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Przedstawiono skrótowo drogê ¿yciow¹ i naukow¹ Aleksandra Antoniego Le Bruna (1803-1868), znanego warszawskiego chirurga, wyszkolonego
w wiod¹cych chirurgicznych oœrodkach europejskich, jego dzia³alnoœæ zawodow¹ w Szpitalu Dzieci¹tka Jezus i uczelniach medycznych Warszawy oraz
dzia³alnoœæ wydawnicz¹. Le Brun by³ chirurgiem wszechstronnym. Ciekawe
by³y jego sprawozdania z dzia³alnoœci chirurgicznej, zamieszczane przede wszystkim w „Pamiêtniku Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”. Wykonywa³
operacje tak¿e z zakresu rynolaryngologii, w tym w urazach nosa, operacje
zatok przynosowych, próbowa³ usuwaæ guzy z jamy nosowo-gard³owej, dokonywaæ plastyki podniebienia miêkkiego, usuwa³ ¿uchwê, wykonywa³ tracheotomie, operacje guzów okolicy œlinianki przyusznej etc. Zrelacjonowano
dwie operacje wykonane goœcinnie w Warszawie przez Bernharda Langenbecka
oraz krytyczne wobec nich stanowisko doktora Le Bruna.
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The professional and scientific activities of Aleksander Antoni Le Brun
(1803-1868), an eminent Varsovian surgeon, his thorough medical education in various European countries is shortly outlined. He was the head of
the surgical ward at the Infant Jesus Hospital in Warsaw and at the medical
schools in Warsaw. Le Brun was a versatile surgeon. Mention has been
made of his publishing activity, especially his contributions to “Warsaw
Physycians’ Society Diary.” Le Brun’s successful surgical treatment of rhinolaryngological diseases (such as trauma of nose, operations of paranasal
sinuses, plastic reconstruction of the soft palate, the resections of jaw and
tumor of the parotid region) are described in some more detail. Two surgeries performed by Bernhard Langenbeck during his visit to Warsaw and Le
Brun’s criticism of those operations are also reported.
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W po³owie XIX wieku nastêpowa³ rozwój specjalnoœci medycznych. Otologia, rynologia i laryngologia
zaczê³y wyodrêbniaæ siê ze swych pni macierzystych,
którymi by³y chirurgia i choroby wewnêtrzne. Lekarze
zajmuj¹cy siê tymi chorobami z pocz¹tku wykonywali
tylko ma³e zabiegi otorynolaryngolgiczne, wiêksze operacje pozostawiaj¹c chirurgom.
W pocz¹tkach lat 30. XIX stulecia w Warszawie najwiêcej chirurgicznych ³ó¿ek mieœci³ Szpital Dzieci¹tka
Jezus, którego organizacjê powierzono Aleksandrowi
Antoniemu Le Brunowi (1803-1868) (ryc. 1). Jego dzia³alnoœæ zawodowa i naukowa by³a tematem publikacji Jana
W. Chojny, Wojciecha Noszczyka, Janusza Mroczka w
„Archiwum Historiii Medycyny”, „Polskim Tygodniku
Lekarskim” oraz „Polskim Przegl¹dzie Chirurgicznym”.
Wk³ad Le Bruna do rozwoju polskiej chirurgii wnikliwie
i profesjonalnie przedstawi³ Noszczyk w dziele pod swoj¹
redakcj¹ pt. „Zarys dziejów chirurgii polskiej”.
Od 1840 r. Le Brun obj¹³ funkcjê naczelnego lekarza Szpitala Dzieci¹tka Jezus. Pary¿, Londyn, Berlin,
Wiedeñ, sta³y na drodze jego chirurgicznej edukacji.

Ryc. 1. Aleksander Antoni Le Brun (1803-1868). Pam. Tow. Lek. Warsz. 1868,
R. XXXI, Z. 6, s. 281
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Podstawy chirurgii otrzyma³ m.in. od Andrzeja F.K.
Dybka (1783-1826), Guillaume Dupuytrena
(1777-1835), Martina Jacquesa Lisfranca (1790-1847),
Philiberta Josepha Roux (1780-1854), Dominique Jeana
Larreya (1766-1842).
W pocz¹tkach lat 40. w Szpitalu Dzieci¹tka Jezus
wybudowa³ salê operacyjn¹, utworzy³ ambulatorium
przyszpitalne, wprowadzi³ codzienne lekarskie wizyty z
zapisywaniem obserwacji na kartach umieszczonych przy
³ó¿kach chorych. Oddzia³ chirurgiczny tego Szpitala
pe³ni³ w³aœciwie rolê kliniki; tam kszta³cili siê m³odzi
chirurdzy, m.in. Hipolit Korzeniowski, Feliks Jab³onowski, a tak¿e lekarze z prowincji. Le Brun wykonywa³
wszystkie operacje, które obecnie wchodzi³yby w zakres
chirurgii ogólnej, a tak¿e ortopedii, ginekologii, urologii,
okulistyki, angiochirurgii, chirurgii onkologicznej, chirurgii szczêkowej. W takim zakresie operowano w Europie, a wyniki by³y tylko nieco gorsze ni¿ w Anglii,
Niemczech i Francji. Operacje przez prawie 20 lat wykonywa³ bez znieczulenia ogólnego. Eter i chloroform
zastosowa³ w kilka miesiêcy po wprowadzeniu ich do
chirurgii.
We wrzeœniu 1859 r. powo³any zosta³ na stanowisko
„professora chirurgii operacyjnej z desmurgi¹ i klinik¹
chirurgiczn¹” Cesarsko-Królewskiej Warszawskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii, a potem powierzono mu
funkcjê kierownika Katedry Chirurgii Operacyjnej i Kliniki Chirurgicznej oraz dziekana Wydzia³u Lekarskiego Szko³y G³ównej Warszawskiej.
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Od 1828 r. dzia³a³ czynnie w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim, piastuj¹c m.in. przez trzy lata funkcjê prezesa. By³ cz³onkiem honorowym Rady Lekarskiej.
Od 1836 r. w³asnym sumptem wydawa³ sprawozdania
z dzia³alnoœci Szpitala, w którym pracowa³, pocz¹tkowo, do 1838 r. wychodzi¹ce jako „Pamiêtnik Chirurgiczny Szpitala Dzieci¹tka Jezus obejmuj¹cy Zdanie
Sprawy z Czynnoœci Lekarsko-Chirurgicznych w Tym¿e
Szpitalu”. Do wiêkszych prac rozpoczêtych przez niego
nale¿y „Chirurgia operacyjna”, wchodz¹ca w zakres „Biblioteki Umiejêtnoœci Lekarskich”. By³ wspó³za³o¿ycielem trzech pism lekarskich: „Pamiêtnika Towarzystwa
Lekarskiego Warszawskiego”, „Tygodnika Lekarskiego”
i „Gazety Lekarskiej” oraz równoczeœnie ich wspó³redaktorem [1].
„Nale¿a³ do operatorów najwiêcej poszukiwanych”.
By³ nie tylko doskona³ym chirurgiem, spo³ecznikiem,
organizatorem, ale i naukowcem i pedagogiem. Uczy³
„taktu i cierpliwoœci, tak trudnej, a zarazem chirurgowi
tak potrzebnej [...] a tak¿e nietracenia zimnej krwi podczas operacji”. S³usznie jednak zauwa¿a³ i przestrzega³:
„Nie ka¿dy...lekarz...mo¿e byæ zdolnym do dzia³añ chirurgicznych, bo nie ka¿dego rêka pos³uszn¹ bêdzie jego
chêci i woli, a ruchy jej niezrêcznie i niew³aœciwie wykonane, zniwecz¹ najlepiej powziête plany z krzywd¹ sztuki
i chorego” [2].
Le Brun wykaza³ np., ¿e w roku akademickim 1861/
1862 w Klinice Chirurgicznej wykonano 102 operacje
(u 57 kobiet i 45 mê¿czyzn). Rejestr wykonywanych

Ryc. 2. Wykaz operacji chirurgicznych. A. Le Brun: Sprawozdanie z czynnoœci Kliniki Chirurgicznej przy C.K. Warszawskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej w roku
1860/61. Pam. Tow. Lek. Warsz. 1863, T. XLIX, s. 197-199
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operacji przedstawia tabela (ryc. 2), z której wynika, ¿e
wykonywano tam tak¿e operacje wchodz¹ce w zakres
dzisiejszej rynolaryngologii, m.in. operacje zatoki szczêkowej, tracheotomie [3].
£amy przede wszystkim „Pamiêtnika Towarzystwa
Lekarskiego Warszawskiego” by³y miejscem, w którym
lekarze ziem polskich spotykali cenne informacje warszawskiego chirurga, inspiruj¹ce ich do w³asnych dokonañ.
Donosi³ o osi¹gniêciach Coplanda Hutchinsona
i Thomasa Chevaliera, dotycz¹cych leczenia polipów
nosa. Stosuj¹c „[...] kilka razy na dzieñ skubank¹ w roztworze siarczanu zynku maczan¹ (scr.jj do unc. siarcz.
zynku na unc.wody)” wyleczyli oni 17 chorych w przeci¹gu 14 dni, „bez u¿ycia innej mechanicznej pomocy”.
Chevalier pewne wyniki t¹ metod¹ uzyskiwa³ tak¿e w leczeniu polipów uszu [4].
Warszawski lekarz przedstawi³ osobliwy przypadek
pourazowego krwawienia z zatoki szczêkowej po uderzeniu w twarz kopytem przez konia. Dopiero po up³ywie dwóch tygodni, kiedy krwotoki nosowe znacznie
pacjenta os³abi³y, uda³ siê on do szpitala. W czasie wykonanej operacji stwierdzono „pot³uczenie” koœci szczêki, a po ods³oniêciu zatoki szczêkowej, uwidoczni³ siê
doœæ silny krwotok têtniczy. Podwi¹zanie têtnicy szyjnej wspólnej oraz zastosowanie „skubank(i) zmoczon(ej)
w p³ynie Loofa (liq. Ferri sesuichlorati) spowodowa³o
ust¹pienie krwawienia [5].
Le Brun przedstawi³ przypadek m³odego cz³owieka
postrzelonego w g³owê. Przez dwa tygodnie nie podawa³ on ¿adnych niepokoj¹cych objawów. W 15-tym
dniu, wœród majaczenia i drgawek nast¹pi³a œmieræ.
Wykonana sekcja wykaza³a postrza³ koœci czo³owej z dziobiastymi odpryskami d³. 2-3 mm, które spowodowa³y
zapalenie opon mózgowych i ropieñ mózgu [6].
W innym przypadku, warszawski chirurg obserwowa³ zniszczenie „obu tablic koœci czo³owej, tak dalece,
¿e po rozszerzeniu rany skórnej w górê i na dó³, wyraŸnie widzieæ by³o mo¿na pulsacye mózgu, w otworze
kostnym prawie cal w œrednicy maj¹cym”. Opony mózgu
nie by³y zajête procesem patologicznym. Po operacji, czêsto dochodzi³o do demarkacji kawa³ków koœci. Po piêciu
miesi¹cach „otwór kostny zabliŸni³ siê dobrowolnie” [7].
U pewnego kilkumiesiêcznego dziecka stopniowo
dochodzi³o do stanu silnej dusznoœci, gro¿¹cej „zaduszeniem”. Pocz¹tkowo obwiniano za ten stan przed³u¿ony jêzyczek, ale po jego czêœciowej resekcji, stan nie
uleg³ zmianie, przedstawiaj¹c „obraz najokropniejszy
pasuj¹cego siê ¿ycia ze œmierci¹”. Konsylium stwierdzi³o, „¿e ca³y gardziel by³ zape³niony szczególnego rodzaju tworem, który znacznie wypchn¹³ ku przodowi miêkkie podniebienie”. Badanie palpacyjne wykaza³o, ¿e by³
to „guz g³adki, miêsisty, wielkoœci orzecha w³oskiego,
szerok¹ podstaw¹ do tylnej czêœci gard³a przymocowany, koñcem zaœ têpo zaokr¹glonym ku przodowi obró-
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Ryc. 3. Strona tytu³owa „Pamiêtnika Chirurgicznego...” A.A. Le Bruna

cony, na miêkkie podniebienie i koniec jêzyka naciskaj¹cy”. Jamy nosa by³y wolne. Pocz¹tkowo postanowiono
guz skaryfikowaæ, a nastêpnie przeprowadziæ przez niego „zaw³ok(ê), celem zrz¹dzenia w nim ropienia, i tem
samem chocia¿ czêœciowego zniszczenia jego objêtoœci”.
Wilhelm Malcz (1795-1852) i Andrzej Janikowski
(1799-1864) pomagali Le Brunowi w operacji, polegaj¹cej po uprzednim uciœniêciu wskazicielem jednej rêki,
ostro¿nego wsuniêcia igie³ki poza podniebienie miêkkie
i „zanurz(eniu) j(ej) w mas(ie) miêsn(ej) gardziel zapychaj¹c(ej)”. „[...] Koñce zaw³oki w k¹tach ust na policzkach przytwierdzone i stosownie zabezpieczone zosta³y”. Jak stresuj¹cy by³ to zabieg, œwiadczy konstatacja
Le Bruna: „Operacya ta by³a dzie³em chwil kilku, lecz
chwil strasznych i przera¿aj¹cych”. Nie pomog³y oba
dziwne, z dzisiejszego punktu widzenia, rêkoczyny;
dziecko „wœród konwulsyjnych poruszeñ i apoplektycznych uderzeñ krwi na mózg, ¿yæ przesta³o”. Sekcji nie
przeprowadzono, by³o to bowiem wbrew religijnym regu³om rodziców dziecka wyznania moj¿eszowego [8].
Technika wykonania tej operacji œwiadczy o trudnej drodze naszych starszych kolegów w tworzeniu nowej specjalizacji.
Warszawski chirurg przedstawi³ tak¿e przypadek,
dotycz¹cy mê¿czyzny, który potkn¹³ siê i upad³, trzymaj¹c w ustach fajkê, której koniec „w piórko by³ obsadzony”. Piórko to, uderzywszy o podniebienie, spowodowa³o oderwanie podniebienia miêkkiego od twardego, tak, „¿e miêkkie wraz z jêzyczkiem zupe³nie wisia³o,
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bokami tylko bêd¹c przytwierdzone”. Próby za³o¿enia
szwu nie powiod³y siê. Le Brun myœla³ o podobnym do
obturatora przyrz¹dzie, który móg³by przytrzymywaæ
opadaj¹ce podniebienie. Rozpatrywa³ ewentualn¹ mo¿liwoœæ podtrzymania p³ata przez zg³êbnik Bellocq’a, jednak ze wzglêdu na to, ¿e „podniebienie miêkkie nie przystawa³oby do twardego”, co by³o g³ównym celem operacji, odst¹piono od tego zamiaru. W koñcu skonstruowa³
metalow¹ blaszkê, przyczepion¹ do wargi górnej, która
drugim swym koñcem dostatecznie przytrzymywa³a
opadaj¹cy p³at [9]. Przypadek ten œwiadczy tak¿e o technicznej inwencji Le Bruna.
W 1867 r. dokona³ operacji nab³oniaka wargi
u 33-letniego mê¿czyzny, wycinaj¹c trójk¹tny p³at; brzegi rany po³¹czy³ „szwem okrêconym”.
Znacznie wiêcej trudnoœci warszawskiemu lekarzowi przysporzy³a operacja u 40-letniej pacjentki. „Rozleg³(y) wrz(ód), rozci¹gaj¹c(y) siê na cal od prawego k¹ta
ust, na resztê wargi dolnej, a nadto i na lewy k¹t ust,
i czêœæ wargi górnej k¹towi temu przyleg³¹” formowa³
siê przez trzy lata. „Utrata substancyi” przy jednym k¹cie ust by³a tak znaczna, „¿e w powsta³ej zt¹d szczelinie
wygl¹da³y zêby”. Dno owrzodzenia by³o nierówne, pokryte grzybowatymi wynios³oœciami, krwawi¹ce, nieco
bolesne. Aby zobrazowaæ inwencjê warszawskiego
chirurga, autor niniejszej publikacji przytacza opis tej
operacji in extenso: „Naprzód ciêciem prawie pó³kolistem poczynaj¹cem siê na brzegu górnym wargi dolnej
w odleg³oœci pó³ cala od k¹ta prawego ust, otoczono nowotwór od strony prawej od do³u i od strony lewej, nastêpnie czêœæ jego zajmuj¹c¹ wargê górn¹, objêto dwoma ciêciami prostemi poprowadzonemi w formie trójk¹ta, wierzcho³kiem ku górze a podstaw¹ ku do³owi zwróconego, z których jedno dochodzi³o do brzegu wolnego
wargi górnej, a drugie ³¹czy³o siê z koñcem lewym ciêcia
dolnego. Dalej w miejscach przyroœniêæ nowotworu
z dzi¹s³em wyciêto wszystkie czêœci miêkkie a¿ do koœci.
Po oddzieleniu i usuniêciu w ten sposób nowotworu,
równolegle do lewego brzegu rany, w odleg³oœci jednego
cala zrobiono w policzku nowe ciêcie, którego dolny
koniec po³¹czono z doln¹ czêœci¹ tego¿ brzegu ciêciem
poziomem, w ten sposób utworzono p³at czworok¹tny,
który zawrócono ku prawej stronie i po³¹czono szwami
okrêcanemi, brzeg jego dolny z brzegiem prawym rany,
a brzeg zewnêtrzny z jej brzegiem dolnym; przez co
brak ci¹gu powsta³ego wskutek wyciêcia przerodzonej
wargi dolnej w zupe³noœci zas³oniêty zosta³. Co zaœ do
wargi górnej, poniewa¿ tu utrata substancyi nie by³a zbyt
znaczna, przeto brzegi rany po³¹czono szwami okrêcanemi, wreszcie brzegi rany policzkowej, jaka z lewej strony po wyciêciu p³ata pozosta³a, dla zmniejszenia jej powierzchni, w obu k¹tach dolnym i górnym zbli¿ono
szwami na pewnej przestrzeni”. Tak dok³adnie niektórzy lekarze siódmej dekady XIX wieku opisywali w czasopismach medycznych zabiegi operacyjne. Wobec nie-
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dostatku podrêczników chirurgii na ziemiach polskich
w owych czasach, takie postêpowanie spe³nia³o znaczn¹
rolê edukacyjn¹.
Wracaj¹c jednak do tej 40-letniej pacjentki, jej twarz
po operacji przyjê³a „foremne wejrzenie”. Przebieg pooperacyjny by³ na ogó³ prawid³owy; „czucie jednak w nowej wardze dolnej by³o zmniejszone”, pozosta³ lekki
obrzêk, nie mo¿na jednak „by³o zapobiedz zroœniêciu
powierzchni wewnêtrznej wargi z zewnêtrzn¹ stron¹
szczêki dolnej, co jednak ani mo¿noœci dok³adnego poruszania szczêk ani ¿ucia nie tamowa³o” [10].
W drugiej po³owie lat 30. obserwowa³ 18-letni¹ kobietê z owrzodzeniem górnej powierzchni jêzyka. Przyjêto j¹ do szpitala, aby dokonaæ resekcji czêœci objêtej
procesem patologicznym tego organu. „(W) otwór, ze
zniszczenia organu tego pochodz¹cy koniec palca wskaziciela wprowadziæ by³o mo¿na” – relacjonowa³ na ³amach swego „Pamiêtnika Chirurgicznego Szpitala Dzieci¹tka Jezus”. Postanowi³ zastosowaæ œrodek, którego u¿y³
ongiœ – Extr. Conii maculati. Zacz¹³ „od gr. 2 na dzieñ,
dozê tê o 1 gran co dzieñ lub co drugi dzieñ podwy¿szaj¹c”, zaleci³ tak¿e p³ukanie naparem tej roœliny „z pó³
uncyi na funt p³ynu sporz¹dzonem”. Po trzech tygodniach takiej terapii, „gdy chora dosz³a do 20stu gran
Extr. Conii: na dozê” zaczêto obserwowaæ poprawê. Silne bóle g³owy doprowadzi³y do chwilowego odstawienia
leku, póŸniej jednak znosi³a go lepiej, dochodz¹c „do
20stu gran dwa razy dniem” przez kilka tygodni. Ca³kowite wyleczenie nast¹pi³o po czterech miesi¹cach. Zadziwia wspó³czesnych lekarzy, ¿e aplikowano tak du¿¹
dawkê koniiny, g³ównego alkaloidu szczwo³u plamistego,
pora¿aj¹cego zwoje autonomicznego uk³adu nerwowego,
silnie dzia³aj¹cego na zakoñczenia nerwów ruchowych
[11].
Pewien 55-letni mê¿czyzna przyjêty do szpitala,
przed czterema dniami podczas obiadu zad³awi³ siê po³kniêt¹ koœci¹, któr¹ po³kn¹³ jedz¹c krupnik. Dysfagia,
dysfonia, ataki kaszlu spowodowa³y interwencjê chirurgiczn¹ lekarza naczelnego szpitala dra F., który spodziewaj¹c siê cia³a obcego, „stara³ siê j(e) przepchn¹æ stosownem narzêdziem”. Nast¹pi³o pogorszenie stanu,
„dusznoœæ stawa³a siê co raz wiêksz¹, i wœród niej chory
ducha wyzion¹³”. Sekcja wykaza³a „w kanale pokarmowym poza krtani¹ odszczep po³kniêtej koœci rurowej,
d³ugi na cal, na 3 linije szeroki; le¿a³ on na poprzek,
a ostry jego koniec ju¿ przebi³ na wylot tyln¹ œcianê kana³u pokarmowego”. Przypuszczalnie zapalenie œródpiersia po³o¿y³o kres ¿yciu tego chorego. W czasach dzisiejszych pacjenta uda³oby siê zapewne uratowaæ; wtedy
jednak prosta dzisiaj ezofagoskopia, jak równie¿ zawsze
trudna operacja sperforowanego prze³yku by³y jednak
jeszcze nieznane [12].
W 1866 r. ten wszechstronny chirurg wykona³ dwie
operacje wyciêcia ¿uchwy. Jedna – dotyczy³a osoby m³odej, u której w czêœci ¿uchwy „odpowiadaj¹cej brodzie
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znajdowa³ siê guz wielkoœci jaja kurzego”. Wypi³owano
czêœæ œrodkow¹ ¿uchwy; „oddzielenie guza i miêœni jêzyka powiod³o siê dobrze”. Uwa¿ano, „aby jêzyk nie zawin¹³ siê ku ty³owi, gdzie raz musiano nawet zrobiæ tracheotomi¹”. Pacjentka powróci³a do zupe³nego zdrowia.
Drug¹ operacjê wykona³ u 60-letniej kobiety z guzem
¿uchwy wielkoœci go³êbiego jaja. Le Brun wykona³ operacjê m. Lisfranca, resekuj¹c guz i odcinaj¹c no¿ycami
Listona „ca³y górny brzeg po³owy szczêki dolnej”. Obfite krwawienie „rozpalonem ¿elazem zniesione zosta³o”. Byæ mo¿e, ¿e odwa¿y³ siê wykonywaæ operacje w
takim zakresie, bowiem obserwowa³ podobne zabiegi
podczas naukowych szkoleñ w oœrodkach zagranicznych,
m.in. w 1842 r. w klinikach niemieckich. S³usznie konstatowa³:, „[...] zwiedzanie obcych krajów, poznanie ich
naukowych zak³adów, i mê¿ów nauk¹ s³ynnych, musi byæ
dla (lekarza) po¿¹danem” [13].
Zag³êbia³ siê tak¿e w rejony œlinianki przyusznej.
25-letniemu mê¿czyŸnie usun¹³ guz wielkoœci cytryny
w tej okolicy, „nieszczêdz¹c czêœci gruczo³u pod-usznego ju¿ to wyrodzonych, lub te¿ œciœle z guzem po³¹czonych”. „Guz odjêty wa¿y³ pó³ funta i by³ wyraŸnie skirowaty”. Pooperacyjny krwotok zatamowa³ opatrunkiem
uciskowym trwaj¹cym dwie doby. W dwa tygodnie po
operacji wyst¹pi³a przetoka œlinowa, „pod uchem w dolnej czêœci torby, po wy³uszczeniu guza utworzonej”, na
skutek uszkodzenia pooperacyjnego przewodu Stenona.
Temu powik³aniu pomóg³ tak¿e trwaj¹cy dwa tygodnie
(!) opatrunek uciskowy [14].
Na rozbudzenie zainteresowañ rodz¹c¹ siê rynolaryngologi¹ wp³yn¹æ mog³o opublikowanie w polskiej
prasie medycznej w koñcu lat 50. relacji Le Bruna z operacji, jakie wykona³ przebywaj¹cy w Warszawie Bernhard R. Langenbeck, kierownik kliniki chirurgicznej
w Berlinie. Wiadomo, ¿e goœcinnie operowa³ w Warszawie m.in. tak¿e Johann Friedrich Dieffenbach (17921847). Nie od rzeczy bêdzie przypomnieæ, ¿e Dieffenbach zas³u¿y³ siê w chirurgii odtwórczej, m.in. nosa,
publikuj¹c w latach 1829-1834 czterotomowy podrêcznik chirurgii plastycznej.
Czas powróciæ do Langenbecka. Niemiecki goœæ pomyœlnie zoperowa³ guz zatoki szczêkowej, natury polipowatej, który wskutek rozrostu „wysadzi³ policzek i koœci pokrywaj¹ce tê okolicê twarzy”, które „w czêœci w cienkie blaszki zamienione zosta³y”. £ukowatym ciêciem
skórnym, „poprowadzonem od korzenia nosa ku do³owi
w ko³o guza i zakoñczonem w okolicy skroniowej”, odkry³ guz i ma³¹ rêczn¹ pi³k¹ oraz no¿ycami usun¹³ go
z jamy Highmora. Pooperacyjny okres przebiega³ zupe-

³nie prawid³owo. Langenbeck dokona³ tak¿e drugiej operacji – usuniêcia guza w okolicy podusznej, schodz¹cego
na szyjê, bogato unaczynionego, tworz¹cego „jakoby drug¹ g³owê”; guz ten chora nosi³a na chustce. Opis operacji, dla zobrazowania sprawy, autor niniejszego doniesienia przytacza in extenso: „pocz¹wszy od najwy¿szego
punktu guza, ma³emi ciêciami rozdziela³ skórê i od³¹cza³ j¹ od niego; ka¿de przeciête naczynie natychmiast
podwójnie podwi¹zywa³ i przecina³ w œrodku, dla zabezpieczenia siê od krwawienia z obu koñców. Tym sposobem zapuszcza³ siê coraz ni¿ej i coraz g³êbiej: a w miarê
wy³uszczania guza napotyka³ coraz grubsze i liczniejsze
têtnice. Dochodz¹c ju¿ prawie do podstawy guza, wykry³ w nim g³ówn¹ têtnicê szyjow¹, œciœle z tkanin¹ jego
zroœniêt¹; starannie odosobni³ tê têtnicê i podwi¹za³ j¹.
Lecz zaczem to dokonanem zosta³o, ju¿ kilkadziesi¹t
mniejszych naczyñ z rozga³êzienia têtnicy g³ównej pochodz¹cych, pierwej podwi¹zanych zosta³o i pomimo
œpiesznego i zrêcznego dzia³ania chora bardzo wiele krwi
utraci³a, tak i¿ przy koñcu operacyi omdla³a zupe³nie i
by³a jak wosk ¿ó³ta. Operacya ta trwa³a blisko godzinê”.
Pi¹tego dnia po operacji „chora bez ¿adnych cierpieñ
Bogu ducha odda³a”. Tak siê, niestety, staæ musia³o, bowiem nie wykonywano jeszcze wtedy transfuzji krwi
[15].
Polski chirurg zarzuci³ niemieckiemu koledze na ³amach polskiej prasy medycznej b³¹d w sztuce – niepodwi¹zanie têtnicy szyjnej zewnêtrznej. Fakt ten œwiadczy
o krytycznym spojrzeniu polskiego naukowca, a przez
umieszczenie go w czasopismach lekarskich, doszed³ do
wiadomoœci polskiego œrodowiska lekarskiego.
Oceniaj¹c dokonania Aleksandra Antoniego Le Bruna w dziedzinie chorób nosa, gard³a, krtani i pogranicza, nie mo¿na nie dostrzec œmia³oœci ingerencji w obszary, rzadko przez chirurgów penetrowane, umiejêtnoœci wyci¹gania w³aœciwych i praktycznych wniosków
z przeprowadzonych obserwacji oraz operacji, a tak¿e
drobiazgowoœæ w prowadzeniu dokumentacji lekarskiej.
Naucza³, ¿e „gorliwoœæ i poœpiech w og³aszaniu wa¿nych
wypadków, nie daje przystêpu przekonaniu siê o ich rzetelnoœci i poznaniu Ÿród³a, z którego wychodz¹, dla tego
te¿ czêsto z prawd¹ mijaæ siê musz¹” [16] i wed³ug tej
zasady postêpowa³. Takie zasady obowi¹zywaæ musz¹
tak¿e w czasach obecnych.
Dzia³alnoœæ Aleksandra Antoniego Le Bruna, jak
i wielu innych polskich chirurgów tego okresu, na pewno mia³a wp³yw na rozwój tworz¹cej siê nowej medycznej specjalnoœci – otorynolaryngologii.
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