ГОJ~ИНА

11.

27

м

20 Юлий 1887.

ИЗДАВА

ВАРНЕНСКОТО МЕДИЦИНСКО ДРУЖЕСТВО
и з JI И зан а

1, 10

и

20

ч и с л о с 1; ким

ДъНАТА ЗА ГОДИНА

Нъ БЪЛГАРИН

8

ПОДПИСRИ СЕ ПРИЕМАТЪ

ЛЕВА

въ

ВЪ СТРАНСТВО 81/2 ((

1» с е Ц ъ

3ЛАТНII

\,

РЕДАfiЦИЛТ,А

НА

(l\IЕДИЦИНСКО СПИСАНИЕ), ВАРНА

СЪДЬРЖАНИЕ: Jlu.'.ubaaa'llle Ilа iJlYJ'oeJema. По 80npOL'a за llJJit/Ul'lfarrla, /и) J~{)U!ll.J .,Jt't1tPO{;tt"~'b (J.lUJa n} в,; :J/сltзо:n·tц/j O,JUl'llJJ.Jti. JIJ;j .IlefJu"lfUIlCIUUft:1 uресса. - .PdJItU. l(uppecllollueulfufl.

II;JСJltдваНIIе }IU ]IJ·xoede]II~1.
Отъ 611[\0.111\0 време наса~IЪ много
MaJII~O

1I3СJI'h,'J,uаиа

крпе въ

хо е

(l

е

още~

но

причината

се гопорп за
на

една

БО.JI'fiСТЬ,

I'ОJlТО преДП0.1nГnТЪ до.

glallllHla tllyeoj(lea. Нtl\ОИ отъ анторПТ11 11 lIаричат~>
m ап, ДРУГllТ1; нс а с Jl ех ia s t r 11 Пl j Р 1" i ,.. ан t ltRTO се

се

(c~I)"

осно

ваВ8'l'Ъ първит'Ь на 'l'ona че прп 1'tl3и бо.'l'ЬСТЬ сс Jlа~1IJРН, пъ ПОАНО
Жllата съединителна ткань много l\IУЦtlIlЪ\ а лторП"'l; че при

атрофин на r.lall ~YoIHt

Vjl'CllO"" въ

tllyl'oi(lea.

JleHSC(ll'H-tеп дава С..1"tД'уIОЩ~1'О OQIH~HIJ[J·.~ на
ДУТII обраЗIl)

ПО,1.У'l'II JrCTHH И ИРПJllТi1

на

БО.11н;тьта:
поса;

про"ъ.лжава на ШlIнта. По нtиога се ПО;I.УТII п
тъй
че

ЩОТО общия
тукъ се

видъ

на~lира пъ

прилича

rOJrtMO

това

ПЪ.II1Н)

по

ПО,J.утпе

се

р,fJцеТ1J 11

на allaSat'ca съ 'газ"
RQ,,'1lJчеетnо

Нма.

JlCJI

llCl"!iBce I{lilJisc1H~ \\"'0<:-

МУЦIIНЪ

Браната,

раз ..J lIJ\U

въ

ca~H)

съединител

ната т(\ань, въ дъдБОl\ит11 СЛ0епе на l\ожата н въ ПОВЪРХНОСТНlIтJ) па

ПОлI~ожната R,Л'hТ{JЗТКU. Тъй щото наб2lЮ"l:lе;\JIНI ТУl,Ъ процесъ повече

се приб..'IИrБаnа БЪМЪ ((расll)"dеl"Пliа).

прави ОП()ТП надъ май

МУНП на I\ОИТО изважда

се попнднаЛII нъ еllIН'Ь

nIJДЪ на

HOl·sley
glalJdtlla tllyl·ioiden. и Т'!>

mixaenlja, тъй l~aTO той наМ1Jри МУЦПll'Ь, подиръ операЦIIJI

та, Н'Ь раЗЛИЧНII тканп II въ [\ръnьта. 3Нf'.ЧИ МУЦПН'Ь се произвежда

тогава въ JJзлишне 1iоличествu.

H01"81ey

нзваж~а отъ това. заК ..1юче-
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ние, че ПQДПРЪ отнеманието на

албуиинатит'в

glandula t}]JTioidea

оставатъ въ състояние на ~IУЦIIНЪ. Гдандата д'вйствуна

регулатор

но върху оБМ1Jна на веществата и е необходима за превращението
на нзв1Jетпи а.nбуминати въ

посл'вднит1>

ПРО.1.УI\ТИ

Нарушенията на мозачната д11лтелноеть поято се

хоедета

могатъ да ДОСТIIгнатъ до И~ИОТИ3~IЪ.

СЪ това че разваJIенната кръвь

дсо. значение па кръво-образоватеJIенъ
потребни за храната па l\10зака.

разложение.

HOI'sle)' ги об нсннпа

дава

(H01'sIe.y

на

лвнватъ при шу

на

Г.:Iандула

ТИрОII

орга нъ) п'fi:uа вече елеi\Jентн

Вирховъ

сраВПlIва ПlухоеdеПlа

Rретинизма п указна па опититh н"tПР lнеИ(1 ОТ'Ь

СЪ

при пълна

Itoxepa

та еI\стнрпацпн на глан;I.Ула tllугiоi(]еа. l\Iеж.1.У бол'встьта на Базе ..
дова п

myxoedema

Сd)ществува този раЗJИI\а че при първата

IIМ'l

rипеРПJIRЗПН на glапdпlа H1)"TI0idea, а въ втората аТрОФИff.

Ri

е s s ВЪ сt1\ЩИff вllСТНИl\Ъ съобщава еДIlНЪ С.JучаЙ на Inyxo е

dеПlа който се отличава съ това че:RЪ glаndпlа
констатира никакво ИЗ~Itненне. У един'Ь
чов1JRЪ') пинница')

3

tllyrioiclca не сс
35 ГО,1.ишенъ, попре;.r;п здравъ,

l\I'lJснца пре);и поеТmпнаниеТQ му

почнаха да се заб'hЛ1Jзватъ СJItдующи лвленин:

въ

болницата

обща слабость !\ОН

ТО ОТЪ день па день се УГОJl't~IНIНl.ше,

OTClnTCTBlle на апетитъ,

стппаЦПff')

носа,

Rаmлпца,

rентностьта,

апатии.

ГОА'1н,lа БJI1>дноеть

TeJlHO

блестяща

образит1.1

11

:кръвотечение

отъ

При DОСТd1пвани€то

на Ц'Ь.з:ото

I\ОЖU,

на

въ болницата

Т'hло, твьрд't

подпухналость

'уменmенпе

глаДЕа,

на

на l,.n.'Йпкит1>,

ТQЙ ПQказвн.

м'Ьета

на

на

на носа. Р&Ц-ВТ1; и долниТ1J Браища отечени и посин13JIII.
отчастп иепадна.:1И. СJIабоеть

кова

MOi1ie

rO.lllu8

удиви

уетнит'В,

Коемит'h па главата и в'Вждит11

б1lJI-ВжитеJIна

1\01-1-

интеле

ЩОТО пациента не
апатин.

ско. Въ glапdulа

Гласа

thyl-ioidea

ИRвание на б1Jлитll и

да се държи на

грубъ') израiкението

Волния СТОП въ болницата

l'paI~aTa.

14

3а

на лицето нретин

никакво И3~1·Бнение. Временно

намаллванпе ца

д.о ТО.,I

червеннит13 ЕрЪВНН

дена .въ течение на КОИТО

угод'h
т11дцft.

3Ha[~OBeTt

на 60.I'tстъта се усилиха, ceTH'h IItl\OJIKO нед;'БЛИ Ht~la НПI,а(\во прn"
М1Iнение, а най

на

по"прЪ,

ПОДIlРЪ

Л'ВКУВ8ние

съ

ПО,J;крtпптеЛНII

среАства СЙJlит'I1 lIочнаха да се УГОЛ'Ь~lнватъ, БОДНlI~ стана по живъ

И задебелнванието на вожата маЛRО се намали~
Подобни СИМПТО}IИ описва и Е l' Ь

:майка на

3

здрави д'lJца. Въ

у

еД,на

3:>

год.ишна

iкеиа,

28 години l\I'fiелчното очищение й се

преврати вече и подиръ това почна да се развива бол~стьта. Пре
ДИ ВСНЧRО се понвиха силни болки въ l\rIaBaTa, БО.1ната се ос'Ьщаше

ПОСТОJlННО уморена, тнжесть въ ц'Ьлото ТЕЛО,

БЛ1JДНО

Jlице.

IIосд1J

ее заб1JJ[-ЬЖП УГО.1'Ьмнвание въ раЗ:\l1Jра на Т1iЛОТО, краищата стана
ха CTy~eHH, сино-червени, 11 коемИТlI

ПОчнаха да падатъ.

ВСИЧI\IIт1J
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движенил се затрудняваха все повече JJ повече,

тъп ЩОТО па!1 сет

паЦИfНТl,ата не можеше НИТО да. ХО,\IJ. НIIТО да

,.,1)

!>азговора

JIIIJe.

й стана 710 ме,1,лен'Ь'} r..Iaca по грубъ. Па мн гъта започна. да п ропа"о.
При ПОСТf]\[Jванпето въ болницата БЛ"ЬПI\ИТD, YC'l\IJIlT"h 11 Л3НН3. 11 <.~e
оказаха за"ебtЛlllJll.
!\раllи.(н,та

1'пърД1) деОс.н\' I~Oj)Hl. 110 вс 1)I~(h.з.1j,

студена,

въ

[]()Сllи1J.1Cl j но не

OTetJelItl. (;]alldI11u. tJl)"l"ioidea ff HtMt1 с.ъ
~ершенно. БОJната С1'оп 12 д~иа въ БОJIJПЦ Ta~ 1','J.tTQ се опраВll
маЛI\О

О'ГЪ

ПОJ,l\'р'JJП.1ЛЮlЦII

cp~дeTBa

отъ

11

гuдпаlll1зацпSI.

В а н m ~' ii 1" t 11 е)' [,ОЙ1'О на ра qa, тази ОО.ГЬС1"Ь "ц~асllехiа St!&tHH ipl"iva ' ) пише пъ «Det1tscIH~ lllCtlieil1. "Т OC!lCIlSC.» че по неговото 1\IН11
НlJе I~JюqJ, на. БО.1 bCTb'rU. ТIJ'Ьбва ;t.a се търси пъ центра

на

CIBIUU"

тпчеСl\llff иеРRЪ. Ф~tI\та Ч~ по lI"h!,orn. бо.IННТЬ сс (J()праВJIТЪ j автора

облсннпа съ това че въ СthЩОТО upe~le 03,1.раntlпа II ГОрНIlЛ СIПlпаl'lI
чеСIНIН центръ. Като МПСДlI че нерВИ'1't

11

повреяrдавпето

дос'гига

автора преД..1Jага

до

БЪ

СИ~luатичесt\(fff

:~a се IIзб1iгне

paHaTё:t се
центръ

ПЪ,IПu. е[Н~1'прпацнн

Оl~раНlIЧИ до

CCly.;I.One
зани

колкото е

за да се lIзб"!;гвn

M'tCTa~

ДЪЛiRё:tват'Ь

отъ

nЪ3310iI\(lО

Dрслърз[,ата

ороизвеiJ\,).анпето

DъспаДlIтеЛfllI'Г'f)

I,OtlTO

повататъиъ.

t1}y-

l'CCUI&l"enS,

на

да

RръвоточаЩII

на го . гыlo ЧПС..JО превър

процеСlf

ГГъu С/flЩО npll

разБОlнва,

на Г..H~ H;I.J'....la

l-ioiflea. Оеп1знъ това 'гои съв'hтпа да не ее П3RniIiДа.
се

попреfli,1.3ТЪ

го

11

логнтъ

Аа

се

опер(н~пнта тр1>бвu,

про

да

~e

lIзб-Ьгва пора IIСl1пето на ВУ'nlра tllicllH.

110 ПОВО.\'Ь на сt:СТrIрпаЦПНТ~t ва :;lall<IHla t l~j'Tioi{lea .у
}I'оlи" е ДОШС.1Ъ 1~'Ь~lЪ с ..гhДУIОLЦП,.

1.

l\Ylle'r.tTa.

РС3У . 1татн: '{\азп оасрfiцrl:l е 1Iсl1

};ога r:нерте ..IПа. у Iiучетата. 'Гrfj 'уМl1ратъ наи ыъеIl0 lIОДПРЪ
съ

ТilIНIПi::t

~JJ;\JПТ()МП

1\011'1'0 UОttнзпатъ

на

llapYIIICIIIIC

01'Ъ

21

ДСIJ[,")

страна

на.

центра.lJната псрина Сllстема. 1\1\0 (I'!и'nс r,учu crpca"IBve опсрнцннта.,

то се ОJ\аЗПl1 че поне

остапаJft,

11.111

сравнява

тtЗll

хората,

автора

g'lавйпlа

pL"i\1"a

че

една трета чаСТl, ОТЪ

има

;1,[1УТИ~

рез)" л"ати
~IПС.1И

H1J'l"ioi(lca

tЪ

(Je

~Jal}(1tlla t))J'fjoiflca

прrril.атоqпп~
оп'ьзъ

al\O

"ОП"О
ПО,1,нръ

~laIHltl)ac.
се

е

J~n'TO

haUwlIO,1.t:lua,-ъ

Ul~e ги рп(\цtIllТа.

у
на

нс в~пq[\(lтJ) хора Уi)Iпратъ 01"Ь ra~I}cxia stl"пmi

това се ДЪJiНtI

на онова оБСТО:Iте.1~ТllО,

че пъ

повечето

СЗ,У'

чан не се удава Ди. се изв,тече Ц'IJ.Itl.та g'lalH-}tt]а tl))'L"ioictea. AliO

не

се ОСТ(} ваЛIl части отъ г~yaBHaTa Г.'НIнла, 'ГО често се остаНс.\.!1t1 при
даточни глан,1,П, оставени безъ Нй)l'ЬреИlIе, но
l\ОИТО се ДОI\U3Вн. при изсл'Ь,:r.ваНllе на
сравни ПО.!l.ОiБенnето l~oeTO е

СtУ.ществуваНlIето на

IIзва~РlIllат~ гданда, l\ато се

заНlfяанада 1'11.

КаliТО I\азаХ~lе 11 ВЪ Ilача~10-ГО, та.Зff бодfiс"гь Т.е, Jпухое<lеlnа сега
~e

Jlзе.,1'hДnа.

на

nC'bl\i\);J.rfi,

11

особно БЪ .A.Hr..HHI) Г,1;Ьто

непното Ilа-
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сл'Йдванпе е
AHrOlIIIH,

предпрпето

rial\TO пъ

въ

ГО~1'h~IЪ

IН\З:\I'Б ръ.

въ депп рта мента l\.пvесgпе,

БО~ltетпт·I>

бно нейната гпперПЛНЗIlН 11

ГIIпертроФпн

честн.

Отдавна

гд'tто

нма

още не
се

че

е

БП~10

;\IНОГО

ее

нам13рп
RЪПрОСЪ

gOltTC

е отъ

rO~1'lpl{1

паi1iliОСТЬ

за

О~1'I'2Ъ

въ

lIапр.

oro-

j

ДОtта

оп"f)зъ ~,I"tCTa

IOItt ~IIIorO II l~ре1'IlПП"J 110 до

СIЗЪРЗI\ата ПО)IСiI\,1У С:I,НОТО 1I другото.

с{'га

РазБИР:l.

rJ:13T()

стрппп

Д-ръ А. Голавина.

Пit.тищата j по ноито минробl!ТБ влизатъ

Ja

въ iНИВОТНИЙ
д -ръ О рдоnъ

че

t liyl·jni(lea
(6'O'iil'C; sti'tlH1a)j се

И:llа много IiреТИНIl.

!\аIiЪ ПОС'Г,У1пватъ

е

на ~'!n IHI и lа

тъп СthЩО забt.1tЗ::LНО че въ

wlIfЦа. съ

този

По'" въпроса

fIзв'лстно

IIIвеiIцарпп II пъ 11'1,1;011 ЧrlСТП на (l)раIIЦП:f,

е пре;:I,ПрПС.1Ъ

въ оргаНIIЗ~Iа

оргаНИЗГ~1Ъ.

редъ ОПIIТIl 3~ 06еСIIСПН~~

раЗ.1ПЧНII

)111[,р06[[.

този въпросъ нви ще ПРС,'I,ставп:иъ пп IIfil11IlT't

пъарОС:1,

СТJТlIНТП:

(!птаТСJII

i'IY

съ

ПО

II111:0П

съкращенвн.

l\lИБробпт-В В~lIIНПТЪ на niИПОТIIIIU орГННII3JIЪ ).ВОПI;О: II~1II прr-tIЗQ
на онова мъсто, гд1)то ;НПБро6пт-В n.1пзатъ

ПЪ

сыIпIiос!lопенIIсc съ

БОЙ да е органъ ПJИ ВoI1пнатъ на l(t;~оп по ОТ,~D...IСЧСIНl об.l{Н~ТЬ., IiOHTO

направо не са съобu~ава

съ ВЪН[\~НIIната cpeJ,a~

IiOiITO

заI~.IIО'Iапа

ВЪ себе СП :\IIII,робп. }\.ато на ПР1IjI'tръ на заООJ'hваНII:I отъ
БIIДЪ, С~JУII\атъ I,рупозната пнеВ~IОН!IП1 ОХТПI,аТi1"

liОРС\IIIПiI ТПФЪ. ВЪ

пьрпитJ) t\П'Ь БО.тtеТII .ЫПI\роБПТ"1) по ВСПЧ[,ПТn АаННII
дtJхате~'IIIПТn органп; ПрlI l:оре:\IIIпа ТIlФЪ

-

ПI)рНIIП

R.III3:1ТЪ

чрсзъ

чрезъ ППlц(~паГiIТL.\.IПIIтt

органи; Tyr:a са отнасатъ още ХО.1Ср:1та) I;ЪрП<lIЗIlП ПОIlОСЪ. Проа~
ХОiI\денпето па Tal~I1IHL Оо.тJiСТП CrI ПрСДСТJ U.1 ава
л'hваЮЩПfl

оргапъ

сн Ha~lIlpa

въ

cpe;I,a~ }\О111'О СЪАьра\О, МIII;рnUП

IIсаосрс;r,СТИСПНQ

(ПЪ3 LУХЪ~

llO.l,a).

Аоста

a~HO:

заuО

~lIОПН~IIIIG съ ОI1Ъ:1II

Но ~IIУlЧ!IО ен обп~

нява заБО . 1tпавпето на Tt1I\IIBft чаеТrI Ili.t '(' t.IOTO, I\()lITt) ПI) CBO\~TO аН:1
ТО:НllчеСI\О устройство не J.\10ГJf~ТЪ ;r,a бlfl,1,il'lТЪ
вре,1,НОТО В.,1Пffппе па Т1;зп ~Нl[,роб!I;

острото въспа..1еппе па

l:OCTH[llI

:кар;r.итъ п пр. А

тр"tбпа

pt"ioei

~IозыIъ..

;l.a

па

про ПО

I1Э~10iI\(!НП

I,Ъ)IЪ таr,ппа Gr)~TtCTiI

пзвен'ь

па

rп ОТlJнептъ

(У.1церозенъ)

CII,J,O-

,1,опустпс~]ъ~ (IC ПЪ Т 1)3:1 ~~I'уЧН!I

60-

JIъзне'l'БОРIlIIТ'В ~lIН~РОUП ,J,остпгатъ ,],О за6 0.1 "jHHlIO щаа органъ ca~IO I\aTO
пре~IIIнатъ презъ онtзп органи) чрсзъ

Ба съ 0liр,1)жающата
варите..'1нит'll,

сре;1,Н.

ПНl~ОЧНJlТ13

п

1,0111'0

ТНIlПВ<:L Оl1ганп

;r:tTopO,lJJIl Т'Б

оргаП1l3llа

С,1".:

оргп н If

сн

съо61Д~l

~IIXaTeL1H[fT1J; ТНIIЦС
II

1,O~Ii3та.

}\'JIIПП

чеСl~ЙТn наблюдеНIIII ПО,1.ТЕЬга\,1.аватъ т Ьзп ап рпорпп заliLIrочеппа.

Отъ 1,..]инпчеСIiПТ'В наО.1IОАеНllа nптора по,,-'очва

Ca)lO

на

OII'j13I1
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Ф;II~ТОВ('~

!i:OIlTO

сп отнасптъ I~Ъ~lЪ остгото nъспа.1СIНIС II ПrlГПОRва

И:Iе па Bir~Tr'bIUH(ITn OPfiHI1I

(I~ОПТО II'вчат'Ь пепосре,J,стнеппа nРЪЗt\3.

съ ВЪПI~(}ШIJIJЛ ;ЧНрЪ)j ноето с'нrТfiПJнва пре;I,:uетъ па СI\С[1еrП~lспта:[

ннтn рnбот~) ни автора.
Ц'b.l0~T6Ta

nПС~ I;OC1'O L'Пf)JliJга
1.;().11;0'1'0 е

Jr'U1

ОСнованпе ;1.n сн ~IПС.1JII

че ППРУllIСlIПС

па C.J'y3t'CTct'l'a цйпа па ппщепарпте.:JППТ'В оргаНII е YCJOза П.IИ3аппсто па .'lПI;РОUJIтt;

по ГО_1'В:НО

топа

рi13СТрОЙСТПО,

ра3'у~]·tпа
ПО

TO.1];Onn'

R.1IIJ:IIHICTO НN, JI11RроБПТ"I>. IJ3H'JH~TIIO С) че най

сп,

~1еспо

че

етапа

1I3~ItпеНllЛ

fO.1'tlItIT'll

нъ ЧЬРВН'l'<l СТ(Jпа'!''Ь ПР~I I;nреl\1ППЛ ТПФЪ, !\ЪРВПВПff попосъ. I~ъ вреяс
пп, п'ы1опп СПIJ,J,С)lПИ на 1:0РС\lП;ИI Тi1ФЪ ТDЬр;J.Ъ чеет() са llаб.110,],ава'IЪ

YC.,10iI\II~lHla ~ абсцсссп на ОI~()JОУШl1атu iIL.Jез.~а (gluпtlнJа

pa-l-otis) 1I
(t i~st1 ~cl1 tll3.il'e) гноi-iпп ОТПТП, ГНОЙНИ СllНОВlI
'гН. IIрIIчпrrа1'tl на ПНll0ТП'Г1I1"n II отптп'гt, I~a[\TO ПОI~азuа баI;терГIо
СILоппчесr;ото ПЗ.lс'I;;~НПIIrrс') CJf\ гпоетпорепптt ~IIII;робп stap]}yococcus
ПО,н\оа\пата, I'.1'lJтчаТ1;(!

pyogellcs [HH'erl'3 j

(J.

~btlS II пр. П~) ПП1\<lI,Ъ нс Ст прпчппа спеЦПФJIчес

I~n1"I) 'l'llФО3НIf пръчпцrr. 06рвзупаппвто на т'взп ппгноеппп CII обн:с
Н.'lЛНТЪ съ това; че пъеП:tзенпето IIt1 право са распръсна.JО пзъ уста
Та Il НОСЪ'1'Ъ. ~Iаr,аръ п да

111ИНН\IС достатъчнп ДnНПJI за съпьршеи

Пито 01'ХRЬрJПППС на ТёН\ОТН)' nб:rеПl-Jнпr} нъ

псе П3RЪ

протппъ топа

ОБНСНС'l1l1е НПU IJjla~IC Ф~lI~ТЪ, че най-често 'Г'1JЗИ пъспn.~енпа са ава
ватъ r;ЪJIЪ I;lHlfl па БО~1'1')стьта, ct пс ВЪ прс)]сто па па.\1 еl1ЛНОТО раЗllIl
TIIC~ п осп-БlIЪ топа С,~попре)IСНПО

съ

пнгнnснпнта

ЛЪ 'l'аi\ппа

...1е([ена О})Гt\\1П~ \:ОПТt) IНИ~~\l,Ъ пi>11а,тъ направо нръ:н,а,
НОсътъ.

С.f\IЦПТ'П

Г[lоетнорнп

ЛПI\[JоБП

j

CtflllL()

II ПР'J,'IПЦII

ФОЭ\I Н са па~] Ii рптъ П НЪ 11 ГН~НОL~нп'гI) (.НlJтаСТНТI1ЧССliП)
..теПIJН

ПН. L'TU ВIJТ'П, II пъ

11

НЪ ВС rrJ1-

ТПФОJJIJ( ВЪСl1а

ГНОIIfJПЦПТ'1; на чсрппн il. роиъ ~

RO[\[aI II пъ liръвьта. ОТЪ А(UIiНiЪТЪ още ПJНI iIiIlBOTa на

от),а-

еъ YC'!\LTa

1Jll;\I1JlH1.111

C~I

60.1НIIН. )(Iel.:)

с Yl\H зн:хъ па п j>IIC,nTCTI3IICTO па UrIororHH~.ICHlllI I\OIL~;rI ПЪ оснопаllJlСТ()

НН 'I'IIФО;ЗНIIтJ; н;:звп 11 ,1,D,rпе 1JYl~I\y.HJaH

сзоii на чыIJ~~iта •. Jlа3Iпра.'JП С'Уl
JIIH\J1 Н\ОI\l~П въ ,l,H.1aI\fl~ пъ а:Jt:1,l,ПТБ па бу.l0ТО (lпсзснtСl'iн]п) и :\РУГll
T'Ij

органи. I3i.~I1Чl\ОТО топа ),ап[) да ен зн,I\.ПОЧ!I, че :\нн~роGпт-В 13~'Iпзатъ

пъ uрганпТ't чрсзъ

оБIЦО1'О I~р'Ьпооuр(нценпс'J п

рnиеПfiТfL

цппа на ЧЬРПi.\Тёl е ~l b~TO, uрсзъ EO~TO T'n В.ПIЗ3ТЪ.

It

С:JУЗССТ3.

треСr~я.llОТО съ

~Тоапн~ ВЪ t;paa ИП I\ОРС~lппа ТПФЪ ;\Jo:I\e Аа си облспп СЪ това.,
ПI10П3.1П=1t1
IH\T()

I~Ъ)lЪ

Н()ВО :1')раiiiСПIIС.

'rOHtl

lJрсзъ

нзпптt

(пlссен)

въ чърпата~

че
тъй

нре:не ТIIФО3IlПТ'В плъчпцп вече СП Ilзгубпатъ. ПодоБНlI

У<'\10Uпн ~(r"}-ЩССТВ'уП~IТЪ 1I прп ПРСlIо~пrr'I"t ПЪСП!t.1tIlIIП

С.1'fJ:l.Ъ

ItЪрВnDIIЛ

ПОНОСЪ II XOJel1aTtt, [! по ~.1з6[1Т'Празстроiiстпз на UIIlцепаРПТС,1НIIТ-Ьор

l'<tнп ПО Н'tl\ОГН'у~lеснпватъLIо~т,r)пuаПI!СТОпа 3НIl\РIJ6пт'J' : по п1и;оп lItlб.J Ю"еНПЛ

та liпва рпзстроnетва раСПОJаrатъ I\Ъ;)lЪ Сltоротечпп въrПQ-JС-
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ния па Бостннif мо3ы1ъъ п на ЩПТОRпдната Ж.1'Взда

(lea).

ОТНОСl1те~1110

СА1 по маЛI:О.

BIITll

па ДИХНllиет()

Oprnl1l1T'b

Въ p1j,1,liJl с ..1)тtlаи

на

преноснпт-В

пнеВt\IОКОIН\llт'h

на

на дихtlте.,1нит'fi

органи

пнтерссъ

наl\l'hрвали

StapllY 10COCCllS

~lи[\робll,

на

ста

и ОНlI фаКТЪ

1

че

руо~епе~

презъ

Уl\ззаНИ1I.,
слузестьта

че rtНIRроБПТl:J
ципа

на

Л~IIИ

ризстройс

.

преДlпествуnат'Ь

па оетрпп остеОl\1ие 1ИТЪ.

пъ пневмонпчеСI,ПТ'Ь

гп'tзда

С,У.

:Ltll'CllS, НОЙТО по често отъ I~ОЛ

ното ДРJ"гпт1J l\IИI\робн преДП3Rlн:ва острпа
съмн1>ННII

}\оито ПрИЛllчатъ П11.

Иъ н'IНt()п е . 1уЧНП

Fl"ie(lla n(lcl'\1.

Не е безъ

и

ВЪСП3.1СННSI

при КРУПО311нта пнеn~10НI)Н пъ ес (:у:r.атпт't НВ:\IIIРа.тъ :маЛI\[f 1\01:-

ки., ~Iежду !\ОИТО на р t,\J:O сл ср'Ьщатъ

тва

(gla ll(l 111а t 11yl-ioi-

1'.'IJHIlltleCKIIT'h наБЛlоденпн

остеО)lпе. 'IJlТЪ.

l\10Г,I11'Ъ

да

Il

Д'ВТОРО,1,нит11

fI~la

lIе

В.11Jзн,тъ пъ организма

ПIН\ОЧНII

органи,

папр.

триперНИII 3рТрИТЪ, триперllllll е НДОI,ар,J.IIТЪ. Оlце по гол1i310 значе
ние И~lа [\ожата. Като сп ос·гаПJIТЪ на страна TaI\lIJHt 60..'J'hСТИ
пиеМIIН и

I\8iI\e

ва

попто сл

срптицеМПff сл13,'1,Ъ ВЪНI\nПIIJ,П поnреil\,l,[) IПlfl,

Сd1щитt

у .1Jцерозенъ

еП~ОI\ар;J,ИТЪ,

моя\е да

оетриа

като

сп по

остеОl\lиеJIИТЪ~

РЗЗБипатъ ПО,т,пръ таrПIпа НИЧТОiКНИ понреЖ,1,аНllff, като ма

ПИЧIПI охлузваннн, мехури ОТЪ Зf1 мрьзну АаНllе, циреи. По

Н;1экога е

HeBЪ3~10п\HO точно да

[] ре~lина

сл

натъ болъзнетпорнитn
бод'Ьсти~

оп ред'tЛII

органа,

q резъ

които

l\lIн\роби; таllй. си отнася I\ЪЫЪ

гд1>То еднонременно

забол1JGатъ

различни

ои1>ЗЪ

органи,

общи
напр.,

I\ОЖR1'а 11 ]I.ихате~1НИ1'13 органп при СIIП[Н1ВИТ'fi БОЛ'hеТtI; ту[\а всякий
единъ отъ Т'ЬЗIl болни органи ~Iоже

микробит~.

да

Въ много случаи заразното

на Нd'lтр1>ШНИТ'h

органи

на дихатеOllнит1>,

пrlщепа ритеJJНИТ'h

Всичr:ото

наСТ'Уlпва

ГОР'ЬJПI3fНI0

ни

по

r\a ра

СПО~lага

RIJ;I,H~10i\1Y,

и др.

за

В.IИ39 нието

(прилипчппото)
прп

на

забол~ванRе

ПЪ.IНО

3,1,равие

оргаНI1.

дft lIапраВИ~lЪ

СJI'Ь;I.УЮЩИТ Ь

за[\

Jlюqении:

1.

ПРII ПрИ0l1ИПЧИВИТ'h заб1Jл-Ьванпн на ВtYlтр'J)ШНIIТ"Ь органи l\IИ

Rробит'h влизатъ въ ОРl"аНИ3~Jа чрезъ пип~еварите..'IНПТ't, ДJlхатслннт1\
пикочнит'fi JI д13тородни
кръвьта

2.

11 съ

пен

органи

наедно

сп:

ПЛJl

чрезъ

распръсватъ

I:ОЖRта;
пп

1'11

В..1ИЗА.тъ

ра З..1Jичнит'I)

БЪ

органп.

В()д'Ьзне1'ВОРНИТ'Ь МПI'роби l\IОГlf,ТЪ по BH;J.flI't10MY да премини

ватъ и презъ 3.J,раВИТ1> ПIIUJ.евнрнтедни и ;1.р.

opг~ ни Ст бо.JIНП, }' ..1из3.нпето

на м ИI\робит1J

органи, пъ П\ОiНЪ тЬ311

ета ва по деСIIО.

3. С;r,ществ.Уватъ н'fiI{ОИ м11етпи УСЛОВИff, I\ОИТО Н.lННП1'Ъ пръХЪ
M'hCTOTO, ri\'tTO микро6и1''Ь сн ОТ ..'Iзгптъ It ОТЪ гд1>то Т'Ь ен распръс
nатъ по другпт'Ь органи,

При всичко, че има положителниl\диничеСБИ Н9.бдю"ениа, еl~спе-
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рпмснтаДИИТll

данни С,\) сравнително

~{аJIКО.

~Iоже

да

укажем'Ъ

на

ОПИТИТ~ на Високовича, КОЙТО е БUрЪСRвалъ НЪ бронхпт~ развъдии

()ТЪ StapI)ylococcl1S

aUl·eHS.

стреDТОRОRЕ\II.~lпкробпТtне

Cd'

nоеТ.flпвалн

въ l\ръвъта,ако не е имало в'ЬсuалеНIIе на бtJПIТ'Ь дробове,ПJIевраТВ,пре

ДИ31НIКtiНО отъ СtflЩИП l1ИRроБЪ.l\fОl'sеепранилъ впръскваНIНIсъ развъ~кп
01'Ъ ПР'ЬЧИЦИТ~ва спБИрСltата изва, II не е могъ.дrp да преДIIЗВIJR8.зара

3fIванпе, I~oeTO ПРОТИВУр'БЧrI на nоложитеЛlIит1J резуJI'raTII на

ВНС}l

неl"а.

Passet и Rodet С,у. хранили зайчета и Ъ10рСКII СВИНltи съ раз
ВЪА\\И ОТЪ С'l'аФf{ЛОКОККИ нъ безъ вснканъвъ реЗУ.1J.татъ. Kachel е
ПРОl1:звежр,алъ повреа:tдениа на I\ОСТНИП мо3ы.\ъ JT
кучетатit.
и като
имъ даnалъ
въ

храна съ р33.1ИЧНИ

ПОRре,1,еното

нагнолсваине.

I\8зателни,

ренпе

l\l'1>CTO

с ,У.

гнили

понвнва,,'!и

вещестна~

забtЛ'hЗВ3J1Ъ.,

11

под}~вавил

че

ЗJIокачествепно

Н1>КОII отъ тtзи ОПИТl! не 3IОГ&ТЪ да сл сч"татъ

тъй l~aTO заразнванието

до

е ~tожа.JIО да пропзл'нзе БJlаго~а

на не съвс1Jмъ още заз ~paBt.'1aTa рана, чрезъ конто е 6ИJIО

nроизвеждаНQ

поврезrдението

на коетниu

МО3ЪJ\Ъ.

Предъ видъ на ~IаЛRОТО ЧИСJIО ОПИТИ, автора наМ1iрИJl'Ь за веиз

ЛИUIиа еRсuеримеята~uата

работа въ това направ~енпе.

ниqилъ СБGН'l''В И3СJI'tд.ваIlИН ca~lO съ

въпроса

за

Като orpa-

происхожд.аНllето

па въспаденнето на гнолсвението на ВfУ1трtшннтt оргаНII, тоП взеJlЪ
аа тъзи работа гноетворнитt ~IикроБIJ;

оuититrJ>

си

праnПJ:'Ь

съ

раЗRЪДКИ ОТ'Ь най ра.спространенин представитеJrЬ на Т'ЬЗu группа

StapI1ylocoCCllS pJ"ogenes аllrеПR. IIзв'Ьстно e~ че отъ 39 случаи наг
НОffвания, въ 21 Rosenbacl} е наМ'1>рИJIЪ st.ap11ylococcus pJ'ogenes Вll
l"et1s. 'Гой СЪСТ3БЛIlва причината на язвеНВflfl еIlАОI\ардитъ, остеоы1е ...
ЛПТЪ; ТиП Ст наблю).:).uа при

еМПИ8}lзта Трl1пер"иn: ООllИТЪ,

три

пернитt бубони, ГНОЙННlI 1\lенииrитъ. оеТрllП реП~lаТИЗ}1Ъ,\ О~IЪРТВ'h

нието на б'БЛИТ~Ь дробове, lIиеВМОНИlIта 11 пр. Отъ топа кратко
иСчисливание ~И Rиж~а, ~O колко е распространенъ този мииробъ n
I\ОЛКО е па.жно

Xalr1'O

ВЪ теоретическо

'l~'ЬЙ

1I

ВЪ

шение изучванне УСЛОВИffта за ПОСТJlпваНJJлта

праКТJIчееко

отно

му ВЪ организма.

Ъ"оdог II ВНСОКОВИЧЪ Cift ДОl\аззлп, че !rIIIRробl1Т1>, IIнmектираНll въ
XPЪBЪ1'a~

СБОрО са гублтъ изъ пея, и са RВRВз.т"ь въ

различни

ор

гани. Ai\O Е\олиqеството на ltllжектиранит'R микроби е БНJlО rOJ[1JMO~
'l'Orana тъ като са разможатъ въ орrаJJитt, отново СК показватrь
:пъ l\ръвьта II убиватъ животното; В'}) ПРО'l'ивенъ сзучай Т. е. когато
:ни[;роБIlТБ

l\Iенти

11

C31

1Иалко~ т11 проаадатъ БЪ борбата съ J\Jl1Jтоqнпт't

е.lе

животното може да lJ3;J.ЬрЖИ и повторна IIUiRеКЦН1I. Такива

Сtf\щи .усдовил, Т. е. В.J1изание ВЪ [\ръвьта

гол1>:\IП

RОJllчества

мй

проби, MOfffiT',h да 6Фр;.У1Т~ н при ВlJОЖj\8цвето П~IЪ чрезъ Пllщеварп-
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теЛНI1Т.'Ь и други
на

iI\ППОТПОТО

органп; отъ

[]РII

ПЗ.!ПIза, че зn п[} p;\Bo.rHle n;ПRота

T'yI\a

,.,al\'IIJHt УС.10ВПU НС I1С(\.:'IЮ"IН,Ва, ПЪЗ~lОЖlIостьта, че

Мlн\робит't МОГ.n1''Ь да ]~Jпзатъ 11 прсзъ Тl3зи

оргuви,

JfЗСJ'Ь,l,ванпе

остапатъ

па

[:ръвъта (ПЪ

),ОН'ГР

Bp·I)~]e) .. тр·tбпа да са IIзсз'Ь~ва1'Ъ

~ta рl1у lococctl8

а 1I1·Cll.)
п

11 че

на

дпхаТЕ-.1НfI органп;

органи 11 3) l;aKBO R.HJHHlfC

I1~НIТЪ

орга ни

и

l\1ПI\роба пр1>3Ъ В;tраВИТ'h

2) пр"Ь зъ C,fiJI1I1T'h нъ БОJ1НII

l\1'bCTHIfT'l)

разетроЙt.:тпа за

Л8гаПllеТQ на МПl\робl1Тn llвеnадани пр1>Зъ AJ1Xn'TC ..l llllT"b
теJlНII

[~ъco

са iJlIIT'b органи. Аllтора Rпеmдалъ

11

В.1пзаннето

1)

оеп'tнъ

'fПhР.1.1J

пъ n 11 щ~па РПТl).JfJ пт1; 11 Дllхате.1 ни

при това. е пзсл·Ь;t,В3..1Ъ.

ПlIщеварите.11J1I

Мffl\робllт1)

ОТ

пищевзри

11

оргаНII.

БJ3Ъ Д~l ПР~IПtJ.r,,r.: ... о rЛ·~.I.[О вс h

HI опа ГЪ, aRTopa га е сгруа

пира~lе така:

А. П и щ е пар и тел н 11 орг ани.

1.. IJ n е ж дан Jf С t 3 sp J1 У 1о с о с с j а t l 1- е i n ъ З:I. рап 11 О р
r ани. Смl1съ отъ раЗВЪ;f,t\и на ы1ltробаa съ овесъ сп дапа ва. iКll
вотнит13,

']\ОПТО

11 ндатъ добр'}:;. КО.Iиqестпота

ВЪДI~JI е би~о раЗ.IПЧНО

..

ПРОДЪ,,1Жt'JJие

ппrждапит'Ь

рзз

въ пове.чето С.'lучап ТО с би .1JО rO..'l'hMO. Хра

нението ек ПрОДЪ,,1жавадо отъ
въ

па

1 до 10-14 ДИН,

на 11/2·:3 М'fiслца t"tn ГО

11

jJ,ИПОТIIит1J

пренаСПЛII безъ

("12)

НIн\В[\ЪБЪ

вредъ. Пресаil\~tlПlIнта на нръвьта с'" дива..:1И ОТРИЦ1теЛНl1 рсзудтатп.

В'Ь 10 С ..1УЧНП

Cd\

ДIJръ nВОЖ,J,::tпие

бll.:1И иранеНII НСКРIIТIJЛ (ВЪ РПЗ..1ПЧНО

на разнъ-,(\пт1:;

ОТ'Ь Т'tхъ С.JIучаи рззвъдкзта
петьт"hхъ

' - въ CTO:\loxa

If

2

i1ТЪ

е

12

)1.0

IIнжектирана

преме

часа);

72

ВЪ

пъ

dноdеllпm,

въ препързанъ УЧ~С'ГЪt~Ъ па

ЧЪРl~а. lIресатданпята. ОТЪ С ..ТJузеС'fUТQ
дебелото чьрво, винаги с'" даиа.J1I п

цппа

на

знднит1J

по

трит't
БЪ

ТЪН[(ИТ'Ь

чаСТII

на

st,uphylococcus pyogellcs нае:r.ио

съ ДРУГИТ'h МlIкроби; тона lце I\аже, че при преМl1напанието qрезъ

стомаха, поне частъ ОТЪ l\lи[\роБИТ"h уnзр~ва СRопта il\lfзиеС[Jособ
JJOCTb; при все TOBa~ пресаil\;r,анйнта

rt бактеРИО..'lочеСl\ИТ'htJзс.а'ЬJl,ва

ПИК на в~тр1НIIНИТ1> органн Ст биди отрпцателни.

2)

В Il е ж ;I. а н Il е

s t, ар 11 У 1 о

с

()

с с

i

а

u r ei

въ б о

J1

нап 11 о р

ган и. СЛ'Ь;.Ъ "ато сл е праВН ..10 раЗ,1.Р:1.знение на О;1гаппт'Ь на ж'ИВОТ

ЯИТ'h., пъ ПрО,1.Ъ..Iженпе на 1--;} ;1,IIII ;l,апа .1111 с& раЗПЪ~КtI отъ МИl\робll СЪ
овесъ. Та"ива опитп С.У\ направена
(наб.1Jю"авапп

1

4 -5

неД'ЬДII) не

пъкъ са с ..1Jучила CMЬPTЬ~

~taph'yl()cocci

7.

но преС3;1\,1,3Нl1нта

ПресаЖД311lfята

съ l,pЪn[~Ta

nИТ't Ctr-. 6п . 111 jl\~IВИ'} д.аз[( отрпцаТ{',,1пtI

БИJlИ ВСl~РИТИ; направенитt

Нъ 6-т Ьхъ опита

rJре.'l.ставляналп ВН,1,ПII
изъ

зета

оргаПIJТ'Ь ве ;t.аel1П

още

Рl'зу .1тати.

аiПВО1'НlIт'h

реЗ'у.lтаТII) нъ

AnrJ:h

П~тьтt

пресажданиn и бактеРЦОJlогнqеекц

aalIlOT-

mпвОТ(Нl

И3С.1I'Ьд-
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nаяиа на орга.НIIТl) да ..1И O-ГрПЦR.те.:rНII реЗ-У.1l'.l.ТII. i1a. Д!t l10JY'11l Та
кива И3~1'hве[l1l1l, }\ОП1'О r,,\\ ~рtu~а1'Ъ ПрlI ТIJФОЗl1пт"h Н3ВН, витора У1)О

треблвалъ а(Орс[\пт11 СПИПI~{I ;I,ЪРlI,апп наедно съ ~1a\l(ICTt\1'a. J)l~a'I\

nll~lInа ПРпчпна Т-Ь заБО.I'fiна.I[! отъ ПО!IОl~Ъ (.J.[Jarp~JI), I\OIl1'pal,TY ра
на ДОЛНlfтh IrраlllUlIпцrr II CJ\Opo J'JIap:l.llIl. IIpa nCI~pllTlIeTO пъ С1'{)
мн.ха се намtри..1И. ВЪJООl\И lIеЧН~ТII П3ВII на O~\0.10 съ дрсБНtI 1\!)Ъ
ВОИЗЛИННIJН, В'ОПТО MaK~lpъ II въ ПОll3..J I\ft стъпепь СП нпБJ1,дава. 1 Il
11 ио вспqrПIт1> (IЬрИrl. ДRt МОРСl\И СВIfнче1 1 tL i f\ОПТО
rr~la.HI паЧ:l ..ННI
СНМПТО~IИ на. та I\пва бо.l'ьеть, бll . JП х рп неВII съ Х.'ltбъ ра3)1·tс~пъ съ
раЗВъдrо! Оl'Ъ stарlJ}"lоеосспs аоеепs нъ тгченне на 1-2 ДИН
до наст&пванпе на C~lLpTbT.\.• Пре~аiК,J,аНИffТ~\' съ l\рЪПЬ 1 П3~та ,1,ог-

дtто il\(lВОТИИТ'.в С& би.lиоще ЖИВИ, и тъй СmЩ{) съ

opraHLITt

по,\връ

ВСКРПТСlето, ~aдox~[e ОТрt{[~ате. rни резу лтаТfI.

с.

Jlз'L )IеДIIJ~ПНСRа,та IIpeCCa..
J1 Р ~t Х Ъ ОТ Ъ l\I е с о при ОХ Т П нат о. rr'bU }\ПТО ОХТllча1111Т'Ь
въ nfplJO~a на еПДlJQТО Рn'Зllllтпе на боД1Jстьт~ псл'Ь,'~1'{н{е Htl CrlJпата 'гpeCl~a. п ОТСI))тствие на аuаетитъ тпьр,\'fi еплпо е ..lаб-nнтъ., эа.

това Д-ръ НазаРОRЪ СК е ОrIита_1Ъ да храни такива БО.J1НJ СЪ UРtlхъ
ОТЪ месо ПО ~Qо~оба. на D~bo\"e'a. Ап'гора е пrН1IЗIf .1Ъ ()ОII1'Ъ па,'I,Ъ
10 души 60Д"П~ ОТЪ ПОПТО а я;енн. четпорпца 60.11111 СаУl 011..111 111)[1хо,:r.ПlЦП, н оетана.1IIТ13 CIY' IIUl\IllраЛII на ..r 1J"J'BtlIIIIC пъ UОДIНIцнта. ),'"

ТРОНцнта

60 . 11111, БО..I'tстьта пс с

(ПlаtНе) елu60,

Tp'1JC[at

бlJwl:~ твьр;J:11

ра ЗПtlТв.,

Т,}', П()СТIJТа.

с ..1а6а, у (Iетnорпцата 60",'I'b~Tl)Ta с 611 . 1н, Af)C-

та паПР·ВДНR.1аj у ,1.ВОIJЦ:) ОХТП[\U1~а е

ОСJJвбванне на орга HU3I\J(}.

1]

бll . Jа. Cl1.1110 pa~JlHITa

съ СП.1IJО

раЗСРОllСТI\О на П'НЦt'па Р(:)\lНСТО. !fa6.lIo-,

lI.ениита си надъ БОJrНI1Т-В автора е д'tдrrдъ

на 'epl1 периода:

на 60.1-

нат'}) въ начаДQТО СЛ е назначавало I1Н,1..пферсвтно д1Н;УIЗUllllС пъ П{JО
ДЪJIжеНllе на една нед.'t. 1Н'I
зонд.а;

съ

ц'h.JJЪ

да наППI\'IlНТЪ

тера нn БО.11;стъта (на~l'fiрпание баЦII,lПТ'Ь на

ченало хранението съ
нието,

прахъ ОТЪ

автора въ раЗСТОilНИС

Rf)xa)

храната ел е нвеilrдала съ З0НДЪ;

.1еиъ.

fiНСШJ,аllие

Въ време

на топа. хранение

е,\наt\ПU RLИЧ('ИТ-В;

тогава rH е

~leco. С . l1>дъ преl~ЪСВtlнпе

на еАна нед'fiда с наО.J1IО,'l,t\lН1а'lЪ

nСНl,иi"i

О'\'.ТЬ

хране
БО.1Нllтt,

1\)'"6.

е.

во

)1.11;1\0

п

AO~Ta утl)шит,~

НСllЧl:ПТЬ 60.11111 (~Ti.lna.1:1 ПО TCiI;I\II,

забl1Л'Ьil\ено е

на п~рвото Bpe3-Ie Cd\ ослабвали.

на

е бало ВВ(ii1;,1,апо

100-250 гpa~I~H\ лрахъ ОТЪ ЧИСТО меео, 4ИО -1000
ОТъ 2 ДО 5 сурови лица. Peay.'. l'faTa RъоБЩI\ с бп ..1Ъ
нъ не

I\Ъ}1Ъ

сл'fiдъ TQnft нато не е оетавало П[f[\tlI\НО CЪ~IH1;lllle БЪ хаР~l1;

БCl~IО

че ВёllЧ:,:I'ГЬ

БО.1ПIl

Пу .1ca~ JJJf~Xa"IleTO и темпераТJ"ратц

426
сп О~таваЛII приблпзително нор!на~"'lПП въ Rpe~Ie на СП . 1110ТО

тогззъ [{огата ПЪ ПЬрНП:I перпо,J,Ъ

П\'".lса

АtftхаИIlСТО

1I

хрnнеппе,

у

ПСllЧL,lIтt

БО.1НИ С.Уl UIf.:IП тпьр,\'I; (IeCT[r~ а Te~l(cepaT'ypHTa ПlIСОli3. БОJПИТ'В тпьр
Д'Б Ma.lI~O са ГУUПJП Т~il:ппnта crr ао;r.пръ храненпето,
пьрвпт-t

2-3 :r.eBn:,

да t'l'апз.тъ по тсао,н.

I-Iai1

ТО

паRЪ БЪ

бw'I<lГI)ПрНRТНН реЗУ.ЗТсlТIl

I\H1.11iO

двамина болни, па I\ОПТО тубеrn:о.rrозtL

суммпра СllОИТ13 нuб!JЮ,J;СНИ:I та(\а: усиленното
съ месенъ

ПРrtХЪ,

ен

Автора най посл'Ь

(Форсирано)

хране

ca~IO al\O то сн веде UO~Tbne(lIlO,

с аОI\[tзаIIО въ п~пq(\(fl"t пе[НIО;I.fI на ОХТПliнта l;aTO

средстIЗО

нап В'fiрпо МОп\С да

ППСОl:аТ:1

пература~ ппто

ета Н.,1нватъ
(Врачъ .Ар

по,.(пгне

па,1,на.'IПТ'В СП.IlI;

на

fH13CTP01ICTBOTO

ПРОТlIIЗj'по(\азаНIfС
20).

Въ реп(lапt liЪ31Ъ

това

'далп

е стигна ..1JЪ ~исОl}а е1'ьпень) нъ

11 при Rсrrч[,о tгопа все Пfi.r:;ъ е IОН1ЛО ПО,1,обреНIIе.
псе ох.Тllчавпт1)

п

а H'l;f\OiI бо.тuп и С..1Б),ъ хранението ПРОАЪДil\апа.'1И

за

НlI'ГО

с'Го:ннха

чьрпата

II

д-Бl;У па пие

по

тозп

СЧl1та~]е за не 1I3.IИШНО Аа

l\оето
l'e~l-

нс

r,ъ-

спо~объ
IIРИВС,1,е~lЪ

II РСЗУ.,lтатй на Н:tОЛIОД811нn.та на Д-ръ .,lJаНГОJ30Й по този въпросъ.Д-ръ
~1~нговой С пралн.]'], наБJЮ,1,еНIIЛ наАЪ хранението по способа па I)cЬоуе'а и

t

дошелъ до заli~Jючснпе')

че до

f,J.'llTO не БJh;J,е иа1Н'hрено

СПf'цпфпчеСliО ерflДСТВО противъ ОХТПIiП1'3 ~ до

TuraBt1 насплстпеНlIОТО
храненис ОХТИЧ;}Пl1'l"Ь ТР'ЕБR~ да ен' счпта за нап раЗУ)Iевъ и дъйет
}И]Т[jJСНЪ способъ ПР"

.1'IН'уванпето на тъзп БО113сть. ~IeiIi;I.Y

друго

Д-ръ .IангопоЙ HflCTOHI:fi, че у"епленното храненпе охтпчавит'h Moп~e
да C.1Yf1il:f п З'а YCIIJ'BHH~:e на .Jица j I.ОИТО Ст

тината т. е. п r~[lTO

..1tr:YBCi lIпе

тината. Е~пнстпснпо сериозно

соба па

раСПО..'lожени I\Ъ:\lЪ ох·

п RHTO прРдпаРJ.вание

ПРОТПRJ'ПОRазанпе

отъ

от'ь

ох

за назначение спо

Deuoye'Ja Д-ръ Jlаl1голоii СЧlfТ() тогапа, ано ппщеварптелнпа

,\:~ Н9 ..1JЪ не препаса

гозtl\10ТО

Дtlл;е СinщеС'l'ПУЮЩllТ1J

нпеi-J:,1,П П1I('

диспептнчеСl;П

на

хра.ватз.

разстропстна~

За

щастие,

НПI\аl\Ъ

I.e

С1'а

ватъ ПО ..1JОШИ ОТЪ СП~'IНОТО хранеппе. Бnцилпт'h на Коха не C'YL сл
изгубили изъ ХрhЧRнтг1J ННТО пъ r,l,ПНЪ СЛУЧНll, нъ автора спра.вед...1И Б О
заб1>..1J'БiБ'ва,

че нс трtбпа II да '13Ii<l )IС, че охтината Iце ыоше да за

l\JИllе ОТЪ Нёlеидетвенно'Го храненпе, 1~()rTO сл ПРОДЪД(J;t\uа lt,,',!
елцъ, цнно ли '1'cHrOBa .l'ыIуванпеe

HacTOaTe~ТJHO

п енергиче~I\И

Mt-

са про

ДЪ.'}i:I;аВ:l н1>J~Оw1БО ~Iгtсаца. ТО съпьршенното 03;1.раНJ;8ппе r пъ го ..J1П 1а
стьпенъ

в'Вролтн{)).

Пре,J,Ъ

е Rзе:\Iа.IЪ

1~()HC1\O

:чесо,

IJрие~Н1ТЪ

праха

съ

вп).ъ

ВЯ'I>:~то
I'I.1'lll\Oj

че

1\lеrниа

гове:п,I,О.

aItO

;J.П..10 тогава съ бу .'lьонъ; по И'nI\о[r П

wlИ

пра.хъ

е

ВЗДНIlТВ

пыlъъ

'ГЬ автора

~l'{\)ПЪj

автора

ТIЗЬРJ.'Ь

~1.1'h[\{)TO

е

пХОТIIО

Г[I

;t.апtlЛЪ

пре'"

прах ъ

пъ ви).ъ на бутербРОt'Ъ- намазаното съ мае:l0 парче хд1Jбъ е

сипва.Т1Ъ СЪ праха, а за преl\Jахва.НIlе МI1РИ3~Iата

)I)r 1

rМ'вевалъ е

по

по
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еТЬрГННи снренне. Като малп'о по

l\UUll,O

M(1JJKO

е УВ(~.1пчн.ва.1Ъ

J:()-

ДIРlее'гното на прйха~ пвтора е ДОСТl1гнаl'1JЪ да дана до 100 Арама нъ
день, l'оеТI) с'ы)лtтстн)"паa

на 1 Ol;a месо. Оснtнъ праха HJ~TOIHt (~

дuвалъ и друга храна; единъ ОТЪ

nerORJ1T't 60.11111, С~1'tдъ !;нто (~
60-70 драма прахъ, 1:~O др.
UЕ)рл,еио месо, около 1 o~\a м.'1'ы1о,' 4 IJ3ИИl~И БУ.1ЬОВЪ.; 10' ..тtъаill1~tl
добръ ПОр'['ВСЙНЪ и ыа.iП{О бt.1'Ъ хл'tбъ (Bpa~IЪ А5 '2а.)
наВIIКП3.ilЪ на прах[), получаВt1"lJЪ е:

Д-ръ Севвов'Ь.

lfa оr.нованието на. 34 слуqаи на остъръ CT~}1eBЪ 1)РВ:'оlаТИ3~lrь
F l' ii 11 k е 1 оБЛЕпва пъ DC\ltscIH~ ~I('(1ieil1.
,у (~cJ1el).~cIll·ift» антипиринъ за специФнчеСl,ИП utръ nрОТf1llЪ pCR~talI~н'tренъ С'ъ знтипирииъ,

ТIIЗМН. 'Гоп ГО дава въ во"ен'Ъ растворъ: 10 на 150, безъ ('Ol'l'jgCHS
3 дена ма nctJOI 3 часа (]О e,~[{H

и именно пъ течение на първитt

JIажица~ тон ПН>ТО И3J'f>зватъ f) грама на день. Пъ ~дtД'уЮЩllт·t .,
дена дава по ;j грама на Д,eHЬ~ тъй ЩОТО nСИЧ!\n JJ3J'Ьзва отъ 25 до

аl грама. НебдаГОПрИЛТНrI лпденпп автора е ВП,1.t.1Ъ ТПЬР,J:n Hfip'tA1;()'j
- 1 ntY.Tb б'ЬдваНIIС j 2 П&Тff еханtJн~пн~ antipil'iae, е;I.lIНЪ П8}ТЬ нс

преО),ОLrIНЯО отвращение [\1~}lЪ

сре"ството') ~ JНea~.lJ' топа

н'ато

С аЛПIl,[{д'Jва [~и~елнна чеето сс lIвлватъ пеUрИRТНИ CIOI0TO'1J1., ПО

еъ

1I1;-

кога Отровенн(!. Това мнtние на йвтора се П();(З:ЬРfIiпа O'I'OЬ

IJеПtlllаl-tz. ТО3Н
самото

наЧrtдО

ПОС..1tдниП

да се заМ1Jети

еТавенъ ревматизмъ

N еП11l3l) 11
]tНС~jПIНt 01'Ъ

пре"днга са.'lИЦП.10пата
съ аНТf(П(JРППЪ~

I~OHTO се започпатъ

пъ Т:lItппа

случаи

ва.

~Ъ СПJIНII ~IОЗjtJIIII аВ.1СIIИН,

сети'h при СJICtбость~ особно на сър ~((eT(). О 1'1l{)e:JTC 1)11) Н'Ь1JРОt~а. ~1()
же JlП апtiРJ'l-j п nQBetIe

nтъ

саДИЦlI~10пата lil1с{~днна

с;"ършанъ.

треБJIеиието

реl\ПДIlПП,

cpe~CTBOTO
нието

на antip~Yl~il1 'че~то се иоапnватъ
тр~бва

;r,a

се употребffва

доета ДЪ.1ГО

11'_111

апт.)ра

нn. H1H:()..H~O сеJ.~fИЦfr.

ВС'!>кий -с . tучаЙ

на O~TЪP'Ь

започне съ антнпирннъ,

сетн'!>

ставенъ

реrНIUТПЗ,}lЪ,

l\aTO r1ритурва Чtj H~e

nРС~lе,

преДwlагJ.

т НО!

Въ liЛПНИRата за I\О;IiНП БО.l'tС'l'а (1 СПФИ.'lНСЪ

В'Ь Bresl'H}11~ ГГ. Корр и

реЗУД1'3ТИ

при

Д131~УБаиие

I~ОJIонеJ1Ь: Т-п се лtкувадп

на

тъп

rI(ОТО

пъ

тече

[ЦОТО

ТОU

да

не

пъ
ее

може

Д-ръ А. Г.

Hfl

проФесора

CrlotzClJ дойдоха I~ЪJ]Ъ С.Тh.1.ующНТi;

СИФJJЛJIСЪ

263

IIr и упо

..1'fil\унпппето

абсодютно да ::Ja;\ItcTII са.JНЦИ . I0ва'га кпсеЛ;Jна.

N eis~el'

п rН.~;I,ПН:1Н

J\a.

Отъ БОJI'tСТИТБ па cъpAцe1~O, автора е твър,'l,'Ь

съ

DОДI\ОЖНН

спфа:IИТnЧНИ ОТЪ 1iOnTO

ПН~hеJ\ЦПП

11

се

на

на ~1П

раха ВЪ СТадията на HTopaTt1 ..10Rубацаf1 21а ll!tlaxa вторични: а :~9
третичнн явленил. Общото число JH\ иижеI~[~tIптt бt ше

J ;)2;~.

IIо,\пръ
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:\lпогоБРf)UПП ОПlIТlНlНИ:I СЪ ,1.рутп I~О'IбlIН()ЦПП ~ а нторпт1~ .'J,()U,1.0xa НfiП
сетил IiЪ~IЪ e~li3JY IоrЦНТ'l. ФОР)IУ.l:1: (\}] ()llH_~\lн Н. '''~! р.

lHl :';,} {,

C}I}Ol". li2;)~

('O.lh За да

(1c~til.

Ag.

'l"п ТУр:1'IЪ

50 O.
j

l'OTBap~l;U

:\О}:\н t 1'С'по

собстпуна тъ на обрыIаIнн'тоo па Са 1оrп el въ (~y 0.111 )In'ТЪ JI на
ПОТО

Пl~)JУfirJ[)НПС.

110

СJу)щата

rrj1iPI:JII:l на П:IЦ!~СПТiL

се

11<: го

UрСПОрJЬЧВ(1,

Аа П,~е RЪ]1JОШJIО :rов'.'че ('0.1 ,--'ВН н~тпа. Н?}, Н'Ь[\О:I ее да 11:1, от'Ь 5, О
до 10) О rOTBUpCliH С()JЬ па ДС'IIЬ., нъ ПР(lХЪ~ 110 тр·tUП:t ,1,а пр~етаIIU
да се даnа ЩО;НЪ ее поп вп два Pl}H. ОБН {;НОI1СННО C~ пра П~IТЪ 4 1111iJ;еJ\ЦИП, п("'13I\11

2

СЪ е)по pa3~~ToalIIIe ОТЪ

ПО,.I[,ОiI\Нft1\t СЪ(\l,ПlIПТС.lIНl.

8

,'I.O

14-

;~eHa~

цпи ОТЪ OJ1 I\a~TO~I~}",1h~ ПЪ гор·t:_'[J()чспатъ раствОРЪ
абсцеса, у iIiенптl) ПОl3сq~ ОТЪ

лвп У 1G БО.1НИ отъ 2{)3 ,

II

1l0П~'IСТI) въ

за,~Ъ tl'о~11апt~1·а. jle;Ii,l.Y 7i)f1 IIIIiJ~eI\

TI,HIIb

Ii().lJ;OTO

el~

48

C.TytIIIXa

у ~IIEm~T·t. StО1l1йtiti.., се по

то за [ДОТО не сп ЧПС'ГlIха Y~TaTa. 1'1 ера 

пеВТПЧССliИТ'Ь СПО.1УI:1I пеtr:ОГti ес БIl.JС очс.НП,l,IIII~ I1~~ПП.1аl)[IIIТI) СППII

IJЗчсзвах (l ЧСLТО вече поднrъ пъ р пп'Г'1) ;l,B'tT1~ ПНn\СI;ЦВН. Отпо СIIте:rп{)
рецидива сс наб.1IО,J,аВflха ;):з пuцпеН'l'il., ОТЪ

I,OIITO

рецп,l,ПВЪ стана

у 1а отъ т·Бхъ. IЗъ ПIIItочьта се IIU~I·tрп II~' ПС'IЗ 1 G
дпръ ППiJ\СliЦПЛ

,1;0 2-1 часа по
culolllcl. }{О.Iпчеетвото се УГОJ'11:ИНnU въ CJ1;-

на O~2

ДУЮЩIIТn ДИН, II на :] ,'J.O 5 доr.ТПl'патъ ~J(lJ\eIl~IY:\I~\.: Jioii го
въ теч еппс па 11 I;I~().T:;O

С e.~ \l :IЦП,

ап) ~.11)

сс

оТГДБТО Н,)П С(-ТНБ Hl~rOBOTO прпеffiтстп:rе пс 110iliC да се

ПIlIiОЧЬТD.. Л.r\() lJна.;еI'ЦIJ11Т.l СС повторп ПЪ TOBft npe~Ie

чес'Глото па H~',

RЪ ППIiочьта

не ес П3JI tпаПf1. j само

товп

~ постоанно,
по(~т()пнстно

гl,ъра-аI

постепспп') L с Н L.\ILl.1 [{ка,

,1,o!\a,I~~

ТО ОТ;J,1>.Jенпсто
е

пъ

r;O.lIl-

l\oraTO

съ

топа

IJОПРО,'1.Ъ.1i1iПТС.1IJО.

ыI

(Т

ЩОТО IIIIжеI\цпнт't на иа,10:\1t 1 .1П II~ПЪ.1ННТЪ 3~lДnЧilта да ,1,ъра;атъ

~lJ()TO ;I,Ъ.1ГО Bpe)l(~ ПО,l,Ъ nJпнвпето на H.~. Въобще аВТОРIIТ},

!1JflЧIЗатъ ТЛ31I

IHCTO,1,a

. .,

Tt-

I1репu

I;НТО r.,~II:)Iil1a еъ :чнэаНIIСТО, по nб'Iчr ПОУ,J.об-

па~ ПО наД()iRпа II по сФтена.

'n~·pъ л. г.

Прс,\ъ ПП;l.Ъ па ne:r)t;~,I,1.HCBIl()T() УП()'l'рс'GJ(IВНI,~ па

1(~\1i

iо(lаtttlП~

nезъ II(JI~пt~ВП 3Пt\I;ове но. OTPOB:HHH~~ НВТ{'}1ССНО ~ .i:.l ес II~)УЧП~lЬ :~a
CJ'B,J.YIOIIHI[(

ф:t(,тъ. съоG:lL~Н'Ь ()ТЪ

s~lH,jft).): 2-! ГО;I,ишевъ

ЧОП1И~Ъ~

с

II. l{ i

Цп:исенti. пъ ~[IОНх.('пъ, П обваР();l.ПНtlъ пъ

«(

(~J6РПЧ~I!Ъ

(1

с l'

П~Ъ

1;~1~1I1Hl~HTa

~IliI1C lH~ll. 1~1<:(1i{".
r(\GОТIНIl~Ъ.

хронпчеСl~О ОТрОЕснпе съ I~а.1аП. По . L;lрЪ прне)Нtнпето
()ТЪ k~l.

iodHt. ;).0-1;-)(\0,

па

това се

(}().lС!IЪ
на

;)

па

OL llCtt-

()ТЪ

~lа·il'аIЦН

па Пl:'ВiНI :.~ ч:\rа ПО (·,.1.~I1L .1{)~Еl1цr~. )" па

цпента се заб'13.1'GiI,И огромна П:\,l,'уТО,-~ТЬ па П~) POTiJ.J,t1l'l)

ипс

"r

ОТ,1,'I1..1енпе на UJIOBI;a'l'a н OTCtY1TCTPIIC НН
ПОЛI3пХа УГРОiI\ающи

3B3.1,One

отъ

страна

110

XP~\JH1,
па

Y)le~~llle

()~пtнъ

системата

па
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J\РЪВО(J6рnu~енпето~ усnоренъ П.У.,ТСЪ~ но твър;r,t С~'lпбъ, тыI IЦОТО
ыаше стрнхъ за ПНIН1~1ПЧЪ на

[1-

l'П;\IП3ТП4сеl\ПП IlCPI~'b II на еърдцст().

ППI;ОЧLта l1-У) ~I;a е СЪ осаг~ъцп~ поr\а~нза тпърд'Ь ~f[IOI'O UЪJII П 1JСРПСIIП
IiрЪПВП ТЪJца,

s ОН z n.

ПО'.iЪСНО II

I,РЪВВtL

цВ-hТfI(1

~la'I\.1p[la.

Д-ръ

А.

Т . . с i t с I,(lTO ПР"ПСjI\'J,U ПЪ (•..\l·~llilles (lc llCl!J'()lo~ ..6 t'J) IH.'-

торпата па БОJ'I>L~ТhТ,t на АI3'Б П:НlII~~НТ~\П ОТЪ Salpi~ll'it~i'C, ГОВОРll
СВЪРЗltн-та

1,0:11'0 СIУ\U((!СТПУПn'

II пспро (lа ТlIl1"!' Ь.
у

I:ОПТО

г.

11 ъ РПНlI

СПIl,JСПТIРJсе/iнтt

сс поавапаха

C,J,IIO

е.l;t,J,Ъ

nO).ie{f;,1.Y

O~TPlIa

ставевъ

с.lучсн'-i се Ita~ae ДОГ) сдна ;~1 го(~пшна
ПIН[rJ:l:~ЪЦII

друго.

острпа

II

rТLlПНПП

Въ ф[lJIlIJпнта

на

:Ja

рtВ~Iа'ГН~l~IЪ

:\10)1: ..

реlи]аТII3~IЪ

БО~lпата

СС

01,(1-

3f1.Xt\:\Hloro Ilt~про[]аТII, а ,l.РУГПТ'П IОIП,ха разпи бод'tСТII I,ОИТО ~10ГnT'Ь

да сс СЧlIТПТЪ пата 113JI'ЬнеIJпе на ОСТрП1( ставннп реПМВТН 3:\IЪ.
JlaTn РСЛJlаТl1ЧССl;пт1J ПРППD;J,ЪЦП бtха оо ПЪ.'1Пll I:OrClTO

liПТ1.

u'txa [10 I:РОТliП~

1" мо

еПП.1ептпчс~

Il наUП::ll,П. ДП'IJТn 60J,tсl'П еп Пр[}JЗIlха 01'етъп

I,П, l\altTO ~~ параа-;аIJа аптора. Въ вторпя: с.тучаU НБ.1енннта па fICTCрппта

тыl

II

ГIIП[10ТП3~Н1.

IlLOTO II

с.lt,~патъ

поднръ

tтапппа

'Гy[~ъ съ I10апаваннето на

ГIНJlIОТI1че~I;I1'Г'1J ~Tpn,~аIlпа

реI3~lаТП3:\IЪ

п

ставното с'Гр~,~()I1ПС

Ol'J3 б патъ.

П~lеНJlО

lltT.!pn-

Д-ръ д. г.

IJнтересепъ СДУ 1 1аu на ОТрОВ~lIпе съ ра:1ла.l :Jlа ai1I~·t СЪО(,lцаT~a

G 1а

~ li1 а с

.'IIIJ1 сс

11

С l~ пъ

((Bel'lillci' klill.

ПРIlГО1'впха да

праватъ

,\r(}tll(:IL.\·a~111·if't,).

e,o~ъ

за

пу,~IIВЪ1

ВЪ

НО

e.~JJa

Ф:'~tlf-

I1рr/l,П ;t.a го ПJ>II

ГО'I'ПЛТЪ СЧУПfIха ПJIЦНТН j ТУРЕха iJ'[).1'['1)I::1 ВЪ IJПIПlI

го

11

остаВl1ха

ПЪ ДО.1G,па БЪ ТИ(Н~ПIIе нn H'tI;OJI~U /~ella. haTO IОIЪ llUTl)'tUBa U'!,.lТЪ

l\a,

'ГЬ IЧI;J,'вха че

'l'orI

се с раЗI3а.llI.lЪ,

С'Г(lIН1JЪ

p'b,~'Ы\Ъ,

М.l'lТСIIЪ

11

ПОчна да )НJрПШII, тыrI ЩОТО не ~IOfJ\Cll]C да се бпе на св'Ьгъ, IH11,TO
трtБПi:lШС ;за cocn. Обаче ва хазаilIiНТП,

i-i се ~ПП,l,П ,1,а хвър.IН O'lj.l-

'l"Ыiа~ тп RЗIОItl ПР'ПСОН нiiца, ПО'lна ,1,а га бнс па еН"!jГЪ,

.1пваше пъ СI}lЩО лрс;не ОТЪ

Ma..'Il\O IHtlI(.~~1a, ПIlПО Il сахнръ, co~a
Ц'Ь~1aTa I\Jf\Щн. CЪCTOHu~a ОТ'Ь

10

СТ<lП(l. 10

,\УШII ее

Gтровсвпето б'вха с.1't,J,УIощптJl: ft)J'I>JHl

П пъ НСПРОП3ВО..IНIIтt

t;aT,J

uод

Рi1ЗI3НJенпн б'в.1тыlъ.. CCTH'fi прптурп

MYCI;y ..JH~

часа

отралп п

с.уа бость

УСI;оренъ пу,теъ;

ОО,ЦJръ 06t,1,Ъ
ПРП3НCiЦIIТ'J)

въ

[J

)lH.'lr;O C.HHJa

pcali-

цпu на ПУUПw'IптН. Донтора ),a,l,e па Ф:l:\l:I ..1IIата ц"!)ръ за, ПОI~РЪLЦНПIIС

Тп 0з),po~a по~пръ една пе,тБ.l п. ,.Автора t.:ЧПТ(l ту I,Ъ За

нн.

})О[13ПО.1ПllТ'Ь

11

ПрОIlЭВОДII-
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тедь на отровението едно пеUТОТОКСIIННО вещество, Д'ВЙСТВИffта на

ноет() приличатъ на он'взъ на

Д-р"Ь А. г.

C111-al"e.

к 1" а. tl S е заЩИЩ~llа пъ ' Dепtsсllе Пlеdiс. ·'VосIlеп~сlll-.)) ползата
на .I'nБувавпето па туберl,У J103НИТ'В
ииселина.
и

прави

ма.

Той

на

нен

У н'tрлва

само

също

еАН}}

нзви

на

грыl•.I~)) па

.

!,азва че тази

поеЛ'В,1.ната остава ц'I3 1а з

повърхности}\,

че и lIЗВIl'Г'13

l,ора,

на заДIIЛТ(1

ст13на

М.:Iечна

се

CliOPO

на

сне

грыi.Itlнаa

I1сц1Jрнватъ

отъ l\]дечнатn

1() ДУIIIП,\

е. прптурпа автора') аЗRПТ'П IОIЪ се 3~I~P(JXUj безъ

'1\

цпдпвъ~ вече отъ а ДО

l\иселнпа.

I~OHTO

С'Ь

tpanaTa 'l'I{aHb

110

се

ТОЗП lJ:РIПIJЪ 'Гой е НСЦ'}>РIIЛЪ

11 мtслца.

ре··

Д.р"Ь А. г.

I(l'etscl11l1anll се опитва да нарИС'упа въ «.ATclk. fril" ()lleell(lcilkl1lHle H j на оtноваi:IИС па 4 t'Jlучап IJзблю/~зваНII отъ

12

отъ .литературата') една Б'НрТI1на на

1'..'lПl1пчеСliнт1J

него

самъ

п

анато;uпчес

Jl

ИП:-'ll ЛR.nенип на ра[\а на височнатu. !\ОСТЬ (tеП1РОl-аl). БО..l13стьта се
ср'tща

чес'го

Huil

ПО~lСil1jlУ

40-60

годпшенъ въэрастъ

и

често

llонвнпа на почвата на едно хропичеСl\О нагнолванне. Отъ
чаи въ
стло.

се НН~ltри една оторел l\OHTO r,nществуваще

11

l\Iе}кду

сс ос1;ща

СИ~]ПТО:\IИТ13

въ дълбочината

распроетраннва

Jl

най

спднил,

на ухото,

за БОДНПТБ~

П.'III OI~O.10

е

отъ

;t;'tтиН

БО.1ката.

него,

се

слу

16

].олта

пон'ы\гаa

се

[,Ъ:\lЪ ТII.1а. Пон1н~ога бодкит't се прс[\ратнватъ БЪ

теченпе на Ht[~{)..1I\O дена, нлп даже н~д1JJП, а

Iцат'Ь. I~,f,,1,'IJTO нагпоеаие не е И:\lадо ОТЪ

H'lH~Owll{O М'tслца преди БОJJКИТ13, НО

H'tI\ora

ceTII't

пакъ

попред,п, то

е

ТRЪрДrfi

~e

се

връ

поавнва

обидно,

отъ

лоша боа, ~]IIРIJ3ЛИВО, и е C~11)ceHO с'Ь КрЪВЬ. Въ отд1>лениет.) почти

nc1H~oгa се наi\Iиратъ парчета отъ I\ОI\алп. Заедно съ БОЛI\пт1> почти
ВС'ЬЕога се полвпва глаВоКртiEенпе, понапред,ъ

временно,

постопнно.

ЛОШО чува,

У-mит't обlн\новенно

ФУ[Iатъ,

бо.IIНИЛ:

I\oгa става съвершенно Г.lУХЪ. Объеl\ТПВНО на
пиа наналъ и

СТБНllт'l\

а

ceTH'h

а

nOHt-

на

сдухо

на т,у,пзнната преграда се на~Iира'l'Ъ кърнаВII

граиу

.tlJНЦIlИ. Въ поната.тъшното 'Iечепие на процесса обпкновенно се НВlI
nа. парализия на Jlицето, презъ данлеНlIе на О[]УХОа1f1 върху нерВlIТБ,
през'ъ събрание на ВЪ~[1адите.L[НЙ продукти помеж,1,У

невроглинта

нерпнита

B.1IaIHla, или най сетн'Ь презъ В.:Iизани(}

новообразова

нпето

нервното

въ

пnслБднето.
ОU.:Iастьта,

CeTH'fi
на

веlцество,

се полвпва.

СЪ

на

посл13дователно

ОПУХОJlЬ о[~оло ухото,

apopllyse nH:lstoide,

разрушенне

най

често

II
на

БЪ

тази О[]УХDЛЬ ОТЪ нача.JIОТО 'гпър-
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да ,става ПОСЛ'В по MeГKa~ И, ако не се разр13il\е, пробива

ее en~la.

01'Ъ тамъ Ilстича грозна . . вонеща ШПr'I,[\ОСТ-f,. Пон"tl,ога ТН311 ()ПУХО.ll.
се

отпара

въ YXOTO~

ПОДЪ

него,

ОПУХО.!lьта все се сближаватъ,

ПJП

uр~,J,Ъ

rOwl't~Hl, понеща рана. Бо.тгtетьтJ. оБИ(,ВОlЗСl1НО преМillIнна uсз'Ь

'fpt.'e-

фина

II

парчета

OCB1JHrr> aI\O ОПУХО.IН се

произйrде 11lel1ingitis П.'IlJ :.t6ецесъ
отъ

опуходьта

ЗUПQчпатъ

ВИIllенил на теt\Iперuтурата.

дN

п

на

С).llа

състоание,

отпа,1,tl

OTIH 1 pCTIIlITa
оБРН:1уна

I-\авО

ухото

IIего~

сс

ОТПОРII

на

ГНIIНТЪ

]iЪ

IJеРСПН(tта

~]03t\1:a,

то

ес

};"l~OI'a;'O

lI.'IП

uuлвнват'Ь

ВЪ:1

01'Ъ по р'ВДI\[IТ-Ь ЛВЛ~I1па Пр11 Т\l;~П

60-

л13сть тр'Ьбва да се в~по;ненатъ: непра.lгпчеСl\1I БО.наl въ об.1аст[)та.

на tl'igеП1il1tlSj I1еnри l:Jвание на ДОJнатR. Ч~.ll()СТЬ
шението на

ll~'t;I,~TBllC разру

стапа, QПУХОJП па .тIJо]ФаТllч~rL\llт·t Г..1аН),ll Ot~O.10 ухото.

C~lbpTLTa HaCTlf,URa обикновенно [Jрезъ lI~то:.цеIlII~, прп ПЪ.IНО

еъз

нание на бо.JIНПП. ПрО;I,Ъ.Jшпте..1I10етьта на БО.l'tстьта-' 1,ЗТО се

СЧrlта

отъ ПЪрВИlI uрнпа,.l,ЪНЪ

8 - 12

на БО.Jl\JJТ'n

е,

СGор"lJДЪ

автора, ОТЪ

l\IБснца. Пъ ГЙСТО~Iогиче~но отношение опуХО.1Н се ПрС,1,стаВJНIНI IiaTO

каНl\РОПДЪ~ ИНtll\Ъ нареченъ епптеЛПО~Нt. лItСТt)Т() на ПРОПСХО/f\,1,спfrе

ТО на ОПУХОЛ1l е ТJflпанната прсграJ,а.

Di~~·lltJ:;Cl. въ

БО.71'tстьта е l\l,flченъ и lНОЛtе да се турп
1l3С.i'В,1,вание,

тъй

СmЩО

II

опреД'J:)Jенпето

ca1IO Пl)(I
1\31\[H),

наЛU.1()ТО

П1Н!II!lО

предъ ОЧИТ'В. За p~13JIJKaTa о'Г'Ь capl~O:\la СJуа~п че та:НI

се ПОнвнва у по ~1.7a;J,H Jпца, попечето у д1lпа~

11

[H~ сн

нп МНОГО ПО CI\OP:) отъ 110Лi\ОТЗ l\RРЦПlIО~ll. lIporHo~a

О nу хо.} ь

pl,OJlaTa
с

c.1J..Y(H.llI

tlI\O

(~

ПО(\1'n,~llнта

нър

a(H;OJIOTI10

неблаГО[Jринтенъ. КО.н;ото за. "l'[)l~YBi\IIIfCTO, HBT')IHt ПРСJ,.lНI';}

ЦНlI да,ие II пъ ТНliЪПЪ

IН!

МН!,РОСI\ОПIfЧССI,()

Оllера

(IJH~aJJ [[~a U0.111lIH 'ЦО се ()U~lPI'tJlf

само за ТВЪр,1,'Ь Н,У,СО HpC~lC.

Д-ръ д. Г.

РАЭН~Още по въпроса за пушеиието на тютюна.

Пре,l,(I ;наw'If\О въ IнеДПЦI1НС1\()ТО ;l,p'ya\Ci~THO
п а р гер ъ

е

че.'1Ъ

t.\l,ПНЪ

ДОI;J3;I.Ъ

ТЮтюна 11 IatTo у "аза на И3В'БСТIIП

за

пъ l~псна. Д-ръ

ХРОIlпчес[\ото

ОТрОВlIllпе

.1> а
(}ТЪ

CJ~Y чан I'А'БТО ПУlllснпето на г()

Л'llМО [\ОЛИ':Jество 'fIОТЮНЪ е пре),П3ВIН,Н..lО

UO.1'13<:'1'1I

ва Ilflрвпата,

Te3Ia II на дихатеЛНlIТГn органп, прнтура Ч~ осооно е предно Аа

сп
сс

пуща ТIОТIОНОВП1[ пу IuеJ;Ъ прсзъ поеа. 'Гои "аза че многото ПУIIl~
ние може да lIреДПЭНПI~n' GO..l'JH~TJ) па eI)p:r.[(eTO тъй Iia1'0 HIJl:OTBJIa
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ТRЪрД'Б вредно д'hчствува върху l\IYCl\Y литt на сьрднето. СЪЩО тъй
у

СИЛНlIТ-n

особно у
нието

на.

пушИ'телп

c~

ср1>!ца

по

НБ[~ога

бол'ЬСТЬ на CTO~Iaxa,

онвзъ паито ПJ'IIНl1'Ъ на r.:I3AHO сьр;J,це.
гладно

лото еМИ.lанпе.

сьр Lце

отнена

апетпта

1I

Въобще

прспатстнува

Но подпръ об'l>дъ една добра цигара,

осп1>нъ топа

IВIКОТПfН1

ОТЪ неа въ

а

не

на

гладно

l\1H'h..

но е даiJiе по

раСПО.10iI\снпе,

и

1,3.TO възБJ"iI~,1.ающе ('ре;,стпо, n'Ь ~1 а.,1 1\ О 1.0-

дичеСТRО~ способетнупа. на С)lП.'1НJlпето.

nреН1·да здравието

Д,об ро

пуше
праВПJI

спор't;l.Ъ

нието на Ф а. в а р гер н, не ca~IO че не е вредите~на,

лезна, за ЩОТО човыIаa дохаiliда

на

отъ тютюна,

сьр:r.це,

и

r:O.1JI\OT{)

до

Тъй щото 3{\, да не се по

тр'tбва да се пушп ПОДIJРЪ
е

нъзмоn\но

да

се

обtдъ,

RTHI'BR

"у-

Д-ръ А. Г•

П1r.[:п пъ ('сбе сп ПУIIlите.ап.

.RорреспондеНЦIIЯ.
д. п. Ноларовъ Ломъ. Ние не ~IОiI\е)lЪ да ВИ раЗУМ'Беl\lЪ, е,'(иъжъ
пишет~ че сте пратиди въ Р~Д(\l~ЦИflТа.

че сте праТП..11I

8

I/1JeBa* -

1G

лева,

На ППС;\10ТО Вп ОТЪ

други

1

цията на часа Ви отгопори въ Кутловица, че пе
Васъ ннкакви пари* Сега на писмото Ви отъ

щото.

пего,

?\Iай Н.

г.

Редак

е получваJIа

ОТ'Ь

23 ТОГО отговарlI c,v. ..

Търсете прочее парит"Ь тамъ гд1>то сте 1'11 предаЛIJ.

-

г. с. Женовъ въ с. Иараачъ. Стоиностьта
на

Пi'fiТЬ пишете

не

г. с.

остава

осВ'liнъ

да

л

на n1)СТНПI,а е ПИСnllа

внесете

11. Цончовъ~ въ Габрово . Пре"айте стойностьта

за

l\ltJДJlЦ.

СПlJсанпе на Д-ръ Суптановъ ЛЪ rpa;I:a ВП.

г. Р. СтоИчевъ. JiЪ Г.
етотпппп

.

ПО.1учеНП

СтаПИ3IНIНI. Пр ,тенпт"Ь

j ннитаНЦIlЛ

ще

ПП

се I1з;.t1де .

.

IIсчn.тннц3. л. Iillтче.

-

Варна.

8

,,1(1На.

uез'ь
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