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ODCZYT IV.

Działanie bakteryj na ustrÓj. Bakteryje karbunkułowe. Sposoby ich przenikania
do ustroju. Szkodliwość. Zapobieganie ranom z zakazenia powstatym. opatru-
nek. Zachowanie się pray ranach. Gtuźlica. Jej dziaŁanie na ustrÓj. Zapabie-
ganie tozszerzaniu się choroby. wpływ kurzu. Gotączka. Tyfus. Cholera. Spo-
soby jej unikania. Dezynfekcja. RÓża,. 

,Znikanie 
nowotworÓw pod wptywem

rozy.
Rozpatrzmy teraz jak działaj4 bakteryje, będące przyczyn4 chorÓb zaraźliwych, jakim

sposobem dostają się do ustroju człowieka i jakie s4 najprostsze środki uŻeby ich dori
nie dopuścić lub dalszemu szerzeniu się zapobiedz,

WogÓle bakteryj e działaj4:
1) Zamykaj4c mechanicznie światło nacryfl knpionośnych, powodują zaburzenia

w krązeniu krwi waznych narządÓw.
2) Szko dzą zabierając ustrojowi niezbędne części odżywcze, ilP. tlen ciatkom knvi.
3) Wytrvarzają zabljcze substancje t. mt. ptomainy, ktÓre zatruwajq ustrÓj.
4) Niszczą i rozkładaj4 tkankę za pośrednictwem szczegÓlnego rodzaju fermentÓw.
Kazdy rodzaj maże wyvierać takie jedno dziatanie lub też jedno i drugie, lub

wreszcie wszystkie razem.
Rozpat rumy rÓżne bakteryje.
Jak j.'z wiemy bakteryje karbunkułowe posiadają zarodniki bardzo odporne na

działanie silnego nawet clgruewania (100 C.), tak, ze nawet gotowanie przez czas krÓtki
przetwtać rnogą. W knvi nwierzęcia chorego na karbunkut znajdują się one w obfitości:
jezeli owad.usiqdzie na choręm avierzęciu, nasyci się jego knvi4 a potem na zdrowe
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prze|eci _ rnoże z sob4 ptzenieśĆ zaruzę. Przy zdejmowaniu skÓry często zarazić się
mozna wskutek skaleczenia, jak tego niejednokrotnie mamy dowody.

Gdy byłem studenteffi, do szpitala Dzieciątka Jezus przywieziono dwÓch braci
wtościafl, Z okolic Warszawy,ktlrzy zdziełali skÓrę z krowy na karbunkuł padłej.

Po upĘwie dwu dni od czasu zatazenia obaj pomarli.
Zaruzenie bez skaleczenia, przez zdrową skÓrę' nie jest mozliwęm; nie zdarua się

ono nawet przy śladach skalecz efi z poprzedniej doby, i zachodzi tylko ptzy świezem
zranieniu.

Da1ej naIeĘ unikać zatazonego mięsa, gdy ż nawet gotowane mo ze szkodziĆ, oso.
bliwie, jeź:,eli przed gotowanięm |ezy pTZeZ jakiś czas na powietrzu. Wtedy bowiem
Z bakteryj karbunkutowych tworzą się zarodniki, ktÓrych nie zabija odrazu gotowanie.

Zwierzęta padłe na karbunkuł nal eż"y zakopywać głęboko i najlepiej przysypywać
wapnem nielasowanem, lub oblewać silnym kwasem (solnym lub siar:zanym, gdyz s4
nie drogie).

Zę pokarm zawieruj4cy bakteryje karbunkułowe moze być szkodliwym, dowiÓdt
PASTEUR pas4c bydło na miejscach, gdzie pochowano niegtęboko pod ziemi4 sztuki
karbunkułem dotknięte. Glisty ziemne wynosz4c ziemię z głębi na powierzchnt, raz-
Sypywać mog4 po trawie niestrawione zarodniki, ktÓre dostaj4c się do kanału pokar-
mowego zwierzęcia, powodują karbunkuł.

W okolicach gdzie bydto padło na karbunkut, choruj4 ludzie od uk4szenia owadÓw,
ktÓre SSąc krew chorych Tw|ętz4t siadaj4 na zdrowe lub na ludzi. w ten sposÓb
przenoszane bywajq nieznaczne ilości bakteqyi, ktÓre często mog4 byćzabÓjcze. Dlatego
tęz podejrzane ukąszenie takie, jeż'e|i w miejscu tem czuć bÓl, swędzenie, i widać
formowanie się wrzodzika z ciemno.siną obwÓdką, naLeĘ go głęboko naci4ć dwoma
cięciami na ktryż, za pornoc4 ostrogo nozyka i brzegi wypalić ze|azem. kwasem azotnym
(saletrzanym) albo potażem gryZqcym, opatrywać naleĘ rcztworem sublimatu, ktÓry
opiszemy ponizej.

Pruy wypalaniu nalezy użrywać gor4cogo ze|aza, tozpa|onęgo do ciemnej czerlł'onoŚci
(nie do jasnej, gdyz takie wypala gorzej, chociaz jest gorętsze, tworzy się bowiem
porniędzy rarrą a silnie rozpaloną powierzchni4 zeIaza warstewka pary wodnej, ktÓra
nie pozwala na b|izsze zetknięcie się z ran4).

Jezeli nie ma ze\aza, maze go zast 4plć Zwv'ty węgielek rozpalony, kilkakro ć przy.
tozony do rany.

Wypalając kwasem solnym, siarczanym albo azotnym, nal,eży robic to Za pomoc4
szklanej paŁeezki umaczanej w tyinze kwasie, lekko poci4gaj4c niq po ranie. Pc kilku
minutach mozdLa zmyć ranę woel4 czystą, lub roztworem sublimatu. Zamiast pałeczki
Inozna robić to korkięm szklanym od fi'aszkiz kwasern. Trzeba wiedzieć,że takie flaszki
Z h..vasem winny być opatrzone szklanym korkiem, gdyż zlvykły łatwo się spala" Takię
flaszki mazna dostać w składach szkta lub u opĘkÓw: Eerendta i Plewifiskiego, Ger-
lncha i innycłr w Warszawie. W metalowem nacryniu trąlmaĆ nie nalezy.

W razie splamienia ubrarria tym kwasem, na|eĘ vł te1 chwili lvyffi.yć amoniakienr,
az da prrywrÓcenia kotroru lub ięz roztworęrn sod'y, ktÓry ecstarvizr p}arny, daj4ce się
zmyć wodq.

W razię napicia się większej ilości tego krvasu, rntyłłbn-riast tr,zeba. daĆ dilzo inŁi-
gnezyi,.sody atrbo kredy i starać się pobudzić do wynriotÓv';, Za pc,illocą obficie poda-
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wanej letniej wody. (objętość podanego środka powinnabyć większą niz ilość uzytego
kwasu).

RoztwÓr sublimatu prrygotowuje się w następujący sposÓb: do szklanki wsypuje się
1 gram (16 gran) sproszkowanego sublimatu (hydrargtrum muriaticum corrosivum)
dolewa się 10 kropel kwasu solnego i dodaje pÓt szklanki gorącej wody. Mięszaj4c
drewnian4 albo szklan4 pałeczką, ułatwia się rozpuszczanie, poczem dodaje się kwarta
(nowo.polska = litr) wody miękiej (niekoniecznie desĘlowanej) i zakorkowywa we
flaszce, stawiając w ciemnem miejscu.

Jest to pĘn silnie truj4cy; pÓł szklanki moze zaszkodzić a nawet otruć, i dlatego
ostroznie obchodzić się nalezy. Nie trrymać go w nacryniach blaszanych bo się rozlu-
tujq albo zniszczą.

w trakcie otrucia, w tej chwili podać parę białek jajka rozmąconych w wodzie.
Po uptywie pÓł godziny postarać się o wyvołanie wymiotÓw zapomoc4 cieptej wody
i techtania gardzieli palcem albo piÓrkiem.

Płyn posiada v'ryraźny, prrykry, met aliczny smak. SprÓbować trzeba, ażeby wiedzieć
jakim jest _ zreszt4 sprÓbowanie nawet najsilniejszej trucizny nie szkodzi, jezeli nie
połkn4ć i ślinę parę razy wypluć.

Powyzsze sposoby i płyny stuĘć mogą w razie każ,dej podejrzanej rany' mog4cej
spowodować większe lub mniejsze, ogÓlne lub miejscowe zakazenie, np. uk4szenie
wściekłego mvierzęcia. Doł4czyć na|ezy, że opatrunek robi się najlepiej z muślinu
wypranęgo i wygotowanego w wodzie, umaczanego w roztworze sublimatu. W razie
większej rany na|eży połozyĆ, na kilka warstw takiego muślinu nieco mvyczajnej waty
i owi4zać muŚlinowym bandazem' umaczanym w wodzie i wyzętym. opatrunek, gdy
rana ropieje, winien być zmienianym codziefi; gdy nie ropieje i nie boli pozostawać
moze po parę dni nieporuszonym.

Nawet duze rany gojq się w ten sposÓb pomyślnie i szybko.
MÓwi4c o karbunkulę (bacillus anthracis) musimy wspomnieć o chorobie miej.

scowej, t. j. nie zakazającej catej krwi, pojawiaj ącej się w postaci miejscowego guzika,
lub wrzoda bolącego a m,Ianego wqglikiem, anthrax. Jest to podobieóstwo zewn ęttzne
tylko. WrzÓd ten pojawia się na twatry, karku, szyi, czasem na ręku i po przecięciu
lub pęknięciu wydaje się złozonym Z kilku lub kilkunastu czopkÓw.

Nie ma on Z karbunkułem nic wspÓlnego: powstaje wszalrŹe rÓwniez skutkiem
przeniknięcia do ustroju drobnej bakteryi kulistej - gronkowca (staphylococcus). Więk.
sze takie wrzody sprowadzają nawet got4czkę, jakkolwiek proste przecięcie wystarcza
i nie prowadzi do zĘch następstw. Kataplazm z siemienia lnianego, dawno znany
środek, jest tu bardzo dobrym zanim pęknięcie lub przecięcie nast4pi. Potem wszal<ze
najlepszym opatrunkiem jest muślin w roztworze sublimatu umaczany.

Wszelkie opatrunki wogÓle najlepiej palić, azeby nie zaszkodzić sobie lub otoczeniu,
jakkolwiek nie kazde bakteryję tatwo do kazdego ustroju się dostaj4. Potrzeba do tego
pewnego usposobienia. Takiem usposobieniem dla powyzej wymienionych wrzodÓw
gronkowca' moze być choroba cukrowa, gdyż wtedy w knpi znajduje się cukier, w ktÓ-
rym bakteryje te doskonale się mlloz4. Wtedy trzeba starać' się usun4ć samq chorobę
cukrow4 ptzez odpowiednie dyjetety czne postępowanie, gdy inaczej wrzody mogą
ogÓlne zakazęnie i śmierć z ropnicy sprowa dziĆ,
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Gdy zaczęliśmy juz o ropieniu r'rypada powiedzieć, żę nowsza chirurgia zaczyna
widyrać ie cotaz rzadziej, gdyż unika go ptzęz wł,aściwe, przeciw bakteryjalne, postę-
powanie. Ropienie bez bakteryj, jakkolwiek rzadkie, bywa wynikiem mechanicznego
draznięnia.

Duże rany amputacyjne, dawniej z gor4czk4, silnem ropieniem i często śmierci4
poł4czonę - teraz przebiegaj4 bez kropli ropy, dzięki opatrunkom usuwającym bakte-
ryje z otoczenia rany.

CÓż na|eĘ robić, ażeby ropienia unikn4ć?
Rana zrobiona ostrem naruędziem powinnabyć obmyta gotowan4 wodą (ostudzon4)

lub słabym rcztworem sublimatu (p. str. 30). Następnie na jej powierzchni, zbliżrywszy
brzegi skÓry (ptzez muślin nie palcami) na|eĘ połoĘć kilka warstewek muślinu
zmaczanego w Ęmże roztwotze sublimatu i owin4ć bandaĘkiem muślinolvym. w ten
sposÓb mozna zostawić ranę bez zdejrnowania opatrunku aż do zagojenia, chyba ze
rana mocno boli lub wystąpiło ropienie, czasem niedające się uniknqć wskutek jakiej
wady opatrunku.

IęilęIi rana jest o tyle duz4, ze silnie knrawi, na|eĘ muślinem Zmaczanym w roz-
tworze silnie ucisnąć powierzchnię aż do zattzymania krwi. Unikać przetworÓw che-
micznych jak pÓhorochlorek ze|aza i inne, a przedewsąystkim nieczystej pajęczyny lub
czegoś podobnego. Podane postępowanie wystarcry, jeż,eli nie jest ztanion4 duża
tętnica, co się poznaje po pulsowaniu wyrzucanej krwi i jej barwie jaskrawo.Czerwonej.
A i wtedy uciskiem i obandazowaniem rmozna krwotok zatrrymać, jakkolwiek lepiej
uzyĆ pomocy lękarza.

Ieze|i skÓra przecięt4 jest na duzej przesttzeni, wtedy ranę zeszyćnaleĘ.Igta i nitka
niekonieczuie jedwabna' powinna być dobrze umaczana w sublimacie, lub tęz świezo
Z fabryki i niedoĘkana palcami. Wkfuwać ietę naleĘ dość gtęboko, azeby brzegt
dobrze się zeszĘ, po przekfuciu obu brzeg1w ucinać nitkę i kazdy supełek wi4zać
2, TZ4, dobrze zblizając do siebie btzegi rany. Po wierzchu połozyć muślin Zmoczony
w toztvtotze sublimatu i obandażować,lub zmieniać, osobliwie jeż:e|iranajest stłuczon4
i potrzebuje zimrrych okładÓw, co się powinno robić ptzez jeden lub dwa dni.

Rany stfuczone i zmiazdzonę zwykle muSZq się goić ptzez ropienie, tak samo jak
p6źno szyte. To tez w tych razach pomagać tylko na|eĘ ptzez zmianę codziennq lub
częst4 opatrunkÓw sublimatowych.

Uzy.wany do opatrunkÓw kwas karbolowy jest duzo gorszy od sublimatu i przytem
posiada nieprzyjemny zapach. To tez naj|epiej go nie uż:ywać i całkowicie sublimatem
zastąpić. Ten jednak jest silniejszą trucizn4,

Ponieważ najtarwiej przenieŚć zakazenie Zapomoc4 nieczysĘch palcÓw, i narzędzi
przeto za tzecz najważniejsz4 uważać naleĘ przed zbliżęniem się do rany, umyć palce
i narzędzia; a poniewaz sublimat niszczy szybko że|azo, przeto prędko ocierać Za
pomocę bibuĘ, ktÓra rÓwniez jak i świeza wata hygroskopowa Z korzyści4 zastąpią
niepewn4 gąbkę ptzy obmyvaniu rany.

Pruejdźmy teraz do innego rodzaju choroby bakteryjom Zawdzięczającej pocz4tek.
Są to suchoty czy|i gruź|ica.

Dawno juŻ ptzypuszczano' ze suchoty s4 chorob4 zaraŹIiwą, zależn4 od drobnych
pasozytÓry. ROBERT KOCH, jak widzieliśmy z poprzedniego wyhodowat je i naucrył
odszukiwać w wydzielinach i tkankach.
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W ten sposÓb przekonaliśmy się, że suchotami mogą być dotknięte nie Ęlko pfuca
i krtafi (suchoty pfucne i gardlane) ale też gruczoĘ, stawy i kości. Przekonaliśmy się
wreszcie, żę suchoty mog4 się znajdować i u rvlierząt, mianowicie u krÓw, ktÓrych
mleko skutkiem tego moze słuĘć przenośnikiem zarazy,

Jakim sposobem bakteryje suchot dostają się do ustroju i powodują chorobę?
Bakteryje karbunkutu dostaj4 się najczęściej pruez zranienie i pokarm; bakteryje

gruźIicy ptzęz powietrze a czasem i innemi drogami.
Zdrowe płuca okryte s4 błon4 śluzową, ktÓra chroni je od kurzu i szkodliwych

crynnikÓw. Każ,dy z nas po przesiedzeniu nocy w kurzu lub kopciu lampy odpluwa
rano cząstkę szarej |ub czarnej plwociny. Jest to śluz, w ktÓrym są cz4stki kurzu i sadzy.
S4 w śluzie tak Twanę biate ciałka, wydzielane z krwi, ktÓre taki kurz pochłaniują
i z śluzem tazem bywajq wyrzucane.

Jeżeli jednak część pewna pfuca będzie obnazon4 Z błony śluzowej wskutek jakiej
choroby, jeze|i płuca będq dość słabe i nie potrafi4 całego kurzu vrydzie|iĆ, to zna-
jduj4ce się w powietrzu baktęryje suchot zagnieżdz4 się i rozwinq. A znajd4 się one
mianowicie w powietrzu pokoju, gdzie suchotnik przebywa lub w powietrzu ulicy,
dostając się z wypluniętej wydzieliny pfucnej suchotnika i rozpylaj4c po powietrzu.

Dlatego to kurz jest tak wogÓle szkodlilvy' dlatego unikać naleĘ suchego zamiatania
ulic i pokoi, dlatego oddychać w powietrzu zakurzonęm zamkniętemi ustami, azeby
kurz, jeze|i już:,inaczej unikn4ć go nie można, prąykleił się do śluzu nosa' sk4d łafwiej
może być usuniętym. Dla tego takze na|eĘ od dziecka odpowiedniemi ruchami
i przebywaniem na czysterrr powietrzu hartować ciało i pfuca na wpływy zewnęttztLe
a szkodliwe.

W ten tez sposÓb tłom acTymy dziedziczność suchot. Rodzice oddaj 4 dzieciom swÓj
ciałoskład stabowity: dzieci z początku tylko słabowite wdychaj4c z powietrzęm bakte.
ryje gruź|icze, zarazaj4 się niemi i na suchoty umierają.

Najwazniejszym więc środkiem dla uniknięcia suchot jest częsĘ pobyt na powietrzu
świezern i czystem: gimnastyka, ruch, hartowanie ciała na zimno i gor4co, oddalenie
crynnikÓw ptzygnębiających umysł _ gdyż gdzie dusza chora ciało zdrowem nie będzie.
To też najwięcej suchotnikÓw mamy po miastach, gdzie za nędzą materyjaln4 podąża
upadek umysłowy i morainy, a za nim choroby cywi|izacyi z suchotami na cze|e.

Wydzielina suchotnicza juk np. plwocina pochodząCa z pfuc zawlęta bakteryje
gruź|icze i po tem tei: poznajemy cry kto ma suchoty lub nie (p. str. z5).S4 tez i inne
oznaki, po ktÓrych lekatz a nawet i nie |ękatz paznaćje moze _ te jednak mogą czasem
zawodziĆ, gdy tymczasem Znalezienie bakteryj jest dowodem pewnym.

Jak powiedzieliś*y, gruczoĘ, stawy i t. d" mog4 taL<ze ulegać gruŹ|icy. Zwyk|e wtedy
obrzmiewaJą i są bolesne (stawy mianowicie).

Tak samo ie jak i tamte suchoty nie s4 nieuleczalne. odpowiednie zachowanie,
klimat i czyste powietrze obok spokoju umysłowego' podtrzymyvanie dobrego tra-
wienia, s4 środkami, ktÓre |eczą często i tnpale.

Środki lekarskie staj4 daleko pa zanierni i rzadko osi4gaj4 cęl. W ostatnich czasach
zauwazono' ze niektÓre bakteryje nieszkodliwe szybko się rozwijaj4ce mog4 odbierać
grunt bakteryjom gruź|icrymi w ten sposÓb je niszcz4, Są to jednak jeszcze prÓby nie
dość licznĆ, jakkolwiek niektÓre pomyślne.
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Jak karbunkuł tak i gruź|ica moze być przeniesion a ptzez bezpośrednie zetknięcie.
Suchotnica mamka moze udzielić, dzięcku suchot. Posfugacz szpitalny myj4c naczynie
z plwocin4 suchotniczą, stfukł je, i skalecrywszy się szkłem nieczystym, zarazit sucho-
tami staw palca, poczem dostał gruź|icy ogÓlnej - choroby bardzo do tyfusu podobnej,
inaczej gruźIic4 prosÓwkową rwanej, gdzie bakteryje dostawsry się do krwi, rozchodzq
się po catym ustroju twotz4c wszędzie t. Z. gruzęłki szare lub szaro-zÓhawe grudki _
ślad zapalenia.

Gruźlica jest chorobą powoli rozszęrzajqcq się w ustroju; często trwa miesi4ce
i nawet lata. To tez jest dowodem, ze ustrÓj walczy przeciwko napaści a objawem tej
walki jest got4czka.

Z doświadczefi odpowiednio urz4dzonych wypada, ze Ęlka bardzo wysoko podnie.
siona gor4czka jest rueczywiście szkodliw4. Umiarkowane stopnie szkodzą mniej i na-
wet często okazują się pozyteczne. Naturalnie najlepiej kiedy pray suchotach gor4czki
nie ma dowodzi to, żę ustrÓj nie ma licznego nieprzyjaciela i wytężać się nie
potrzebuje.

To też przy leczeniu suchot nie na gor4czkę głÓwn4 uwagę nasz4 Twtacamy, a na
wptyw szkodli'ły jaki ona na ustrÓj wywrzeć możę i dla tego staramy się ażeby ten
Wptyw zmniejszyć np. za pomocą chłodnych wilgotnych ocieta , za pomoc4 k4pieli lub
lnvaskowatych napojÓw chŁodz4cych. W ten sposÓb nie działaj4c na sam4 gorączkę -
podnosimy siĘ ustroju, ktÓre przy niej ucierpieć mog4 i ubocznie oddziaŁywamy na jej
skrÓcenie.

Chorob 4, prry ktÓrej działanie tych prostych środkÓw staje się najwido czniejszym,
jest tyfus. I tutaj przyczyną choroby są bakteryje przenikaj4ce do osłabionego prac4
lub troskami ustroju i lokujące się w krwi otaz kanale kiszkowym. Gorączka jest
w Ęrfusie waznym środkiem do walki _ to tez ustrÓj przy wysokich nawet stopniach
wychodzi prędzej zwycięsko niż przy niskich. Leczenie tyfusu Za pomocą wilgotnych
ocierafi, chtodnego napoju z zalovaszonej wody (kilkoma kroplami łrvasu mineralnego
lub roślinnego: solny, cytrynolvy)' dostarczania wielkiej ilości świezego powiettza obok
bardzo lekkiego pozywienia i nieco wina lub alkoholowych napojÓw - jest najpew-
niejszym sposobem Ęścia obronn4 ręk4. To też epidemije Ęrfusu obecnie nie przed-
stawiają tego niebezpieczefistwa jakiem groziĘ dawniej.

Bakteryje tyfusowe' o ile się zdaje, gdyż nie dośĆ, zbadane są ich źrÓdta, ptzenikaj4
do ustroju za pomoc4 wody do picia lub pokarmÓw, gdzie dostają się z vtydzieliną
chorych. Gotowanie zabija te bakteryje - jest zatem środkięm zabezpieczającym.

Juz to, wogÓle, nie wiedz4c zk4d pochodzi pokarm lub napÓj, lepiej jest przegotować
go lekko; sposÓb ten prosĘ, a pewny' może sfuzyćw wielu razachjedynym najlepszym
środkiem uniknięcia choroby. Takiemu gotowaniu np. najlepiej poddawać mleko, ktÓre
często moź:e przenosić zarazki, mianowicie do ustroju dzieci (szkarlaĘna).

Poruszymy jeszcze ową niegdyś tak straszną chorobę - cholerę. Straszną ona była
dopÓki nie znaliśmy jeJ przyczyny: straszn4 jest ona i teruz dla jednostki dotkniętej.
w kazdym jednak razie obawa mas powinna być znaczn:'e mniejsz4, gdyż znamy
ptzycrynę, a więc i sposoby zapobiegania złemu. To,tęi: w naszym dziesiqtku lat,
jakkolwiek epidemije cholery pokazywaĘ się tu i owdzie, nie przyjmowaĘ nigdy tych
zastraszaj qcych rozmiarÓw, j akie widzieliśmy dawniej.
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Bakteryje cholęry nie wytwarzą4 zarodnikÓw, a Zarazem proste wysuszenie zabija
je. Zt4d wniosek, że nie mogą one być przeniesionę za pomocą powietrza.

Rzec.rywiście, o ile dot4d wiadomo, bakteryje cholery tylko z wod4 i pokarmami
mog4 przedostawać się do ustroju i trafiaj4c na osłabiony kanat kiszkowy' Spowodować
owe groźne, Znane objawy. Przez krew bakteryje cholery dostawać się nie mog4.

KOCH, odkrywca bakteryj cholery, znalazt, ze w Indyjach, w delcie Gangesu, gdzie
cholera ciqgle istnieje, woda do picia zawiera bakteryje te, ponieważ mieszkaricy nie
starają się uniknąĆ zanieczyszczenia wody odpadkami mieszkafl. W tejże wodzie np.
odbywa się rÓwniez pranie bielizny chorych i umarĘch. Poniew aż' przytem warunki
miejscowe, jak wilgotność i ciepło, sprzyjają rozwojowi bakteryj cholery, widzimy,
dlaczego istniej4 one tam ciqgle.

Bakteryje cholery mog4 być łatwo zabitę ptzez gotowanie, a więc chcąc unikn4ć
choroby, ttzeba pokarmy, mianowicie niepewne, z miejsc chorobą dotkniętych po-
chodzące gotować. Toz Samo tyczy się i wody (patrz str. 1.9). MÓwiliśmy juz o filtrach,
mog4cych zast4pić gotowanie. najlepiej nie uzywać na pokarm rzeczy podejrzanych.

Czy owoce mogą sprowadzić cholerę?
Teraz, gdy wiemy, co jest przyczyn4 choroby, powiadamy _ nie! Iakże wytfumaczyć,

ze cholery Często dostajemy właśnie po zjedzeniu owocÓw lub innych surowizn?
Batdzo tatwo. owoce mianowicie niedojrzaŁe, mo84 łatwo Sprowadzić niestrawność,

a jak wiemy z doświadcze nad rwierzętami, dość jest wywotać niestrawność dla
przygotowywania gruntu pod bakteryj ę. Ieze|i teruz wejdą bakteryje cholelY, mog4 Się
bęz ptzeszkody rorwijaĆ. Nic zatem nie szkodzą dobre owoce i w ilości niewielkiej
zjedzone.

Zt4d wniosek, ze nie owocÓw, ale wogÓle nieporz4dkÓw w jedzeniu unikać trzeba,
aż,eby uniknąć cholery. Wierny zreszt4, ze rok rocznie by*ają objawy niestrawności tak
cięikie, osobliwie w paruę letniej, że za|iczyć by je mozna do cholery - gdyby nie
daleko ruadsze niebezpieczeristwo zyciu grożące otaz brak bakteryj cholerze właścllvych
w wydzielinach takich chorych.

Te wydzieliny prTy cholerz e bardziej jak przy innych chorobach powinny być dezyn-
fekowanę. Najlepszym i najtaószym środkiem jest wlanie 2_3 procent kwasu mine-
ralnego (siarczanego lub solnego: kieliszek na larartę np. lvyptÓźlnieil). Przy chorym
nie powinniśmy też nlc sporywać _ mianowicię rzeczy Surowych.

Te proste środki wystarczają do uniknięcia zaruz!.
Wymienione choroby są mniej więcej ogÓlne. Zarazają one caŁy ustrÓj - czasem zaś

częśćjęgo jak np. gruź|ica, _ tylko pfuca lub stawy, rzadziej caty ustrÓj. Czasem także
urniejscawia się i karbunkuł, powodując rniejscowy wrzÓd - jednak nię tak często.
Cholera i Ęfus Zawsze działają ogÓlnie.

Choroba znana pod namłą rÓZy opanowywa mrykLe część ęiała np. twarz, rękę lub
nogę. Powstaj e vzytym gorqczka jako objaw, że caĘ ustrÓj Sprawę tę adczuwa i prze.
ciw niej wa|c'zy * tem niernniej jednak zostaje ona miejscową.

w zadnej chorobie nie odgrywa takiej roli usposobienie jak w ry. Są ludzie
oniemal skazani na niąptzez ciąg paru lat i więcej - powtarzasię ona za|ada akazyj4
- i nietatwo wyna|eźć środki zapobie gawcze albo zaradeze. 

.Najczęściej 
razplczyna się

ona koło nosa: - sfuZy ta za wskazÓwkę,ze rniejscem przedostania się do knvi bakteryj
tÓ4 jest draśnięcie btony śtuzowej. Ludzie sktonni do t6ny często miewają bardzo
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wiotk4 i pulchną ow4 błonę śluzową. Dla tego też naleĘ j4 hartowaĆ przez częste
ptzęmryania np. wodą letni4 lub chłodn4.

Znatem osobę, u ktÓrej rÓza powstawała po umyciu głowy. SkÓra gtołvy pod włosami
była tutaj rÓwniezbatdzo czutą i niełatwo dała się zahartować.

Bardzo waznym czynnikiem przy skłonności do tÓ4 jest regulowanie trawienia
i zmiana trybu Ęcia,

Niemiecki badacz FEHLEISEN zauwaryt bardzo szczeg61ny fakt, że osoby maj4ce
nowotwofY, tracą często takowe po przębyciu tÓĘ.W 7-miu wypadkach wywoływał on
siln4 rÓż,ę przez zaszczępienie bakteryj i na czas pewien lub na zawsze w ten sposÓb
mu się usun4ć nowotwory (mięsaki, raki). Nalezy jednak rwrÓcić uwagę' ze |eczenie
takie przedstawia bardzo powazne niebezpieczefistwo _ gdyż bardzo silna t6za, opa-
nowująca caĘ ustrÓj, jest chorobą śmierteln4.

Dla zapobieżenia szetzeniu się 16!v środki dezynfekcyjne pĘnne, jak roztwÓr subli-
matu, nie s4 odpowiednie, gdyż rÓzajest chorobą, Prry ktÓrej smarowanie skÓry pĘnem
prędzej szkodzi, jak pomaga, dlatego też suche proszki lub maście często lepiej d7iat'ają.

Tutaj ograniczyć się musimy do tych więcej Ępowych i częstych chorÓb. Szczupłe
ramy ZarySu niniejszego nie pozwalają na więcej.



Komentarz do cnrartego odcrytu prof. Odona Bujwida.

Tęn adcz1t jest ślicznym tekstem, jakże aktualnyrn wspÓłcześnie. Większość stwier-
dze odona Bujwida jest nadal aktualnych. I chociaz wąglik nie jest obecnie zakaie.
niem epidemiologicznym a nawet sporadycznym, to przecież, ci4gle toksyna letalna tego
drobnoustroju budzi niezdrowe zainteresowanie jako mozliwa broó biologiczna. Bujwid
m.Ówi obszernie o gronkowcach i paciorkowcach. Wprawdzie rÓza zdarza się obecnie
rzadko (nie wiadomo dlaczego), to pewnie trudno mu Z zaświatÓw wyobraziĆ sobie, ze
wspÓłczesnie drobnoustroje te stanowi4 rÓwnie wielki problem jak za jego czasÓw.
Zmięnlły się tylko formy biologicznego wyrazu umiejętności przetrwania gronkowcÓw
i paciorkowcÓw: stały się one oporne na wiele anĘbioĘkÓw i powszechnie wywofuj4
pazaszpitalne (szczegÓlnię pneumokoki) i szpitalne zakażęnia (wszystkie gronkowce,
często oporne na beta.laktamy, tetracykliny i makrolidy). w miarę sukcesÓw medy.
cYnY, pojawiĘ się enterokoki jako problem kliniczny.

Wszystko co mÓwi w tym adczycie Bujwid zgadza Się, chaciaz wielę jego tez jest
intuicyjnych. Ale juz cztery cechy bakterii chorobotwÓrcrych wymienione na paczątku
odczytu s4 znakomite. It{ię chodzi o szczeg1ły (np. ptomainy) ale o całość poglądÓw.
Jego uwagi na tem at zakazefi pokarmowych są tez pierwszorzędne.

Dziewiętnastowięcznt uczeni posiadali genialny dar ogÓlnego spojrzenia, ktÓrego tak
brak obecnie wśrÓd większości mikrobiologÓw zapatrzonych na molekularny szczegÓŁ
i nie mających czasu (a moze i mozliwości) na uogÓlnienie i pogl4d całościowy.

Wspomnianę obsęrwacje Fehleisena o remisji nowotworÓw po zakai:eniu pacior-
kowcouym, stały się pÓźniej podstawą myśli i doświ a"dczefi zapomnianego |ękarza
amerykaóskiego Cooleya (Cooley's toxins). obecnie wiadomo oczywiście, ze u podsta-
wy tego zjawiskalreĘ stymulacja niektÓrych cytokin i znane Są arcyciekawe szczegÓĘ.

Ponowne przecrytanie odczytÓw odona Bujwida jest cenne' bowiem pozwala na
kontakt z myślą ogtoszoną sto lat temu, a tak przenikliw4. Życzę wspÓtczesnym ba.
daczom takiej mozliwości ogarnięcia umystem i doświ adczeniem całości poruszanych
ptzez Bujwida problemÓw. Nie mozna uznać uwagi jaka być moze zostanie z$oszona'
ze ptzez sto lat nast4pit taki postęp wiedzy, ze możliwa jest jedynie w4ska specjalizacja.
NadeszĘ czasy kiedy to zupełnie nie wystarcza.

Nie mozna tez oprzeĆ się uwadze , że paza wąglikiem _ wszystkie omawiane w adczy.
cie IV Bujwida bakterie nadal powodują coraz trudniejsze do opanowania zakazenia.
To nic, ze dur brzuszny prawie nie występuje w Europie, ale endemi cznię pojawia się
gdzie indziej, a jego patageneza nie jest do kofica ci4gle zrozumiała. Szykowane s4
nowe szczepionki przeciut Salmonella typhi, cotaz częściej opornej na tÓzne anfybiotyki
dotąd bardzo skuteczne. Dur i paradury zastąpione jednak zostaty ptzez inne Salmo-
nelle (np' s. enterittdis w Polsce). Cholera pojawia się obecnie w takich regionach
geograficznych, w jakich nigdy przed Ęm nie występowała.

I.{adchodzi era ponownie pojawiaj4cych się, nowych i antybiofyko-opornych zaka-
żętl. odon Bujwid prrygl^4da się temu z olbrzymirn zainteresowaniem, to jest pewne.

Janusz Jeljaszewicz
Paiistwowy Za|<ład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Waiszawa.
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