrofulicznem, to jednakże zły wygląd i ogromne wyniszczenie 
kazały się domyślać ustrojowego cierpienia. Za pomyślny znak wypadało 
uważać brak wszelkiej gorączki, dziecko wprawdzie skarżyło się na dreszczyki, 
nigdy jednak ciepłota nie była przytem podniesioną. Le c z e n i e .  Wciera
nie w brzuch Ung. K a li hydrojod.; do wewnątrz Tinct . fe r r i pomat. 3 razy 
dziennie po 12 kropel; dyeta mięsna posilna. Leczenie to prowadzono wy
trwale przez parę miesięcy; zmieniono tylko jabłkan żelaza na mleczan a na- 
stepnie, dano Liniatur, f e r r i , i to z tak pomyślnym skutkiem, że po upływie 
roku brzuch wrócił do normalnych wymiarów, a chory w stanie zupełnego 
zdrowia mógł zaprzestać dalszej kuracyi.

Jakkolwiek w wypadku powyższym brakuje na szczęście stwier
dzenia pośmiertnego, to jednakże z zestawienia anamnezy i przebiegu 
sądzić wypada, że mieliśmy do czynienia z przewlekłem zapaleniem 
otrzewnej, będącem pozostałością zapalenia ostrego. Opukiwanie wy
kazało stanowczo obecność płynnego wysięku w jamie brzusznej, gdy 
tymczasem chełbotania wyraźnego nie było. W ogóle powiedzieć 
można, że ten ostatni objaw jest dosyć zwodniczym. Jakkolwiek po
chlebiam sobie, że nie mam gorszego zmysłu dotyku w palcach jak 
inni lekarze, to jednakże zdarzały się wypadki, że pomimo całej sta
ranności nie byłem w stanie wyczuć chełbotania, o którego istnieniu 
wielu innych lekarzy stanowczo twierdzili. Złudzenie może w ra
zach podobnych powstać z łatwością, gdyż ściany brzucha, szczegól
niej posiadające znaczny podkład tłuszczowy zostają wprawione 
w drganie przez uderzenie palcami, co ma wiele podobieństwa z po
ruszaniem się płynu. Dlatego też należy bardzo ostrożnie brać w ra
chunek objaw ten i nigdy nie opierać na nim rozpoznania, nie stwier
dziwszy przedtem istnienia płynu za pomocą opukiwania. Przy 
znacznej puchlinie wodnej brzucha o ścianach ścieńczonych chełbota- 
nie daje się dosyć łatwo wykazać, zupełnie inaczej dzieje się przy 
obecności wysięku zapalnego, w tym bowiem razie skutkiem zrostów 
i zlepów płyn zawartym jest w ograniczonych przestworach, ztąd 
też falowanie nie udziela się tak łatwo całej jego massie, jak to ma 
miejsce przy puchlinie, w której żadnych przeszkód dla falowania nie 
znajdujemy. 1)

1) Wedle R i l l i c t ’a i B a r t e z ’a pozlepianie się pętlic kiszkowych 
przy przewlekłem zapaleniu otrzewnej  daje powód do powstawania drgań,



PRZEWLEKLE ZAPALENIE OTRZEWNEJ. 7 1 1

W wypadku wyżej przytoczonym przewlekłe zapalenie zdawa
ło się że jest zejściem zapalenia ostrego otrzewnej. Zejście podobne 
nie należy wcale do rzadkości, forma tylko w jakiej występować 
zwykło jest nieco odmienną. Pozostałością ostrego zapalenia są zwy
kle ograniczone ropnie otrzewnej, otorbione ogniska ropy, które wła
śnie swem ograniczeniem różnią się od przewlekłego zapalenia. Zre
sztą nie będę tu powtarzał ich opisu oraz obrazu ograniczonego zapa
lenia, o czem już parę razy miałem sposobność mówić. Formy umiej
scowione zapaleń zależą prawie zawsze od cierpienia któregokolwiek 
z przyrządów jamy brzusznej, naprzykład kiszki, wyrostka robaczko
wego, wątroby, macicy i t. d., ograniczają się zwykle do okolicy, 
w której powstają, gdy tymczasem formy chorobowe, szerzące się na 
całą otrzewnę, polegają najczęściej na przyczynie ogólnej, zakaźnej. 
U dzieci najczęstszym powodem bywają gruzełki, u osób dorosłych 
przedewszystkiem rakowate zwyrodnienie otrzewnej.

Na zwłokach dorosłych suchotników dokonywane badanie, wy
kazuje dosyć często obszerne zapalenie przewlekłe otrzewnej, zrosty 
pętlic kiszkowych ze sobą, z innemi przyrządami i ścianami brzucha, 
gruzełkowatą ziarninę na otoczkach surowiczych lub pomiędzy fałda
mi otrzewnej, a obok tego mniejszą lub większą ilość płynnego wysię
ku. W większej liczbie wypadków podobnych objawy za życia są 
bardzo nieznaczne, albo też bywają usuwane na drugi plan przez do
legliwości ze strony płuc lub kiszek, co zresztą jest rzeczą dosyć obo
jętną dla terapii, która nie może cieszyć się żadną nadzieją pomyślne
go przebiegu choroby. Przy rozwoju ostrej gruźlicy, pozostają ró
wnież w utajeniu liczne ziarnistości na otrzewnej, co najwyżej uwagę 
naszą zwraca w tym razie nieznaczne powiększenie i wrażliwość 
brzucha, i te nawet objawy, mogą nie występować, lub być zamasko
wane przez przypadłości płucne i nerwowe. W ogóle jednak zdaje 
się, że u osób dorosłych gruźlica otrzewnej nie towarzyszy tak stale 
gruźlicy płucnej, jak to bywa u dzieci. L e b e r t  l) w 11 wypad
kach gruźlicy otrzewnej znalazł płuca zupełnie zdrowe. Daleko zre
sztą wyraźniej występuje forma zapalenia, polegająca na rakowem 
zwyrodnieniu. Towarzyszy zwykle rakom rozwijającym się w róź-

wielce podobnych do chelbotania płynu. nCe n e s t p a s  le  c o u p  sec  p e r c u d a n a

l a s c i t e ,  ć e s t  p l u t ó t u n e  o s c i l la l io n  v a g u c , q u i  i le p e n d  p r o b a b le m e n t  d e  la  t r a n s m is -  

s on d e  la  s e c o u s se  p a r  la  m a s s e  i n t e s t m a k  a  la  p a r o l  a n te r i e u r e .1'

1) Anat. path. I I  p. 2 8 8.



nych przyrządach brzusznych, to jest w kiszkach, wątrobie, żołądku, 
macicy, gruczołach limfatycznych: bardzo często powstaje przytena 
mniej więcej obfity płynny wysięk surowiczy, który już za życia da
je się rozpoznać po powiększeniu objętości brzucha i za pomocą opu
kania. W ogóle zresztą objawy i tej formy zapalenia są tak nie
znaczne, że pozostają w ukryciu obok występujących na pierwszy 
plan dolegliwości żołądka, wątroby i macicy, spowodowanych obecno
ścią raka. Wspominaliśmy już na początku niniejszej pracy o tem, 
jak łatwo popełnić błąd, gdy sieć wielka ulegnie skurczeniu i zamieni 
się skutkiem zapalenia w twór powróżkowaty, zawierający często
kroć liczne ogniska nowotworu.
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2. Przesięk niezapalny w jamie otrzewnej; swobodny przesięk, 
puchlina,—Ascites-

Ze względów klinicznych niepodobna rozdzielić stanowczo wo
dnej puchliny brzucha od wysięku zapalnego; zdarza się bowiem do
syć często, że w wypadku który za życia uważano za puchlinę, znaj
dujemy przy sekcyi zgrubienia i zmętnienia otrzewnej, zrosty trze- 
wiów, kłaczki włóknikowe w płynie surowiczym. Dzieje się to 
szczególniej przy puchlinie towarzyszącej obrzmieniu jajników i ma
cicy, gdyż błona surowica pokrywająca je, skutkiem mocnego napię
cia, ulega przewlekłemu zapaleniu. W razach więc podobnych nie 
mamy właściwie do czynienia z prostą puchliną, chociaż za tern prze
mawiają wszystkie obiawy za życia. Ilość przesięku bywa bardzo 
różną, może nawet dochodzić 40 funtów i więcej. Bywa to płyn 
przezroczysty lub mętny, rzadki lub oleisty, koloru żółtawego z od
cieniem zielonkowatym.

O objawach wspomnieliśmy już pobieżnie wyżej. Są one nastę
pujące: stopniowe lecz jednostajne powiększenie objętości brzucha; 
z początku gdy chory stoi odznacza się większe wypuklenie części le
żących poniżej pępka, przez co ten ostatni oddala się od spojenia ło
nowego. Skoro chory się położy, części boczne wydają się szersze 
i pełniejsze. W dalszym ciągu choroby cały brzuch się powiększa 
przyjmuje kształt jajowaty lub kulisty, jest sprężysto-odporny, po
kryty skórą połyskliwą, napiętą z odznaczającym się naskórkiem: 
częstokroć w różnych kierunkach przebiegają rozszerzone pnie żylne 
lub niebieskawe bliznowate pręgi, powstające podobnie jak podczas 
ciąży od popękania tkanki podskórnej. Pępek albo znika zupełnie
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albo też jest wypchnięty, wyrostek mieczykowaty i żebra rzekome 
wypuklają się na zewnątrz, przez co i odległość pępka od mostka po
większa się. Opukiwanie daje różne wypadki w miarę odmiennego 
ułożenia pacyenta, gdyż płyn swobodny w jamie brzusznej zmienia 
swe położenie stosownie do praw ciężkości; chełbotanie mniej więcej 
wyraźne, co zrestą zależy od grubości pokładu tłuszczowego podskór
nego i nacieczenia samej skóry. 1) Na powierzchni surowiczego pły
nu, wypełniającego jamę otrzewnej i wynoszącego parę garncy nieraz, 
pływają wzdęte kiszki, uciskając wspólnie z płynem na przeponę. 
Tym sposobem skutkiem uniesienia przepony objętość klatki piersio
wej ulega zmniejszeniu, powstaje krótki oddech, napady astmatyczne, 
chory leżąc usiłuje trzymać tułów podniesionym. Utrudnienie odde- 
chania występujące prawie zawsze, zwiększa się jeszcze skutkiem 
upośledzonej czynności rozciągniętych i napiętych mięśniów brzu
sznych. Zdarza się, że po przyjęciu pokarmów płynnych i stałych 
następują nawet womity, a oddechanie jest przytem bardzo utruduio- 
nem. Wątroba, śledziona i żołądek posuwają się razem z przeponą 
ku górze. Oprócz tego, jak zwykle przy puchlinach, ilość wydalane
go moczu zmniejsza się. mocz bywa skąpy, stężony, daje osad a czę
stokroć zawiera białko. Nacisk wywierany przez płyn na kiszkę 
grubą i odbytnicę sprowadza zaburzenie w wydalaniu kału, chorzy 
miewają zwykle zaparcia stolca, jeżeli przypadkiem nie istnieje 
współcześnie zajęcie błony śluzowej kiszek, przytem kiszki są mocno 
wzdęte.

Rozpoznanie wodnej puchliny jamy brzusznej, trudne jedynie 
w pierwszym okresie choroby, nie przynosi żadnego pożytku dla te
rapii. Puchlina ,,essencyalna“ jak utrzymywano dawniej, nie istnie
je zupełnie. W każdym wypadku obecność przesięku w jamie brzu
sznej jest tylko objawem innego pierwotnego cierpienia. Puchlina 
jamy brzusznej powstaje z następujących źródeł.

1) Me c h a n i c z n y  za s t ó j  kr wi  ż y ł y  wr ot ne j  sięgają
cy aż do naczyń włosowatych otrzewnej, które ulegają rozszerzeniu, 
mocnemu przepełnieniu i stają się źródłem przesięku surowiczego do 
jamy otrzewnej. Do tej kategoryi można zaliczyć puchlinę brzuszną, 
towarzyszącą marskości wątroby, jej zwyrodnieniu sadłowatemu i ra-

1) Chełbotanie może być bardzo wyrażnem, gdy chory siedzi, a znikać, 
skoro się położy. Szczególniej też gdy ilość przesięku je s t nieznaczna, należy 
badać chorego w pozycyi siedzącej lub stojącej.
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kowatemu. zamknięciu pnia żyły wrotnej, oraz uciskowi wywierane
mu na żyłę wrotną lub jej gałęzie przez guzy rakowate i nierakowa- 
te jamy brzusznej, przez obrzmiałe gruczoły krezkowe i zaotrzewne. 
kurczące się wysięki pomiędzy listkami krezek lub około samej żyły 
wrotnej. Przesięk w jamie brzusznej przyłączający się do ogólnego 
obrzęku (anasarca) w ostatnim okresie rozwoju chorób płuc i serca, 
należy do tej samej kategoryi, zastój bowiem z żyły głównej dolnej 
przenosi się na żyły wątrobowe, a w następstwie na żyłę wrotną i jej 
korzenie w otrzewnej. Mocne rozszerzenie żył podskórnych brzucha 
w wypadkach podobnych jest najlepszą wskazówką dla lekarza i po
winno go zachęcać do skrupulatnego wybadania wątroby i serca. 
Płyn nagromadzony w jamie brzusznej może wielce utrudniać badanie, 
które należy wykonać za pomocą odmiennej metody. Należy szybko 
uderzać w ścianę brzuszną w kierunku prostopadłym końcem dwóch 
palców (2-gi i 3-ci), trzymając rękę sztywno, uderzenie usuwa chwi
lowo płyn i dozwala wyczuć obrzmienie wątroby lub obecność jakie
goś guza; kładąc rękę płasko na brzuchu, nigdy nie dojdziemy do ża
dnego rezultatu. 1) Przy marskości wątroby, skoro ta ulegnie skur
czeniu, dokładność wybadania polega głównie na opukiwaniu. 2) 
(Zmniejszenie przestrzeni tępości wątroby).

2) Cho r o b a  B r i g h t ’a. Przy ostrem jej przebiegu, jak to 
bywa po gwałtownych zaziębieniach lub płonicy puchlina brzuszna 
i obrzęk ogólny następują w dni kilka wśród objawów gorączkowych; 
przeciwnie jeżeli choroba rozwija się przewlekle, nogi, twarz, szyja 
brzękną na parę miesięcy przed wystąpieniem przesięku do jamy

1) W i l l i a m s  (Lond. journ, of med. Jan. Mar. 1851) za pomocą 
tej metody wykrył w dwóch wypadkach obecność wysięków na przyrządach 
głębiej położonych. W pierwszym wypadku miał do czynienia z guzem j a j 
nika, w drugim z obrzmieniem wątroby. W obu razach palce uczuwały usu
wanie się płynu i zetknięcie z twardym guzem; skoro palce usuwano ściana 
brzuszna przylegała do guza przez chwilę, jak  gdyby przytrzymywana czems 
lepkiem. Wszyscy obecni w klinice uczniowie mogli się o tem przekonać, 
a sekcya w obu razach wykazała obecność błoniastych wysięków, pokrywają
cych obrzmiałe przyrządy.

2) Zastój limfy w naczyniach chłonnych brzucha nie zdaje się sprowa
dzać puchliny, jak  to sądzono dawniej. S ie b e r t  (1. c. p. 175) w jednym 
wypadku zamknięcia przewodu piersiowego znalazł wprawdzie obrzmienie 
i zmiękczenie gruczołów krezkowych i limfatycznych, wypełnienie ich szarą 
limfą, a obok tego chory był wynędzniałym pomimo znacznego apetytu i obfi
tego pokarmu, ale nie spostrzegł żadnych śladów wodnej puchliny brzucha.
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brzusznej. W każdym więc razie przy obecności przesięku w jamie 
brzusznej należy zbadać mocz dokładnie, czy nie zawiera białka 
i skrzepów włóknika. Puchlina wodna ogólna zdarza się również 
przy mączkowałem zwyrodnieniu nerek, zdarzającem się obok podo
bnego zwyrodnienia wątroby, śledziony i t. d. przyczem mocz zawie
ra białko. Nie mogę się tu wdawać w bliższy rozbiór tych stanów, 
gdyż musiałbym zająć się opisem dokładnym chorób nerkowych. Nad
mieniam jedynie, że tego rodzaju przesięk w jamie brzusznej nigdy 
nie występuje sam, ale zawsze towarzyszy mu obrzęk tkanki podskór
nej i nagromadzenie płynów surowiczych w innych jamach ciała. Pu
chlina brzuszna zależąca od zastoju w żyle wrotnej wtedy tylko by
wa połączoną z obrzękiem tkanki podskórnej na dolnych kończynach, 
gdy istotną przyczyną choroby jest wada serca; we wszystkich zaś 
wypadkach, w których jedynie tylko układ żyły wrotnej ulega zabu
rzeniom z powodu zmian w wątrobie zachodzących lub ucisku ze stro
ny nowotworów, przesięk w jamie brzusznej stanowi jedyny objaw. 
W następstwie, skutkiem nacisku wywieranego przez płyn na żyłę 
główną dolną, może powstać obrzęk kończyn dolnych, szczególniej na 
stopach i około kostek.

3) W poprzedniej kategoryi przyczyną puchliny była ciągła 
utrata białka przez mocz i zubożenie krwi. Obok tej przyczyny na
leży postawić wod n i s t o ś ć  k r wi  (hydraemia) rozwijającą się po 
wielu wyczerpujących chorobach, znacznych utratach krwi, po choro
bie We r l ho f f a ,  przewlekłych cierpieniach śledziony i zimnicy. We 
wszystkich wspomnionych wypadkach oprócz obrzęku tkanki podskór
nej może powstawać przesięk do jamy brzusznej, którego przyczynę 
łatwo ocenimy, rozbierając anamnezę choroby.

W niektórych wypadkach zauważono puchlinę brzuszną i obrzęk 
tkanki podskórnej po wstrzymaniu zwykłych odpływów krwi (peryo- 
dy, krwawienia hemoroidalne). Wszystkie podobnego rodzaju obser- 
wacye pochodzą z epoki, w której nie znano zależności puchliny od 
chorób nerkowych. Pod tym względem czujemy znaczny brak w wy
jaśnianiu obserwowanych wypadków. I tak naprzykład podaję 
umyślnie dwie następujące obserwacye P. F r anka .

W y p a d e k  1. „Książę-biskup Spiry polecił mi odwiedzić męża pe
wnej chłopki, która udała się z prośbą do niego, aby przysłał lekarza swego 
nadwornego, gdyż mąż je j cierpi na wodną puchlinę i nie jes t w stanie opłacić 
lekarza i lekarstwa. Znalazłem chorego z wodną puchliną brzucha, obrzękłe- 
mi nogami i boleściami w brzuchu i kiszce prostej. Wszystkie środki roz
twarzające, najsilniejsze moczopędne, a gdy te były bez skutku, drastyczne,
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nakoniec gorzkie i wzmacniające, były stosowane przez lekarzów nie tylko bez 
żadnego pożytku, ale nawet ze szkodą chorego. Pacyent jes t to człowiek krę
py, dosyć silny, tętno zawsze pełne, mocne i twarde, naczynia odbytowe — 
(chory dawniej miewał odpływy krwawe hemoroidalne, które od pewnego cza
su zostały przerw ane)— mocno przepełnione i bolesne. Jednocześnie pacyent 
uskarża się na wrażenia bolesne w brzuchu, które nigdy nie ustają; przy bada
niu można wyraźnie wyczuć chełbotanie brzucha. Mocz oddawany skąpo, był 
brunatny i mętny. Ze zdziwieniem obecnego przy chorym lekarza zaleciłem 
zrobić upust krwi, a do wewnątrz przepisałem odwar jęczmienny z dodatkiem 
Cremor. tartar. i saletry. Po upływie dni kilku boleści znacznie się zmniej- 
szyły, mocz zaczyna odchodzić obficiej, tętno mniej napięte, chociaż zawsze 
dosyć pełne. Zaleciłem powtórny upust ogólny, pozostawiając inne środki 
bez zmiany. Teraz dopiero następuje obfite wydzielanie moczu, a po upły
wie trzech tygodni pacyent przyszedł zupełnie do zdrowia, bez żadnych silnych 
grodków.

W y p a d e k  II. Przywieziono do szpitala w Pawii kobietę 26-letnią, 
dobrze wyglądającą, z brzuchem powiększonym, która wyglądała bardziej  na 
ciężarną aniżeli na chorą. Na moje zapytanie, coby sobie życzyła, odpowie
działa mi żałośnie, że cierpi na wodną puchlinę, a ponieważ ani cebula m or
ska ani inne środki nie przyniosły j ej ulgi, chce aby jej zrobiono po raz trzeci 
przekłócie brzucha. Pomimo mej rady. aby trzymała się swego lekarza, za
żądała aby ją  przyjęto do oddziału klinicznego. Anamneza była następująca. 
Pacyentka znajdująca się czas jakiś przedtem w stan ie  zupełnego zdrowia, 
przestraszyła się mocno i odtąd przestała miewać peryody. W następstwie 
rozwinęła się puchlina brzuszna, która opierała się wszelkim środkom, a na
wet nie ustąpiła po dwukrotnem wypuszczeniu płynu. Mocz oddawała nad
zwyczaj skąpo, w ciągu 24 godzin zaledwie po 2 — 3 uncye; miał on wygląd 
mętny, podobny do piwa. Skarżyła się na mocne pragnienie, bóle w okoli
cach lędźwiowych, zaparcie stolca, podniesienie ciepłoty; tętno mocne i pełne, 
chociaż niezbyt częste. Oprócz tych dolegliwości wydawała się zupełnie zdro- 
wą. Zaleciłem upust 1 krwi, wewnętrznie odwar jęczmienia z saletrą 
i Serum lact. tartarisal.: na drugi dzień chora oddała już około jednego funta 
czystego moczu. Tętno ciągle mocne i pełne, chociaż już cokolwiek wolniej
sze. Zrobiono powtórnie upust jednego funta krwi. poczem wydzielanie mo
czu stało się tak obfitem, że już po upływie dni 5-u cała choroba ustąpiła, ku 
wielkiemu zdziwieniu wszystkich, będących zdania przeciwnego. W  rok 
później kobieta ta odwiedziła klinikę i opowiadała z radością, że przez cały ten 
czas cieszyła się zupełnem zdrowiem.

B yć  bardzo  m oże, że w w y p ad k ach  podobnych  is tn ie je  znaczne 
p rzek rw ien ie , a  n a w e t sp ra w a  w y s ię k o w a  w n e rk a c h , w ielce podobna 
do ostrej choroby  B r i g h t a  w y stęp u jące j po p łon icy  i m ocnych p rze- 
ziębnięciach , k tó ra  d a je  pow ód do p u ch liny . Za te m p rzem aw ia  po
m y ś ln y  sk u te k  zasto so w an ej w obu razach  m e to d y  p rzec iw zap a ln e j. 
N iek ied y  w y p ad k i podobne leczą się sam e bez żad n e j pom ocy, ja k  
o t e m św iadczy  w y p a d e k  op isany  przez  G r a r e s a  (Clinic. med. p . 806)\ 
pew na  ko b ie ta  od la t  13 m ia ła  puch linę  b rzu szn ą , zw ięk sza jącą  się
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stopniowo, oddawna też miewała skąpe bardzo peryody; nagle peryody 
przybrały charakter krwotoków, powtarzały się co 14 — 16 dni 
i trwały przez dni 6 — 7. W krótce później wydzielanie moczu wzro
sło nadzwyczajnie, a jednocześnie ilość przesięku w jamie brzusznej 
tak szybko zmniejszała się, że już po dwóch tygodniach zniknął zu
pełnie, a brzuch opróżniony szybko zwieszał się w postaci torby. 
Wiadomo również, że wszelka utrata płynów, obfite oddawanie mo
czu, silne poty, wpływają na zmniejszenie puchliny. B a m b e r g e r  
(1. c. p. 703) zauważył szybkie znikanie przesięku z jamy brzusznej 
w ciągu kilkodniowych przypadłości cholerycznych.

Przy tak różnorodnych przyczynach puchliny nie może być mo
wy o żadnych ogólnych wskazówkach pod względem rokowania i le
czenia, gdyż wszystko zależy od warunków przyczynowych. Najpo- 
myślniejszem będzie rokowanie przy wodnistości krwi i ostrej choro
bie Br i g h f a .  Przy tej ostatniej należy zastosować ogólne i miej
scowe upusty krwi, dać środki moczopędne-przeciwzapalne, jak Kal. 
nitric., Tart. depurat., Digitalis, gdy tymczasem przy wodnistości 
krwi najlepszy rezultat dają środki wzmacniające w połączeniu z mo- 
czopędnemi, a mianowicie: chinina, odwar kory chinowej z Tart. de- 
purat., Digitalis, R oob Juniperi, Scilla, następnie żelazo, szczególniej 
zachwalane przez P. F r a n k a  Ferr. sulphuric. ( 1/2—1 gr., 2 razy 
dniem).

Przeciwnie puchlina towarzysząca przewlekłej chorobie Br i gh  t'a, 
chorobom wątroby, serca i płuc, opiera się wszystkim środkom 
i kończy zwykle śmiercią. Pod względem terapeutycznym zaznaczyć 
należy, że środki moczopędne, działające wybornie przy obrzęku tkan
ki podskórnej (anasarca), jako to: Nitrum, Cremortartari, Alcalia, 
Scilla, Digitalis, Terebinthinacea i Juniperina, mały przynoszą poży
tek przy puchlinie brzusznej bez względu na jej przyczynę; przeciw
nie środki ostre czyszczące (drastica—hydragoga dawnych lekarzów;, 
sprowadzają daleko prędzej wessanie przesięku, wywołując stolce 
wodniste. Dla tego też zalecić wypada w razach podobnych: Extract. 
Colocy nth. Gummi Gutti, Syr. Rhamni cathart. Jalappa i  t.p., zwła
szcza też gdy o zupełnem uleczeniu nie może być mowy i chodzi je
dynie o zmniejszenie dolegliwości chorego przez usunięcie płynu ze
branego w jamie brzusznej. Samo się przez się rozumie, że środki czy
szczące ostre można dawać tylko wtedy, gdy stan błony śluzowej ki
szek na to pozwala. Gdy i tym sposobem nie dochodzimy do celu; 
nie pozostaje nic innego jak przystąpić do przekłócia brzucha (paracen- 
thesis), jest to operacya konieczna dla zachowania życia, skoro nad-
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zwyczajne powiększenie brzucha utrudnia w wysokim stopniu odde- 
chanie. Skutek jej niestety jest tylko chwilowym; po zniesieniu je
dnak mocnego nacisku na żyły otrzewnej i kiszek, zaczynają one 
chłonąć uieco silniej, przez co i środki drastyczne skuteczniej działają. 
W każdym jednak razie stan pomyślny trwa krótko, a nowe nagro
madzenie się wysięku zmusza do powtórzenia operacyi, co dzieje się 
kilkakrotnie u jednego chorego. Chcąc zapobiegnąć nowemu nagroma
dzeniu się kałów, próbowano wywołać zapalenie otrzewnej zlepne 
i zamknięcie jej jamy za pomocą nastrzykiwau płynów drażniących 
(Tinct. j odi, Solut. Kal. jadat.) do jamy brzusznej, podobnie jak to 
czynimy przy puchlinie jądra (hydrocele) gdy zapobiegamy powtór
nemu wystąpieniu przesięku. Każdy jednak oględny lekarz zapewne 
nie będzie próbował tego środka, zwłaszcza w tych razach, gdzie ope- 
racya może przynieść jedynie ulgę chwilową. Pomijając już nieuni
knione prawie przytem obszerne zapalenie otrzewnej, samo nawet 
zamknięcie jamy otrzewnej, gdyby się udało, może zagrażać niebez
pieczeństwem. Z przepełnionych krwią, skutkiem zastoju, korzeni 
żyły wrotnej rozgałęzionych w otrzewnej, przesięk nie może powsta
wać tak łatwo jak przedtem, ztąd koniecznie nastąpi przepełnienie 
innych korzeni żylnych w żołądku i kiszkach, które może dosięgnąć 
tak wysokiego stopnia, że naczynia ulegną rozdarciu, powstaną wte
dy womity i wypróżnienie krwawe. Dla tego też pod względem po
stępowania lekarskiego nie pójdziemy za przykładem Wu t z e r a l)- 

W dwóch tylko wypadkach przekłócie brzucha działa stanow
czo nie tylko łagodząco: 1) Jeżeli puchlina brzuszna lub w ogóle na
gromadzenie płynu w jamie brzusznej jest pozostałością przebytego 
ostrego zapalenia otrzewnej, oraz 2) skoro puchlina, występująca je 
dnocześnie z innemi obrzmieniami i przesiękami, rozwinęła się po wy
niszczającej chorobie lub znacznej utracie soków odżywczych ustroju. 
Jeżeli w razach tych używano bezskutecznie przez czas dłuższy środ
ków wzmacniających (chinina, żelazo) w połączeniu z moczopędnemi 
(Tart. depurat., Digitalis, Scilla), możemy przystąpić do przekłócia; 
wtedy nerki i kiszki ograniczone w swej czynności przez nacisk pły
nu zebranego w jamie brzusznej, zaczynają funkcyonować energicznie 
tym sposobem operacya w połączeniu ze środkami wewnętrznemi mo
że sprowadzić zupełne wyleczenie. Tylko w razach podobnych mo- 
żnaby pomyśleć o wspomnianych wyżej zastrzykiwaniach draźnią-

1)  Rhein. Monatsschrift, Juli 1861.



cych, jak o tera dowiadujemy się z następującej obserwacyi Di e u -  
l a f o i  l).

U pewnego mężczyzny po usunięciu trwającej przez dwa lata biegunki 
rozwinęła się puchlina brzuszna, leczona przez czas długi bezskutecznie zwy- 
kłemi środkami a nawet kilkakrotnem przekłóciem. Powtórzono operecyę po 
raz piąty, przyczem zaraz po wypuszczeniu płynu zastrzyknięto przez rurkę do 
jam y brzusznej roztwór jodu (32 gram. Tinct. Jodi. 4 gram Kali hydrojod., 
150 gram wody; cały roztwór rozcieńczony jeszcze wodą). Naciskając ręką 
na brzuch, rozprowadzono płyn jednostajnie po całej jam ie brzusznej, co sp ro 
wadziło uczucie mocnego dosyć rozgrzania. Po jakimś czasie ułożono chorego 
na bok i wypuszczono połowę płynu zastrzykniętego. Wieczorem powstała 
gorączka i lekki ból brzucha, z tego też powodu zastosowano wcieranie rtęcio
wej maści i cieple przyparki. Po 10 dniach powtórzono znowu przekłócie 
i zastrzyknienie płynu; ilość przesięku była o połowę mniejszą jak  zwykle, 
a gdy po upływie dwóch miesięcy raz jeszcze przystąpiono do operacyi, prze
sięk był otorbionym i wynosił zaledwie 3 litry. W 8 dni później jam a otrze
wnej była zupełnie zamkniętą, ale za to powstał obrzęk tkanki podskórnej, 
który dosyć szybko ustąpił przy użyciu środków czyszczących. Zresztą z całej 
choroby pozostało tylko lekkie uczucie szarpania w jam ie brzusznej , gdy cho- 
ry zgięty zaczyna się podnosić i prostować, co zapewne było następstwem 
obszernych zrostów otrzewnej.

Obawa wywołania ogólnego zapalenia otrzewnej, stoi dotąd na 
przeszkodzie ogólniejszemu zastosowaniu tej metody w Niemczech. 
Nie posiadamy zresztą zbyt licznych obserwacyj podobnego rodzaju, 
nie należy więc brać za złe oględnemu lekarzowi, jeżeli nie chce brać 
na siebie odpowiedzialności za operacyę niebezpieczną, a jednocześnie 
nie koniecznie wskazaną. W każdym razie zanim zdecydujemy się na 
zastrzykiwanie drażniące, należy systematycznie przeprowadzić lecze
nie za pomocą środków wzmacniających, a gdy te zawodzą, wykonać 
proste przekłócie, choćby kilkakrotne.
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Jakkolwiek powiększenie brzucha skutkiem nagromadzonego 
przesięku w jamie otrzewnej, zostaje zawsze prawie rozpoznanem do
kładnie przy starannem badaniu, mimo to jednak , mogą się i w tym 
razie zdarzać pomyłki, jeżeli mamy do czynienia ze zmianami fizyolo- 
gicznemi lub chorobowemi na pozór bardzo podobnemi do obecności 
wolnego przesięku. Do takich zmian zaliczamy c i ąże i wodną  pu-

l) Bullet. de l’acad. 2 7 Janv. 1856.
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ch linę  ja jn ik ó w ; w innych razach pomyłki w rozpoznaniu są spo
wodowane przez niedbałe badanie (np. rozszerzenie znaczne pęcherza 
lub żołądka;, albo zdarzają się niezmiernie rzadko, np. przy zgroma
dzeniu się znacznej ilości płynu surowiczego w macicy (hydrometru) 
lub znacznem rozszerzeniu moczowodu i odpowiednich miedniczek 
nerkowych. Co się tyczy ciąży, nadmieniam, że błąd jest możebnym 
tylko w pierwszych jej miesiącach, w drugiej połowie wysłuchanie 
uderzeń serca płodu, usuwa stanowczo wszelką wątpliwość. Gdyby 
to przedstawiało wiele trudności z przyczyny obfitych wód płodo
wych, to i wtedy jeszcze za puchliną przemawiać będzie zmiana gra
nic stępienia przy zmianie położenia pacyentki, gdy tymczasem część 
pochwowa macicy, posuwająca się przy ciąży coraz wyżej i wygładza
jąca się stopniowo, może nie przedstawiać żadnych zmian w położe
niu i objętości przy puchlinie brzusznej. Największą trudność dla roz
poznania przedstawiają wypadki, w których obok puchliny istnieje 
ciąża. W tym razie jedynie tylko dokładne badanie i ocenienie wszyst
kich towarzyszących okoliczności, może nas ochronić od błędu. P. 
F r a n k  nie uważa takiego powikłania za zbyt rzadkie, utrzymuje na
wet, że kobiety ulegające puchlinie brzusznej łatwo zachodzą w ciążę.

Opukanie chroni nas również od błędnego przyjmowania puchli
ny jajnika za puchlinę brzuszną, gdyż granice tępości nie ulegają 
przemieszczeniu przy zmianie położenia, jeżeli istnieje puchlina jajni
kowa. Jajnik zamieniony w torbiel surowiczą, unosząc się ku górze, 
jest dosyć ruchliwym i zmienia swe położenie wedle praw ciężkości, 
nigdy jednak w takim stopniu jak płyn swobodny, nagromadzony 
w jamie brzusznej. Może więc jajnik wypełniać większą część jamy 
brzusznej, mieć ściany tak cienkie, że z łatwością wyczuwa się cheł- 
botanie, mimo to jednak opukiwanie nie wykazujące znacznych zmian 
w granicach stępienia dowodzi, że nie mamy do czynienia ze swobo
dnym przesiękiem. Zwrócić należy zresztą uwagę na tę okoliczność, 
że chód chorych nie jest zbyt utrudnionym, przytem czynności przy
rządu trawienia nie ulegają wielkim zaburzeniom, a i te nawet wy
stępują dosyć późno, a środki przeczyszczające i moczopędne pozosta
ją bez żadnego skutku. Wygląd podobnych chorych jest mniej char- 
łaczym aniżeli przy puchlinie brzusznej, a kończyna po stronie chorej 
zdrętwiałą, nieruchliwą i nawet obrzękłą. Pomimo to jednak spotyka 
my wypadki, w których pomimo całej staranności badania, błąd jest 
nieuniknionym. Jako przykład, przytaczam następującą własną ob- 
serwacyę, dowodzącą, że nawet rezultat opukania dokładnego może 
doprowadzić do błędnych wniosków.



PRZESIĘK NIEZAPALNY W JAMIE OTRZEWNEJ. 721

A lin n a  S,, panna, licząca lat 20 , po przebyciu zwykłych chorób dzie
cinnego wieku i po kilkakrotnem ropnem zapaleniu gruczołów szyjowych, była 
zresztą zupełnie zdrową. W  17 roku życia zaczęły się peryody, które aż do 
śmierci odbywały się regularnie. W rok po dostaniu regularności chora zau
ważyła powiększenie brzucha, zwiększające się stopniowo, jakkolwiek przytem 
nie było ani śladu obrzmienia dolnych kończyn. Gdy pacjentka przybyła do 
kliniki dnia 17 Lipca 1843 roku znaleziono brzuch znacznie, lecz jednostajnie 
powiększony; przez ściany brzuszne pokryte siatką rozszeszonych żył. można 
było dosyć wyraźnie wyczuć chełbotanie. Opukując brzuch, znaleziono tępość 
zupełną na całej przestrzeni, z wyjątkiem okolicy nadbrzusznej i obu podże- 
brzy, która jednak zmniejszała się w stronie przeciwnej tej na której ułożono 
chorą. Pomimo najściślejszego badania niepodobna było wykryć żadnych 
zmian w którymkolwiek przyrządzie jamy brzusznej i klatki piersiowej, mogą
cych usprawiedliwić powstanie przesięku w jamie brzusznej; na badanie przez 
pochwę i odbyt chora nie chciała pozwolić. Naturalne wydzieliny odchodzą 
w sposób prawidłowy, a odżywianie nie wiele ucierpiało, bladość jednak char- 
łacza twarzy przemawia za istnieniem głębszego ustrojowego cierpienia, k tó re
go odkrycie było dla nas niepodobnem. Dnia 21 Lipca z przyczyny wielkiej 
duszności spowodowanej powiększeniem brzucha, zrobiono przekłucie na linii 
białej, przyczem wypuszczono 4-y kwarty oleistego płynu, podobnego do t r a 
nu rybiego, który wedle rozbioru dokonanego przez F. S i m o n a  miał c.g.= 
1019,  był bez zapachu, prawie czysty, pozostawiony w spokoju czas jakiś d a 
je  osad złożony ze strzępów różowych. Odczyn zupełnie alkaliczny. Drobno- 
widz wykrywa w osadzie ciałka krwi, komórki nieliczne podobne do ciałek 
śluzowych, komórki ziarniste, oraz cząsteczki bezbudowe, tworzące zlepki mniej 
lub więcej twarde, złożone z włóknika i nadające całej massie płynu wygląd 
oleisty. Płyn zawiera prócz tego znaczną ilość białka, mazistego tłuszczu, 
zwykłe substaneye wyciągowe, sole, ale nie ma w nim mocznika.

Pomimo to, że po wypuszczeniu płynu brzuch zmniejszył swą objętość 
i zapadł się, niepodobna było odkryć w nim nic szczególnego. Stan jednak 
pacyentki nie uległ zmianie, potrzeba było zrobić drugie przekłócie 24 Listo
pada, a trzecie 28 Lutego 18 44 roku, a za każdym razem wypuszczano zna
czną ilość płynu zupełnie takiego samego jak  przy pierwszem przekłuciu. 
W  Marcu nastąpił krwotok maciczny, powtarzający się w ciągu czterech tygo
dni, co ukazywało na jajniki jako ognisko główne choroby. Po usunięciu 
krwotoków powiększenie brzucha i duszność tak wysokiego dosięgły stopnia, 
że postanowiono po raz czwarty dokonać przekłócia. Tymczasem chora 
czwartego dnia, piorąc bieliznę przy studni, dostała tak gwałtownych boleści 
w brzuchu, iż zemdlała. Badanie przekonało, że rozwija się gwałtowne zapa
lenie otrzewnej, któremu chora uległa w ciągu 24 godzin. W  dniu następnym 
prof. Sch i e n i m  dokonał sekcyi. Po rozcięciu brzucha mocno powiększone
go i chełboczącego, wypłynęła znaczna ilość płynu, zupełnie podobnego do 
wypuszczanego przy przekłuciach poprzednich. Cała otrzewna mocno nastrzy- 
knięta, a miejscami jednostajnie zaczerwieniona; jam ę brzuszną wypełnia wy
sięk ropny ze strzępkami włóknikowemi, pomieszany z płynem oleistym. P ra
wy ja jn ik  tworzy guz wielkości głowy osoby dorosłej, czarniawy, nierówny, 
sprężysty; sięga on z malej miednicy aż na cal poniżej pępka, a leżąc przed
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m acicą  i lew ym  ja jn ik ie m , zas ian ia  j e  całkow icie  od p rz o d u . P rzy  bliższym  
o b e jrzen iu  gu za  p rzek o n an o  się: 1) że g u z  j e s t  o toczony  w io tką  czarn iaw ą 
o toczką, z łożoną z b ło n y  w łaściw ej ja jn ik a  i o trz e w n ej .  W  k ilk u  m iejscach  
znaleziono  o w rzodzen ie , a  w  pob liżu  w ierzch o łk a  o tw ó r w ielkości p ięciu  g ro szy , 
o toczony ob rzm ia ły m  b rz e g ie m . 2 ) C ały m iąższ ja jn ik a  zam ien iony  w m assę 
to rb ie li w m ieszczonych je d n a  w d ru g ą  i zaw iera jący ch  p ły n  o le isty  i osady 
w a p ien n e . N ad m ien iam  je sz c z e , że  po p rzec ięc iu  zew nę trzn e j o toczk i guza  
w ypłynęło  nieco p ły n u  o le is teg o . W szy stk ie  inne p rz y rz ą d y  w s ta n ie  p r a w i
dłow ym .

W wypadku tym, sądząc po objawach i przy niemożebności ba
dania przez odbyt i pochwę nie można było wątpić o istnieniu puchli
ny brzusznej, tembardziej, że granice tępości zmieniły się przy zmia
nie położenia chorej.

Wypadek sekcyi wyjaśnił trudności rozpoznania. Powiększenie 
objętości brzucha zależało od powiększonej do kolanowych rozmiarów 
otoczki jajnika, wypełnionej płynem oleistym, sam jednak jajnik prze
rodzony był ukrytym w głębi miednicy małej. Z przyczyny luźnego 
przytwierdzenia, torbiel mogła zmieniać swe położenie wedle praw 
ciężkości, co się w ogóle dosyć rzadko zdarza przy istnieniu torbieli. 
Bez żadnej wątpliwości przy operowaniu nakłówano torbiel, a płyn 
oleisty, który uważano za przesięk jamy brzusznej, pochodził z jamy 
leżącej pomiędzy otoczką zewnętrzną i właściwym miąższem jajnika. 
Dziwić może, że nawet po wypuszczeniu płynu nie odkryto pomimo ści
słego badania siedliska guza; ale. i ta wątpliwość upada, jeżeli zwa
żymy jak wiotkie były ściany torbieli wielkiej, a przytem jak znacz
ną jest podatność drobnych torbieli. Wypadek ten jest jeszcze waż
nym z tego względu, że nastąpiło przedziurawienie torbieli w miejscu 
owrzodziałem, skutkiem znacznego wysilenia fizycznego, co ostatecz
nie spowodowało śmiertelne zapalenie otrzewnej. Płyn oleisty zmie
szany z wysiękiem ropnym w jamie brzusznej, pochodził z torbieli; 
część jego znaleziono jeszcze w samej torbie, a w drobnych torbielach 
znaleziono zupełnie podobną zawartość. Oleista konsystencya płynu 
wypuszczonego przy przekłóciu, była jedynym objawem, dowodzą
cym zajęcia jajnika, gdyż przesięk zwykły surowiczy jamy brzusznej 
jest zwykle więcej wodnistym.

Rozpoznanie podobnych wypadków może być jeszcze utrudnio- 
nem przez następujące okoliczności: 1) Powikłanie zwykłej puchliny 
brzucha z torbielą jajnika. Przesięk swobodny w jamie brzusznej po
krywa w zupełności guz jajnika i nie dozwala go dobrze wybadać. 
Rzecz zostaje rozjaśnioną za pomocą badania przez pochwę i odbytni-
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cę, lub przez badanie metodą Wi l l iam sa , która usuwając płyn po
krywający, dozwala wyczuć w głębi istniejący guz. Najlepiej badanie 
to uskuteczniać, ustawiwszy pacyentkę na kolanach, z pochylonym ku 
przodowi tułowiem, przyczem torbiel jajnika, jako ciężka, opuszcza 
się ku ścianom brzusznym 1).

2) Trudność rozpoznania bywa znaczną, jeżeli na ścianach tor
bieli znajdują się ogniska rakowate. Jakkolwiek guziki rakowate 
zajmują zwykle dolną część guza i leżą w małej miednicy, to jednakże 
zdarzyć się może, że znajdujemy je i na szczycie torbieli. Wyobraź
my sobie, że istnieje znaczna torbiel jajnika o ścianach cienkich, wy
pełniająca większą część jamy brzusznej, chełbocząca i w ogóle na
śladująca objawy puchliny brzusznej, a na jej szczycie, sięgającym aż 
ku prawemu podżebrzu, znajdujące się guzy rakowe, wyraźnie 
wyczuwalue przy badaniu, to zapewne każdy bezstronny lekarz przy
zna, iż bardzo łatwo można zbłądzić, przyjmując chorobę za raka wą
troby, powikłanego przepukliną jamy brzusznej 2). Badanie zewnętrz
ne przez odbytnicę i pochwę, obecność obrzęku i znieczulenie odpo
wiedniej kończyny dolnej (nacisk guza na żyły i nerwy w małej mie
dnicy), rozstrzygną kwestyę i pozwolą na rozpoznanie choroby jaj
nika.

VII Nagromadzenie gazów w jamie brzusznej.

Tympanites,  Meteorismus.

Pierwszą nazwą posługujemy się chcąc oznaczyć przewlekłe 
nagromadzenie gazów, druga oznacza wzdęcie, powstające w choro
bach gorączkowych. Dla uproszczenia nazywano każde nagromadzenie 
gazów w jamie brzusznej „ wzdęc i em"  (Tympanitis).

1) Popobną metodę badania stosował już P. F r a n k .  Powiada bo
wiem: „Położywszy chorego na grzbiecie lub zaleciwszy mu stać prosto, wci
skam ostrożnie końcem palca ścianę brzuszną w okolicy jajnika w głąb, przy- 
czem bacznie uważam, czy palec naciskający nie napotyka na ciało twarde ale 
sprężyste, oddalone nieco od ściany brzusznej.“

2) Conf. B r i g h t w Guy Hospit. Report Vol I II p. 1 7 9 .  Tab. 1
fig. 2.

46*
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Gazy mogą się nagromadzić zewnątrz przewodu kiszkowego 
w jamie otrzewnej lub w samych kiszkach, dla tego też odróżniamy 
wzdęcie brzuszne od wzdęcia kiszek. Pierwsze dosyć rzadko zdarza 
się zapewne tylko wtedy, gdy po przedziurawieniu żołądka lub ki
szek do jamy otrzewnej wejdzie powietrze atmosferyczne lub inne ga
zy w przewodzie pokarmowym wytworzone, dzieje się to mianowicie 
przy wrzodach dziurawiących lub rozdarciu kiszki. Powstawanie ga
zów w samym worku surowiczym, naprzykład z wysięków ulegają
cych rozpadowi, nie jest dowiedzionem, podobnie jak wytwarzanie się 
odmy piersiowej (pneumothorax)  przy rozpadzie wysięku zapalnego. 
B a m b e r g e r  (1. c. p. 238) kilka razy przy obecności wysięków ro
pnych widział wytwarzające się jeszcze za życia pacyenta gazy w ja
mie otrzewnej, a nawet utrzymuje, że obserwował raz odmę piersio
wą w ten sposób powstałą. Gazy dostające się przez otwór w żołąd
ku lub kiszkach do jamy otrzewnej wzdymają brzuch jednostajnie, 
nadają mu znaczną sprężystość, a jako lżejsze, starają się zająć okoli
ce najwyżej leżące, gdy tymczasem wysięk zapalny, powstały przez 
podrażnienie otrzewnej, zajmuje okolice najniższe.

Ponieważ zapalenie stale towarzyszy temu stanowi, brzuch 
jest mniej więcej bolesnym przy naciśnięciu i nie bierze udziału w ru
chach oddechowych. Na szczególną uwagę zasługuje spostrzeżenie 
S c h u c h ’a 1), co się tyczy zmieszczenia wątroby w razach podo
bnych. Skoro chory leży poziomo, gazy nagromadzone w jamie brzu
sznej do tego stopnia spychają wątrobę na dół i ku tyłowi, że nie 
podobna wykazać jej za pomocą opukiwania. Ton bębnisty pełny, ja
ki słyszymy na całej powierzchni wzdętego brzucha, (traci on chara
kter bębnisty, gdy brzuch jest bardzo napiętym), przechodzi bezpo
średnio w jawny ton prawego płuca, tępość wątroby znika zupełnie. 
Szczegółowy opis podobnego wzdęcia byłby zbytecznym, gdyż jest to 
tylko objaw przypadkowy, towarzyszący zapaleniu otrzewnej ex per- 
foratione, o którem już kilkakrotnie mówiliśmy. Ograniczone i otor- 
bione zebranie gazów w jamie otrzewnej, trudno niezmiernie poznać 
za życia.

We wszystkich pozostałych wypadkach wzdęcie brzucha zależy 
od obecności mięszaniny gazów w przewodzie kiszkowym (mięszanina

1) Oesterreich. med. Jahrb . Jan . 1843.
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złożona z kwasu węglanego. azotu wodoru, węgla i siarko-wodoru 1). 
Rozszerzone kiszki cienkie i grube wzdymają brzuch jednostajnie, al
bo też w jednem miejscu więcej jak w drugiem, przyczem skóra jest, 
mocno napiętą, a palec badający znajduje, że miejsca wypuklone są 
sprężyste, niekiedy twarde jak deska. Opukując, spotykamy wszę
dzie ton bębnisty, szczególniej gdy ściany brzuszne nie są zbyt na
prężone. Skoro tylko napięcie ścian brzusznych wzrasta, ton bębnisty 
zamienia się stopniowo w tępość. Kiszki rozszerzone, a przez to wy
magające znaczniejszej przestrzeni dla pomieszczenia się, wypychają 
nietylko ścianę przednią, ale także unoszą ku górze przeponę, przez 
co pojemność klatki piersiowej zmniejsza się, występują dolegliwości 
astmatyczne, bicie serca i nierówne tętno, a twarz przybiera odcień 
sinawy. Wątroba zostaje posuniętą ku górze, ale nie ku tyłowi, po
zostaje ona w zetknięciu z żebrami, ztąd też i tępość jej nie znika zu
pełnie, ale posuwa się nieco ku górze. Przy znacznem wzdęciu kiszki 
grubej można z łatwością naznaczyć jej kształty przez ścianę brzusz
ną. Ruchy oddechowe dolnych żeber i mięśniów brzusznych, są mniej 
lub więcej utrudnione. Przyczyną tak znacznego nagromadzenia się 
gazów w kiszkach być może:

1) B e z w ł a d  b ł ony  mi ę ś n i owe j  k i szek ,  przez co kiszki 
nie są w stanie stawić oporu naciskowi wywieranemu przez gazy po
wstające w ich wnętrzu; ciśnienie gazów przeważa, a wiotkie ściany 
zostają nadmiernie rozszerzone. Bezwład podobnego rodzaju bywa na
stępstwem zapaleń błon kiszkowych (Perienteritis, Enteritis), przy- 
czem ucisk wywierany na brzuch, jest dosyć bolesnym; albo też bez
wład zależeć może od ogólnego upadku energii nerwowej, jak to się 
zdarza przy tyfusie, dysenteryi, gorączce połogowej: albo też nako- 
niec towarzyszy porażeniu rdzenia kręgowego.

Najwybitniejszy przykład wzdęcia, wywołanego przez poraże-

1) Przeważnie kwas węglany i azot, gdy tymczasem wodór, węglo-
i siarko-wodór wynoszą tylko l/l0 cześć mięszaniny. Co się tyczy wpływu po
karmów na skład gazów kiszkowych, wypada porównać pracę R u g e ’go 
w S c h m i d t a  Jahrb. f. 1863. I ,  p. 146. Pokarm wyłącznie mleczny dawał 
gaz bezwonny prawie, nie zawierający siarkowodoru i bardzo mało węglowodo
ru, złożony przeważnie z wodoru i niewielkiej ilości kwasu węglanego. Przy 
wyłącznym prawie pokarmie roślinnym, tworzą się gazy bezwonne z niewielką 
domieszką siarkowodoru, bogate w wodór i węglowodór. Przy pokarmie mię
snym w gazach kiszkowych nie znaleziono siarko-wodoru, nieco kwasu wegla- 
nego, tem mniej wodoru, ale za to dużo azotu. Kwas węglany i siarkowodór 
są produktem fermentacyi mass kałowych.
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nie. widzimy przy uszkodzeniu stosu kręgowego i zgnieceniu rdzenia, 
tembardziej, że i mięśnie brzuszne biorą w tem udział i dają się roz
ciągać bez oporu. We wszystkich podobnych wypadkach, rozszerzo
ne kiszki mogą spychać przyrządy klatki piersiowej aż do 4 lub 3-go 
żebra, przyczem pozostaje znaczna duszność i objawy sinicy (cya- 
nosis).

2) P r z e r w a n i e  j e d n o c i ą g ł o ś c i  k a n a ł u  k i s z kowego ,  
czy to w sposób nagły, jak np. przy zaciśnięciu przepukliny, we- 
wnętrznem uciśnięciu, wpochwieniu lub zapchaniu przez ciała obce 
i znaczną ilość kału, czy też w sposób przewlekły skutkiem obecności 
zwężeń w kanale kiszkowym (blizny, skurczenia, rak) lub przy uci
sku wywieranym przez guzy twarde w jamie brzusznej. O tego ro
dzaju wzdęciach była wielokrotnie mowa w rozdziałach poprze
dnich.

3) Na d mi e r n e  w y t w a r z a n i e  się ga z ó w w k i s z ka c h  
s k u t k i e m  s p o ż y w a n i a  w z d y m a j ą c y c h  s ię  pokar mów,  
jako to: kapusty, grochu, fasoli, bobu, młodego piwa i wina. Tego 
rodzaju wzdęcie nie zagraża żadnem niebezpieczeństwem u osób zdro
wych, powstają jedynie bóle brzucha (Colica flatulenta) , które ustępu
ją skoro tylko gazy odejdą przez usta i odbyt, a pacyent odda stolec. 
Jest jednakże wielu ludzi, szczególniej hypochondryków i osób zdener
wowanych, którzy wiele bardzo doznają przykrości z powodu podo
bnego wzdęcia. Bardzo często towarzyszą wzdęciu liczne objawy, 
jako to: nierówne wypuklenie brzucha, pełność i naprężenie okolicy 
żołądkowej, kłócia pod żebrami, ciągłe uczucie obawy, przyspieszone 
i nierówne uderzenia serca, zawrót głowy i szum w uszach; objawy 
te ustępują, skoro gazy zostaną wydalone, pacyent domaga się usilnie, 
aby mu dać środek usuwający gazy. Chorzy przypisują swe cierpie
nie „wiatrom”, gdy tymczasem wzdęcie dowodzi tylko przewlekłej 
dyspepsyi oraz upadku energii nerwowej, przyczem błona mięśniowa 
kiszek traci swą odporność, dozwala na znaczne rozszerzenie kiszek 
przez gazy, nic mając dosyć siły do ich wypędzenia, W razach podo
bnych nawet sama woda mineralna, zawierająca swobodny kwas wę
glany, może spowodować wzdęcie kiszek, zajęcie i zawrót głowy 
i t. p. W poprzednich rozdziałach przekonaliśmy się, że pokarmy 
wzdymające, mogą u osoby zupełnie na pozór zdrowej, ale mającej 
usposobienie do wewnętrznych zaciśnień lub wpochwień kiszki, wy
wołać zupełne zamknięcie kiszki: nadmierne też spożywanie pokar- 
ków wzdymających, może spowodować u osób z osłabionemi kiszkami 
wzdęcie tak gwałtowne, że kończy się śmiercią. Coś podobnego ob-
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serwowali D echam bre  i M erc ie r 1) u starców w szpitalach Sal- 
petriere i Bicetre. Do wzdęć dyspeptycznych zaliczamy również 
wzdęcia będące następstwem braku żółci w kiszkach, u  osób mających 
zamknięte przewody żółciowe.

4) Pneumatosis nervosa. Z codziennego doświadczenia wiemy, 
że kobiety hysteryczki cierpią bardzo często na wzdęcie żołądka i ki
szek, chociaż zwykle w razach podobnych wzdęcie nie bywa ogólnem 
i nie-dochodzi zbytniego natężenia. Uczucie strachu, ściskania, ucis
ku sięgającego za mostkiem aż do krtani, ustępują po głośnem odej
ściu bezwonnych gazów przez usta (odbijanie), a rzadko tylko przez 
odbyt. Czy istotnie w razach tych ma miejsce nadmierne wytwarza
nie się gazów w żołądku i kiszkach, nie wiemy o tem, podobnie jak 
niepodobna oznaczyć warunków powstawania tego objawu. Możnaby 
jednak sądzić, że istotnie gazy obficiej się wytwarzają, widzimy bo
wiem mocne wzdęcie u wielu kobiet podczas peryodu, szczególniej 
zaś u tych, które cierpią na zaburzenia w miesiączkowaniu (colica 
menstrualis), toż samo widzimy wzdęcie przy zatrzymaniu peryodów 
lub przy długo trwających upławach. Niektórzy (R o k itan sky) 
przypisują wzdęcie towarzyszące wysiękowym sprawom na błonie 
śluzowej kiszek nadmiernemu wytwarzaniu się gazów, co jednak nie 
zostało stanowczo dowiedzionem.

Na uwagę zasługuje następujące doświadczenie F r e r i c h s'a, 
opróżnił pętlę kiszkową i podwiązał ją w dwóch miejscach, po jakimś 
czasie znalazł całą część podwiązaną mocno wypełnioną powietrzem. 
Co się tyczy odbijania towarzyszącego wzdęciom nerwowym, to zape
wne przyczyną tego bywają kurczowe ruchy wydechowo, przyczem 
powietrze nagromadzone w żołądku zostaje wypchniętem nazewnątrz. 
U osób hysterycznych odbijanie ma też samo znaczenie co i inne obja
wy kurczowe w zakresie czynności oddechowej (śmiech, płacz, czkaw
ka i t. d.). Są hysteryczki, których pobudliwość nerwowa do tak wy
sokiego wzrosła stopnia, że już samo dotknięcie skóry gdziekolwiek 
sprowadza odruchowo odbijanie, o czem już wspomina P. F r a n k  
i wielu innych lekarzy. Rzadziej daleko spotykamy się z podobną 
wrażliwością odruchową u mężczyzn, chociaż sam miałem sposobność 
widzieć podobny wypadek. Pewien młody człowiek, cierpiący na 
niedokrewność i przewlekłe zapalenie nerek, dostawał gwałtownego 
odbijania wiele tylko razy badałem jego brzuch obnażony. Z począt-

1) L’examininateur med. 1871. Nr. 21.
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ku sądziłem, że zależy to po prostu od mechanicznego ucisku brzucha, 
przypadkiem jednak badając okolicę lędźwiową, zauważyłem, że od
bijanie i w tym razie miało miejsce, następnie przekonałem się, że 
wiele tylko razy naciskałem gdziekolwiek powierzchnię skóry, za
wsze powstawało odbijanie. Podobny objaw zauważył d e H a en 
u pewnego pacyenta z chorobą sercową 1).

CHOROBY PRZYRZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ.

')  P. F r a n k  (E p il. V I I I .  P neum atosis) podaje bardzo ciekawe spo
strzeżenia, które zasługują na przytoczenie. „Opowiadają również o pewnym 
pacyencie, który od młodości swej, gdy go ktoś mocniej wziął za rękę. lub dłoń, 
choćby nawet był na to przygotowanym, dostawał odbijania. Pewna młoda da
ma z wyższego stanu zasięgała mej rady z powodu dziwnych przypadłości. Od 
dosyć dawnego czasu miewała ciągły i dokuczliwy ból brzucha, nagle na balu 
podczas tańca dostała mocnego i głośnego odbijania, przyczem ból był niezno
śny. Od tego czasu zauważyła, żc skoro tylko nacierała sobie skórę, lub była 
nacieraną przez osobę drugą, następuje wzdęcie żołądka, a następnie gazy gło
śno odchodzą przez usta. Pacyentka cierpiała dawniej na błędnicę, została j e 
dnak wyleczoną przy pomocy preparatów żelaza; w obecnej chwili, chociaż nie 
je s t bladą, jednakże miewa skąpe tylko peryody, doznaje kurczowego ściskania 
szyi i skarży się na niektóre objawy, świadczące o obecności upławów. Mo
cne, niby reumatyczne bóle, zmuszają ją  do rozcierania członków bolesnych, 
gdy jednak nastąpi przy tem odbijanie, ból szybko ustępuje. Chora też stanow
czo była przekonaną, że gazy pochodzą z miejsca bolesnego, które kazała n a 
cierać. Samowolnie nie może wywołać odbijania, a wiatry odchodzą przez od
byt w zwykłej ilości, co jednakże przynosi zawsze ulgę. Jakkolwiek brzuch 
był nieco wzdęty, nie zauważano żadnego cierpienia mogącego sprawiać zapar
cie stolca. Gazy oddawane, były bez żadnego zapachu. Apetyt i sen prawidło
we, podczas snu nie występują ani bóle, ani też odbijania. Przy używaniu na
lewki wroniego oka. cierpienie na cały miesiąc się przerwało, powróciło je 
dnak następnie i nie dało się już więcej usunąć przez powtórzenie środka; przy 
użyciu nalewki chinowej z żelazem dolegliwości wzmagają się. U innej znako
mitej damy zjawiło się silne odbijanie, wiele tylko razy czesała sobie włosy, 
lub gdziekolwiek pociągnęła za skórę. Zresztą u wspomnianej młodej panny 
oraz u drugiej pani z W iednia, już samo wymacywanie tętna powodowało po
dobne przypadłości. Podobny wypadek opisuje także pewien znakomity lekarz 
z Hamburga. Przed laty dwunastu przybył do mnie o poradę pewien kupiec 
z Wiednia. Miał lat 40-ci i od pewnego czasu cierpiał na hypochondryę i zna
czne wzdęcia. Gdy ostatnie mocno go trapiły, przykładał rękę do głowy, gdzie 
w okolicy skroniowej znajdowały się twarde lecz niezbyt wielkie guziki. 
W chwili gdy naciskał na te guzy łub przycisnął je  do ściany, oddawał po 100 
do 200 razy wiatry, przyczem nie było mocnego odbijania. Bez takiego na
ciskania nie był w stanie wywołać odchodzenia wiatrów. Od czasu gdy zaczą
łem zwracać uwagę na podobne przypadłości, miałem sposobność widzieć wiele 
takich wypadków; niedawno miałem w kuracyi pewną młodą damę niezamężną 
z Petersburga, która będąc na pozór zupełnie zdrową i silną, doznawała od
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Wzdęcia obserwowane u hysteryczek, mogą zależeć nietylko od 
istotnie powiększonej produkcyi gazów w kiszkach, ale także od czę
ściowego kurczowego zaciśnięcia przewodu kiszkowego, przez co gazy 
nagromadzają się w niektórych pętlicach kiszkowych i rozszerzają je. 
Podobne pętlice zamknięte i wypełnione gazami, mogą nawet tworzyć 
okrągło twarde guzy, elastyczno-odporne i dające ton bębnisty przy 
opukiwaniu. Powątpiewam jednak mocno, aby podobne guzy, jak 
twierdzi C a n s t a t t  „istniały całemi tygodniami i miesiącami bez 
żadnej zmiany, pomimo to, że wypróżnienia odbywają się prawidłowo. 
Można je też brać za guzy nowotworów trzewiów, gdy tymczasem na
gle znikają bez śladu'’. C a n s t a t t  sam to przyznaje i dla tego sądzi, 
że w razach podobnych zamknięte gazy znajdować się muszą w wy
pukłemu kiszki. Przy silnym wpływie, pognębiającym na układ 
nerwowy, może zdaje się powstawać bezwład kiszek, który prowadzi 
do wzdęcia, podobnie jak obrażenia rdzenia kręgowego.

P. F r a n k  opisuje następujący wypadek; pewna kobieta przera
żona pożarem w sąsiedztwie wybuchłym, oraz wieścią, jakoby jej mąż 
zginął w płomieniach, zemdlała, dostała drgawek, a następnie znacz
nego wzdęcia. „Osoby cierpiące na hypochondryę nie popełniwszy ża
dnego błędu w dyecie, doznają przykrych dolegliwości i wzdęcia, 
pod wpływem smutnego pognębiającego nastroju umysłu; skoro umysł 
jest w nastroju lepszym, gazy łatwiej odchodzą, albo też wzdęcie ustę
puje bez wydalenia gazów przez usta i odbyt" (P. Frank) .  W wypad
kach wyżej przytoczonych bezwład kiszek utrudnia odejście gazów 
i powoduje wzdęcie samych kiszek, przeciwnie porażenie zwieracza 
odbytu sprawia zbyt częste odchodzenie wiatrów. Podobno przykła
dy pouczające znajdujemy w bogatej w obserwacye pracy P .F r a n k ’a. 
Młoda dziewczyna, dobrze wyglądająca, od sześciu miesięcy cierpiała 
na boleści brzucha i wzdęcia, często bardzo w towarzystwie, bez jej 
wiedzy albo też z wiedzą nawet odchodzą wiatry, czemu nie może za- 
pobiedz, i to bez żadnej ulgi w cierpieniu. Ponieważ stan ten nie 
trwał ciągle, a oddawanie kału następowało zawsze z wiedzą i wolą 
pacyentki, F r a n k  uważał cierpienie za osłabienie i bezwład zwiera
cza odbytu i z dobrym skutkiem zastosował wycierania i lawatywy 
z Decoct. Querci vinosum, oraz środki podnoszące w ogóle energię

czasu do czasu znacznego rozszerzenia tkanki piersiowej, oraz całego ciała, 
nawet kończyny obrzmiewają, a wzdęcie jes t tak znacznem, że zdaje się zagra
żać uduszeniem. Jak  tylko zaczyna wycierać mocno skórę, następuje mocne od
bijanie, poczem chora doznaje znacznej ulgi’’.
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mięśniową. W razach podobnych bardzo właściwem zdaje s ię  będzie 
użycie wroniego oka. Do tejże samej kategoryi wzdęć nerwowych 
należy zapewne zaliczyć mocne przepełnienie kiszek gazami u epilep
tyków, podczas przerw pomiędzy napadami. Wzdęcia te są tak silne 
i połączone z napięciem i bolesnością brzucha, że można przypuszczać 
istnienie poczynającego się zapalenia otrzewnej, gdy tymczasem 
wszystkie przypadłości szybko znikają, ustępując innym przypadło
ściom nerwowym. B a m b e rg e r  (1. c. p. 237) wspomina o tak znacz- 
nem i długo trwającem wzdęciu hysterycznem, że uważano je za na
stępstwo zwężenia kiszki. Nawet napad cholery, jakiemu pacyentka 
uległa, nie zmienił stanu rzeczy. Wzdęcie znikło szybko po wystą
pieniu dobrowolnego ślinotoku, ale później znowu wystąpiło. „To 
szczególniej zadziwia, że nie było przytem żadnych znacznych zabu
rzeń w czynnościach przyrządów brzusznych, chociaż innych objawów 
nerwowych było bardzo wiele.’'

Znaczenie objawowe wzdęcia, jak się o tem mogliśmy przeko
nać z uwag wyżej przytoczonych, tłómaczy dlaczego niepodobna sfor
mułować stałego postępowania terapeutycznego. Leczenie wzdęć, po
mieszczonych w pierwszej kategoryi, musi się odnosić raczej do cho
roby przyczynowej, gdy tymczasem w kategoryi drugiej stosujemy 
leczenie takie samo, jak przy zamknięciu światła kiszki. Pozostaje 
nam więc wspomnieć w kilku słowach o leczeniu wzdęć zaliczonych 
do kategoryi trzeciej i czwartej. Wzdęcie spowodowane wywiązywa
niem się obfitych gazów z pokarmów i napojów nieodpowiednich, naj
lepiej się, leczy przez usunięcie szybkie zawartości kiszek. Robimy 
zatem wcieranie w brzuch z płynów alkoholowych lub eterycznych 
(L inim. volat., Bals. vitae Hoffmanna, Spirit angelic. i t. d.) , daje- 
my prosto lawatywy z naparu rumianku z oliwą, do wewnątrz chory 
przyjmuje parę filiżanek naparu rumianku dla złagodzenia bólu, a na
stępnie przepisujemy łagodny środek czyszczący, np. Infus. Sennae 
composit., Ol. ricini, Elect. lenit., Magnes, usta, R heum, i t. p. 1). Je
dynie tylko od podobnej metody leczenia można obiecywać sobie do
bry skutek, gdy tymczasem wszystkie środki kojące (Carminativa) 
żadnej nie przynoszą ulgi. Można także zalecić lawatywy z chłodnej 
wody, zastrzykiwane o ile możności daleko w głąb kiszki, zwłaszcza

1) R p .  ln fus .  S ennae  compos:  3  vj,  A q .  M e l is sa e  3 j j ,  Sal.  a m a r .  
3  vj, Spir i t .  su lp h u r .  a e th .  gu t t .  x, Syr.  c or t ,  a u ra n t io r  3 β . M . D . S. Co pół  

godz iny  p o  łyżce, aż  do s k u tk u .
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też gdy po obfitych wypróżnieniach wzdęcie nie ustępuje. Koniecznie ro
zumie się potrzeba, aby pacyent unikał wzdymających pokarmów i na
pojów, przeciwnie zaleca się dyeta mięsna i wino czerwone. Dobry 
wpływ wywierają również chłodne obmywania, kąpiele rzeczne 
i morskie, jazda konna, szwedzka gimnastyka.

Jeżeli jednak wzdęcie jest w związku z zadrażnieniem nerwo- 
wem, z hysteryą lub hypochondryą, a wypróżnienia nie są zatrzymane, 
wypada unikać metody czyszczącej, która mogłaby jeszcze bardziej 
zmniejszyć energię błony mięśniowej kiszek.

W  razach podobnych będą wskazane środki wzmacniające i po
budzająco, z pierwszych szczególniej zimne okłady, lawatywy, okła
dy na brzuch, chłodne kąpiele nasiadowe, z drugich środki eteryczne, 
(L iq. anodynus, A eth. aceticus i t. p.), valeriana. angelica, rumianek, 
Calam. aromaticus, w połączeniu z olejkami eterycznemi tak zwanych 
roślin kojących (Ol. lub Eleosach. anisi, foeniculi. carvi i t. d.). Moż
na także stosować asafetydę do wewnątrz i w lawatywach.

Jeżeli wzdęcie zależy od wstrzymanego krwawienia z naczyń 
miednicy, wypada nawet zastosować upust miejscowy. P. F r a n k  
stosował je w wielu razach z pomyślnym skutkiem i to nietylko miej
scowo, przez postawienie pijawek około odbytu lub na części pochwo
wej macicy, ale nawet przy zajęciu całego ustroju (ból głowy, tętno 
pełne, twarde) robił upusty z żył ręki lub nogi. Niektórzy zalecali 
wypompowanie gazów z kiszek za pomocą długiej rurki pompki żołąd
kowej W e is s ’a, co jednakże nie przynosi ulgi. Nie radzimy też ucie
kać się do przekłucia kiszki za pomocą cienkiego trójgrańca, co mo
głoby jeszcze być właściwem przy nagromadzeniu gazów w samej ja 
mie otrzewnej (Schuh) 1).

VIII. Twarde guzy w kanale kiszkowym i jego otoczeniu

Rak kiszek.

Najczęstszem siedliskiem raka jest kiszka gruba, mianowicie też 
jej część zagięta (flexura sigmoidea) i odbytnica.

1) M a i s o n n e u v e, B e a u m e s ,  S c h u c h  i inni wykonywali tę 
operacyę szczęśliwie, nawet O p p o l z e r  zastosował ją  w jednym wypadku po-
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Ponieważ mówiliśmy już o raku tej części kiszek w dziale tra 
ktującym o zaparciach stolca, przeto pozostaje nam jeszcze cokolwiek 
do powiedzenia o rakach zajmujących części wyżej położone kiszek, 
zdarzających się bardzo rzadko. W tych wypadkach, w których sie
dliskiem raka jest kątnica, kiszka wstępująca i poprzeczna, znajduje
my na przebiegu tych kiszek guz twardy, nierówny, mniej lub więcej 
wrażliwy; rozpoznanie jednak wtedy tylko może być pewnem, jeżeli 
jednocześnie istnieją mniej więcej silne bóle. coraz wyraźniejzze wy- 
chudnienie oraz objawy zwężenia kiszki, co też istotnie zdarza się 
w większej części wypadków podobnych. Gdzie objawów tych bra
kuje, a przekonywamy się jedynie o obecności guza bolesnego i wra
żliwego na ucisk, tam łatwo popełnić błąd, przyjmując guz za raka 
wątroby, żołądka lub sieci. W kiszkach cienkich rak zdarza się. jesz
cze rzadziej; najczęściej jeszcze rozwija się wtórnie, gdy pętlica kisz
ki cienkiej zrasta się. ze zwyrodniałą rakowato kiszką grubą, a obja
wy ze strony tej ostatniej zajmują wyłącznie uwagę, lekarza. W ła
ściwy guz rakowaty nigdy prawie nie powstaje w ścianie kiszki 
cienkiej 1). Skoro powstaną zrosty a nowotwór zaczyna ulegać roz
padowi, mogą się wytworzyć przetoki wiodące z kiszki grubej do żo
łądka, kiszki cienkiej, pęcherza moczowego albo też kiszka gruba ule
ga przedziurawieniu, zawartość jej dostaje się do jamy brzusznej 
i sprowadza śmiertelne zapalenie otrzewnej.

Przedziurawienie kiszki nic zawsze następuje w miejscu rako
wato zwyrodnionem, ale najczęściej nieco dalej i to głównie skutkiem 
owrzodzeń towarzyszących rakowi na błonie śluzowej. W jednym 
wypadku raka jelita biodrowego i tętnicy, przy sckcyi robionej przez 
Vi r c how’a, przekonano się, że śmierć nastąpiła skutkiem zapalenia 
otrzewnej, wywołanego przedziurawieniem kiszki wstępującej przez 
wrzód dziurawiący, błona śluzowa kiszki była mocno czerwoną, zgru
białą i rozmiękczoną.

myślnie. Zresztą operacyę podobną wykonywany bez wahania się na zwierzę
tach, gdy te ulegną wzdęciu” ( B a m b e r g e r  1. c. p. 244) .  S t r e u b e l  (Pray. 
Vierteljahrsschrift. 18 5 8. 1), stosowni szczęśliwie przekłucie przy wzdęciach.

l ) W skutek ostrego i obszernego bardzo rozwoju ognisk rakowatych 
miękkich powstaje niekiedy nacieczenie rdzeniakowate białe lub zabarwione 
w błonie śluzowej i tkance podśluzowej kiszki cienkiej w miejscu zajętem przez 
gruczolki P e y e r 'a ,  podobne zupełnie jak przy tyfusie" (R o k i t a n s k y ) .  P o 
równać należy opis anatomiczny tej zmiany przez M a r o n s c h e k ’a w W iener 
Z ritschr. XI I I ,  2. 185 7. W razach podobnych brak wszelkich znaków cier
pienia kiszki, a t embardziej nie dają się wyczuć guzy.
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Jako przykład raka kątnicy i kiszki wstępującej, przytaczam 
następującą obserwacyę Henni g ' a 1):

P a c y e n t p rz y ję ty  z o s ta ł do sz p ita la  ja k o  cierp iący  na  p ro s te  zap a len ie  
k ą tn ic y  (Typhlitis); p o  usun ięc iu  je d n a k  zap a ln y ch  p rzy p ad ło śc i p o zo s ta ły  za 
b u rz e n ia  w traw ien iu , sz czeg ó ln ie j też  w 6 do 7 godzin  po  p rzy jęc iu  p o k a r 
m ów  ja w ił  się b ó l w p raw e j oko licy  p achw inow ej, k tó ry  w k ie ru n k u  skośnym  
p o d  p ęd k iem  ro z p ro m ie n ia ł się n a  s tro n ę  lew ą. C hory  p rz y te m zn aczn ie  w y
chud ł. W  tym że czasie  m ożna by ło  w yczuć w alcow aty  guz , odpow iad a jący  p o 
łożen iem  początkow i k iszk i g ru b e j, d a jący  je d n a k  p rzy  opukiw aniu  ton  k ró tk i 
b ęb n is ty . Po w yłączeniu  różnych  sp ra w  chorobow ych , u znano  go za w ytw ór 
p a to lo g iczn y , o p ie ra jący  się  p rzech o d zen iu  ka łu  a le  nie tam u jący  g o  zu p e łn ie , 
um iejscow iony  a lb o  w sam ej śc ian ie  k iszkow ej, a lb o  też o tacza jąc y  k iszkę  od 
zew n ą trz  i pod k o p u jący  zw olna odżyw ianie cho rego ; r a k  lub  g r u c z o ł y  z w y - 
r o d n i o n e  g r u z l i c z e . W  sam ej rzeczy  k isz k a  u le g ła  dw a razy  za tk an iu , 
to  j e s t  zeszłej z im y i w lec ie , czem u tow arzyszy ły  zw ykłe ob jaw y i w tó rn e  z a 
p a len ie  o trzew n e j. W  obu ra z a c h  udało  się k iszkę o p ró żn ić , ra z  za  pom ocą 
w strzyk iw ali w g łąb  k iszk i (w  p a rę  ty g o d n i późn iej o deszła  m assa  g ru b a , b ło 
n ia s ta , re sz ty  se rn ik a  p o z lep ian e  p rzez  śc ię ty  w łókn ik ), d ru g i raz  p rzy  pom ocy 
law atyw  z n a p a ru  ty tun iow ego . N ak o n iec  p acy en t z m a rł, p rzed tem  je d n a k  
w y s tą p iła  p u c h lin a  b rz u sz n a , św iadcząca o złośliw ej n a tu rze  n ow otw oru . Z n a- 
leziono  is to tn ie  ra k a  do łeczkow ego , g a la re to w a te g o  z p rzew ażn ą  ilością tk an k i 
w łó k n iste j, k tó ry  ku  p rzo d o w i spow odow ał p rzed z iu raw ien ie  k isz k i. P a c y e n t 
je d n a k  n ie  doczek a ł się o tw o rzen ia  ra k a  n a  zew nątrz , k tó re g o  spodziew aliśm y 
się . P rz e s tro n  k ą tn ic y  b y ł ta k  zw ężonym , że za ledw ie  m ożna by ło  w sunąć 
w k iszkę  m ały  p a lec .

Wypadek jest tak jasnym, że nie wymaga żadnych uzupełnień. 
Zwracam tylko uwagę na rozpoznanie; H e n n i g  bardzo słusznie po
stąpił nie rozstrzygając pytania, czy miał do czynienia z istotnym ra
kiem kiszki, czy też z guzem uciskającym ją od zewnątrz, wątpliwość 
podobna nasuwa się we wszystkich tego rodzaju wypadkach. Gdyby 
chory żył był dłużej, byłaby utworzyła się przetoka na zewnątrz 
przez ścianę brzuszną, co mogło wpłynąć na stanowcze rozpoznanie. 
Zresztą rozpoznanie staje się jeszcze trudniejszem, jeżeli ogniska ra
kowate powstają w kiszkach szybko, obok takiego samego wytwa
rzania się ognisk w innych przyrządach. B a m b e r g e r  (Oesterr. 
Zeitsch.f. pract. Heilk. III, 8 i  9 1857), przytacza parę podobnych 
ciekawych przykładów. W pierwszym wypadku cała choroba prze
biegała w ciągu jednego miesiąca wśród objawów gastrycznych, bólu 
w dołku, znacznem przyspieszeniu tętna i ogromnym upadku sił.

1) S c h m i d t a  Jahrb. f. 1852 IV , p. 337.
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W prawej stronie brzucha przy głębszym nacisku można było wyczuć 
miejsce określone, twarde, wielkości jaja gołębiego, mało wrażliwe, któ
re powiększyło się w ciągu dni kilku ku górze, całą chorobę uważano 
za zapalenie około kątnicy. Nieco później nastąpiło znaczne obrzmienie 
wątroby i twardość w okolicy sieci wielkiej. Przy sekcyi oprócz li
cznych zrostów pomiędzy pętlicami kiszek znaleziono dużo pojedyn
czych i zlewających się guzików rakowatych na otrzewnej i powróz- 
kowato skręconej sieci, oprócz tego w wątrobie zupełnie rozwiniętego 
raka-rdzeniaka, toż samo w żyle wrotnej i gruczołach krezkowych, 
szczególniej w okolicy kiszki biodrowej. Bezpośrednio pod zastawką 
Ba uh i na znajduje się w kątnicy guz rdzeniakowaty, płaski, wielko
ści talara, który przerasta ścianę kiszki na wskroś i łączy się z po- 
dobnemi guzami krezek. Wyrostek robaczkowy przyrośnięty 'wierz
chołkiem do kątnicy, jest wypełniony twardą, rdzeniakowatą sub
stancją.

XI. Guzy otrzewnej i za otrzewną położone.
(Tumores peritonci et retroperitoneales).

W poprzedzających rozdziałach niniejszej pracy mówiliśmy o ro
pniach otrzewnej, gruźlicy tak samej otrzewnej, jako teź i gruczołów 
krezkowych. Z nowotworów rozwijających się na błonie surowiczej, 
jeden tylko rak może budzić kliniczne zajęcie Zawsze prawie rak

1) W rzadkich wypadkach otrzewna bywa siedliskiem licznych mniej 
lub więcej dużych torbieli złożonych bąblowca, które pierwotnie mogą się wy
twarzać w sieci, krezkach, tkance łącznej podśluzowej trzewiów i ścian brzusz
nych, zwykle przytem istnieją jednocześnie bąblowce w wątrobie. W  tych r a 
zach brzuch bywa docyć wzdętym, a oglądając go i macając spostrzegamy l i 
czne okrągłe lub owalne wypukłości, nadające brzuchowi wygląd nierówny. 
I  w tych razach drżenie wodunkowe (tumor hydaticus) jes t objawem dosyć nie
pewnej wartości. Cały brzuch daje przy opukiwaniu ton tępy, jodynie tylko 
po bokach i w okolicy biodrowej, gdzie kiszki zostają zepchnięte, słyszymy ja 
sny ton kiszkowy (Conf. wypadki B r i g h t  a w Guy Hospit. Report. Vol. II p. 
44l, u F ó r s t e r ’a Hand. d. spec. path. Anat. p. 9 3 ; R o k i t a n s k y  1. c. p. 
147;  D a v a i n e  1. c. p. 488).  Nie zawsze jednak choroba dochodzi takich roz
miarów, częściej daleko znajdują się pojedyńeze pęcherze bąblowca w sieci i na 
reszcie otrzewnej, które od innych nowotworów dają się odróżnić ze względu na 
swą znaczną sprężystość. Rzadziej jeszcze otrzewna staje się siedliskiem innych
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otrzewnej jest wtórnym, towarzyszy podobnym nowotworom żołądka, 
wątroby, kiszki, macicy, jajników i rakom rozwijającym się pierwo
tnie w jamie zaotrzewnej. Za życia pacyenta rak otrzewnej rozwija się 
w utajeniu, albo też sprowadza objawy przewlekłego jej zapalenia. 
Przy sekcyi znajdujemy na znacznej przestrzeni albo raczej na całej 
powierzchni obu listków otrzewnej, na sieci i krezkach, okrągłe so- 
czewicowate lub większe jeszcze guziki raka włóknistego, rdzeniaka 
lub dołeczkowego, albo też modzelowate rozgałęzienie, które w po
bliżu zajętych przez nowotwór przyrządów, zlewają się w większych 
rozmiarów guzy. Sieć i krezki są niekiedy jednostajnie skurczone, 
a pierwsze zamienione na twardy, nierówny powrózek, poprzecznie 
ułożony w jamie brzusznej. Są to wszystko wypadki raka wtórnego, 
który albo wytwarza się przez bezpośrednie wrastanie nowotworu 
z przyrządów zwyrodniałych, albo też jest wyrazem mocnego charła
ctwa rakowego, zresztą z klinicznego stanowiska, małej bywają one 
wagi. Zdarzają się jednak wypadki, w których rak albo jest pierwo
tnym tworem otrzewnej, albo też pomimo swego wtórnego powstania 
tak wybitne sprowadza objawy, że jeszcze za życia pacyenta staje się 
przedmiotem obserwacyi lekarskiej. W różnych punktach otrzewnej 
w jej zdwojeniach, wielkiej i małej sieci, w krezkach i gruczołach 
krezkowych tworzą się mniej lub więcej obszerne twarde massy, dają
ce się wyczuwać jeszcze za życia i stające się powodem błędów w roz
poznaniu, szczególniej gdy przyłączy się puchlina brzuszna, a obok te
go inne trzewia, a mianowicie też wątroba, ulegną podobnemu zwy
rodnieniu. Samo położenie i kształt guzów rakowatych, mogą po
zornie naśladować patologiczne obrzmienie wątroby, co tem snadniej 
się zdarza, jeżeli sieć jest zajętą przez guzy rakowate, przyczem 
kurczy się i skręca w twór powrózkowaty, leżący w okolicy nadbrzu- 
sznej i podżebrowej.

Obok nowotworów rakowatych otrzewnej, należy pomieścić tak 
zwane guzy zaotrzewue (Tumores retroperitoneales). Są to nowotwo
ry, których punktem wyjścia są tkanki leżące po za otrzewną; nastę
pnie guzy te wzrastając popychają przed sobą otrzewnę i wrastają 
do wnętrza jej jamy. Za punkt wyjścia tych nowotworów zwykle

nowotworów, np. tluszczaków. B r o c a  w tkance podotrzewnej lewego dołu 
biodrowego znalazł nowotwór tluszczakowy, wypełniający większą połowę jamy 
brzusznej. M o y n i e r  widział guz podobny nieco na zewnątrz lewej nerki. 
( L e b e r t  I, p. 1 2 5).
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rakowatych i gruźliczych, służą najczęściej gruczoły chłonne, leżące 
przed stosem kręgowym, rzadziej daleko miąższ kostny kręgów lę
dźwiowych (Enchondromata, rak kości). Objawy spostrzegane w cza
sie rozwoju nowotworów podobnych, są bardzo niejasne, polegają na 
wyglądzie charłaczym, chorzy tacy ciągle skarżą się na osłabienie. 
Po kilkakrotnych badaniach brzucha bez osiągnięcia żadnego rezulta
tu, udaje nam się nareszcie wymacać przez ścianę brzuszną, gdy kisz- 
ki próżne, jakieś ciało twarde. Od stosu kręgowego, dającego się 
nieraz dosyć łatwo namacać przy opróżnieniu kiszek, różni się podo
bny nowotwór swą nierówną guzowatą powierzchnią. Zwykle przy 
wymacywaniu stosu kręgowego wyczuwamy palcem tętnienie aorty 
brzusznej, toż samo dzieje się przy obecności guzów zaotrze- 
wnych. Jest to tak zwane t ę t n i e n i e  b r z u s z n e  (pulsatio abdomi- 
nalis), przenoszone z aorty za pośrednictwem otaczającego ją twarde
go guza, można też je widzieć przy obrzmieniu lewego płata wątroby 
przy raku żołądka i t. d. Ucisk wywierany przez nowotwór na aor
tę wywołuje niekiedy powstawanie szczególnego szmeru, który moż
na słyszeć przy pomocy stetoskopu. Pod względem rozpoznawczym 
w razach podobnych wielką rolę gra dokładne opukanie, jeżeli guz 
daje przy opukiwaniu ton donośny lub bębnisty, możemy być pewni, 
że leży za kiszkami. Za pomocą tej cechy odróżniamy guz zaotrzew- 
ny od guzów leżących pod kiszkami np. od ropnia otorbionego otrzew
nej, nowotworów sieci wielkiej i t. d., nie jest to jednak objaw wy
starczający dla odróżnienia od innych nowotworów leżących po za 
kiszkami t. j. w krezkach, trzustce, nerkach. Widzimy więc, że błę
dy są w tym razie nieuniknione prawie, pomimo całej staranności ba
dania i ścisłości obserwacyi. Do tego przydać należy jeszcze okoli
czność, że guz może przybierać bardzo znaczne rozmiary, skoro leżące 
obok niego gruczoły biodrowe ulegną zwyrodnieniu. Wielkie też gu
zy spuszczają się na dół ku miednicy, oraz podnoszą się ku górze, 
a usunąwszy kiszki na bok, posuwają się aż do zetknięcia ze ścianą 
przednią brzucha, poczem przy opukiwaniu dają ton tępy. Jeżeli cho
ry w tym okresie dopiero szuka porady lekarskiej, nic dziwnego, że 
niepodobieństwem będzie oznaczyć punktu wyjścia nowotworu z całą 
ścisłością.

Guzy zaotrzewne leżące tuż przed kolumną kręgową, zaciskają 
żyłę główną dolną (aorta z przyczyny odporności swych ścian daje 
się łatwo zacisnąć), mogą też wywołać zastój krwi w jej korzeniach, 
czego następstwem może być dosyć wcześnie występujące rozszerzenie 
żył na ścianie brzusznej i dolnych kończynach oraz obrzęk tkanki
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podskórnej w dolnej połowie ciała. Taki sam skntek może jednak 
mieć miejsce przy obecności guzów dużych w krezkach, i ta więc ce
cha niczego stanowczo nie dowodzi. Trudność rozpoznania wzrasta jesz
cze z tego powodu, że mocno wzdęte kiszki usuwają guz od bezpo
średniego badania.

Mówiliśmy w innym rozdziale o trudnościach rozpoznania zna
cznego nawet gruźliczego zwyrodnienia gruczołów krezkowych, na
stępująca obserwacya H u g h e s 'a  (Guy Hosp Hal. Report. VI p. 297) 
świadczy, że toż samo ma miejsce przy rakowatem zwyrodnieniu gru
czołów.

Pewien miody człowiek 20-letni, zdrów dotąd zupełnie i dopuszczający się 
znacznych nadużyć in venere, od roku zaczął niedomagać, skarżył się na zabu
rzenia w trawieniu, brak apetytu, zgagę, womity. gorzkie odbijanie, wzdęcie 
i ból w prawym boku. Do tego przyłączyło się bicie serca, znaczne osłabienie 
jakkolwiek pacyent nie stracił na tuszy. Brzuch stopniowo coraz więcej wzdęty, 
stolec zaparty, mocz wydziela się skąpo. Nagle w krótkim przeciągu czasu 
nagromadził się przesięk w jamie brzusznej, przyłączyła się do tego biegunka 
pacyent w ciągu dni kilku schudł niezmiernie. Po paru tygodniach przyłączył 
się do powyższych objawów obrzęk dolnych kończyn i ścian brzusznych, na 
tych ostatnich „widać liczne wężykowato przebiegające rozszerzone żyłki, przez 
co brzuch ma wygląd pstry."

Przy sekcyi znaleziono przyrządy klatki piersiowej w stanie praw idło
wym. W  jam ie brzusznej 7 do 8 kwart płynu mlecznego, podobnego do za
wiesiny migdałowej. Gruczoły krezkowe w wysokim stopniu zwyrodnione rako
wato, tworzą przed stosem kręgowym guz znacznych rozmiarów. Reszta przy
rządów w stanie prawidłowym. We wszystkich częściach krezek znajdujemy 
naczynia chłonne rozszerzone, poskręcane i wypełnione mlecznym lub przezro
czystym płynem. Jakkolwiak nigdzie nie znaleziono naczyń rozerwanych, to 
jednakże badanie płynu mlecznego wypełniającego brzuch, dokonane przez 
R e e s a, wykazuje obecność w nim mleczka pokarmowego (chylus) w znacznej 
ilości. Tłuszcz znikł zupełnie z tkanki podskórnej i podsurowiczej.

Nagromadzenie gazów, a następnie płynu, nie pozwoliły w tym 
razie wymacać guza za życia chorego. Na uwagę zasługuje zastój 
mleczka w naczyniach chłonnych, spowodowany zamknięciem zwyro- 
dnionych gruczołów krezkowych. Opierając się na badaniu chemicz- 
nem płynu w jamie brzusznej nagromadzonego, wnosić wypada, że 
naczynia chłonne przepełnione musiały uledz rozdarciu, chociaż nigdzie 
uszkodzenia podobnego znaleźć nie było można. Przy znacznem zwyro
dnieniu gruźliczem i rakowatem gruczołów, nowotwór przenosi się i na 
naczynia chłonne, łączące kiszkę z gruczołami; zwyrodnienie naczyń 
łatwiej zapewne przyczynia się do ich rozerwania, aniżeli znaczny na
wet zastój mechaniczny.

Wypadki nowotworów zaotrzewnych nie są zbyt rzadkie, dla

Bibl. Um. l,ek.—Choroby przyrządów jamy brzusznej. Pr. Henoch. 47
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tego też mógłbym przytoczyć wiele obserwacyj w tym względzie, 
gdyby istotnie przykłady te przynieść mogły pożytek dla czytelnika 
i dać mu pewne wskazówki pod względem praktycznym. Z uwag je
dnakże poprzednich, stwierdzających trudność rozpoznania przy łóżku 
chorego, łatwo dojść do wniosku, że przytaczanie historyj chorób 
nie przyniesie żadnego pożytku. Jeżeli na jakiemkolwiek polu pato
logii, to zapewne w tych właśnie razach potrzeba licznych własnych 
obserwacyj i wprawy w badaniu jeżeli chcemy dojść do jakiegokol
wiek rezultatu, gdyż przy pomyślnych nawet warunkach, trudno nie
raz uchronić się pomyłki. Nowotwory rakowate gruczołów lędźwio
wych i krezkowych, oraz kręgów lędźwiowych, kostniaki tych osta- 
tnich, raki wielkiej i małej sieci, tętniaki aorty i jej wielkich gałę
zi. nareszcie raki i inne nowotwory nerek, wychylające się z głębi 
okolicy lędźwiowej, stanowią tak powikłane i podobne obrazy choro
bowe, że nawet najwprawniejszemu klinicyście zdarza się często po
pełnienie błędu w rozpoznaniu za życia chorego.

Do guzów zaotrzewnych można z pewnych względów zaliczyć 
ropnie wytwarzające się w tkance łącznej za otrzewną leżącej. Ro
pnie podobne mają siedlisko albo w głębi miednicy, albo też wyżej 
W okolicy lędźwiowej. Zropienia lub sposoczenia podobne są albo na
stępstwem zmian patologicznych w przyrządach przyległych, np. 
w stosie kręgowym, kątnicy, wyrostku robaczkowym i t. p., o czem 
zresztą już była mowa, albo też powstają one po połogach, przy ro- 
pnicy lub pod wpływem szkodliwości traumatycznych, działających 
na brzuch lub okolicę lędźwiową. Ropnie zaotrzewne z przyczyny 
swej wielkości lub współudziału ze strony żył biodrowych lub żyły 
głównej dolnej, mogą sprowadzić śmierć wśród objawów ropnicy, albo 
też otwierają się na zewnętrz w okolicy lędźwiowej lub biodrowej, 
albo też nakoniec przedziurawiają kiszkę od zewnętrz i wylewają się 
do jej wnętrza; szczególniej podobnym przedziurawieniem ulega kisz
ka zgięta. W innych znowu wypadkach następuje jednocześnie prze
dziurawienie kiszki i otworzenie się ropnia na zewnątrz, wtedy też 
przez ujście przetoki odpływa ropa z zapachem kałowym, a nawet po 
prostu zmięszane z kałem. I w tych także razach zejście bywa pra
wie zawsze śmiertelne, gdyż ciągłe ropienie sprowadza trawiącą go
rączkę, zupełne wyniszczenie, albo też zabójcze zapalenie otrzewnej, 
gdy ta zostanie przedziurawioną. Wspominaliśmy już wyżej w je
dnym z poprzednich rozdziałów, że jeżeli ropnie podobne są wynikiem 
zapalenia tkanki łącznej około odbytnicy (periproctitis) mogą wystą
pić objawy zaciśnięcia kiszki.
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X. Obrzmienie trzustki.

Kliniczny przeważnie kierunek niniejszej pracy, który zawsze 
miałem przedewszystkiem na względzie, służy mi za usprawiedliwie
nie, dlaczego rozdział o chorobach trzustki ogranicza się tylko do 
krótkiej wzmianki. Nie zadziwi to zapewne nikogo, kto zna rezulta
ty starannych prac nad rozjaśnieniem stanów patologicznych tego 
przyrządu. Jakkolwiek z prac tych i opisu pojedynczych wypadków 
chorobowych pomieszenanych w gazetach lekarskich, niejedną ko
rzyść odniosła anatomia patologiczna, to jednakże pod względem roz
poznania i leczenia nic na tem nie zyskaliśmy, właśnie niniejsza 
praca głównie zwraca uwagę na te dwa działy umiejętności lekar
skiej. Postęp we wszystkich prawie gałęziach patologii uczyniony 
w nowszych czasach, któremu nawet zawdzięczamy poznanie bliższe 
cierpień takich np. przyrządów, jak przynercze, nie wywarł żadnego 
wpływu na rozjaśnienie przypadłości, spowodowanych przez ukrytą 
w głębi jamy brzusznej trzustki. Wprawdzie praca M oyse’go 1) 
stara się rozjaśnić wiele ciemnych kwesty] na podstawie fizyologicz- 
nej czynności przyrządu, i oprzeć na nich wywody co do stanów pato
logicznych. mimo to jednak żadnego prawie nie wywarła wpływu na 
naukę o chorobach trzustki. Zresztą przytoczone w pracy tej obser- 
wacye nie są własną zdobyczą autora i nie zawsze mogą być poczy- 
tywane za wiarogodne, a cała praca opiera się na teoryi B e r n a r d ’a, 
wedle której sok trzustkowy ma własność zamieniania tłuszczów 
w kiszkach w zawiesinę, co ułatwia ich chłonienie, ztąd też autor 
uważa domieszkę tłuszczu do wypróżnień stolcowych za znak pato- 
gnomoniczny dla chorób trzustki. Kilkakrotnie wspomniałem o zna
czeniu tego objawu i wykazałem że może on zależeć od innych zu
pełnie warunków, a nawet zdarzać się u osób zupełnie zdrowych. 
Zresztą F r e r i c h s ,  Bidder ,  Schmidt ,  We i nmann ,  Her bs t ,  
Lenz,  Colin,  Berard przekonali, że pogląd B e r n a r d a  nie jest 
zupełnie słusznym, gdyż przy podwiązaniu przewodu trzustkowego, 
zaprowadzeniu sztucznej przetoki, a nawet przy zupełnem wycięciu 
gruczołu, chłonienie tłuszczów odbywa się dalej bez przeszkody 2).

1) Etude bistor, et critique sur les fonctios et les maladies du pancreas. 
Paris 1852.

2) Twierdzenie B e r n a r d a ,  że sok trzustkowy wpływa na trawienie 
białkanów, było popierane przez C o r v i s a r t ’a i M e i s s n e r a ,  inni jednak 
badacze ( K e f e r s t e i n  i H a l l w a c k s )  przeczą temu. Zresztą należy porów
nać jeszcze prace C o r v i s a r t ’a i S c h i f f  ’a w Sch m i d t ’a Jahrb. f. 1859, 
I I . 244 i 1862.  II.  165.
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W obec wielu kwestyj nie rozstrzygniętych pod względem czyn
ności trzustki, niepodobna rozpoznawać chorób tego przyrządu, któ
rych objawem rozumie się muszą być pewne zboczenia tych czynno
ści. Porównywając objawy mające niby charakteryzować cierpienie 
trzustki, które znajdujemy przytoczone wpracach np. C la e ss e n ’a 1), 
B ig sby  2), C a sp e r’a 3) i M o n d ie r’a 4). dochodzimy do przekona
nia, że są to objawy towarzyszące cierpieniom wielu innych przyrządów 
brzusznych, a mianowicie: bolesne, uczucie w okolicy żołądkowej (po
między mostkiem i pępkiem), zaburzenia w trawieniu, szczególniej 
womity na czczo lub w parę godzin po jedzeniu, znaczne wychudnie- 
nie. (Nie możemy też przywiązać zbyt wiele wagi do palenia w prze
łyku i wymiocin wodnistych, które były uważane przez niektórych 
lekarzów za rodzaj ślinotoku brzusznego, zależnego od nadmiernego 
zwiększenia wydzieliny trzustkowej. Jakkolwiek już C la e sse n  przy
toczył dowody świadczące o niesłuszności tego poglądu i uznał żołą
dek za źródło wodnistej wydzieliny, to jednakże spotykamy jeszcze 
wielu lekarzów, którzy nie mogą się rozstać z owym „ślinotokiem 
brzusznym" i na nim się opierając, przewidują istnienie cierpienia 
trzustki, gdzie istotnie takowego nie ma. Jedynym objawem, mo
gącym usprawiedliwiać choć w części podobne podejrzenie, jest obe
cność guza, dającego się wyczuwać pomiędzy mostkiem i pępkiem. 
Wymacanie podobnego guza, jak w ogóle wszystkich guzów pozao- 
trzewnych, wtedy tylko staje się możliwem, jeżeli żołądek i kiszka 
poprzeczna nie są wzdęte przez guzy. Ponieważ obrzmiała śledziona 
pokryta żołądkiem i kiszkami, daje przy opukiwaniu ton bębnisty, 
a z przyczyny swego położenia łatwo przenosi tętnienie aorty, przeto 
łatwo pojąć, że odróżnienie jej od guzów zaotrzewnych jest nadzwy
czaj trudnem 5). Nadmienić jeszcze wypada, że przy obrzmieniu zale- 
żącem głównie od zwyrodnienia rakowatego, guz nie zawsze zacho
wuje kształt podłużny trzustki, ale przeciwnie przy częściowem jej 
przerodzeniu bywa niewielki i zajmuje jedno lub drugie podżebrze, 
a nie zawsze okolicę nadbrzuszną. Warunki podobne czynią nawet

1) Die Kranheiten der Bauckspeiekeldriise. Cóln. 1842 .
2) S c h m i d t a  Ja kr .  Supl. Bd. I,  161.
3) C a s p e r  Wochenschri f t ,  183 6,  Nr .  28 i 29.
4) A r ch. gen.  Oct. 1836 .
5) P o r t a l  (Cour s d'anat. mul. t. v. p . 33(1) opisuje wypadek mocnego

obrzmienia trzustki, połączony ze złogami sołnemi w przewodzie W i r s u n ga .
Trzustka tak mocno naciskała na aortę, że tętnica ta w miejscu nacisku i nie
co poniżej uległa bardzo znacznemu zwężeniu, dozwalającemu zaledwie w pro
wadzić mały palec do niej. Powyżej ucisku aorta aż do serca, a nawet i lewa
komórka serca uległy rozszerzeniu.
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obecność guza objawem bardzo wątpliwej wartości dla rozpoznania 
w mowie będących chorób, gdyż zupełnie podobne guzy mogą istnieć 
przy rakowatem zwyrodnieniu gruczołów krezkowych i zaotrzewnych 
przy rakach tylnej ściany żołądka i małej sieci.

W ogóle jednak przyznać należy, że trzustka rzadko tylko ule
ga chorobom, które przy trudności rozpoznania mogą mieć jedynie 
wartość dla anatomopatologa. Do takich zmian zaliczamy: zapalenie 
trzustki z wytworzeniem się ropniów, stwardnienie i rozrost gruczo
łów, spowodowane przerostem tkanki łącznej, jakie znalazłem u pew
nej kobiety zmarłej na zapalenie płuc, która za życia nigdy nie cier 
piała na żadne dolegliwości ze strony przyrządów brzusznych. Oprócz 
tego zdarza się widzieć stłuszczenie trzustki u osób bardzo otyłych, 
lub pijaków ze stłuszczałą wątrobą 1), i przerodzenie rakowate zajmu
jące zwykle głowę, trzustki, towarzyszące rakom wątroby, dwunastni
cy i innych przyrządów brzusznych. Rak trzustki, naciskając na czę
ści przyległe, może sprowadzić zwężenie odźwiernika i zamknięcie 
przewodu żółciowego wspólnego 2).

Dodatek uzupełniający.

Nerki ruchome wędrujące (R eu migrans).

Jakkolwiek choroby przyrządów leżących po za jamą otrzewnej 
nie wchodzą w zakres niniejszej pracy, nie mogę jednak pominąć 
przytoczenia mych uwag co się tyczy nerek wędrujących, gdyż one 
to właśnie mogą się stać powodem znacznych błędów w rozpoznaniu

1) J o n e s  Med. chir. Trans. X X X V III p. 1855.
2) Zmiany w przewodzie trzustkowym i jego zawartości, są również cie

kawe tylko dla anatomo-patologa, gdyż za życia pacyenta nigdy nie bywają 
rozpoznane. Tutaj należy spostrzeżenie R o k i t a n s k y e g o ,  który znalazł 
dwa przewodniki trzustkowe otwierające się na podstawie wrzodu dziurawiące
go żołądka zrosłego z trzustka, obserwacye tę L e b e r t  (Anat. path. 11. p. 
281), podaje w wątpliwość, sądząc, że przewodnikami mniemanemi mogły być 
tętniczki przegryzione. Oprócz tego opisują jednostajne lub torbielowate 
rozszerzenie przewodu we wnętrzu gruczołu, dochodzące wielkości ja ja  gołę
biego i spowodowane przez częściowe zatkanie samego pr zewodu. Zamknięcie 
to znowu może zależeć od bardzo rozlicznych przyczyn (ucisk przez nowotwory, 
kamienie żółciowe uwięzione w przewodzie żółciowym wspólnym, nacieczenie 
rakowate miąższu trzustki i zgięcie przewodu, obrzęk błony wyścielającej, za
tkanie przez złogi solne i t. d.). Kamienie trzustkowe są zupełnie podobne do
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i służyć za punkt wyjścia dla nieodpowiedniego postępowania tera
peutycznego. Zresztą w krótkim przeciągu czasu obserwowałem tak 
znaczną liczbę podobnych wypadków, iż korzystam ze sposobności, 
aby podzielić się memi spostrzeżeniami z szerszym kołem kolegów.

W y p a d e k  I . W roku 1852 zostałem wezwanym do p. H. urzędni
ka wojskowego, abym go wybadał z przyczyny jakiegoś guza w jamie brzusz
nej. Pacyent powiedział mi. że był przedtem zdrów zupełnie, przed rokiem 
jednak w czasie manewrów wojskowych upadł z konia i gwałtownie uderzył 
o ziemię nogami, mocnego doznał wstrząśnienia, co jednakże nie pociągnęło za 
sobą żadnych złych następstw. W  pół roku później spostrzegł pewnego razu 
guz w jam ie brzusznej z prawej strony, niezbyt daleko od pępka. W parę mie
sięcy później zauważył, że guz podobny zjawił się z lewej strony, uważał go 
jednak za obrzmiałą śledzionę. Pewien ,,sławny” lekarz, którego pacyent mi 
wymienił, zalecił kuracyę w Karlsbadzie, a guzy następnie z powodu ich ru 
chliwości uznano za obrzmiałe gruczoły krezkowe. Sama kuracya w K arlsba
dzie już z przyczyny koniecznej przytem dyety, wywarła bardzo pomyślny sku
tek na ogólny stan chorego, ale pozostała bez wpływu na guzy w jam ie brzu
sznej. Badanie dokonane przezemnie, dało następujące rezultaty: Gdy chore
go, dosyć szczupłego zresztą, umieścimy w pozycyi stojącej, można zauważyć 
z obu stron pępka, w odległości od niego na 2" lekkie wzniesienia, które opu
kiwane dają ton donośny bębnisty, a obmacywane przedstawiają się jako guzv 
gładkie, podłużne, o brzegach zupełnie okrągłych, wielkości ja ja  gęsiego. Po
łożenie i kształt obu guzów zupełnie symetryczne. Mocny nacisk nie sprawia 
wprawdzie bólu, ale sprowadza wrażenie zupełnie' podobne do doznawanego 
przy uciśnięciu jąder. Przy dłuższym ucisku skierowanym ku górze i tyłowi 
guzy dają się z łatwością usunąć aż w okolicę lędźwiową, wracają jednak do 
poprzedniego położenia, skoro usuniemy rękę naciskającą. Znikają również 
gdy chory kładzie się na grzbiecie, a gdy wstanie, opuszczają się znowu ku 
przodowi. Chory leżąc na grzbiecie, może łatwo wysunąć guzy zapadłe ku 
tyłowi, gdy naciśnie palcami na okolice lędźwiowe. Przy podobnym nacisku 
guzy wyskakują jakby popchnięte sprężyną, co powtarza się za każdym razem, 
skoro sam chory lub ja  sam naciskam na okolicę lędźwiową. Okolica ta, gdy 
chory stoi, wydaje się zapadniętą. Rezultat badania kilkakrotnie powtarzanego, 
nie ulegał najmniejszej wątpliwości, guzy nie były czem innem, jak tylko nerka
mi, które porzuciwszy prawidłowe położenie, opuściły się ku dołowi i dają się 
posuwać wzdłuż stosu kręgowego. Oparły się też szczęśliwie „roztwarzające? 
mu“ działaniu wody Karlsbadzkiej. Dolegliwości w wydzielaniu i oddawaniu 
moczu chory nie miewa żadnych. Główną dolegliwość sprawia uczucie ścią
gania i szarpania, jakiego pacyent doznaje, stojąc prosto, co zapewne zależy 
od ciążenia opuszczonych ku dołowi przyrządów. Przytem skarży się pacyent 
na coraz większe utrudnienie ruchów kończyn dolnych, co jednakże jak się pó-

kamieni ślinianek, znajdywanych w przewodzie W h a r t o n ’?. Zresztą intere
sujących wiele szczegółów podaje D u f r e s n e  w często przytaczanym dziele 
„Traite do 1’affect. caleul. du foie et du pancreas" . Paris. 1851.

Couf. szereg obserwacji pomieszczonych w S c h m i d t a  Jabr. f. 186 0. 
I I , p. 38 i W iener Zeitschrift N. F. II , p. 37.
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źniej pok aza ło , zaw isło n ie  od zm ieszczen ia  n e re k , a le  od ro zw ija jąceg o  się p o 
woli zw yro d n ien ia  rd zen ia  k ręgow ego  ( T a bes d o r s u a l is) .  Z  początku  s ta ra łe m  
się zap o b ieg n ąć  p rzy k re m u  uczuciu p rzy  s ta n iu  i chodzen iu  za pom ocą p ask a  
stosow nej budow y, co się n ie  udało , d la  teg o  też p asek  k azałem  zd jąć , gdyż 
uciskał ty lko  zby teczn ie  b rz u c h . O d la t pięciu  m am  p acy en ta  teg o  w k u racy i, 
a  b ad an ie  p o w tarzan e  od czasu  do czasu , d a je  zaw sze te n  sam  re z u lta t, gdy 
tym czasem  zw yrodnien ie  rd zen ia  p o stę p u je  pow oln ie  co raz  d a le j.

W y p a d e k  II . Pani D .. licząca lat 20, osoba delikatna i z wyglądem 
anemicznym, zasięgała mej rady w październiku 1852 roku, z przyczyny g u 
za w prawym  boku. Tuż pod prawem podżebrzem , na 1 "  powyżej pępka, m o 
żna wyczuć, gdy chora stoi, guz podłużny wielkości ja ja  kurzego, który przy 
opukiwaniu daje ton zwykły kiszkowy, a przy mocniejszym nacisku nieco bo le
snym, pozwala się łatwo posunąć ku górze i pod żebra. Po przerw aniu nacis
ku wyskakuje z pod żeber, gdy się, zaś chora położy, guz zapada się w głąb 
brzucha. Praw a okolica lędźwiowa w porównaniu z lewą, wydaje się bardziej 
spłaszczoną. Chora opowiada, że przed  rokiem  została uderzoną dyszlem 
w praw ą o ko licę nerkową, a w kilka miesięcy później zjaw ił się guz, który 
prócz przykrego uczucia, nic spraw ia żadnych dolegliwości. Żadnych zaburzeń 
w oddawaniu moczu nie ma. Guz był zatem zmieszczoną i ruchom ą praw ą 
nerką.

W y p a d e k  I I I .  W  ro k  późn iej p rzy  końcu  m ej p re le k c y i, w k tó re j 
m ów iłem  o te m dziw nem  zboczen iu , zg łosił się do m nie je d e n  ze słuchaczów , 
tw ie rd ząc , że m a guz podobny , k tó ry  po  w ysłuchaniu  m ego  w ykładu  uw aża za 
n e rk ę  ru ch o m ą. B adanie s tw ie rd z iło  w zupełności p rzy p u szczen ie  p acy en ta . 
I w tym  ra z ie  pod o b n ie  ja k  w w ypadku  I I -m p raw a  n e rk a  by ła  zm ieszczoną 
i ru ch o m ą, co je d n a k ż e  n ie sp ro w ad za ło  żadnych  dalszych  zab u rzeń ; szczeg ó l
niej w ydzie lan ie  m oczu odbyw ało  się zu p e łn ie  praw id łow o. Ż adnej m ech an i
cznej przyczyny c ie rp ie n ia  cho ry  nie p rzy tacza . Z resz tą  i w tym  w ypadku  
z p rzyczyny  b łęd n eg o  ro zp o zn an ia  (o b rzm ien ie  w ątroby) p ró b o w an o  b e z sk u te 
cznie  ró żn y ch  m etod  ku racy jn y ch , a naw et w ysłano te g o  m łodego  człow ieka 
do M a rie n b a d u .

W y p a d e k  I V.  Na wiosnę 1857 roku przybyła do mnie pani b a ro 
nowa P ., osoba młoda, wyglądająca bardzo zdrowo, prosząc o wybadanie guza 
rozw ijającego się w jam ie  brzusznej. P rzy  ułożeniu pacyentki na grzbiecie, 
wyczułem z prawej strony, powyżej okolicy podżebrowej guz okrągły , w rażli
wy, co do wielkości i kształtu  zupełnie podobny do wyżej opisywanych. Mo
głem go obejmować za dolny koniec i z łatwością poruszać ku górze i na dół. 
Gdy chora stoi, guz opada jeszcze bardziej ku przodowi, a przy opukiwaniu 
daje wyraźny ton bębnisty . W ątroba zupełnie prawidłowa. Co do anamnezy, 
dowiedziałem się. że guz pokazał się w parę  miesięcy po ciężkim i długo trw a
jącym  porodzie, od kilku lat istniał bez zmiany, a jedyną dolegliwością było 
parcie na pęcherz moczowy, pow tarzające się dosyć często, gdy pacyentka stoi. 
L ekarz domowy uznał guz za opuszczoną nerkę, nie dowierzając jed n a k  sobie, 
odesłał pacyentkę do mnie. Zgodziłem się zupełnie na takie rozpoznanie 
choroby.

W y p a d e k  V. Żona professora R ., kobieta licząca lat czterdzieści parę 
cierpi od lat kilku na porażenie połowiczne p a rap leg ia )  spowodowane zm iana
mi w rdzeniu kręgowym. W  czerwcu 1857 roku zaczęła się uskarżać na bóle 
w okolicy wątroby i żołądka, k tóre dały powód do dokładnego wybadania brzucha. 
Badanie to wykryło: 1) W  okolicy żołądkowej znajduje się ciało tw arde, bolesne,
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przy opukiwaniu dające ton tępy, kończące się ostrym brzegiem powyżej pępka, 
które jes t niewątpliwie powiększonym lewym piatem wątroby; 2) z prawej 
strony na 2 — 3 palcy poniżej brzegu żeber, czyli na wysokości pępka znajdu
je  się guz, przypominający objętością nerkę, gładki zupełnie, mało wrażliwy, 
z brzegami zaokrąglonemu opukiwany daje ton kiszkowy, a za naciskiem daje 
się posuwać ku górze i tyłowi w okolicę lędźwiową, po usunięciu ręki uciskają
cej powraca do pierwotnego położenia, opuszczając się jeszcze wiecej ku przo
dowi i na dół, skoro chora podniesie się i wyprostuje. Zaburzeń w oddawaniu 
moczu nie ma żadnych. Kilkakrotne badanie utwierdziło mnie w przekonaniu, 
że guz ten jes t opuszczoną i ruchomą nerką. Tego samego zdania byli prof. 
R o m b e r g  i L a n g e n b e c k .

W y p a d e k  VI. W lipcu 1857 roku pewna dama prosiła mnie o p o 
radę co do kuracyi kąpielowej jaką miała zaleconą przez swego lekarza z przy
czyny znacznego obrzmienia lewego płata wątroby. Przytem nadmieniła, że 
od kilku lat wyczuwa z prawej strony guz, łatwo przesuwalny, który przez kil
ku lekarzy byt uważany za część wątroby lub za nerkę, a który zresztą prócz 
niemiłego uczucia przy staniu nie sprawia żadnych dolegliwości. Przypuszcze
nie moje, że może to być ruchoma nerka, zostało w zupełności stwierdzonem 
przez badanie. Nerka jednak zmieniła zupełnie swe położenie, co się często 
dosyć zdarza, brzeg jej wewnętrzny był zwróconym ku górze, a wnęka dawała 
się doskonale wyczuć przy górnym brzegu mniemanego guza. I w tym razie 
nie było żadnych zaburzeń w wydaleniu moczu. Chora nie przypomina sobie 
żadnej okoliczności, której możnaby przypisać przyczynę takiego zmieszczenia 
nerki. Być może, że powodem zmieszczenia było kilka odbytych ciężkich 
porodów.

W y p a d e k  VII. U pewnej 27-letniej anemicznej pani, która w k ró t
kim przeciągu czasu odbyła trzy porody i często uskarżała się. na bóle w oko
licy wątrobowej, znalazłem przy badaniu brzucha (w listopadzie 1862 r.) cia
ło gładkie, okrągło, ruchome, wielkości i kształtu nerki, położone w prawem 
podżebrzu. Przy opukiwaniu daje ton kiszkowy i opuszcza się aż do pępka, 
gdy chora stanie na nogach a przy ułożeniu pacyentki na grzbiecie, daje się guz 
ten wyczuć tuż pod brzegiem żeber, poił które z łatwością można go wsunąć. 
Nacisk na guz nie sprowadza żadnego prawie bólu; zresztą pacyentka nic 
uskarża się na żadne dolegliwości.

Wypadki przytoczone wystarczą zapewne do zcharakteryzowa
nia obrazu zmieszczenia nerek, które częściej się bez wątpienia zdarza, 
aniżeli sądzą powszechnie. Sieb e r t  (pag. 388) nawet powiada: 
,,W rzadkich bardzo wypadkach, ma się udawać, wymacanie opusz
czonej nerki przez ścianę brzuszną, skoro pacyent stoi". W istocie 
jednak już dawniejsi lekarze mówili o wypadkach stałego przemiesz
czenia nerek, np. aż do miednicy, o czem można się przekonać 
u R a y e r a  1). Tutaj należy również wypadek obserwowany przez

1) K r a n k he iten d e r  N ie re n ,  po niem. p rz e z  L a n d m a n n a .  E r la n g e n  
1 8 4 4 .  p.  6 2 1 .
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M e d d ’a 1), u dziecka półrocznego, zmarłego wśród drgawek, zna
leziono lewą nerkę przy wyrostku krzyżowym (promontorium), 
przy wewnętrznym brzegu mięśnia lędźwiowego, leżącą na tętnicy 
biodrowej wspólnej lewej, z mięśniem i odbytnicą łączy się za po
mocą zdwojeń otrzewnej. Lewa tętnica nerkowa bierze początek na 1/2 
cala powyżej rozdziału aorty. Podobne spostrzeżenie opisuje Du r h a m  1 2) 
w czterech takich wypadkach, trzy razy lewa nerka leżała na 
spojeniu krzyżo biodrowem, a tętnica jej pochodzi z aorty, tuż nad 
jej rozdziałem. Od tych stałych, wrodzonych zmieszczeń wypada 
koniecznie odróżniać ruchomość nerek, na co już zwraca R i o l a n 3) 
uwagę w następujących słowach. „Jakkolwiek nerki mocno są przy
twierdzone do lędźwi, mogą jednak opuszczać zwykłe swe położe
nie i wpadać do jamy brzusznej, co bez wątpienia jest połączonem 
z niebezpieczeństwem dla życia”. Obawa ta wedle moich własnych. 
R a y e r a  i O p p o lze r’a 4) spostrzeżeń jest zupełnie bezzasadną. 
Siedem wypadków przytoczonych przez R a y e r’a 5) zgadzają się 
zupełnie z memi spostrzeżeniami. Dla krótkości przytaczam tylko 
to, co się odnosi właściwie do nerek.

W y p a d e k  1. Kobieta 4 3 -letnia. Przy badaniu brzucha wyma
cano poniżej wątroby guz okrągły, gładki, kształtu nerki, ruchliwy. Guz 
ten wysunął się aż do pępka, dawał się ująć ręką i podsunąć pod wątrobę. 
Zresztą był wyraźnie oddzielonym od samej wątroby i pęcherzyka żółciowego. 
Odpowiednia okolica lędźwiowa zapadnięta.

W y p a d e k  II . Kobieta 24-letnia. Badanie wykrywa dwa guzy nie- 
bolesne, prawy leży pod wątrobą, jes t ruchomym, z niczem nie zrośniętym, 
twardym, gładkim, ma kształt nerki i daje się podsunąć pod wątrobę. Z lewej 
strony istnieje guz podobny, na nim wyraźnie daje się wymacać wnękę nerko
wą. W okolicach lędźwiowych, gdzie zwykle są nerki, spostrzegamy niezna
czne zaklęśnięcia.

W y p a d e k  I I I . Stara kobieta z zaciśniętą przepukliną udową. N ie
zbyt daleko od kolumny kręgowej w okolicy biodrowej, znajduje się guz się
gający aż do dołu biodrowego, ma on kształt i twardość nerki. Położywszy j e 
dną rękę na kiszce wstępującej a drugą uciskając od tylu okolicę nerkową, czu
jemy pomiędzy dłoniami daleko większą próżnię jak  zwykle, sądzić więc wy
pada, że guz w okolicy biodrowej jes t zmieszczoną nerką. Przy sekcyi znale
ziono prawą nerkę tak znacznie spuszszoną ku dołowi, że górny jej brzeg od
powiada ostatniemu kręgowi lędźwiowemu, gdy tymczasem brzeg dolny opiera 
się na przedniej połowie kiszki biodrowej. Naczynia nerkowe, pochodzące 
z aorty i żyły głównej, przebiegają skośnie ku dołowi.

1) London, med. Gaz. X X I I I ,  p. 6 7 4.
2) Guy Hospit. Report. 3. Ser. Vol. V I, p. 404.  1 860.
3) M a nue l  ana t .  et  pa tho l .
4) Wiener med. Wochenschrift. 42. 1856.
5) 1. c. p. 264.
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W y p a d e k  IV. Kobieta licząca lat 32. Wsuwając dłoń pod ostry 
brzeg wątroby, wyczuwamy ku tyłowi guz, którego brzeg dolny wystaje na 2 
cale poniżej wątroby, a brzeg górny kryje się za nią. Cisnąc guz od dołu ku 
górze, unosimy go do góry, następnie po usunięciu się z palców, wraca on do 
pierwotnego położenia, Przy mocniejszym nacisku od przodu ku tyłowi, p o 
wstaje ból w miejscu uciskanem. rozpromieniający się ku dołowi. Guz leży 
w okolicy lędźwiowej, skośnie od zewnątrz ku wewnątęz, kształtem i twardo
ścią przypomina nerkę.

W y p a d e k  V Mężczyzna 36-letni.  Guz znajduje się z prawej 
strony w okolicy żołądkowej i pępkowej. Jeżeli chory nic przedtem nie jadł ,  
a leżąc na łóżku wciągnął nieco ku wewnątrz ścianę brzuszną, wtedy można 
było wyczuć ręką ciało twarde, gładkie, niebolesne, wielkości ja ja  kurzego; 
jeżeli przedtem nie unieruchomiliśmy je ,  naciskając od góry, wtedy usuwało 
się. z pod ręki i wyraźnie kryło pod wątrobą. Przy sekcyi przekonano się, że 
guz ten stanowi prawa nerka,  bardzo ruchoma i zmniejszona, naczynia jej są 
bardzo długie, a otoczka tłuszczowa znikła zupełnie.

W y p a d e k  VI. Kobieta 4 7 -letnia. Zmarła  na suchoty płucne. Przy  
sekcyi zauważono, że cała prawa nerka, z wyjątkiem wnęki, była pokrytą przez 
otrzewnę; przez to utworzył się rodzaj krezek, długich na 2 całe. Nerka mogła 
się posuwać w jam ie  brzusznej,  opuszczając się aż do 3-go kręgu lędźwiowego; 
żadnej jednak  zmianie nie uległa pod względem budowy wewnętrznej 2).

W y p a d e k  VII. Kobieta 5 1 -letnia. Ujmując pomiędzy dłoniami bok 
prawy, możemy wyczuć pod rzekomomi żebrami guz okrągły, zupełnie gładki, 
który z łatwością daje  się rozpoznać jako  koniec dolny nerki,  usuwającej się 
przy nieco mocniejszym nacisku. Zmarła na zapalenie otrzewnej. Prawa nerka 
z przyczyny znacznego obrzmienia wątroby zepchnięta nieco ku przodowi 
i na dół.

O sta tn i  z p rzy toczonych  w y p a d k ó w  nie na leży  w ła śc iw ie  d o  k a te -  
g o ry i  n erek  .,w ę d ru ją c y c h " g d y ż  zmieszczenie zostało  spow odow anem  
przez nacisk w y w ie ra n y  ze s t ro n y  obrzm iałej w ą t ro b y .  W  reszcie  w y 
padków  tak iego  p o w ik łan ia  dopa trzeć  się niepodobna, jak k o lw iek  bo
wiem w 5  i 6-ej mojej o b se rw ac yi is tn iało  jednocześnie  obrzmienie w ą
t ro b y .  to jednakże w obu razach można b y lo bez t ru d n o śc i  w sunąć  palce 
pom iędzy  n e rk ę  i b rzeg  żeber.  Z w y ją tk ie m  dwóch w y p ad k ó w  d o  
jes t  mój p ie rw szy  i R a y e r ' a  p ią ty  i w szy s tk ie  inne w idziano  u ko-

1) W y p a d e k  obse rw ow any  p rzez  E b e r l e’go i Salzburg ,  med. c h ir.  
Z e i tsch r i ft  I V . p. 253 .

2) Nerka, leżąca przy wewnętrznym brzegu kiszki wstępującej, mocno 
przez gazy wzdętej, została przez nią zepchniętą ku żyle głównej dolnej, która 
została przez to w jednem miejscu przewężoną, a poniżej u legli  znacznemu 
rozszerzeniu. Za życia zauważono obrzęk prawej kończm y dolnej, co lekarz 
G i r a r d  (Journ .  hebdom. Nr. 53. 1 8 3 6 ), przypisywał naciśnięciu żyły g łó w 
nej przez nerkę. Trudno zrozumieć dla czego druga kończyna dolna nie mia ła
by również uledz obrzękowi w tym razie. Zapewne powstał zakrzep w prawej 
żyle udowej, jak  to się często zdarza przy gruźlicy płucnej.
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biet, w niektórych tylko razach (moja pierwsza obserwacya, R a -  
yer'a  druga i parę O p p o lz e r ’a) obie nerki byty ruchome i zmiesz
czone, we wszystkich pozostałych tylko nerka prawa, ku czemu 
być może usposabia głębsze jej zwykle położenie, oraz znaczniejsza 
długość jej naczyń (do 1/2 cala) powstających głębiej aniżeli z le
wej strony. Br onc h i n  1) przytacza wypadek obserwowany przez 
S e l a t o n a ,  który wykrył u pewnej kobiety opuszczenie się i ru 
chomość lewej nerki, bez żadnych zresztą zaburzeń w czynności, 
a F r i t z  1 2), zestawia kilkanaście wypadków u których 19 razy 
była zmieszczoną nerka prawa, 4 razy lewa, a 7 razy obie je
dnocześnie. Dwaj pierwsi moi pacyenci przypisują swe cierpienie 
wpływom traumatycznym, to jest gwałtownemu wstrząśnieniu ca
łego ciała i uderzeniu w okolicę nerkową prawą; wreszcie wypad
ków trudno znaleść wybitny moment przyczynowy, choć zdaje się 
że częste ciąże i ciężkie porody mogły wywrzeć w tych razach 
wpływ szkodliwy. W istocie kobiety zdają się być więcej uspo
sobione do tego zboczenia, gdyż z 35 wypadków wypada na ko
biety 30, a na mężczyzn tylko 5 (Fritz) . Częstokroć zboczenie zda
je się jest wrodzonem, albo też istnieje luźne bardzo przytwierdze
nie nerki w torebce tłuszczowej, brak jej zupełny, zbytnia długość 
naczyń, oraz zbyt obszerne zdwojenie pokrywającej otrzewnej (Me- 
sonephron),

Przynercze nie bierze żadnego udziału w zmieszczeniach sa
mej nerki.

Pod względem objawów, zwracam uwagę, że we wszystkich 
wypadkach brak zupełnie zaburzeń pod względem wydzielania mo
czu, co stwierdza także Oppol ze r .  Jedna tylko z moich pacyen- 
tek (wypadek IV) uskarżała się na napieranie na pęcherz podczas 
stania, co zresztą mogło zależeć od innych zupełnie przyczyn. Wszy
scy prawie pacyenci narzekają na uczucie szarpania, jakiego dozna
ją przy staniu i chodzeniu: byli zaniepokojeni obecnością guza, lecz 
nabierali otuchy, skoro im wyjaśniono, że guz nie grozi żadnem 
niebezpieczeństwem. Samo się przez się rozumie, że nerka rucho
ma, tak samo jak i prawidłowo zmieszczona, może ulegać różnym 
chorobom, co wywołuje wystąpienie właściwych cierpieniom tym 
objawów. Starano się rozpoznać brak nerki w właściwem miejscu, 
za pomocą opukiwania okolicy lędźwiowej, próby te, jak łatwo zro- 
zumieć nie przyniosły wielkiej korzyści, na tem polu opukiwanie

1) G az. des hop. 8 7 .18 54

2) Arch. gen., Aout, Sept.
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nie może się poszczycić wielkiemi postępami. Op p o l z e r  twierdzi, 
iż lekkie spłaszczenie okolicy lędźwiowej, spowodowane brakiem 
nerki w miejscu właściwem, ustępuje miejsca wypukłemu, skoro 
ruchomy guz posuniemy z jamy brzusznej ku górze. Przyznaję się, 
że na objaw ten nie zwróciłem uwagi w wypadkach powyżej przy
toczonych. Główna wartość rozpoznania nerki ruchomej polega na 
tem, że pozwala unikać bezpożytecznych i szkodliwych nawet me
tod leczenia, skierowanych ku usunięciu mniemanego obrzmienia 
wątroby i gruczołów. Niczem niepodobna zapobiegnąć przemieszcze
niu nerki, gdyż jak się sam miałem sposobność przekonać, wszyst
kie bandaże, pasy i t. p., nie prowadzą do żadnego rezultaty, 
a noszone dłużej, sprawiają przykrość pacyentom 1).

1) N a k o n iee muszę n adm ien ić ,  że  sk u tk iem  częściowego skurczu  mię-  
śniów brzusznych m ogą  pow staw ać  pew ne  guzy, da jące  pow ód do błędów 
w rozpoznan iu .  Do t ej  ka tego ry i  na leżą  guzy op isyw ane przez A d d i s o n ' a 
pod nazwą „Phantom t u m o u r s ". N a  początku  n iniejszej p racy  zw racałem  u w a 
gę  na ku rczen ie  się górnej  części p r aw eg o  m ięśnia  p ro s te g o  brzucha ,  j a k o  na 
ź ródło  wielu pom yłek ,  gdyż kurczenie się to naś ladu je  ła two ob rzm ien ie  w ą t r o 
by'. P ozo rne  guzy j a m y  brzuszne j  m o g ą  również pow s ta w ać  p rzez  kurczenie  się 
innych mięśniów brzusznych,  na co w osta tn ich  czasach zwrócił  uwagę G r e e n -  
h o w  ( Lancet I, 3 . Jan. 185 7). P rz y ta c z a  5 p o d obnych  w ypadków , o b se rw o w a 
nych u k ob ie t  z c ie rp ien iem  macicy i rozd rażn ien iem  rdzenia ,  czyli j e d n e m  s ło 
w em  u hyste ryczek .  G uz wielkości  pi łki ,  p o m a ra ń c z y  i t.  p . ,  zn a jd o 
wał się raz  w p raw ej  okolicy lędźwiowej, r az  w prawej okolicy b iodrow ej ,  
raz  w p ra w e m  i dwa razy w lewem  podżebrzu ;  b y ły to  guzy tw ard e  i o d p o rn e  
niewrażliwe na ucisk, zmieniały  nieco swe położenie,  zn ikały  na  c a łe tygodnie  
lub miesiące i wracały  n ag le  przy  w zm aganiu  się ch o ro b y  ogó lne j .  P rz y  c ią 
g iem  rozcieran iu  i ugn ia tan iu  zdaw ały  się m ięk n ąć  pod palcam i.  S p ra w o z d a w 
ca  tej p r a c y  w S c h m i d t  a Jahrb. 1857. I I I . p. 229. Dr. T h a m h a y n  p r z y 
tacza  rów nież  dwa p o d o b n e  w ypadki ,  k tó r e  do t e j samej ka tego ry i  zaliczyć 
w ypada.  J e d e n  dotyczy k ob ie ty  zam ężne j,  u k tóre j  guz powsta jący  p rzez 
skurcz mięśniów naś ladow ał  do z łudzen ia  b rzem ien n ą  macicę; d ru g ą  o b s e rw a -  
cyę zrobiono na 2 5 - l e tniej dziewczynie , hyste ryczce, w klinice O p p o l z e r a, 
u tej guz zjawiał  się na linii środkowej brzucha  i był  mniejszych rozm iarów . 
W  obu razach  guzy n igdy  nie  istniały  przez czas długi.

K O N I E C .
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VI. Nagromadzenie płynu w jamie brzusznej................................................. 70 1

1 . Wysięki zapalne w jamie otrzew n ej............................................. —
Przewlekłe zapalenie otrzewnej (Peritonilis chronica) . . . 7  0 2

2 . Przesięki niezapalne w jamie otrzewnej,— wodna puchlina ja
my brzusznej, -- A sc ite s .................................................................7 1 2

VII. Nagromadzenie się gazów w jamie brzusznej........................................   723
Tympanitis, Meteorismus....................................................................... —

VIII.  Twarde guzy w przewodzie kiszkowym i jego otoczeniu. . . . 7  31
Rak kiszek ( Carcinoma intestinornm).................................................... .........

IX Guzy otrzewnej i za otrzewną p o ło ż o n e .................................................7 3 4

X Obrzmienie trzustk i........................................................................................ 7 3 9

Dodatek u zu p ełn ia jący ................................ ............................................. 7 4 1

Nerka wędrująca (Ren miyruns), .   —
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