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Niech będzie drukowane

dnia 12 czerwca roku 1812.

Andreas Matusewicz Cenzor.
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D E F I N I C J A

 „Żylak odbytu (to jest wyciek krwi) jest to wypływ 
czy to krwi, czy to śluzu, czy to materii czystej postaci, 
z naczyń jelita prostego, powstający przy wysiłku.” 

 W pierwszym przypadku są to żylaki odbytu krwa-
wiące (otwarte); w drugim natomiast ślepe (zamknięte). 
Otwarte są albo krwawe albo śluzowe.

 Stwierdziłem, że należy pominąć bardziej szcze-
gółowy podział żylaków odbytu, aby nasza rozprawa, 
przez rozmaite podpodziały tej choroby, które zostały 
wynalezione i poszerzone przez lekarzy, nie przekroczy-
ła granic.

Rozprawa inauguracyjna medyczno-praktyczna o guzach krwawniczych w ogóle...

(*) Praelectionum Thaerapiae J. Frankii, partis 
 tertiae, Vol; II, Capite de haemorrhoidibus
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(1) de haemorrhoidibus Norimber: 1677. 12.
(2) Opusc. P. II. P. 73.
(3) de vena portae, porta malor.
(4) Med. rat. syst. T. IV. P. II. p. 87.
(5) Thes. pathol. de haemorrhoid. Vien. 1759.
(6)  Diss. de haemorrhoid. vesicae mucosae. Rostock 1759.
(7) Diss. de haemorrhoid. coecis.
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(9) Phys. Abh. von. der. gald. Ader. 2te Aufl. Züllichau. 1764. 

8 – Die Hämorrhoiden Mancheim 1776. 8. 
(10) Qua morbi intestini recti pertractantur in Franc. Del. 

Opusc. Med. Vol. IV. p. 117.
(11) Diss. de haemorrhoid. coecis Jen. 1732.
(12) de haemorrhoidibus alb.: in universum Gott. 1782.
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P O C H O D Z E N I E

∂

Jelito proste jest szerokim kanałem, który u otyłych 
oraz dobrze odżywionych jest pokryty obfitym 

tłuszczem.  Kanał ten pod wpływem gromadzących się 
mas kałowych mocno i gwałtownie napręża się, ale na 
końcu jest ściśle zamknięty. — Z budowy wewnętrznej 
zwieracza odbytu wynika, że zazwyczaj jest zamknięty,  
aby uniemożliwić samoistne wydostanie się kału, ale 
pod wpływem nadmiaru nagromadzonych mas wydal-
niczych, albo ich nadmiernej suchości, bądź też bólu 
spowodowanego ich szorstkością, silniej się napręża, 
a delikatniejsza warstwa mięśni, znajdująca się pod 
skórą  przy ujściu odbytu, sprawia, że dochodzi wtedy 
do zaciśnięcia zwieracza. Z powodu wysiłku konieczne-
go do wydalania zatrzymanego stolca następuje regresja 
krwi w żyłach, sama krew staje się bardziej gęsta, a pod 
wpływem ucisku następuje spowolnienie jej przepływu.

O B J A W Y

 Objawami, które prędzej czy później świadczą 
o obecności hemoroidów, są: odczucie jakby obce, ostre
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ciało tkwiło w jelicie prostym, napięcie, ból, swędzenie, 
pulsowanie, uczucie ściągnięcia odbytu, szczególnie po 
wyjściu twardego stolca, którego wydalenie poprze-
dza ewakuacja śluzu lub krwi, albo obu jednocześnie; 
wreszcie wydalane z trudnością stolce pokryte krwią. 
Pod zamknięciem  otworu odbytu nierzadko pokazuje 
się twardy, czerwony guz, a także różnej wielkości grudki 
lub węzły, gdy tymczasem błona wewnętrzna jelita pro-
stego albo sama jest dotknięta stanem zapalnym, albo jej 
naczynia żylakowate lub komórkowe [w oryginale: cel-
lulosa] wystają w formie kłykcin kończystych — (a). Naj-
częściej na końcu kości krzyżowej albo także jelita pro-
stego odczuwany jest silny, kłujący, palący lub ściągający 
w miejscu pojawienia się żylaków ból. Ilekroć przez długi 
okres dochodzi do przepełnienia pęcherza moczowego 
lub obstrukcji, jelito poddawane jest silnemu podraż-
nieniu i z czasem ulega stanowi zapalnemu. Miejsce to 
staje się nabrzmiałe i w tej samej części powstaje wysta-
jący guz, łatwo zmieniający się w ropień, który jeśli przy-
padkiem byłby zlekceważony i ani samoistnie, ani przez 
sztukę  dostatecznie widoczną pomocą nie zostałby  otwar-
ty, odwróci się w przeciwną stronę do zatoki, tworząc  
uporczywe przetoki;(b) nie rzadko wszystkie te objawy 
zostają złagodzone lub znikają po zapewnieniu wypróż-
niania w spokoju ciała i ducha, jednak przy najmniejszej

Rozprawa inauguracyjna medyczno-praktyczna o guzach krwawniczych w ogóle...

(a) J. Frankii opere citato.
(b) J. P. Frankii Epitome V. Pars 2. de profluviis p. 228.
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sposobności wracają ponownie. — Wtedy przewyż-
szają jeszcze poprzednie dolegliwości występowa-
niem: ucisków  i skurczy brzusznych, zatrzymywaniem 
powietrza  w jelitach i oznakami ich rozciągnięcia, 
zachodzącymi  stopniowo zwężeniami, zawrotami głowy 
i ociężałością członków [ciała], tępym bólem w tylnej 
części głowy, na karku, głuchotą, szumem i dzwonie-
niem w uszach; oczy zostają otoczone sinymi obwód-
kami, przed oczami pojawiają się iskry (Photopsia), 
następuje  kołatanie serca, rozmaite krwotoki, twarz raz 
czerwona,  raz blada, zapaści, utrata ciepłoty, niekiedy 
objawy nieżytu  czyli kataru (c), tętno przepuszczające 
(przerywane),  nudności, wymioty, ból brzucha (kolka 
związana z guzami krwawniczymi odbytu), częste za-
parcia, nasilające wszystkie objawy, potem zaburzenia 
w oddawaniu moczu, bóle pęcherza moczowego, maci-
cy, krocza, jąder, świąd moszny, odrętwienie nóg prze-
szkadzające w siedzeniu i chodzeniu, ruchy gorączko-
we, mocz bardzo mętny, nie rzadko czerwony, niekiedy 
owrzodzone prącie, dymienice, stulejka, śluzoropotok, 
priapizm, polucje bez ulgi. (d) — 

P R Z Y C Z Y N Y

 Układ żyły wrotnej, który odprowadza krew 
z wnętrzności ruchomych dolnej części brzucha oraz 
służy przede wszystkim rozprowadzaniu / wydala-
niu i przez wątrobę prowadzi do żyły głównej dolnej,

(c) Vogel opere citato.
(d) Idem.

Rozprawa inauguracyjna medyczno-praktyczna o guzach krwawniczych w ogóle...
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został przeznaczony do zapewniania pewnej giętko-
ści ruchu robaczkowego jelit, widocznego u człowieka 
zdrowego. Jeśli siła ruchu robaczkowego jest w jelitach 
zatrzymywana, a oddychanie, z różnych przyczyn silnie 
osłabione, nie wystarczająco pobudza trzewia brzusz-
ne do działania oraz powstrzymuje powrót krwi z tych 
dróg, łatwo dochodzi do choroby. Spośród głównych zaś 
przyczyn tej choroby na pierwszym miejscu wymienia 
się siedzący tryb życia, zwłaszcza taki, w którym brzuch 
jest nadmiernie uciskany, zwłaszcza po przyjęciu posił-
ku, gdy narządy trawienia swobodniej powinny być po-
ruszane, a bieg krwi uwolniony.
 Niemniej, powstawaniu hemoroidów sprzyjają 
także te okoliczności, które prowadzą do zwiększenia 
krążenia krwi brzusznej, jak: długi bieg, kolejna ciąża, 
trudny poród, poronienie, zaniechanie karmienia pier-
sią, niedrożność trzewi brzusznych, szczególnie wątro-
by i trzustki, obfity tłuszcz, choroby gruczołu krokowe-
go, pęcherza, pochwy, macicy, biegunki poprzedzające 
czerwonkę.
 Kolejne przyczyny wiążą się z oddziaływaniem 
na odbyt lub jego okolice gwałtownie zwiększonej 
ilości  krwi krążącej w naczyniach jelita prostego, co 
może nastąpić  przez: gorące i ostre, częściej powta-
rzane lewatywy,  krążki maciczne, glistnicę, reuma-
tyzm, zapalenie stawów(e),  opryszczkę owrzodzoną 
albo innego rodzaju (f), grzech sodomii (g), kamień 
pęcherza  moczowego, ciała  obce tkwiące w jelitach,

(e) Stoll: Rat: Med.: v. p. 441.
(f) JP. Frankii opere citato.
(g) J. Frankii opere citato.

Rozprawa inauguracyjna medyczno-praktyczna o guzach krwawniczych w ogóle...
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gorące nasiadówki, kąpiele parowe, pijawki, choroby 
weneryczne (h), zatrzymanie miesiączki, polipy odby-
tu, twardy, zbity kał zatrzymany dłużej w jelicie gru-
bym, stolec  zaczopowany; przedmuchiwanie jelit i inne 
rozdęcia,  mechaniczne ściśnięcie tychże, zbyt ciasne 
ubrania. Sposobność hemoroidom dają także: wypa-
danie odbytu, pochwy, macicy albo jej tyłopochylenie 
(i), następnie środki silnie przeczyszczające, aloeso-
we (k), napoje  sfermentowane, szczególnie alkohol (na 
Litwie  właśnie najczęstszą przyczyną hemoroidów jest 
używanie  alkoholu przed posiłkiem), wino ściągają-
ce, czerwone, potrawy zbyt aromatyczne, rozgrzewa-
jące, szczególnie przygotowane z cebulą i czosnkiem, 
nadmierna  miłość cielesna, gwałtowny i długotrwały 
wstrząs ciała, zwłaszcza w czasie jazdy konnej lub jazdy 
wozem itp., wreszcie gorące powietrze, częściej jednak 
okolica zimna  i wilgotna. 
 Morgagni do przyczyn hemoroidów zalicza także 
chód wyprostowany, (w liście 32) oraz brak zastawek żylnych

Rozprawa inauguracyjna medyczno-praktyczna o guzach krwawniczych w ogóle...

(h) Fabre. Nouvelles Observations sur les maladies veneriennes. 
Petit: Traite oeuvre posthume II p. 86.

(i) Vogel opera citato.
(k) de Büchner, Diss. de intempestivo purgantium usufrequenti 

affectuum haemorhoidalium causa. Hall. 1753. Et Scultetus, 
Obs. 76.
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— co jest predyspozycją dziedziczną  o dużym znacze-
niu(l).
 Nie należy zatem zapominać, że wiele spośród wy-
mienionych przyczyn, będących pewnymi predyspozy-
cjami, wzajemnie łączy się, ale może też w tym samym 
czasie oddziaływać niezależnie i na różne sposoby. 
 Co do przyczyny najbliższej żylaków odbytu; bada 
się, czy pochodzą one z żył czy z tętnic, albo czy może 
z obu. — W opinii Najjaśn. J. Franka(m) „Hemoroidy 
świeże powstałe pod wpływem największych męczarni, 
u ludzi silnych, przedstawiają raczej wyobrażenie stanu 
zapalnego z wydzieliną krwistą czy też ropną. — Wyda-
lona krew pojawia się tu w następstwie wydzielania cho-
robliwego, z pewnością przy wysiłku tętnic. — Poza tym 
wydzieliną nie zawsze jest krew, lecz krzepnąca chłon-
ka, która świadczy o zapalnym charakterze choroby – 
świadczy o nim i przejście tych hemoroidów w zrosty 
jelita prostego, w przetoki, itp.
 Inne natomiast żylaki odbytu, szczególnie chro-
niczne, obficie udzielają śluzu i zdają się przyjmo-
wać postać rodzaju nieżytu jelita prostego, w którym 
to przypadku  zdaje się, że należy obwiniać ponownie 
tętnice  — Przeciwstawia się temu obfity wypływ czar-
nej krwi żylnej, którą wydzielają naczynia żylakowate, 

Rozprawa inauguracyjna medyczno-praktyczna o guzach krwawniczych w ogóle...

(l) Alberti. Diss. de haemorrhoidibus haereditariis 
 Hall. 1727.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann: IX. Abs. 124. 
 Schenek. L. M. Obs. 155 ex Hollerio.
(m) J. Frankii opera citato.
 Ad hanc opinionem et Cll. Vogel accedit. (Do tej opinii 

zbliża się/przychyla się i Najjaśn. Vogel.) 





109

— 14 —

wskazujący na ten rodzaj żylaków, z których bierze swój 
początek, a które przedstawiają się naszym zmysłom. — 
W tym ostatnim przypadku sprawdza się, z których żył 
wydostaje się krew, dwojakie zaś może być jej źródło, 
albo z żył jelita prostego zewnętrznych (z odgałęzień 
żyły głównej korzeni  podbrzusza) albo z wewnętrznych 
(mianowicie korzeni żylakowych żyły wrotnej) stąd po-
dział hemoroidów na wewnętrzne i zewnętrzne. — Jed-
nakże należy pamiętać, że pomiędzy obydwoma rodza-
jami umiejscowione są zespolenia żył. — W piśmiennic-
twie podaje się, oprócz żył zewnętrznych, także tętnicę 
żylakowatą wewnętrzną, która jest kształtowana przez 
gałąź krezki dolnej — ta jakkolwiek jest wewnętrzna, 
udziela krwi mięśniom odbytu.

D I A G N O Z A

 Przekrwienie naczyń jelita prostego powoduje po-
wstanie guzów, zewnętrznych i wewnętrznych, usytu-
owanych przy jego wylocie, kulistych, niekiedy wielkości 
grochu, niekiedy większych od jaja gołębiego, a nawet 
wielkości kurzego, już to twarde, już to bardziej mięk-
kie, otoczone tłuszczem, albo swobodne i z tej przyczyny 
naczynia żylakowate wydłużone w gałęzie, nie tylko ze-
wnętrzne, lecz bardziej wewnętrzne, wchodzą do drogi 
jelita prostego i rozpościerają się do końca okrężnicy.
 Niekiedy węzły te są zbytnio naprężone i z tego 
powodu  rozerwane, wydzielają wielką ilość krwi, często 
z ulgą dla chorego, niekiedy z widocznym spadkiem sił — 
takie hemoroidy są nazywane krwawiącymi (otwartymi).

Rozprawa inauguracyjna medyczno-praktyczna o guzach krwawniczych w ogóle...
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 Jeśli natomiast węzły te rzadko wypuszczają krew, 
do tego w pewnej, niewielkiej tylko ilości i ledwie prze-
siąkają, przedstawiają się jako te najmniej krwawiące 
i są nazywane hemoroidami ślepymi (zamkniętymi).
 Hemoroidy krwawiące nie rzadko mogą być mylone 
z innymi chorobami. — Są zaś mylone szczególnie z czer-
wonką, z biegunką krwawą, a także z przetoką odbytu.
 Przy trudnościach, które zachodzą przy stawianiu 
diagnozy hemoroidów i w wyjaśnianiu przedstawio-
nych przypadków, niech będzie wolno przedstawić tutaj 
szczególne objawy diagnostyczne, które odróżniają te 
choroby od siebie, a także od hemoroidów. — Posłuży 
temu następująca tabela.

HEMOROIDY 
KRWAWIĄCE.

 1. Zdarzają się spo-
radycznie, długo trwają, 
są zupełnie wolne od go-
rączek, a także nierzad-
ko biorą swój początek 
z wady dziedzicznej.
 2. Występują szczegól-
nie w rejonach wschod-
nich i zachodnich.
 3. Atakowani są lu-
dzie pierwszego szeregu, 
zwłaszcza mężczyźni, bar-
dzo rzadko dzieci.
 4. Choroba ta towarzy-

CZERWONKA.

 1. Szerzy się w sposób 
epidemiczny, towarzyszy jej 
gorączka, jest to choroba 
ostra, nierzadko zakaźna.
2. Jest obserwowana 
szczególnie w regionach 
leżących na południu.
3. Właściwa szczególnie lu-
dziom niskiej klasy, kobie-
tom, dzieciom i wszystkim 
innym odznaczającym się 
słabą budową ciała.
4. Towarzyszy głównym 
objawom gorączkowym

Rozprawa inauguracyjna medyczno-praktyczna o guzach krwawniczych w ogóle...
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szy miejscom odczuwa-
nym jako niewygodne, 
wyjąwszy pewien porzą-
dek, z różnych przyczyn 
atakuje z większą czy 
mniejszą ulgą.
 5. Krew niekiedy  ostra, 
koloru czarnego albo czer-
wonego, trochę cuchnąca, 
najczęściej przed i po wy-
próżnieniu, bardzo rzad-
ko razem z kałem, która 
jest uwalniana jedynie 
powoli, od czasu do czasu 
nielicznymi kroplami, nie-
kiedy zaś obficie i grożąc 
niebezpieczeństwem.
 6. Niekiedy są obecne 
bóle jelita prostego, bar-
dzo rzadko bolesne par-
cie, niekiedy kielichy żyla-
kowate. 
 7. Stolec bardzo często 
zaczopowany, suchy, bie-
gunka bardzo rzadka.
 8. Wypróżnienie przy-
nosi choremu ulgę. 

i bierze swój początek 
bardzo często z oziębie-
nia zwłaszcza w czasie 
letnim i jesiennym.

 5. Krew najczęściej 
ostra, zmieszana ze stol-
cem, surowicza, bardzo 
cuchnąca.

 6. Nieustannie są ob-
serwowane bóle jelitowe, 
niemal zawsze dręczą 
chorego, bolesne parcie 
i bardzo wielki wysiłek, 
w czasie którego nic nie 
jest wydalane.

 7. Stolec od początku 
choroby obficie krwisty, 
krew zmieszana z kałem, 
pod koniec częsty lecz po-
zbawiony jej.
 8. Stolce, nawet jeśli 
bardzo często oddawa-
ne, nie dają jakiejkolwiek 
ulgi.

 Co zaś dotyczy biegunki krwawej i przetoki odby-
tu, nadmieniamy, że łatwo mogą być pomylone z hemo-
roidami. 
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— Od biegunki krwawej hemoroidy różnią się słabo-
ścią [krwawienia], niepokojem wewnętrznym, [swymi] 
właściwościami [morfologicznymi] i innymi objawami. 
— Od drugiej – przetoki – łatwo są odróżniane i rozpo-
znawane na podstawie badania odbytu. 
 Bardziej szczegółowe wyjaśnienie oznak diagno-
stycznych hemoroidów otwartych, byłoby odstąpieniem od 
naszego założenia, w myśl którego mieliśmy zająć się tutaj 
zbadaniem przede wszystkim krwi zgromadzonej w jelicie 
prostym (a mianowicie hemoroidami zamkniętymi).

RO K O WA N I E .

 Rokowanie żylaków odbytu przy pierwszych obja-
wach choroby ledwie jest możliwe, wiele jednak zależy 
od przyczyny choroby, od czasu, w którym się pojawiła, 
od długości okresu trwania, od wieku chorego.
 Rzadko zdarzają się dzieci w późniejszym wieku 
mające żylaki odbytu, prędzej czy później giną bowiem 
z powodu puchliny wodnej, żółtaczki albo wycieńcze-
nia. Hemoroidy ciężarnych, o ile nie biorą początku 
z samej ciąży albo jakiejś przyczyny mechanicznej, nie 
rzadko grożą poronieniem.(n) Szeroko otwarte czy uci-
śnięte nie są wolne od niebezpieczeństwa. — Są poda-
wane także  przykłady krwotoków śmiertelnych(o) z pęk-
niętych naczyń  jelita prostego. — Znajdujące się w nich 
hemoroidy (co jest ważne w przypadku przepełnionych 
krwią) sprzyjają stanom zapalnym i innym chorobom;

(n) Vogel opere citato.
(o) Idem.
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a u ludzi słabszych mogą wywoływać choroby nerwowe.
 Generalnie razem ze Sławnym Morgagnim(p) na-
leży stwierdzić: „żylak odbytu niekiedy bezpieczny, nie 
rzadko niebezpieczny, zawsze jest przykry”.

L E C Z E N I E .

 Aby hemoroidy ślepe zostały potraktowa-
ne właściwie  i bezpiecznie, przede wszystkim należy 
wystrzegać się: 1) silnych wstrząsów brzucha i środ-
ków przeczyszczających, 2) wlewów doodbytniczych 
i czopków  ostrych, podrażniających i w jakikolwiek spo-
sób niewłaściwie działających na okolice hemoroidów, 
3) środków wewnętrznych nadmiernie popychających 
i pobudzających stolec, jakimi są środki rozgrzewające, 
4) od powszechnego użytku środków aloesowych, 5) od 
środków wewnętrznych ściągających, utwardzających, 
6) od zewnętrznych gryzących, podrażniających, powo-
dujących zaczerwienienie i przyżegających, 7) wreszcie 
powodujących nadmierne zewnętrzne rozmiękczenie 
tych partii.
 W leczeniu hemoroidów ślepych (zamkniętych) 
mniejszą uwagę należy zwrócić na ilość zgromadzonej 
krwi, a większą na suchość kału i samego jelita, a także 
na przyczyny poprzedzające ich wystąpienie. Suchy kał 
bowiem, powstający na skutek niewłaściwej współpracy 
soków całego ciała, który wydaje krew gęstą, śluzową, 
albo, co się częściej zdarza, bardziej czarną/mroczną 
(jeśli wolno użyć takiego słowa) jest trudny do usunięcia 
aż do jelita prostego
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— jest tu bowiem powstrzymywany nową złożoną 
przeszkodą.  Na wewnętrznej powierzchni tego jelita 
jest mniej kosmków, jest ona gładka i często stward-
niała, śliska  od śluzu, jednocześnie ze swoich źródeł 
zbyt mało wypływającego, albo bardziej kleistego z 
powodu nadmiernego  naprężenia jelita i innych błę-
dów razem wziętych, mniej czy bardziej wynikających 
z niewłaściwego  trybu życia.
 W tym stanie niektórzy lekarze uznają upust 
krwi za pierwszą pomoc, dzięki któremu następuje 
poprawa  jakości soków organicznych, po której mogą 
realizować dalsze wskazania. — Ponieważ zdaje się, 
że jednak u tych chorych należy mieć na względzie 
raczej  zepsucie składników krwi, niż jej nadmierną 
ilość, uznałem przecięcie żyły za bardziej szkodliwe 
niż pożyteczne.
 Najpierw zatem troska lekarza powinna zmierzać 
do tego, aby przywrócone zostało swobodne krążenie 
krwi, jak w całym ciele, tak szczególnie w systemie żyły 
wrotnej.
 W spełnieniu tego, pierwsze miejsce zajmuje prze-
pis dietetyczny: polega natomiast na unikaniu przyczyn 
wywołujących chorobę, na wybieraniu pokarmów(q), 
które przywracają śliski stolec, a którymi są: szpinak, 
szczaw zwyczajny, endywia, sałata siewna, cykoria po-
dróżnik, szparag lekarski, niedojrzałe owoce, groch zwy-
czajny, korzeń marchwi dzikiej, owoce wiśni pospolitej, 
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gruszy, śliwy domowej, gotowane albo pieczone czy su-
rowe, byleby tylko były dojrzałe — różne zupy warzyw-
ne kwaskowate, okrasy do chleba rozrzedzone, słowem 
wszystkie te, które nie powodują gazów jelitowych.
 W naprawianiu środowiska jelita prostego postę-
pujemy podobnie jak w leczeniu innych chorób, zaczy-
namy leczenie po wystąpieniu pierwszych objawów, ale 
jeśli wybrany sposób leczenia nie przyniósłby rezultatów, 
należy zastosować inne środki. Zdarza się bowiem zwil-
żanie [jelita] wlewami doodbytniczymi i ich powtarza-
nie; (r) choć często bardziej szkodzą niż pomagają. Lecz 
jeśli już obciążenie (albo raczej suchy kał) jelita grubego 
w jakiś sposób zostało przez nie poruszone i rozmięk-
czone, to wypróżnienie łatwo nastąpi pod wpływem 
łagodnych solanek/soli i środków zwilżających, choć 
wcześniej nie spowodowały tego silne środki przeczysz-
czające i żywiczne.
 Prócz tego istnieją środki rozpuszczające połączone  
ze zmiękczającymi [kał], które koniecznie powinny  być 
wykorzystane do pomocy choremu, należą do nich przede 
wszystkim: wyciąg z trawy, mniszka, sok z marchwi, kwas 
winowy, soda, kamień winny, który to środek,  jeśli jego 
stosowanie byłoby zasadne, powinien mieć pierwszeństwo 
przed innymi i zastosowany tak, jak zalecał  Hildebrand; 
sól moczopędna, octan potasu, a także i siarka.  Należy 
je stosować, o ile [pacjent] nie ma gorączki, pierwsze 
drogi  są czyste [primae viae sunt purae – org.], a chory  
nie jest przepełniony nadmierną ilością krwi, gdyby 
zaś było odwrotnie,  muszą być zastosowane zupełnie

Rozprawa inauguracyjna medyczno-praktyczna o guzach krwawniczych w ogóle...

(r) Ephem: Nat: Cur: Dec. III, Ann:11. Obs: 197.
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inne [medykamenty] dla rozporządzenia ciałem cho-
rego. — I wtedy nie powinny być lekceważone środki 
miejscowe, łagodzące albo rozpuszczające. — Jeśli guz-
ki żylakowate, powodują znaczące dolegliwości w jelicie 
prostym, szczególnie po wypróżnieniu, chory powinien 
częściej przemywać odbyt zimną wodą przy pomocy 
gąbki, albo stosować okład z zimnej wody pomieszanej 
z octanem ołowiu, który powinien być przykładany na 
miejscach nabrzmiałych i często usuwany. Przy wielkim 
natomiast guzie, bólu i dosyć długotrwałej dolegliwości 
tych partii, niech będą aplikowane środki rozmiękcza-
jące, tak zwane łagodzące itd., jak: maść z pomady ma-
słowej, masło kakaowe. Jeśli napięcie i bóle przy odbycie 
nie ulegną zmniejszeniu, wtedy do zmiękczających nale-
ży dołączyć przeciwbólowe; przeto ponad wszystkie po-
winny być przedkładane kataplazmy z miękiszu chleba, 
wyciąg z krokusa, albo środek polecany jako Akenside.
 Weź olbrotu 1 uncję, wyciągu wodnego opium 
pół drachmy, niech powstanie na wolnym ogniu maść 
z wystarczającą ilością olejku migdałowego, którą chore 
miejsce należy smarować trzy razy w ciągu doby.
 Jeżeli te środki nie wystarczyłyby, u człowieka 
skądinąd  ruchliwego, pełnego soków, silnego i udrę-
czonego swędzeniem, a także nieznośnym bólem przy 
ujściu odbytu, szumem w uszach, krwotokami z nosa, 
zawrotami głowy, bólem lędźwi; zaleca się nacięcie żyły, 
czego najczęściej wymaga zwiększona objętość krą-
żącej krwi, którą rozpoznajemy po pełniejszym tętnie; 
i przez nacięcie  żyły po przywróceniu swobodniejsze-
go krążenia  krwi rozpraszają się w końcu rozluźnione  
pozostałe  więzy, powstałe z kleistości krwi.
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Niekiedy nie ma żadnego ogólnego wskazania do 
upustu  krwi, a jeśli zaleca się go jedynie z powodu za-
stojów powstałych  przy odbycie, jest zwykle pozbawiony 
spodziewanego  efektu.
 Często bowiem żylaki odbytu są do tego stopnia 
nabrzmiałe od krwi i napięte, że środki rozluźniające 
i zmiękczające podawane do wewnątrz nie przynoszą 
żadnej pomocy; stąd mimo braku nadmiaru objętości 
krwi krążącej powraca się do puszczenia miejscowego 
krwi.
 A ponieważ, szczególnie przy rozważaniu sposo-
bu usunięcia krwi z nabrzmiałych naczyń w miejscu 
dotkniętym dolegliwością i przy próbie odpowiedzi na 
pytanie, czy kurczą się, należy  wszak zastanowić się, 
czy u cierpiących z powodu guzów należy zarządzić 
przystawienie  pijawek czy nacięcie.  
 Rady lekarzy w tej sprawie różnią się: jedni (s) 

bowiem  wolą pijawki, inni nacięcie, jedni i drudzy 
wspólnie zapowiadają pomoc. — Przy rozwiązywaniu 
tej wątpliwości, przeto, o ile może to się stać, sądzę, że 
zawsze należy mieć na względzie stan żył.
 Jeśli mianowicie zauważy się stwardnienie nie 
tylko  w skórze, lecz w samych żyłach, przeciwstawia 
się ono zastosowaniu pijawek, które nie mogłyby 
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przez nie przeniknąć, albo jeśli gęsta krew rozciągałaby 
guzy i napełniałaby je, wtedy bezsilne pijawki bardziej 
podrażniałyby, niż byłyby pomocne; zatem raczej szuka  
się pomocy przy użyciu lancetu, którym taki guz jest 
nacinany,  a gęsta krew odprowadzana.
 Jeśli jednak skóra w okolicy odbytu i nabrzmia-
łe żyły byłyby miękkie, pijawki w ilości dziesięciu lub 
więcej,  umieszczone w odpowiednim miejscu i kilka 
razy (według potrzeby) powtarzane, bez trudu ewakuują 
krew.
 Ilekroć guzki sterczące z wewnętrznej bło-
ny jelita  prostego bardziej i bardziej są rozciąga-
ne, i ilekroć  chory  jest nakłaniany do oddania stolca, 
tylekroć  jeden  czy drugi z nich jest wypychany z odbytu 
na zewnątrz tak, że przez jakiś czas zwisa na zewnątrz, 
i przy nacisku  powoduje  ból; dopóki wreszcie nie cof-
nie się ponownie do wnętrza jelita prostego. Guzy te 
szczególnie przez błędy uczynione w diecie, nadużycia 
pokarmów rozgrzewających,  aromatycznych przypraw,  
dużej ilości  napojów, mocnego piwa, szlachetnego 
wina, długotrwałego zatrzymania stolca, nadmierne-
go siedzenia  na bardzo miękkich i rozgrzewających 
siedzeniach, jazdy konnej, a także miłości cielesnej; 
częściej z jelita prostego wydane, nierzadko powodują 
największe bóle i nabrzmienia.  — Gdy one zwiększa-
ją się, chorzy powinni  wystrzegać się nieumiarkowania 
i niewłaściwej diety. U posiadających nadmierną ilość 
krwi krążącej należy natomiast zarządzić nacięcie żyły 
i przyjmowanie  środków chłodzących wyprowadzają-
cych stolec.
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 Ponieważ zdarza się także, że dopóki tylko jeden 
czy drugi guz żylaków wewnętrznych, wychodzi z odby-
tu pomiędzy wypróżnieniami, zwieracz jelita prostego 
kurczy się, zwęża je i jakby więzi; po uczynieniu cze-
go sprawia ból nie do zniesienia, wywołuje bardzo silną 
gorączkę, dla której złagodzenia krew natychmiast musi 
być upuszczona z żyły, a każdy objaw gorączki zapalnej 
powinien koniecznie zostać potraktowany okładami roz-
luźniającymi.
 Jeśli w końcu ból stanie się łagodniejszy, a na-
brzmienie bardziej miękkie, guzy mogą zostać odpro-
wadzone, albo przez delikatny ucisk, albo samoistnie 
zostaną zniszczone.
 Nie rzadko jednakże te wszystkie środki nie wy-
starczają do rozproszenia choroby i oddalenia bólu, 
i nie chronią przed powstaniem ropnia; po jego powsta-
niu lekarz  musi pomyśleć o właściwym przekształceniu 
zebranej  ropy, a następnie zbadać dokładnie miejsce 
i znaleźć właściwe środki pomocy do jego zmiękczenia.
 Leczenie zwykle jest łatwe, jeśli ropień powstaje 
na brzegu odbytu, trudniejsze jeśli przenika głębiej do 
jelita prostego. — W tych miejscach bowiem tak, jak 
zbadanie i zastosowanie pomocy jest niestety mniej do-
kładne, tak również nacięcie i ewakuacja ropy przyspa-
rza licznych kłopotów — często w tych miejscach ropień 
jeszcze nie dojrzały, powinien zostać otwarty, ponieważ 
nie tylko dokucza bardzo silnym bólem, lecz dłużej po-
zostając w ukryciu czyni ropę ostrą i gryzącą, a także 
daje okazję do wystąpienia owrzodzeń; ze względu na 
mocne i ścisłe połączenia tkanek i jakby stwardnienia
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tych partii, ropnie zmieniane są we wrzody, częściej 
zanieczyszczone i stwardniałe, które o ile nie zostaną 
otoczone właściwą troską i pomocą, później nie są za-
mykane prawidłową blizną, i łatwo ulegają zwiotczeniu, 
jeśli są zmiękczane nadmiarem zlecanych [przez leka-
rza] środków, sztywnością i stwardnieniem naczyń, jeśli 
zostały podrażnione zbyt dużą ilością środków ściągają-
cych.  
 Kiedy guzy krwawnicze powiększają się i zamy-
kają zebraną krew, nie można ich rozwiązać żadnymi 
okładami, powinny być otwarte lancetem(t) i uwolnione 
od zgromadzonej krwi. Tą metodą często skompliko-
wane guzy bardzo łatwo i szybko są usuwane, zwłasz-
cza jeśli przez kilka dni do pomocy są wykorzystywane 
okłady z ziół rozpraszających(u) i jednocześnie wzmac-
niających. 
 Jeśli natomiast błony tych guzów byłyby zbyt grube 
i już stwardniałe, najlepiej będzie wyciąć je, a świeżą ranę 
całkowicie wyleczyć; ale nie należy otwierać wszystkich 
jednocześnie, lecz jeden czy dwa, a te, które mniej doku-
czają pozostawić choremu. Dalej, po upływie pewnego 
czasu, kiedy chory będzie zdawał czuć się dobrze, tak-
że od pozostałych będzie mógł zostać uwolniony, szcze-
gólnie gdy żadna korzyść nie została zauważona przez 
taki upływ. — Niekiedy po takich operacjach (zwłasz-
cza gdy sprzyjałyby skazom, albo szkorbutowym, albo 
gruźliczym,  albo wenerycznym) pozostawanie wrzodów
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jest rzeczą powszechną — (w) te także, ponieważ są 
w brudnym miejscu, trudniej są oczyszczane i niejed-
nokrotnie dają okazję do powstania zatok i przetok przy 
odbycie, o ile lekarz w oczyszczaniu wrzodów nie będzie 
dokładny i rozważny.
 Tą metodą leczenia, wobec różnych skłonności 
chorych rozmaicie zarządzoną, często hemoroidy ule-
gają rozproszeniu do tego stopnia, że żyły żylakowe 
i niekiedy guzy znacznie zmniejszają swoją wielkość. — 
Chorzy natomiast powinni być napominani, aby póź-
niej tak kierowali sposobem życia, by przeciwstawili się 
przyczynom, wzbudzającym hemoroidy na nowo.  

T E Z Y

1. Nie każda krew wychodząca z odbytu powinna być 
poczytywana za żylakową.
2. Nieprawdą jest to, w co powszechnie się wierzy, że 
jaja robaków mieszkających w ciele są wprowadzane 
z zewnątrz jedynie przez jedzenie i picie.
3. Nie podaje się żadnego objawu, który można by na-
zwać znamiennym dla gorączek żółciowych. 
4. Gorączki przerywane łatwo odróżnia się od niektó-
rych wtórnych.
5. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy zapaleniem płuc 
a zapaleniem opłucnej.

Tłumaczyła: Katarzyna Surdyk
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