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Historia onkologii
Poglàdy lekarzy staro˝ytnych na przyczyn´, przebieg i leczenie raka
Jan Lachs
The opinions of ancient physicians on the cause, course and treatment of cancer

Hipokrates
Wychodzàc z zapatrywania, ˝e dziÊ, gdy pod wzgl´dem
etyologii raka jeszcze si´ znajdujemy w okresie teoryi,
a wyniki lecznicze nie sà zbyt pocieszajàce, a mo˝e nawet nie du˝o lepsze od tych, jakie osiàgn´li greccy lub
rzymscy nasi poprzednicy, których wiedzà nie mamy powodu pogardzaç, postanowi∏em rozglàdnàç si´ po ich pismach. OkolicznoÊç zaÊ ta, ˝e w ostatnich czasach przystàpiono z pewnem wyt´˝eniem do studyów nad tem strasznem cierpieniem, mo˝e byç tak˝e jednym z powodów do
og∏oszenia tych kilku uwag, gdy˝ ciàg∏oÊç historyczna uwa˝amy za koniecznà w ka˝dym kierunku badaƒ naukowych. Rozpoczynajàc nasz przeglàd od medycyny greckiej, zaczynamy oczywiÊcie od zbioru pism Hipokratesa.
W tej dla badaczy bogatej kopalni spotykamy si´ z kilku
ust´pami, z których niezbicie wynika, ˝e autorowie tego
zbioru mieli niejednokrotnie sposobnoÊç spostrzegaç raka,
˝e wyrobili sobie pewne prawid∏a co do przyczyn jego powstawania, przebiegu i leczenia.
Co si´ tyczy przyczyn powstawania raka, to z dzie∏
Hipokratesa wynika, ˝e szuka∏ on jej przedewszystkiem
w nadmiernem gromadzeniu si´ w ustroju z∏ych soków,
a wi´c takich, które powinny byç wydalone. Tem nale˝y
t∏ómaczyç, ˝e Hipokrates poda∏ nam z ma∏ymi wyjàtkami
przypadki raka u kobiety, mianowicie raka sutki i macicy,
a wi´c narzàdów, odgrywajàcych wa˝nà bardzo rol´ w ˝yciu
kobiety, gdy˝ na tych dwóch przyk∏adach móg∏ najdobitniej
wyt∏ómaczyç swoje przypuszczenia, nie popadajàc sprzecznoÊç ze sobà. By zrozumieç jego teorye powstawania raka,
musimy sobie uprzytomniç, w jaki sposób on t∏ómaczy∏
powstawanie miesiàczki. Wed∏ug Hipokratesa miesiàczka nie jest niczem innem, jak tylko oczyszczaniem si´
ustroju niewieÊciego, wynikajàcem z natury jego budowy.
Tkanki bowiem sà u kobiety mniej zbite, ani˝eli u m´˝czyzn i skutkiem tego przychodzi bardzo ∏atwo u pierw-
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szych do dyffuzyi z przewodu pokarmowego i do nast´powego gromadzenia si´ soków w tkankach [1]. Takie gromadzenie si´ soków jest tak d∏ugo prawid∏owem, jak d∏ugo si´ odbywa w granicach fizyologicznych. Nadmiernemu
gromadzeniu si´ ich zapobiega miesiàczka. W czasie cià˝y
kobiety nie miesiàczkujà, i mimo to nie przychodzi u nich
do szkodliwego nadmiaru. Cz´Êci bowiem tych soków,
które w stanie nieci´˝arnym odchodzà co miesiàc z krwià
miesiàczkowà, zu˝ywa p∏ód na swoje od˝ywienie [2] podczas gdy druga cz´Êç gromadzi si´ w sutkach, przechodzàc
w pokarm [3]. W czasie po∏ogu wydziela si´ znowu nad-

Ryc. 1. Strona tytu∏owa pierwszego wydania pracy dr. Jana Lachsa
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miar z odchodami po∏ogowymi, a w czasie karmienia –
z pokarmem, podawanym oseskowi. Je˝eli zaÊ miesiàczka
z jakichkolwiek powodów zatrzymuje si´, natenczas
w ustroju kobiecym przychodzi do rozmaitych nast´pstw,
a mi´dzy innemi i do obrz´ku sutek. Wskutek takich zaburzeƒ powstajà rozmaite guzki, które czasem zamieniajà
si´ w raka. Poniewa˝ zaÊ kobiety w podesz∏ym wieku nie
majà wi´cej miesiàczki, z tego te˝ powodu u nich najcz´Êciej rak wyst´puje [4]. Gdy zaÊ narzàdami, na które miesiàczka, a zw∏aszcza jej brak najbardziej wp∏ywajà, sà sutki
i macica, gdy˝ one pozostajà w Êcis∏ym ze sobà zwiàzku,
stàd pochodzi, ˝e te narzàdy sà najbardziej nara˝one na
dostanie raka. Tak wi´c mielibyÊmy ju˝ dwie najwa˝niejsze
przyczyny tego strasznego cierpienia, t.j. nadmiar soków
i podesz∏y wiek. Do tych przybywajà jeszcze inne, przedewszystkiem cierpienia macicy, a mianowicie wypadanie
stwardnia∏ej macicy [5]. Co tu nale˝y uwa˝aç za przyczyn´
pierwotnà raka, czy wypadanie macicy, czy te˝ ju˝ samo jej
stwardnienie, b´dàce nast´pstwem przebytego zapalenia,
to mo˝emy rozstrzygnàç jedynie na podstawie domys∏ów.
W pismach Hipokratesa spotykamy si´ dwa razy z powy˝szem twierdzeniem. Obydwa razy wspomina on i o wypadaniu i o stwardnieniu samej macicy. Lecz ani razu nie
zaznacza, ˝eby w razie podejrzenia lub rozpoznania nowotworu leczenie rozpoczynano od odprowadzenia wypadni´tego narzàdu, lub te˝ ˝eby usi∏owano go wogóle odprowadziç. Owszem, z pewnym naciskiem radzi leczyç zapalenie samej macicy Êrodkami ∏agodzàcymi tak, ˝e jako
najprawdopodobniejsze pozostaje przypuszczenie, ˝e nie
zmian´ w po∏o˝eniu, lecz cierpienie dawniej przebyte uwa˝a∏ za przyczyn´ nowego.
Obok cierpieƒ, które sà w stanie spowodowaç rozwój
raka, mo˝na go jeszcze wznieciç Êrodkami dra˝niàcymi;
dlatego lekarz, nienale˝ycie leczàcy, mo˝e przyczyniç si´
w znacznym stopniu do jego powstania [6].
Cierpienie to mo˝e wyst´powaç w rozmaitych narzàdach. Hipokrates wspomina o raku prze∏yku, sutków,
macicy, odbytnicy i o raku utajonym. Zdaje si´ jednak,
˝e i on rozró˝nia∏ miejsca, w których nowotwór najch´tniej umiejscawia si´. O raku prze∏yku [7] wspomina bowiem tylko raz; o raku sutków [8] trzy razy, macicy [9]
dwa razy, trzy razy o raku utajonym [10] i raz wreszcie
o raku odbytnicy [11]. Z tego wnoszàc, nale˝a∏oby przyjàç,
˝e najcz´Êciej spotyka∏ si´ on z rakiem macicy, z rakiem
utajonym i z rakiem sutków.
Co si´ tyczy rodzajów cierpienia tego, to spotykamy
si´ w zbiorze pism Hipokratesa z dwom, a mianowicie
z jawnymi, podpadajàcymi zmys∏owi wzroku i z utajonymi,
które tylko dotykiem sà wybadalne. Co nale˝y przez raka
utajonego pojmowaç, mo˝na jedynie rozstrzygnàç na podstawie domys∏ów i z komentarza Galena do aforyzmów
Hipokratesa. Zastawiajàc si´ nad guzkami skórnymi, przychodzi Hipokrates do przekonania, ˝e one cz´Êciej powstajà u dzieci ma∏ych, rzadziej u dzieci doros∏ych, a najrzadziej w wieku dojrza∏ym. Guzki te u dzieci przechodzà
cz´sto w ropienie, a u doros∏ych spotykamy si´ cz´sto
z rozwojem w nich raka. Tymi guzkami ropiejàcymi u ma∏ych dzieci cz´sto bywajà zmienione gruczo∏y ch∏onne.
Je˝eli zaÊ u doros∏ych zamiast ropnia powstaje w tem sa-

Ryc. 2. Hipokrates z Kos (460-377 p.n.e.)

mem miejscu rak, to najbli˝szem prawdy b´dzie przypuszczenie, ˝e wtedy idzie o raka gruczo∏ów i to pierwotnego
lub nast´powego. ˚e rzeczywiÊcie tak nale˝y pojmowaç t´
spraw´, mo˝e byç dowodem Galen, który, komentujàc
twierdzenie Hipokratesa, rozró˝nia dwa rodzaje raka utajonego, tj. po∏o˝onego g∏´boko lub te˝ bardziej powierzchownie [12].
Objawy cierpienia sà rozmaite, zale˝nie od okolicy
niem zaj´tej. Jak si´ objawia rak prze∏yku, tego Hipokrates
nie podaje, wspominajàc tylko mimochodem o jedynym tego rodzaju przypadku, jaki widzia∏. Dok∏adnie opisuje natomiast objawy, zapowiadajàce powstanie raka sutków,
oraz towarzyszàce przez ca∏y czas jego trwania. Objawy
te sà nast´pujàce: gorzki smak w ustach i uczucie, ˝e
wszystkie pokarmy sà gorzkie, niemo˝noÊç spo˝ywania
wi´kszych iloÊci pokarmów z powodu sk∏onnoÊci do wymiotów, wzrok staje si´ sztywny i s∏abnie, nos schnie, a chora doznaje uczucia takiego, jakgdyby zmys∏ w´chu t´pia∏;
woskowina w uszach wysycha i twardnieje, pami´ç s∏abnie
i wyst´pujà bole, rozpromieniajàce si´ ku krtani i ∏opatkom; brodawka sutkowa kurczy si´ i wydziela czasem krew
[13], a jednoczeÊnie chorej dokucza pragnienie [14]. Przy
bli˝szem badaniu chorej, mo˝emy wyszukaç tak˝e przyczyn´ choroby, a mianowicie zamkni´te ujÊcie maciczne, co
pociàga za sobà w´drówk´ krwi miesiàczkowej do sutków.
Sutki i obj´toÊç brzucha powi´kszajà si´, a badajàcy mo˝e
doznaç z∏udzenia, ˝e one wype∏nione sà pokarmem i u kobiety rozpoznaç cià˝´ [15]. Z∏udzenie to mo˝e trwaç jedynie a˝ do siódmego lub ósmego miesiàca rzekomej cià˝y,
gdy˝ w tym czasie wiotczejà i malejà sutki, obj´toÊç brzucha si´ zmniejsza, a w sutkach tworzà si´ twarde, rozmaitej
wielkoÊci guzki, które nie ropniejà, lecz rakowaciejà.
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Inne objawy daje rak macicy. Przy badaniu mo˝na si´
przedewszystkiem z tem spotkaç, co spowodowa∏o cierpienie, t.j. ze stwardnieniem macicy samej, a nast´pnie tak˝e
i gruczo∏ów pachwinowych. Chore zaÊ doznajà uczucia
pieczenia w okolicy sromu, a to ka˝e podejrzewaç poczàtek cierpienia [16].
Rakowi odbytnicy towarzyszà bóle w brzuchu, czasowa niemo˝noÊç oddawania stolca i wiatrów, wzd´cie brzucha, goràczka i dreszcze [17]. Objawów rozpoznawczych
dla raka utajonego, prócz tego, ˝e tworzy on guzki, nie podaje Hipokrates ˝adnych.
Co si´ tyczy przebiegu cierpienia i niebezpieczeƒstwa, jakie z powodu niego grozi ustrojowi dotkni´temu,
to nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e autorowie zbioru pism Hipokratesa zdawali sobie z niego spraw´ jak najdok∏adniej. Czasu jego trwania wprawdzie nie znajdujemy nigdzie podanego. Natomiast wspomniano w kilku miejscach, ˝e towarzyszy ono choremu a˝ do Êmierci [18],
jakote˝ nie mniej, ˝e ono samo cz´sto Êmierç powoduje
[19]. Taki wynik nie jest jednakowo˝ koniecznym, gdy˝
zdarza si´, wprawdzie nie zbyt cz´sto, ˝e chorzy mogà
wyzdrowieç. Hipokrates wspomina tylko o jednym takim
chorym, którego mu si´ uda∏o wyrwaç Êmierci odpowiedniem leczeniem. By∏ to ten chory, u którego wystàpi∏ rak
prze∏yku. Dlatego te˝ nie nale˝y chorych takich zaniedbywaç, lecz bacznà trzeba na nich zwracaç uwag´, by
nie straciç tego czasu, kiedy si´ jeszcze da coÊ zrobiç. Tym
najodpowiedniejszym czasem jest sam poczàtek cierpienia. Zadanie, jakie wtedy przypada w udziale lekarzowi,
jest jednem z najwa˝niejszych, gdy˝ nie cz´sto mo˝e on
pod∏ug Hipokratesa w tak znacznym stopniu choremu
dopomódz, jak znowu z drugiej strony nienale˝ytem leczeniem zaszkodziç. Leczenie jest wprawdzie mozolne, lecz
wyleczenie nie jest wykluczone [20]. W pierwszym rz´dzie Hipokrates jest za leczeniem przyczynowem i radzi je
rozpoczàç wczeÊnie, gdy˝ starania lekarza mogà byç
w póêniejszym okresie nadaremne [21]. Wychodzàc z zapatrywania, ˝e rak sutka lub macicy wyst´puje z powodu
zatrzymywania si´ w ustroju nadmiaru soków, stara si´
przedewszystkiem odpowiednimi Êrodkami wywo∏aç miesiàczk´, a gdy te soki same odchodzà, jak to ma miejsce
przy raku sutka, gdzie one si´ wylewajà przez brodawk´,
nale˝y ich odp∏yw u∏atwiç, a nigdy go nie wstrzymywaç, by
chorych nie nara˝aç przez to na niechybnà Êmierç. Gdzie
zaÊ zapalenie dawne chorob´ spowodowa∏o, nale˝y i temu
wskazaniu przyczynowemu zadoÊç uczyniç. W tym celu
mo˝na u˝yç dwojakiego rodzaju Êrodków, t.j. chirurgicznych, a mianowicie przy˝egania i lekarstw, odpowiednio
przyrzàdzonych. Pisma Hipokratesa wspominajà o przy˝eganiu jeden tylko raz z powodu raka prze∏yku. Wynik
uwieƒczy∏ tym razem dzie∏o lekarza. Z leków nale˝y
przedewszystkiem unikaç Êrodków ostrych, dra˝niàcych,
gdy˝ nimi osiàga si´ cz´stokroç wcale niepo˝àdane pogorszenia choroby, lub te˝ si´ nawet wznieca powstanie
raka tam, gdzie go poprzednio nie by∏o [22]. Dlatego nale˝y byç bardzo ostro˝nym w wyborze Êrodków leczniczych. Czyniàc zadoÊç wskazaniu przyczynowemu i chcàc
wywo∏aç miesiàczk´ tam, gdzie jej przypisywa∏ pewne
w tym kierunku znaczenie, podawa∏ leki, sprowadzajàce

krwawienia, Êrodki wymiotne, czyszczàce, ga∏ki pochwowe,
zaleca∏ wykadzanie pochwy, parówk´ [23] i kàpiele pe∏ne.
Wszelkimi tymi lekami mo˝na by∏o osiàgnàç po˝àdany
skutek jedynie w poczàtkowym okresie choroby i w dodatku jeszcze tam, gdzie lekarz nie mia∏ przed sobà raka utajonego. Skoro zaÊ wyleczenie tej postaci cierpienia jest
ju˝ z góry wykluczone, nale˝y raczej prób zaniechaç, gdy˝
w przeciwnym razie przyspiesza si´ Êmierç przez dra˝nienie cz´Êci schorza∏e [24]. Wyjàtek pod tym wzgl´dem stanowi tylko rak utajony sutka i to jeszcze w poczàtkowym
okresie [25].

Celsus
D∏ugi okres czasu od Hipokratesa do Celsusa nie przeszed∏ bez zaznaczenia pewnego post´pu, je˝eli nie pod
wzgl´dem zapatrywaƒ na przyczyn´ raka, to przynajmniej
pod wzgl´dem jego leczenia. Dowodem tego mo˝e byç
to, co Celsus opowiada o swoich poprzednikach, mianowicie, ˝e oni wypalali lub nawet no˝em wycinali cz´Êci, zaj´te przez nowotwór „quidam ferro adusserunt: quidam scalpello exciderunt” [26]. Wynika∏oby stàd, ˝e rak wyrobi∏ sobie ju˝ dawno prawo obywatelstwa nale˝enia do chorób,
nad któremi piecza raczej chirurgowi przypaÊç powinna.
Ostro˝niejszym jest Celsus w wypowiadaniu swoich poglàdów na przyczyny sprzyjajàce powstawaniu raka. Je˝eli
Hipokrates wielokrotnie i przedewszystkiem wini z∏e soki,
to przeciwnie Celsus nie powiada nigdzie nic pewnego
pod tym wzgl´dem. Tu i ówdzie pozwala nam si´ tylko
domyÊlaç, ˝e bliznom, powstajàcym po ranach chirurgicznych [27], oraz lekom dra˝niàcym przypisuje win´ wywo∏ywania raka. Obydwóch tych czynników etyologicznych
nie uwa˝a jednakowo˝ za bezpoÊrednià przyczyn´ raka,
lecz za takie, które przy odpowiedniem usposobieniu spowodowaç mogà bujanie tkanek. Przyczyna zaÊ w∏aÊciwa le˝y w samym usposobionym ju˝ do tego ustroju. Dlatego
te˝, mówiàc o operacyach plastycznych nosa, warg, i ust,
przestrzega Celsus przed wykonywaniem ich u osób starszych, chorowitych lub wyniszczonych, u których istnieje
pewna sk∏onnoÊç do tego rodzaju cierpieƒ „neque simile
autem corpus, neque quod mali habitus est, neque in quo
difficulter ulcera senescunt, huic medicinae idoneum est
quia nusquam aut celerius cancer occupat, aut difficilius
tollitur” [29]. Z tego wynika∏oby, ˝e obok tamtych dwóch
przyczyn raka, rozró˝nia∏ jeszcze i inne, jak podesz∏y wiek
i wyniszczenie ustroju. Miejscami, w których si´ najcz´Êciej rak rozwija, sà policzki, nos, uszy, wargi i sutki kobiece, a z narzàdów wewn´trznych wàtroba i Êledziona [30].
Obok tych miejsc wyborowych zajmuje si´ Celsus jeszcze
rakiem jamy ustnej [31] i p´cherza moczowego [32].
Co rozumie przez raka jamy ustnej, trudno rozstrzygnàç. Prawdopodobieƒstwo jednak przemawia za tem, ˝e
ma na myÊli z∏oÊliwe nowotwory dziàse∏. Przypuszczenie to
wynika stàd, ˝e w rozdziale o raku jamy ustnej zajmuje si´
Celsus jedynie leczeniem dziàse∏. W ogóle rozdzia∏ odpowiedni u Celsusa dopuszcza dwojakie t∏ómaczenie. Dowodem tego mo˝e byç ta okolicznoÊç, ˝e ¸uczkiewicz [33]
oddaje w swojem t∏ómaczeniu Celsusa, s∏owo „cancer”
jako „zgorzel”. Na usprawiedliwienie swoje podaje ¸ucz-

Ryc. 3. Pierwsze wydanie dzie∏a Celsusa De Medicina (Florencja 1478)

kiewicz uwag´ Celsusa, w której przed przystàpieniem
do leczenia cierpienia nakazuje Celsus uwzgl´dniç ogólny
stan chorego, a w szczególnoÊci, czy od˝ywienie chorego
nie podupad∏o, gdy˝ wtedy nale˝a∏oby leczenie rozpoczàç od poprawienia ogólnego stanu. Prawda, ˝e ta uwaga
Celsusa nie przemawia przeciw pojmowaniu s∏owa „cancer” jako „zgorzeli”, lecz dlaczegó˝by ona mia∏a byç przeciw „rakowi”? Wszak i dziÊ zaczynamy niejednokrotnie –
a wcale nierzadko ograniczamy – leczenie raka od poprawienia stanu ogólnego chorego. A je˝eli Celsus zwraca na to uwag´, to musimy jedynie podziwiaç jego post´powe pod tym wzgl´dem stanowisko. Jako dowód zaÊ, ˝e
Celsus mia∏ tu na myÊli z∏oÊliwe nowotwory, mo˝e pos∏u˝yç to, ˝e porównywa leczenie ich z leczeniem podobnego
cierpienia warg, twierdzàc, ˝e w zaj´ciu warg, najwygod-

niej jest wyciàç miejsce zaj´te. Trudno zaÊ przypuÊciç, ˝eby Celsus przy zgorzeli, zw∏aszcza je˝eli nià mia∏o byç
cierpienie, jak twierdzi ¸uczkiewicz, zwane „stomacace” –
warg, przyst´powa∏ do wyci´cia. Dowodów przynajmniej
na to brak.
Co si´ zaÊ tyczy raka p´cherza moczowego, to na
podstawie tego, co Celsus pisze, nale˝y przyjàç, ˝e zna∏
przypadki raka ograniczajàcego si´ do p´cherza moczowego, lub te˝ takie, gdzie z p´cherza przechodzi∏ na pràcie
tak, ˝e w tym razie nale˝a∏o si´ uwa˝aç p´cherz jako narzàd pierwotnie zaj´ty.
Podobnie jak ust´p o raku jamy ustnej, daje powód
do myÊlenia i sprzeczek ten rozdzia∏, w którym Celsus
zastanawia si´ nad rakiem p´cherza moczowego. Skoro
jednakowo˝, tam przemawia wiele okolicznoÊci za tem, ˝e
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Celsus mia∏ na myÊli raka albo wogóle nowotwory z∏oÊliwe, to nale˝y odnoÊnie do tego drugiego rozdzia∏u przyznaç, ˝e w nim sà zebrane rozmaite cierpienia i ˝e raka
w naszem dzisiejszem poj´ciu mo˝e Celsus najmniej opisuje. Wprawdzie ta okolicznoÊç, ˝e cierpienie powsta∏o
po zabiegu chirurgicznym w samej ranie, przemawia tak
dobrze za rakiem. (Celsus wspomina o raku nosa, powsta∏em w ranie operacyjnej po zabiegu chirurgicznym
na tym narzàdzie wykonanym) jak i za innemi cierpieniami, np. za zgorzelà jak t∏ómaczy ¸uczkiewicz. Gdy jednakowo˝ Celsus twierdzi, ˝e cierpienie samo przez si´

przestaje w pewnym okresie choroby rozwijaç si´ i ˝e ono
nie przeszkadza zabliênieniu si´ rany, utworzonej sztucznie, nale˝y przypuszczaç, ˝e nie mia∏ tu na myÊli raka
w naszem dzisiejszem znaczeniu, lecz najprawdopodobniej
jakàÊ chorobà przyrannà.
Rakowi towarzyszà pewne objawy, które czynià jego
rozpoznanie zazwyczaj dosyç ∏atwem. Objawów tych jest
niema∏o. Jakkolwiek Celsus nie by∏ zwolennikiem szko∏y
metodycznej, to przecie˝ widzia∏ zmniejszanie si´ lub
zwi´kszanie napi´cia tkanek. Jedno lub drugie mo˝e towarzyszyç powstajàcemu rakowi, lecz ani jedno ani drugie

Ryc. 4. Rzymskie narz´dzia chirurgiczne
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nie nale˝y do sta∏ych i charakterystycznych dla tego cierpienia objawów. Dooko∏a miejsca tak zmienionego, nabrzmiewajàcego niejednostajnie, przypominajàcego czasem kszta∏tem szyszkownice i nie przesuwalnego, tworzà
si´ drobniutkie guzki. ˚y∏y w najbli˝szem sàsiedztwie wype∏niajà si´, robià wra˝enie jakby przyjmowa∏y kszta∏t
bardziej w´˝ykowaty, a barwa ich staje si´ bardziej sinà,
innym znowu razem bledszà w tym stopniu, ˝e trudno je
wogóle widzieç. Barwa miejsca schorza∏ego bywa czerwonà, lub te˝ bladà, zbli˝onà do barwy soczewicy. Dotkni´cie si´ raka sprawia jednym ból, podczas gdy innym
jest ca∏kowicie oboj´tne, gdy˝ na nie nie oddzia∏ywajà
[34]. Cierpieniu towarzyszy cz´sto wyniszczenie ustroju
[35]. Obok tych objawów, wyst´pujàcych ilekroç pojawia
si´ rak, istnieje jeszcze szereg innych, zale˝nych od miejsca lub narzàdu, zaj´tego przez nowotwór. Przy raku dziàse∏ np. wyst´puje w nich ból i chwiejà si´ z´by [36]; w zwyrodnieniu rakowatem p´cherza [37] wydziela si´ p∏yn
cuchnàcy, zmieszany ze skrzepami i strz´pami, w pachwinach i w odbytnicy wyst´puje ból, biodra twardniejà, wyprostowanie koƒczyn dolnych staje si´ trudnem, a chorobie towarzyszy cz´sto goràczka w po∏àczeniu z dreszczami. Gdy si´ cierpienie rozszerza na pràcie, wyst´pujà
w niem bóle, pràcie staje si´ czerwonem, brz´knie i twardnieje, wyst´puje bezsennoÊç i utrata si∏. Pod wzgl´dem
anatomicznym rozró˝nia Celsus trzy okresy w rozwoju
raka pierwszy okres charakteryzuje si´ stwardnieniem.
W miar´ dalszego trwania cierpienia, powstajà wy˝ej opisane guzy niewrzodziejàce, stanowiàce drugi okres choroby i przechodzàce w trzeci okres. Dla tego ostatniego rozró˝nia Celsus dwie formy, a mianowicie: wrzód rakowy
„ulcus” i póêniejszà, jako nast´pstwo dalszego rozpadu
„thymium”.
Rokowanie co do uleczalnoÊci cierpienia by∏o u Celsusa, o ile rzeczywiÊcie sz∏o o raka, co najmniej wàtpliwe,
jakkolwiek choroba ta wÊród odpowiednich warunków
˝ycia nie skraca. Wynika to ju˝ z tej okolicznoÊci, ˝e Celsus uwa˝a to cierpienie za mniej niebezpieczne, ani˝eli
wàglik (karbunku∏). Chorego na nowotwór, znajdujàcego
si´ w pierwszym okresie, mo˝na wyleczyç. Kiedy jednak
mamy do czynienia z pierwszym okresem, a kiedy z chorym w okresie drugim tego stanowczo bez próbnego leczenia nie mo˝na powiedzieç. Dobry lub z∏y wynik ma byç dla
lekarza jedynym dowodem, jakiego rodzaju zmiany mia∏
przed sobà. „discerne autem cacoethes, quod curationem recipit a carcinomate, quod non recipit nemo scire potest, nisi tempore et experimento” [38]. W ogóle mo˝e lekarz na
przebieg cierpienia i na czas trwania jego ogromnie wp∏ynàç. Rak nie leczony, ka˝e bez porównania lepiej wró˝yç, ani˝eli leczony nieodpowiednio lub Êrodkami dra˝niàcymi. Jako nieodpowiednie leczenie uwa˝a Celsus, zw∏aszcza w drugim okresie cierpienia, przedewszystkiem zbiegi
chirurgiczne, jak przypalanie ˝egad∏em lub wycinanie no˝em. Wyst´puje zaÊ Celsus przeciw stosowaniu tych zabiegów z tego powodu, ˝e pomimo nich cz´sto widzia∏ nawroty cierpienia, które Êmierç chorego sprowadza∏y. Jak
wi´c widzimy, zajmuje Celsus pod wzgl´dem leczenia raka stanowisko nie bardzo post´powe. Wyniki operacyjne
nie zadawalnia∏y go wcale, natomiast zadawalnia∏y go le-

ki, przy u˝yciu których chorzy doczekali si´ niejednokrotnie póênego wieku. Je˝eli wi´c mamy wierzyç podaniom
Celsusa, pozostaje tylko przypuszczenie, ˝e pod poj´cie
raka podporzàdkowywa∏ rozmaite cierpienia rozmaicie
przebiegajàce. W ka˝dym zaÊ razie staje si´ odpowiedni
rozdzia∏ dzie∏a Celsusa bardzo wa˝nym, gdy˝ dowodzi,
˝e jeszcze przed Celsusem w leczeniu raka nierzadko
uciekano si´ do zabiegów chirurgicznych.
W obec takich zapatrywaƒ poleca Celsus ca∏y szereg leków, które go nie zawodzi∏y. Wychodzàc z zapatrywania, ˝e jedynie w pierwszym okresie chorego uratowaç
mo˝na, ka˝e jak najwczeÊniej rozpoczàç leczenie. Poniewa˝ zaÊ nigdy nie mo˝na na pewno wiedzieç, który okres
cierpienia mamy przed sobà, dlatego nale˝y pos∏ugiwaç si´
empiryà. Dotkni´cie schorza∏ego miejsca lekiem przy˝egajàcym pouczy nas najpr´dzej i najpewniej z czem mamy do
czynienia. W pierwszym bowiem okresie choroby, spostrze˝emy znacznà ulg´ w póêniejszych zaÊ jedynie pogorszenie. Spostrzeg∏szy ulg´, mo˝emy przystàpiç do zniszczenia nowotworu, majàc przed sobà najodpowiedniejszy czas do zastosowania rozpalonego ˝elaza lub no˝a.
Gdy zaÊ leki przy˝egajàce powodujà widoczne pogorszenie, nie nale˝y ich nadal stosowaç, podobnie jak nale˝y zaniechaç i i zabiegów chirurgicznych. Najodpowiedniejszem b´dzie wtedy staraç si´ o z∏agodzenie rozmaitych
przypad∏oÊci, dokuczajàcych choremu. Najwi´kszà ulg´
doÊwiadczy chory po przy∏o˝eniu figi, plastra sporzàdzanego z olejku ró˝anego, zmieszanego z proszkiem naczynia, w którem kowale roz˝arzone ˝elazo studzà [39], lub
te˝ maÊci rozmi´kczajàcej i ∏agodzàco dzia∏ajàcej, w sk∏ad
której obok ˝ywicy drzewa terpentynowego, ∏oju byczego
i palonych dro˝d˝y wchodzà jeszcze lipo˝ywica i inne dodatki [40]. W bardzo póênym okresie mo˝na nowotwór
posypywaç proszkiem miedzianym, dopóki si´ nim nie
zniszczy wybuja∏oÊci [41].

Soranus i Moschion
Z natury rzeczy przypada∏aby teraz kolej na Soranusa
i na jego poglàdy o powstaniu i leczeniu raka. Soranus
poÊwi´ci∏ rakowi jeden rozdzia∏, a mianowicie dwudziesty
trzeci drugiej ksi´gi swojego podr´cznika dla po∏o˝nych
[42]. Obok tego rozdzia∏u jak wynika z jego napisu, zajmujàcego si´ wy∏àcznie rakiem, by∏ jeszcze wed∏ug wszelkiego prawdopodobieƒstwa – je˝eli na Moschionie polegaç
mo˝emy – i drugi rozdzia∏, w którym Soramus mia∏ sposobnoÊç wspominaç okolicznoÊciowo o zwyrodnieniu rakowatem. Mam tu na myÊli rozdzia∏ dwudziesty drugi
ksi´gi drugiej wspomnianego podr´cznika [43]. ˚aden
z dwóch wymienionych rozdzia∏ów nie doszed∏ nas niestety. Uzupe∏niç zaÊ obydwóch tych rozdzia∏ów lub przynajmniej do pewnego stopnia trafiç w tok myÊli Soranusa
na podstawie utrzymanych cz´Êci jego podr´cznika nie
mo˝na. Pewne uzupe∏nienie moglibyÊmy w tym kierunku znaleêç u Caeliusa Aureliana, który tak wiernie naÊladowa∏ Soranusa. Niestety i jego rozdzia∏y, odnoszàce
si´ do chorób kobiecych, zagin´∏y, a z nimi i to, co Soranus og∏osi∏ o raku; w dziele zaÊ o chorobach ostrych
i przewlek∏ych [44] nie wspomina o raku. Nie pozostaje

Ryc. 5. Tekst Soranusa z Efezu (98-138 n.e.) – r´kopis z X w.

wi´c nic innego, jak rozglàdnàç si´ nieco dok∏adniej w innym autorze, który równie pozosta∏ Seranusowi, tj. w Moschionie [45]. Nie wchodzàc bli˝ej w sprawy, czy dzie∏o jego mia∏o byç t∏ómaczeniem, czy te˝ plagiatem, lub nadzwyczaj wiernem tylko naÊladowaniem dzie∏a Soranusa,
mo˝emy Êmia∏o twierdziç na podstawie porównania utrzymanych rozdzia∏ów Soranusa z tem, co znajdujemy u Moschiona, ˝e co do zapatrywaƒ na raka mamy w Moschionie wiernie oddane zapatrywania Soranusa. Zastanowiç
si´ tu mamy nad dwoma rozdzia∏ami [46], majàc zawsze
na uwadze, ˝e Moschion mówi jedynie o raku macicy.
Co si´ tyczy przyczyn powstawania raka, nie wypowiada Moschion swego zdania. Tu nam jednak pomocnym mo˝e byç do pewnego stopnia sam Soranus. Drogà
wy∏àczeƒ mo˝emy bowiem dojÊç do wniosku, ˝e nie uznawa∏ nagromadzenia si´ nadmiaru soków. W zaufaniu swojem do natury nie przypuszcza∏ wogóle, by ona stworzy∏a
kobiet´ w ten sposób, ˝eby jej potrzebnem by∏o oczyszczanie si´. Skoro wi´c miesiàczka w ogóle nie jest potrzebnà
do utrzymania zdrowia, trudno wierzyç w szkody, wynikajàce z jej braku, a w dalszem nast´pstwie przypisywaç jej
brakowi wp∏yw na powstanie raka [47]. DomyÊlaç jedynie
si´ mo˝emy, ˝e Soranus uwa˝a wrzody macicy, jako usposabiajàce jà do osiedlania si´ w niej raka. Innych przyczyn nie mo˝na si´ nigdzie u Moschiona dopatrzeç.

Objawy, towarzyszàce cierpieniu, sà nast´pujàce: bole g∏owy, oczodo∏ów i karku; bole rozpromieniajàce si´ od
narzàdu zaj´tego ku cz´Êciom i narzàdom sàsiednim, a nawet i bardziej odleg∏ym, jak ku nerkom, ˝ebrom i p´pkowi. Bole te zwi´kszajà si´ zw∏aszcza przy oddechaniu,
które w ogóle jest utrudnione. Wyst´puje brak ∏aknienia,
a nawet i wstr´t do jedzenia, i co zatem idzie, ogólne wyniszczenie ustroju, dreszcze, zimne poty, brak snu, pewne
znu˝enie i przygn´bienie chorych. Z pochwy wydobywa si´
raz treÊç p∏ynna, cuchnàca, innym znowu razem krew lub
czarna posoka. Przedmiotowo mo˝na wybadaç guz twardy, je˝eli rak zajà∏ cz´Êç pochwowà, lub te˝ mo˝na go
czasem i nie znaleêç, gdy si´ rozwinà∏ w samej macicy.
Pod wzgl´dem anatomicznym rozró˝nia Moschion
raka wrzodziejàcego (cum vulnere) i takiego, który przebiega bez owrzodzeƒ. Nadto istnieje dla niego rak powierzchowny i ukryty. Jako kryteryum, czy mamy z jednym
lub drugim rodzajem cierpienia do czynienia s∏u˝y okolicznoÊç, czy on jest dla leków i dla palca lekarza przyst´pny, czy te˝ nie. W rozwoju guza istniejà dwa okresy,
mianowicie: okres rozrostu (accessio) i okres rozpadu
(dialimma). Obydwa te okresy ró˝nià si´ pomi´dzy sobà
bardzo znacznie objawami a poznanie ich jest konieczne
ze wzgl´du na pomoc, jakà w drugim razie przynieÊç mo˝na i nale˝y.
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Co si´ tyczy czasu trwania choroby i widoków dla
chorych, to z tego, co Moschion powiada, wynika, ˝e si´
bardzo pesymistycznie zapatrywa∏ na to cierpienie. Nigdzie nie wspomina o ˝adnym przypadku wyleczenia,
a najwy˝ej, co leczeniem osiàgnàç mo˝na, jest usuni´cie
niektórych przypadów bardzo przykrych dla chorych, oraz
pewne przed∏u˝enie ˝ycia. „si mulier in totum curari non
potuerit vel non gravissimis doloribus torquebitur, et sine
tormento diutius vivere potest” [48]. Leczyç nale˝y miejscowo i ogólnie. Wyjàtek pod tym wzgl´dem stanowi jedynie rak ukryty, który dla bezpoÊredniego leczenia nie jest
dost´pny. To te˝ nale˝y tego rodzaju chorym podawaç jedynie leki na wewnàtrz, gdy˝ lekarz, chcàcy bezpoÊrednio
zadzia∏aç na cz´Êç chorà, nie osiàgnie tego, a zadra˝ni jedynie i narazi na szkod´ sàsiednie cz´Êci zdrowe.
Leczàcy musi rozwa˝yç, czy ma do czynienia z rakiem wrzodziejàcym, czy te˝ nie i, co najwa˝niejsze –
w którym okresie nowotwór si´ znajduje. Dla pierwszego okresu charakterystyczne sà przypady ˝o∏àdkowo-jelitowe, jak wymioty i rozwolnienia, a obok tych i kaszel.
W drugim okresie ust´pujà te objawy, co przynosi chorym ulg´. Zadanie lekarza i kierunek jego dzia∏ania
okreÊlajà przedewszystkiem te przypady, domagajàce
si´ gwa∏townie usuni´cia. Nale˝y wi´c w okresie rozwoju nowotworu podawaç leki ∏agodzàce i Êciàgajàce,
a w miar´ potrzeby takie Êrodki, jak ciep∏y olejek ró˝any,
sok babki lub cykoryi i to sam lub zmieszany z winem,
w którem wygotowano liÊcie ró˝, koniczyn´ lub len. Leki te, jak i wiele innych, mo˝na podawaç wewn´trznie lub
te˝ odpowiednio przygotowane, przy∏o˝yç jako ga∏ki bezpoÊrednio na cz´Êç chorà. Obok leków poleca si´ przesiadywanie w parówce lub naparzanie, ograniczajàc dzia∏anie pary jedynie na cz´Êç chorà. W drugim okresie nale˝y chorego wzmacniaç. Teraz jest te˝ czas, kiedy nale˝y
przeprowadziç tak zwane leczenia „metasynkrytyczne”.
Leczenie to polega∏o w zasadzie na ca∏kowitej przemianie sk∏adników ustroju i przestworów i by∏o prawie wy∏àcznie dyetetycznem. Przyst´powano do niego zazwyczaj
po poprzedniem przygotowaniu chorych. Porzàdek zaÊ,
którego przestrzegano, by∏ tego rodzaju, ˝e rozpoczynano od postu ju˝ pierwszego dnia. Drugiego dnia wykonywali chorzy rozmaite ruchy, namaszczano ich i dawano
im do spo˝ycia trzecià czeÊç tego, co zazwyczaj spo˝ywali. Trzeciego dnia dodawano do tej porcyi znowu trzecià
cz´Êç, a podobnie i czwartego tak, ˝e chory tym sposobem wraca∏ do swej zwyk∏ej dyety. Po tej próbie przygotowawczej rozpoczyna∏o si´ w∏aÊciwe leczenie. Poczàtek stanowi∏ trzydniowy post, po którym chorzy zwolna,
bo ju˝ w ciàgu trzech dni wracali do tej iloÊci pokarmów, do jakiej byli przyzwyczajeni, przyczem nie szcz´dzono im rzeczy korzennych ostrych, jak kaparki, musztarda, niedojrza∏e Êliwki i cebula. Podczas tych trzech
dni dozwalano na wykonywanie ruchu i to tem energiczniejszego, im wi´cej spo˝ywano jad∏a. Gdy w ten sposób nie osiàgni´to po˝àdanego skutku, podawano chorych t.zw. kuracyji wymiotnej, do której ich przygotowywano przez podawanie wody w wielkiej iloÊci w ciàgu
jednego dnia i zalecanie pokarmów t∏ustych. Po trzylub czterokrotnem wymiotowaniu, pozwalano ofiarom

jeden dzieƒ odpoczywaç, poczem znowu im podawano
Êrodki wymiotne. Po tych przychodzi∏a znowu kolej na
spokój, podczas którego kazano chorym znowu spo˝ywaç
takie po˝ywki ostre, jak rzodkiew, musztarda, pieprz,
ocet itd. RównoczeÊnie stosowano baƒki, plastry smolne
itd. tak d∏ugo, dopóki nie wywo∏ano zaczerwienienia
skóry lub te˝ nacierano w tym celu skór´ sodà i kàpano
chorych [49].

Aretaeus [50]
Je˝eli w tem miejscu dajemy g∏os eklektykowi Aretaeusowi, zwolennikowi szko∏y pneumatycznej, lecz obdarzonemu zmys∏em bardzo krytycznym, to dzieje si´ to nie w tym
celu, ˝ebyÊmy chcieli przez to mniej wi´cej okreÊliç wiek
jego dzia∏alnoÊci i zaznaczyç nasze stanowisko w tej spornej sprawie, lecz czynimy to jedynie, trzymajàc si´ utartego ju˝ porzàdku.
Aretaeus zastanawia si´ nad rakiem jeden tylko raz
przy sposobnoÊci roztrzàsania chorób macicy [51].
Z okreÊlenia, jakie o cierpieniu tem poda∏ wynika, ˝e
rak jest wrzodem lub guzem twardym, stawiajàcym opór
wszelkim zabiegom, niszczàcym narzàd zaj´ty. Przyczynà
jego przynajmniej wtedy, gdy nagabuje cz´Êci rodne kobiece, bywajà wrzody, w poczàtkowych okresach cz´stokroç wcale niewinnie. T´ przyczynowoÊç nale˝y rozumieç
w ten sposób, ˝e Aretaeus rozró˝nia w rozwoju wrzodów macicy trzy okresy: w pierwszym okresie, polegajàcym jedynie na z∏uszczeniu si´ nab∏onka, nie majà one
˝adnego dla ustroju wa˝niejszego znaczenia, tembardziej, ˝e wydzielajà tylko nieznacznà iloÊç ropy. Przykrzejsze stajà si´ wrzody ju˝ w okresie drugim, kiedy
iloÊç wydzielajàcej si´ ropy staje si´ wi´kszà; a najprzykrzejsze i najniebezpieczniejsze w trzecim okresie, tj.
w okresie rakowacenia. Najwybitniejszà cechà tego okresu, jest wy˝erajàcy charakter wrzodu, który wydziela posok´ cuchnàcà i ˝ràcà; jest bolesny, powoduje zniszczenia
straszne w narzàdzie zaj´tym i wyniszczenie ogólne, goràczk´, uczucie strachu, a jednoczeÊnie nie okazuje dà˝noÊci do zagojenia si´ [52]. W miar´ d∏u˝szego trwania
choroby, wype∏niajà si´ ˝y∏y dooko∏a narzàdu zaj´tego,
cierpienie przenosi si´ na otoczenie, powodujàc i w niem
rozpad. Gdy forma raka jest guzkowata, natenczas niema
owej przykrej wydzieliny. Co si´ tyczy przebiegu raka,
to Aretaeus uwa˝a go za cierpienie nieco d∏u˝ej si´ wlokàce, co ju˝ z tego wynika, ˝e si´ nad niem zastanawia
w ksi´dze o chorobach d∏ugotrwa∏ych (de morbis diuturnis). Zresztà sam to wyraênie przyznaje, ˝e przebieg cierpienia jest dosyç powolny, lecz zawsze prowadzi do Êmierci. Czas trwania choroby zale˝y od rodzaju raka. Ju˝ z objawów, jakie towarzyszà dwom odmianom raka, wynika,
˝e inaczej przebiega rak wrzodziejàcy, a inaczej forma
jego guzkowata. Wydzielina bowiem posokowata, ˝ràca
i cuchnàca nie mo˝e pozostaç bez wp∏ywu na reszt´ ustroju, zw∏aszcza je˝eli si´ ma na myÊli, jak to czyni Aretaeus,
raka macicy. Dlatego te˝ rak wrzodziejàcy daje stanowczo
gorsze rokowanie, tak ze wzgl´du na bole, jak i na przebieg [53].
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Co si´ tyczy ostatecznego wyniku, to lekarz powinien zawsze z chwilà rozpoznania raka rokowaç
êle, gdy˝ cierpienie to powoduje bezwarunkowo Êmierç
chorego.
Co do stanowiska, jakie Aretaeus po rozpoznaniu
cierpienia wobec niego zajmuje, jesteÊmy niestety skazani na domys∏y, gdy˝ nas nie doszed∏ odpowiedni rozdzia∏
jego „sposobów leczenia chorób d∏ugotrwa∏ych”. Najbli˝szymi jednak prawdy b´dziemy, je˝eli przyjmiemy, ˝e Aretaeus zajmowa∏ stanowisko wyczekujàce. DoÊwiadczenie
go bowiem pouczy∏o, ˝e ju˝ ka˝de dotkni´cie cz´Êci schorza∏ej, jakote˝ nie mniej i stosowanie Êrodków leczniczych
powoduje znaczne bole, a w ka˝dym razie pogorszenie
[54].

Galen
Trudno nie pisaç o Galenie, gdy si´ zastanawiamy nad
pojmowaniem raka przez staro˝ytnych lekarzy. Wszak
niema, rzec mo˝na, ˝adnego zagadnienia lekarskiego lub
przyrodniczego, nad któremby si´ Galen bli˝ej nie zastanawia∏. Rakowi zaÊ poÊwi´ca tyle czasu i miejsca, ˝e szczegó∏owe zapoznanie si´ z jego poglàdami w tym kierunku
wymaga∏oby specyalnego studyum. To te˝ ograniczymy
si´ w notatce niniejszej jedynie do tych prac, które uwa˝amy za niezb´dne dla zrozumienia rzeczy. Jak wiele innych spraw lekarskich i przyrodniczych, bardzo trudnych
do zrozumienia i wyt∏ómaczenia, tak i ta nie przedstawia
dla niego trudnoÊci. Dla wyt∏ómaczenia przyczyny, przebiegu i leczenia cierpienia znajduje z ∏atwoÊcià teorye,
które mu poglàdy jego pozornie t∏ómaczà. Rola, która
Galen w ca∏ej swojej patologii sokom, a zw∏aszcza chorobliwej mieszaninie krwi, przypisuje, odgrywa i w tem jego
dziele niepoÊlednie znaczenie. Do takiej z∏ej mieszaniny
krwi przychodzi bardzo cz´sto z powodu niewydzielania
si´ soków niepotrzebnych ustrojowi. Najprostszym przyk∏adem tego stanu patologicznego jest brak miesiàczki
u osób, które miesiàczkowaç powinny.
Z wstrzymaniem si´ miesiàczki przychodzi do nagromadzenia si´ w ustroju czarnej ˝ó∏ci, która si´ staje
bezpoÊrednim bodêcem do wytwarzania si´ nowotworu
z∏oÊliwego. Bli˝szy proceder, towarzyszàcy powstawaniu
tego cierpienia, jest nast´pujàcy: Wàtroba jest narzàdem
wytwarzajàcym krew. Jak d∏ugo ona jest w stanie odpowiedzieç temu swojemu najwa˝niejszemu zadaniu, tak d∏ugo
czyni zadoÊç i drugiemu, niemniej mo˝e wa˝nemu t.j. wytwarzaniu ˝ó∏ci. ˚ó∏ç, wytworzonà przez wàtrob´, oczyszcza wÊród prawid∏owych warunków Êledziona. Gdy z jakiego powodu przychodzi do nagromadzenia si´ nadmiaru
soków, narzàdy wewn´trzne niszczejà i nie mogà wi´cej
odpowiedzieç swojemu zadaniu. Jednym z narzàdów, który z tego powodu bardzo szybko ulega zas∏abni´ciu, jest
Êledziona. Skoro tylko zmiany jakieÊ nieprawid∏owe we
krwi wyst´pujà, przestaje ona czyÊciç ˝ó∏ç. Poniewa˝ zaÊ
wàtroba jà nadal wytwarza, przeto przychodzi do nagromadzenia si´ jej nadmiaru we krwi. U takich chorych mo˝e sprowadziç popraw´ ogólnego stanu krwawienie np.
z guzków krwawnicowych.

Wracajàc jednak do powy˝ej obranego przyk∏adu, tj.
do miesiàczki, musimy powiedzieç, – rozwijajàc dalej tok
myÊli Galena, – ˝e poniewa˝ narzàdem stojàcym w najÊciÊlejszym zwiàzku z macicà sà sutki, dla tego u kobiet przychodzi najcz´Êciej do wytwarzania si´ w nich raka [55].
Lecz i sam nadmiar soków do wywo∏ania nowotworu cz´sto nie wystarcza. One muszà posiadaç w tym celu odpowiednie warunki fizykalne, a przedewszystkiem nale˝ytà
g´stoÊç, gdy˝ soki rzadsze sà w stanie sprowadziç jedynie wrzody [56]. Temperament ich musi byç suchy i zimny,
a o to nie trudno, skoro przychodzi do nagromadzenia
si´ czarnej ˝ó∏ci, dla której te w∏asnoÊci sà charakterystyczne [57]. WÊród tak korzystnych warunków powstaje
guz o powierzchni nierównej i stale si´ powi´kszajàcy
[58], którego nazwa pochodzi od podobieƒstwa, jakie okazuje do ˝ywego raka [59]. Miejsce, przez nowotwór zaj´te,
przybiera barw´ ciemnà tak, i˝ cz´sto robi wra˝enie, jak
gdyby si´ w niem toczy∏a sprawa zapalna. ˚y∏y w granicach zmienionych wype∏niajà si´ krwià i stajà si´ bardziej
w´˝ykowatemi [60]. Skóra cz´Êci zaj´tej napina si´ wi´cej,
ni˝ w warunkach prawid∏owych, cz´Êç odpowiednia staje
si´ twardszà, a nareszcie wytwarza si´ guz [61]. W miar´
dalszego rozwijania si´ sprawy chorobowej zachodzà
zmiany w guzie, które zale˝nie od tego, czy chorob´ spowodowa∏y wi´cej lub mniej ostre z∏e soki, wywo∏ujà owrzodzenia, lub te˝ ich nie wywo∏ujà [62]. Chorzy sami doznajà bolów i opadajà na ciele. Objawy te nie zawsze bywajà tak wybitne, jakkolwiek w najwi´kszej liczbie
przypadków stale si´ powtarzajà i nie sprawiajà dla tego
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Ryc. 7. Galen i Hipokrates – XIII-wieczny fresk w katedrze Anagni we W∏oszech

˝adnych trudnoÊci rozpoznawczych [63]. Czas trwania
cierpienia jest rozmaity. Samo przez si´ nie ust´puje ono,
lecz trwa a˝ d koƒca ˝ycia; leczone natomiast, a zw∏aszcza
w samych poczàtkach i nale˝ycie leczone daje si´ usunàç
[64. W ogóle z∏oÊliwoÊç cierpienia zale˝y od stopnia g´stoÊci, barwy soków i od narzàdu zaj´tego. Bardzo g´ste
i bardzo ciemne soki ka˝à pod wzgl´dem powrotu do
zdrowia êle wró˝yç [65]. Wyleczone przypadki raka nie
nale˝à u Galena wcale do rzadkoÊci, a popisuje si´, ˝e
cz´sto udawa∏o mu si´ usunàç nieszcz´Êcie, gro˝àce choremu. Co wi´cej! Nierzadko bada∏ soki tych chorych i stosowa∏ swoje zabiegi do wyniku badania [66].
Wiek, w którym si´ najbardziej na to cierpienie jest
nara˝onym, nie jest u Galena dok∏adnie oznaczony. Prawdopodobieƒstwo jednak przemawia za tem, ˝e lata powy˝ej 50 uwa˝a pod tym wzgl´dem za krytyczne. Wspominajàc bowiem o raku sutka powiada, ˝e dziwnemby by∏o,
gdyby chora taka nie przekroczy∏a 50-tego roku ˝ycia [67].
Nie mniej wa˝nà rol´ odgrywa∏a tu tak˝e p∏eç, a mianowicie kobiety podlegajà temu cierpieniu najcz´Êciej, co wynika ze sposobu, w jaki Galen t∏ómaczy powstawanie raka.
Narzàdem, w którym si´ rak najcz´Êciej rozwija, sà sutki
kobiece [68]. Obok nich wspomina Galen o raku podniebienia, nie okreÊlajàc bli˝ej, którà jego cz´Êç ma na myÊli,
dalej poÊladków, macicy [69] i pochwy [70]. Cz´Êci tu wymienione sà zdaje si´ temi, gdzie Galen najcz´Êciej si´
z rakiem spotyka∏. Nie ulega bowiem wàtpliwoÊci, ˝e wiedzia∏ o istnieniu raka w innych narzàdach, skoro twierdzi,
˝e niema wogóle narzàdu, w którymby si´ to cierpienie nie
mog∏o usadowiç [71].
Pod wzgl´dem anatomicznym istnia∏ dla Galena rak
przebiegajàcy jawnie lub w utajeniu. Utajonem bywa∏o

zwyrodnienie, ilekroç przebiega∏o bez owrzodzeƒ; w przeciwnym razie stawa∏o si´ jawnem.
Zadanie lekarza staje si´ wobec rozpoznawanego raka ci´˝kiem, gdy˝ obowiàzkiem jego jest nietylko chwilowo wyleczyç chorego i usunàç przykre cierpieniu towarzyszàce objawy, lecz tak˝e staraç si´ o zapobie˝enie nawrotom. Dlategoto potrzeba tu mo˝e wi´cej, ni˝
gdzieindziej, ogromnej rozwagi i doÊwiadczenia Lekarz
bowiem, nie pami´tajàcy o tych koniecznych warunkach,
niejednokrotnie wcale niepotrzebnie chorego dr´czy,
a nierzadko mo˝e si´ nawet przyczyniç do skrócenia ˝ycia
osobie nieodpowiednio leczonej. Rozstrzygnàwszy charakter cierpienia, powinien si´ lekarz zastanowiç, z którym
jego okresem ma do czynienia, pomny, ˝e jedynie w poczàtkach choroby nie jest uleczalne. Niemniej bacznà nale˝y zwróciç uwag´ na narzàd zaj´ty, gdy˝ okolicznoÊç ta
mo˝e rozstrzygnàç co do mo˝noÊci i rodzaju zabiegu chirurgicznego.
Zasadà jest wogóle nie kusiç si´ o doszcz´tne wyleczenie raka utajonego, a tylko, o ile cierpienie niezbyt
daleko jeszcze posuni´te, staraç si´ o usuni´cie nowotworu za pomocà no˝a lub rozpalonego ˝elaza. Pierwszemu nale˝y daç pierwszeƒstwo przed drugiem. Myli∏by
si´ jednak, ktoby przypuszcza∏, ˝e Galen rozpoczyna∏ leczenie raka zawsze od usuwania nowotworu drogà operacyjnà. Tak wielki zwolennik leków i upustów krwi nie
móg∏ i przy tej sposobnoÊci o nich zapomnieç, tembardziej, ˝e te ostatnie nie pozostawa∏y bynajmniej
w sprzecznoÊci z jego teoryà o powstawaniu raka. Przypisujàc gromadzeniu si´ soków najwa˝niejsze etyologiczne
znaczenie, post´powa∏ konsekwentnie, starajàc si´ o ich
wydalenie. Najodpowiedniejszà po temu drogà sà upusty

Ryc. 8. Weneckie wydanie dzie∏ Galena (1625)

krwi, a o ile idzie o kobiet´, u której regularnoÊç usta∏a,
o wzniecenie jej, przyczem jednak zawsze nale˝y si´ liczyç
z si∏ami i wiekiem chorych. Wyniki tego leczenia bywajà
wprawdzie czasem w samym poczàtku zach´cajàce Zawsze si´ jednak nale˝y liczyç z okolicznoÊcià, ˝e te upusty
krwi, jako Êrodek leczniczy, same przez si´ cz´sto nie
wystarczajà. Sà one w stanie czasem spowodowaç zmniejszenie si´ guza, lecz zwykle nie usuwajà go ca∏kowicie.
Dlatego nie nale˝y zbyt du˝o traciç na nie czasu, by okres
uleczalnoÊci nie przeminà∏. Nale˝y si´ dosyç wczeÊnie
uciec w przypadkach odpowiednich do no˝a chirurgicznego. Ten mo˝e byç dwojaki, albo zwyk∏y ostry nó˝, powszechnie u˝ywany, albo te˝ przy˝egad∏o, kszta∏tu no˝y-

kowatego [72]. Sam Galen zdaje si´ nie by∏ zwolennikiem tego rodzaju przy˝egad∏a gdy˝ wyraênie mówi, –
a czyni to mo˝e nawet z pewnego rodzaju lekcewa˝eniem, – ˝e „nie brak” lekarzy, którzy go zamiast no˝a
u˝ywali. On przyznaje otwarcie, ˝e w tego rodzaju przypadkach najcz´Êciej stosuje nó˝ [73]. Wie wprawdzie dobrze, ˝e si´ spotyka przy tym zabiegu ze znacznemi trudnoÊciami, które sà nast´pstwem rozszerzonych naczyƒ,
lecz z trudnoÊciami temi umie sobie daç rad´ w sposób,
w jaki to si´ i dzisiaj czyni. Podwiàzuje bowiem naczynia,
chocia˝ wogóle podwiàzek nie stosuje ch´tnie, obawiajàc
si´ z tego post´powania szkody dla cz´Êci sàsiednich [74].
Zdecydowawszy si´ jednakowo˝ ju˝ raz do wykonania
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zabiegu, musi si´ lekarz staraç usunàç wszystko, co jest
chorobliwie zmienione. Nie dosyç na tem, gdy˝ chcàc
choremu zapewniç trwa∏e zdrowie, nale˝y i z naczyƒ sàsiednich wycisnàç krew, w której du˝o jest nagromadzonych z∏ych soków [75]. Leczenie pooperacyjne nie ust´puje w niczem temu, jakie Galen stosuje w leczeniu wrzodów [76]. Najch´tniej obiera Galen drog´ operacyjnà,
je˝eli ma do czynienia z rakiem takiego narzàdu, od którego mo˝na nowotwór ca∏kowicie oddzieliç bez szkody
dla ustroju. Wiedzàc jednak dobrze z doÊwiadczenia, ˝e
si´ to nie zawsze udaje, – a mamy tu na myÊli przedewszystkiem tak wedle Galena niebezpiecznego raka macicy, – przygotowa∏ sobie szereg Êrodków, które obok dzia∏ania ∏agodzàcego mia∏y tak˝e znaczenie lecznicze.
O upustach krwi wspomnieliÊmy ju˝ wy˝ej. Tu dodamy
tylko, ˝e Galen czasem do nich si´ ogranicza∏, a wyniki leczenia – jak zapewnia – zadawalnia∏y go w zupe∏noÊci.
Stanowisko to Galena staje si´ zrozumia∏em, je˝eli si´
uwzgl´dni, jak cz´ste sà jeszcze i dzisiaj pomy∏ki rozpoznawcze pod wzgl´dem nowotworów z∏oÊliwych i je˝eli
si´ rozwa˝y, o ile cz´stszemi one bywa∏y dawniej. Takie
przypuszczenie daje si´ ∏atwo usprawiedliwiç, gdy nie
spuÊcimy z uwagi, ˝e Galena zadawalnia∏y upusty krwi
przy raku sutka [77]. Jak zaÊ ∏atwo przy dok∏adniejszem
nawet badaniu o pomy∏ki rozpoznawcze raka sutka tam,
gdzie si´ ma do czynienia z nast´pstwami sprawy zapalnej, wie dobrze ka˝dy doÊwiadczony lekarz.
Cz´sto jednak ma lekarz do czynienia z osobami, u których nale˝y oszcz´dzaç ka˝dà kropl´ krwi. Dla
tych chorych przygotowa∏ Galen ca∏y szereg Êrodków lekarskich, stosowanych zewn´trznie lub te˝ wewn´trznie
Na nic si´ jednak nie przydadzà wszystkie tu wymienione sposoby lecznicze, je˝eli si´ nie b´dzie zwraca∏o bacznej uwagi na dyet´ chorego. Przepisy co do od˝ywiania
osób chorych na raka uwa˝a Galen za bardzo wa˝nà
cz´Êç ich leczenia i obiecuje sobie dobre wyniki tylko
tam, gdzie si´ pod tym wzgl´dem trzymano ÊciÊle zarzàdzeƒ lekarza [78]. Jak w ca∏em leczeniu, tak te˝ i tutaj
stara si´ Galen przedewszystkiem o zadoÊçuczynienie
wskazaniu przyczynowemu, nie zapominajàc o zasadzie
„contraria contrariis” i o Êrodkach czyszczàcych, które
w niema∏ej cz´Êci przyczyniajà si´ do oczyszczenia zepsutych soków.
Na zakoƒczenie niechaj nam b´dzie wolno zauwa˝yç,
˝e zdajemy sobie spraw´ nale˝ycie, ˝eÊmy tematu w tej
rozprawce nie wyczerpali, bo nie przytoczyliÊmy wszystkich autorów, których prace bàdê tylko w znacznej cz´Êci,
bàdê te˝ tylko w urywkach sà nam znane. W poszukiwaniach naszych zatrzymaliÊmy si´ na Galenie, wychodzàc
z tego zapatrywania, ˝e póêniejsi autorowie, a w szczególniej w okresie bizantyƒskim, nielitoÊciwie tylko wyzyskiwali swoich lepszych poprzedników. Przyszed∏szy tedy do
przekonania, ˝e takie wyzyskanie ca∏kowite materya∏u
pociàgn´∏oby jedynie cz´ste powtarzanie si´, ograniczyliÊmy si´ do przytoczenia poglàdów tych kilku autorów,
którzy dajà wogóle najlepszy poglàd na medycyn´ u staro˝ytnych.
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