
, ,

PĘc ODCLYTO1Ąr

0 Bfi!l T!nTJł[H.
RYs zAsAD ooÓuxxcx BAKTERYJoLoolt !y zAsTosoYl'ANlU

Do cnonÓp zxae,ź,t.lwYcn z DoŁĄcztNtEM uw',o
o gzczEprpxi,rcx ocHRoNHycH.

PoDAŁ

Dr O. tsUJWID.

ODCZYT V.

Szczepienia ochronne oSPY, karbunkufu, rÓTy świri i cholery kurzej. Teoryja
działania szczepieri. Szczepienia leczniczo.ochronne wściek|izny. Zastosowanie
do nich teoryi szlzepiefi. obraz wścieklizny o u żrtych zwierz4t i cztowieka.
Potęgowanie Siły jadu przez przeszczepianie go. osłabianie jadLL ptzez suszenie.
Wykonywanie szczepie . 7 abezpieczanie rany i sposÓb przekonania się, cTy

pies był wściekłym lub nie. StatysĘczne dane. Parę słÓw o zaruutach.

od czasu odkrycia JEI.{NER'a, Ze ospa krowia chroni od strasznejnaÓwczas choroby
ospy ludzkiej, upłynęło sporo czasu, zanim PASTEUR zastosował szczęplenie innych
chorÓb w celu ochronnym.

JEb{I{ER wychodził Z zasady, ze przebycie pewnej choroby zaraź|iwej chroni na
mniej lub więcej dfugi czas od ponownęgo zachorowania i starał się w Ęm celu, przez
zasa:Zepienie matej iloŚci jadu ospy krowiej, wywotaĆ zupełnie lekką, nigdy nie będącą
śmiertelnq, chorobę, ktÓra ogranicza się do lekkiej gorączki, chroni zaś od silrrego,
często śrniertelnego zachorowania na ospę. JENNER. nie znał bakteryj ospowych, nie
oddzielał ich tak samo, jak i *y ich dotqd oddzięlić i wyhodować nie umiemy; niemniej
jednak odkrycie jego sprawiło dla ludzkości nie obliczone korryści.

PASTEUR. vtyszedŁ z faktu rÓwniez doświadczalnego, jaki zauważyŁ TOUSSAINT:
że mianowicie silnie ogrzana krew nvierzęcia ctrorego na karbunkuł, wprowadzona do
krwi zdrowego, nie wywotuje u niego choroby śmiertelnej, jak to robi świeza, ale bardzo
lekkie objawy, Po przebyciu ktÓrych rwierzę nabywa odporności względem świezej,
nieogrzanej, a więc nieostabionej zarazy. TOUSSAINT niewtaściwie tłÓmacryŁ spo.
strzegane' zjawisko. Nie będziemy jednak szli śladem jego rozurnowania, prrytaczlny
natomiast wyniki doświadczeft PASTE{JR'a.
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Spostrzegł on mianowicie, ze bakteryje karbunkułowe mog4 być osłabione przez
hodowanie w ciepłocię znacznie podwyzszonej, wynosz4cej od 4243 stopni C.. Bakte.
ryje osłabione w ten sposÓb zachowują prawie wszystkie własności Ęciowe, z }Yy-
j4tkiem zab1jczego działania na ustrÓj zwierzęcy.

Jeśli takie bakteryje zaszczepimy mtieruąciu, to nietylko ono nie umiera na kar-
bunkuł, ale staje się odpornem przeciw szczepieniu zwykĘch nieosłabionych bakteryj.

Szczepienia wykonywane na wielka skalę we Francyi i Algierze dowo d,4, że u bydła
od czasu zaprowadzenia szczepiefi śmiertelność wskutek karbunkufu zmniejszyła się
przeszto 2A razy.

PASTEUR otrzymał rÓwniez szczepionki cholery kurzej i rÓĘ świfi, chroni4ce te
rwierzęta od zachorowania i śmierci. Postępowanie przytem było innem, niż. przy
otrzymaniu szczepionki karbunkułu; polegało zaś na przeprowadzeniu jadu przez
nłvierzęta innego gatunku, w ktÓrych krwi zarazek się osłabia i nie wywołuje zabÓjcrych
skutkÓw.

Postarajmy się teraz wyjaśnić sposÓb, w jaki dziataj4 szczepienia ochronne.
Jak wiadomo, pod mikroskopem spostrzegamy w zdrowej krwi dwa rodzaje ciałek:

czerwone ciałka krwi i biate ciałka. Czerwone nadaj4 krwi kolor i pełni4 funkcyje
odzywiania tkanek: białe wykonywają ruchy dowolne i przesuwaj4 się powoli z miejsca
na miejsce. Zauwazono juz dawniej (COHNHEIM), że chłonq one rÓznę ziarenka
dostajqce się do krwi. Więcej nic o ich funkcyi napewno nie wiedziano.

MIECZNIKOW zau:waĘł przed paru laty, że jeż,eli zastrrykn4Ć nwierzęciu do krwi
bakteryje osłabionęgo karbunkułu, wtedy białe ciałka chłon4 takowe, nie porwa|aj4c
na ich mnozenie się we krwi, co ma miejsce Z bakteryjami nieosłabionego karbunkułu,
ktÓre mnoz4c się bez przeszkody, nie będąc pochłaniane przez biate ciałka w ci4glr
20-50 godzin, przyprawiaj4 nłierzę o śmierć.

Jęze|i tętaz takiemu rwierzęciu, ktÓre miało Zaszczepione osłabione karbunkutowe
bakteryje, wprowadzimy do krwi nieosłabione białe ciałka zaczynaj4 pochłaniać
takowe , ocrywiście więc nastąpiło tutaj Wzymłyczajenie biaĘch ciatek do jadu. osłabio.
ne baktęryje wydzielajągo mniej i łatwiej, wskutek tego, mogq być pochłonięte - silne
wydzielają więcej i mog4 być pochłonięte dopiero po prrynvyczajeniu stopniowem od
mniejszej ilości . Zupełnie, jak człowiek, ktÓry przez stopniowe uzycie arszeniku docho.
dzi do takowych ilości, jakie dla zwykłego ustroju są napewno zabÓj cZę.

Dodawać nale4, zę nie wszystkie białe ciatka całego ustroju ludzkiego lub rwierzę.
cego posiadaj4 wtasności wyrnienione. Tę z pomiędry nich, ktÓre je posiadajq, MIFCZ-
NIKow nazvtat fagocytami - ciałkami chłonnemi.

w ten sposÓb mozemy wytłÓm acryć dziatanie ochronne raz przebytych chorÓb
zakaźnych. Białe ciałka przyn{yczaiĘ się do chłonięcia zarazka i usuwaj4 go z krwi.
. Teraz mozemy sobie wyjaśnić r6wniez, d|aczego szczepienie ochronne, np. oSPy,

chroni tylko na pewien czas: białe ciałka powoli bowiem wymierajq i na ich miejsce
powstają inne drog4 dzielenia, odziedziczaj4ce po nich własności odporne' w kazdym
razie w mniejsąym stopniu, niz pierwotne, az wreszcie całkiem jq zatrac4' co następuje
po czasie mniej lub więcej dfugim.

Przed trzęma laty PASTEUR zauwaĘł, i9 mvierzęta, ktÓrym zaszczepiono nieco
wysuszony m6zg lub rdze kręgowy (mlecz pacierzolvy) wściektego psa staj4 się odpor.
ne, to jest nie dostają wściekłizny.
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Taki stan odporności (etat refractaire, immunitas) da się wywołać nawet po pokąsaniu
lub sztucznem Zaszczępieniu jadu wścieklizny ze śliny, mÓzgu, lub rdzenia wściekłego
mvierzęcia do krwi zdrowego, jezeli tylko to szczepienie ochronne zostaŁo ztobionem
dość prędko po pokąsaniu - przed wybuchem choroby.

PASTEUR zauwazyŁ rÓwniez, ze mÓzg i rdze kręgowy nvierz4t wściektych oraz
ich gru czoĘ ślinowe są siedliskiem jadu, ze w m6zgu jad zawiera się w ilości najwięk.
szej. Cząstka mÓzgu lub rdzenia mtierzęcia wściektego , zaszczepiona zdrowemu pod
skÓrę, wywotuje wściekliznę po fa dniach, czasem nawet prędzej, gdy zaś zamiast pod
skÓrę zaszczepimy na powierzchnię Samego mÓzgu wybucha ona wtedy Juz po
15 dniach. Ięze|i nłierzęciem szczepionem jest pies, wtedy wścięklizna przybiera wy-

wybucha wtedy już

glqd burzlĘ , jeze|i krÓlik - choroba przebiega spokojnie, paralitycznie.

Pies wściekĘ zmienia przedewszystkim zachowanie: zacTyna się chować, nie je i nie
prje, staje się smutny, potem niespokojny, kąsa przedmioty martwe i osoby znajome,
lub tei ucieka Z domu i kqsa obcych ludzi w obcem miejscu, Co jest najwazniejsz4
oznak4. Wyjqtkowo czasem powraca do swoich. Szczekanie staje się chrapliwem, napÓt
do wycia podobnem lub do szczękania młodego szczenięcia. Dalej, pies taki jada rueczy
niejadalne: słomę, sierść, kamienie, drzewo. Wreszcię traci władzę w koficzynach, pada
i umiera w stanie bezwtadności.

KrÓlik i inne mtierzęta trawazetne rzadko miewaj4 takie objawy. Najczęściej staj4
się nieruchawe' czasem ruchy bywajq bezładne, apetyt znika, od czasu do czasu pewna
niespokojność, avieszaj4 głowę _ wreszcie umi erają z wyci4gniętymi koficzynami. BÓlu
nie zdradzaj4 _ zdaje się, ze głÓwnie cierpi część ruchowa tdzenia, nie zaś czuciowa.
K4sania nigdy prawie nie byva.

Cztowiek pok4Sany nriewa objawy pośrednie, najczęściej nieszkod\iwe. Z początku
bywa smutny, Po 1,_2 dniach staje się nieco niespokojnym, traci mozność łykania
płynÓw' wreszcie ruchy staj4 się bezładne lub trudne do wykonania _ i w takim stanie,
prawie paralitycznym, po kilku dniach następuje śmierć. Przytomność Z pocz4tku
zachow ana) pÓźniej ginie. Cierpiefi prawie nie bywa. Niekiedy występuj4 omamy
(hallucynacyje) wzroku i stuchu i te są bardzo praykre - choremu zdaje się chwiiami,
ze go napadaj4 lub b'ją, zę go ktoś k4sa
niespokojne, a często gwałtowne ruchy i czynności. Często wszakze i tutaj przytom-
ność o tyle jest zachow&flą, ze przemÓwienie tagodne oddziaływa uspokajająco. Daw-
niejsze środki represyjne wywotywały częściej objawy daleko groźniejsze. Szczęściem
ezasy te przeszły i dla medycyny nie wrÓcą.

Kąsanie u człowieka jest objawem nadzwyczaj rzadkim i nie ma pewnych wy-
padkÓw , azeby byto szkodliwem. o ile się zdaje z doświad czeft, ślina człowieka i krÓ.
lika najczęściej nie zavtiera jadu wścieklizny.

Zarazenie się wścięklizn4 następuj e przez pok4sarrie, wskutek przeniknięcia jadu ze
śliny do zdrowego ustroju. Jad Ów wszakże batdzo szybko, bo juz po wysuszeniu, traci
swoje szkodliwe własności i dlatego powalane ślin4 rł,ecTy, pa wysuszeniu w ci4gu
2-3 dni na powietrzu' mogqbyĆ nadal uzywanębez zadnej szkody dla zdrowia. Mięso,
krew i skÓra mtierz4t na wściękliznę padtych takze nie s4 szkodliwe, gdyz w nich jadu

wścieklizny nie ma. Mleko wściekĘch krÓw' Surowe, moze.jad zawierać. Krew ż^ywego
mtierzęcia, lub w ciqgu paru godzin po śmierci jeszcze zawiera jad i dla tego skÓra
nie powinna być zaraz zdzierana.
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Gotowanie niszcry w jednej chwili zarazekwścieklizny i czyni nieszkodliwem użycie
jakichb 4dź części z rwierzęcia. Surowy mÓzg lub rdzefi wściekłego Zwverzęcia zjedzany
przęz zdrowe, zaraza je wściek|izn4.

Iezeli z krÓlika świezo padtego na wściek|iznę, spowodowaną zaszczepieniem rdze-
nia wściekłego PSo, cz4stkę mÓzgu lub rdzenia zaszczepimy innemu na powierzchnię
mÓzgu przęZ ostroznie zrobiony otwÓr w CzasZCe (trepanacyja) natenczas ten padnie
po 15 dniach. Zaszczępiony w ten sposÓb następny, z niego trzeci, i t. d. będq padaĘ
przy tych samych objawach i w tymze czasie. Po 15-ZA takich pokoleniach szczepien-
nych, krÓliki zacrynaj4 padać prędzej - nie po 15 dniach 7ecz po 13, wreszcie przy
90 pokoleniu następuje okres wynoszący tylko dni 10, jest to więc wścięklizna wzmoc-
niona.

Gdy z takiego krÓlika wyjmiemy rdzeri kręgowy i wysuszymy go w ci4gu dni I2_L4,
traci on zdolność wywotywania wścieklizny.

JeŻęIi teraz Zaszczepimy rwieruęciu cz4stkę takiego rdzęnia roztaft4 Z wod4 lub
bulionem Za pomocą strzykawki podskÓrnej _ następnego dnia drug4 krÓcej SuSZon4
np. dni 13, potem jeszcze krÓcej przez dni 12, II, 10, 9 i t. d. to mazemy wreszcie
Zaszczepić zupełnie świeĘ rdze bez wywotania zarazęnia wściek|iznq. UstrÓj zostaŁ
prryn{y czajonym do j adu.

Mamy krÓliki zaszczepione w ten sposÓb dwukrotnie świerym rdzęniem i pomimo
to juz od roku zdrowe zupełnie.

PamiętajĄc ze wści ek|izna nie wybucha prędzejjak w dni 30 po pok4saniu, znaj4c
ro1ę jakq wypełniajq białe ciałka względem rÓżnych zarazkÓw Zrozumiemy łatwo, dla
Czego takie prryTryczajente moze nast4pić nawet po pokąsaniu lrub po zaszlzępieniu
jadu wścieklizny: oto: mamy dość czasu do prrymvyczajenia odpowiedniej ilości biaĘch
ciałek (fagocytÓw) do pochłonięcia jadu jaki się jeszcze w ustroju rorwija. Zwracam
jeszcze taz vwa1Q, zębędzie to rniato miejsce wtedy, jeże|i jad nie rozwin4ł się jeszcze
w takiej ilości, zę może zabrakn4ć fagocytÓw na jego pochtonięcie.

RÓwniez, jeŻeli jad został wprowadzany odrazu w duzej ilości, lub jezeli dostał się
do mÓzgu lub nerwÓr,v, gdzie się najłatwiej rarwijaĆ moze, dziatanie fagocytÓw jest
mocno utrudnionem.

w fym celu nalezało by prędzej zacrynaĆ i szybciej prryzwczajać Zapomoc4 np.
2 lub 3 razy dziennie powtarzanych szczepie .

U ludzi pok4sanych postępować nalezy w następuj4cy SposÓb.
Ranę podejrzaną natychmiast obmyć choćby wod4, dla wydalenia większych ilości

jadu 7, powierzchni. Następnie, wypalić rozpalonym węgielkiem, drutem, lub lepiej
jeszcze kwasem rnineralnym (solnym, azotnym lub siarczanym) , ZrobiĆ to naIezy
natychmiast, gdyźl S4 wypadki, gdzie już po 10 minutach, wypalenie pozostało bez
skutku. Dotycąl to mianowicie pewnego człowleka z Płofiska, ktÓry będ4c pok4sany,
po 10 rninutach został poddany Wypaleniu rany i pomimo to w 6 tygodni zmarł na
wściekliznę. (Leczenię metod4 PASTEUR'a stosowanem nie było). Nie mÓwię o \Mypa-
laniu nawet najgruntowniejszem po I_f godzinach, gdyz te zawszę do niczego nie
prowadzą.

A zatemjak r'vidzimy, r,vypalać najlepiej tern, co jest pod ręką, cłloćby rozpalonym
r,vęglern lub zapałk4 o ktÓrę najłatwiej (p. str. 30).
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Wiedzieć nalery, Ze nie kazdy pok4Sany nawet ptzez psy napewno wściekłe, ulega
tej chorobie. Statystyka francuzka utrzymuje, zę na 100 pokąsanych, nieleczonych,
chorobie ulega 16; niemiecka podaje mniej, mianowicie 5-1a%o, Widzimy więc, że i bez
zadnego leczęnia wścieklizna moze się nie objawić. Za|eĘ to po części od tego , że nie
każdego wściekłego rwierzęcia ślina zawiera jad wścięklizny; u krÓlika i u cztowieka
nie udało mi się jego wykazać; s4dzić można, że nie kazdy pies rÓwniez go zawiera.

To tez samo wypalenie szybko wykonane, w wielu ruzach wystarczy, jakkolwiek nie
łatwo mozemy ocenić gtębokość rany, wskutek spręzystości tkanek pokąsanych.

Leczenie metodą PASTEUR'a w ciągu pienvszych I-2_3 dni po pokqsaniu, juk
dot4d, nię dało ani jednego lvypadku śmierci. Nie udawaĘ się Ęlko wypadki spÓźnione,
pomiędzy 4_I5 i dalszemi dniami po pok4saniu.

U nas w Warszawie na 2a0 szczepionych pok4sanych, byŁy f wypadki nie udane,
leczone w 9_1,4 dni po pok4saniu.

Wściek|izna psa była stwierdzon4 w 9a7o wypadkÓw, 30 osÓb pokąsanych ptzęz psy
słabo podejrzane lub nie do krwi _ nie byty |eczonymi. Z pierwszych 1 zmarł'a po 5-u
Ęgodniach na wściekliznę.

Leczenie polega na wstrzykiwaniu podskÓrnem tdzęnikrÓ|iczych suszonych 12_6 dni
z powtÓrzeniem w ci4gu dni 10.

Ażeby przekonać się czy pies był wściekĘ najlepiej cz4stkę mÓzgu lub tdzenta
ostrozni" ouyjęt4 zaszczepić przez trepanacyią krÓlikowi. Ięie|i nie mozna na miejscu'
to przesłać do Warszawy, włozywszy go do flaszęczki z rÓwną objętości rdzenia ilości4
gliceryny. Jęszcze w ci4gu 5-6 dni, nawet latem, sprawdzenie jest mozebnem.

Zwieruęta padłe na wściekliznę na|eĘ zakopywać, a przedewszystkim niedopusz.
czać, azeby psy zjadĘ mÓzg lub rdzefi padtych na wściekliznę mtierzqt, W ten sposÓb
bowiem nast4piĆ może zarażenie; osobliwie jeż,eli powalanemi zębami gryźĆ się zaczn4.

Na powiętrzu wsza|<że, a mianowicie latem, jad wścieklizny w ci4gu kilku dni traci
swoje własności szkodliwe. Natomiast w zimię jeszcze po 20 dniach mogłem sprawdzić
wściekliznę PS&, ktÓrego trup |ężaŁ na mrozie.

Kilka stÓw dodam co do zaruutÓw meto dzie PASTEUR'a stawian ch. Najbardziej
powaznym jest ten, ze szczępienia mog4 być szkodliwe. Nie jest to jednak prawd ą, gdyż
najpoważntejszy z przecivtnikÓw prof. FRISCH z Wiednia ptzyznaje, ze pierwsze słab.
sze szczepienia chroni4 od silniejsrych pÓźniejszych. Zarzut drugi, ze szczepienia nie
pomagaj4, upadnie na zasadzie dotychczasowej statystyki. Najmniejsza śmiertelność bez
szczepiefi wyn asi 5%; największa zaś prry szczepieniach zaledwo 1% vo. Zteszt4 Czas
to najlepiej rozstrzy'gnie. Tymczasem nie mamy w ręku powazniejszego środka, popar-
tego naukowemi doświadczeniami.


