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Az idegbetegek diagnosztikájában mindig először is azt a 
kérdést kell tisztáznunk, hogy vájjon a betegség functionalis-e 
vagy szervi. A functionalis megbetegedések, másképen neurosisok 
elnevezése alatt azokat az idegbántalmakat foglaljuk egybe, ame-
lyeknek szerves alapját nem ismerjük. Ezek a betegségek a maguk 
váltakozó tarkaságukban nagyrészt reversibilis folyamatokat jelen-
tenek és igy nem is igen remélhetjük, hogy az idegrendszer 
vizsgálata náluk akár durva, akár mikroskopikus elváltozásokat 
derítsen ki. Valószinü, hogy itt az idegsejteknek vagy öröklött, 
vagy szerzett alapon bekövetkező nagyon subtilis elváltozásai 
szerepelnek, amelyeknek kimutatása talán a mikrochemiai mód-
szerek tökéletesedésétől remélhető. Ugyanez vonatkozik az u. n. 
functionalis psychosisokra is (paranoial mania-depressiva, hysteriás 
psychosis). A neurosisok területe ideggyógyászati tudásunk fejlő-
désével egyre szükül. Nem is olyan régen még a különböző 
choreakat, az athetosist, a torsios dystoniat, a Parkinson-kórt, a 
változatos tikeket stb. a functionalis idegbántalmakhoz, jó részt a 
hysteriához sorozták, ma pedig főképen az encephalitis epidemica 
kapcsán szerzett kiterjedt tapasztalatok alapján tudjuk, hogy ezeket 
a betegségeket is a középponti idegrendszer bizonyos meghatá-
rozott részeinek, az extrapyramisos rendszernek jellegzetes materialis 
elváltozásai okozzák. Jelenleg csupán a neurastheniat és a hysteria! 
sorozhatjuk szorosabb értelemben a functionalis bántalmakhoz, 
mert az u. n. szervi neurosisok és a neurosis anankastika sokszor 
a két előbbi betegség többé-kevésbbé domináló tüneteit alkotják. 
Ezeknek a functionalis idegbántalmaknak az orvosi gyakorlatban 
igen nagy jelentőségük van; hiszen az idegbetegek több, mint 
50 %-a a neurosisok keretébe tartozik. Sokszor előfordul, hogy 
valamely szervi idegbántalom mellett, mint „superponálás" 
functionalis tünetek is konstatálhatok, igy kellően ismeretes a 
sclerosis polyinsularisban szenvedőknek a gyakori hysterias színezete. 
Az ideggyógyászati diagnosztika egyik alapszabálya, hogy functio-
nalis megbetegedést, neurastheniat, vagy hysteriat csakis akkor 



szabad diagnostizálnunk, ha az Összes szervi ídegbetegségek 
kizárhatók és a belső szervek is épeknek bizonyulnak. A neuras-
thenia és hysteria diagnosisa tehát csak per exclusioneni állit-
ható fel. 

A szervi idegbetegségek alapját a középponti és környéki 
idegrendszernek többé-kevésbbé súlyos materialis laesioi teszik. 
Ezek az elváltozások, ha enyhébb fokuak visszafejlődhetnek, a 
folyamat reversibilis, a betegség tehát gyógyul, mig súlyosabb 
esetekben irreperabilisok és ugy bonctani, mint klinikai szempontból 
állandósuló (egyes esetekben progredialó) defektusokat hagynak 
maguk után. Végezetül megtörténhetik, hogy a folyamat folytonosan 
rosszabbodik és hosszabb rövidebb idő multán vagy közvetlenül 
(a vitális vegetatív központok roncsolása folytán), vagy közvetve 
(pl. hólyagbénulás, decubitus folytán fellépő általános fertőzés követ-
keztében) a beteg halálához vezet. 

Ha a tünetek az idegrendszer szerves megbetegedésére utalnak, 
az első kérdés az, hogy hol székel a lesio ? A klinikai tünetek 
lokalisatioja az ideggyógyászati diagnostika egyik legfontosabb 
feladata. Hogy az egyes klinikai tüneteket pontosan lokalisalhassuk, 
szükséges, hogy az idegrendszer strukturális viszonyaiban jártasok 
legyünk. Ennek az u. n. topikus diagnosztikának általános szabálya 
az, hogy lehetőleg arra törekedjünk, hogy a szóbanforgó tüneteket 
először is egyetlen góc feltételével igyekezzünk magyarázni. Ha pl. 
jobb oldali hemiplegiát és hemianaesthesiát látunk és ezeken kivül 
ugyancsak jobb oldalon még athetotikus mozgások is mutatkoznak, 
szükségtelen több góc felvétele, mert mindezeket a tüneteket 
sokszor egy góc is előidézheti, amely a belső tok hátsó részében 
a bal oldalon székel, ott ahol a mozgató és érző pályák egymás 
tőszomszédságában feküsznek és a thalamusból centripetális pályák 
haladnak a striatumhoz. Vagy jobboldali hemiplegia és baloldali 
periferiás facialis bénulás esetében egyetlen góc a hid baloldalán 
megmagyarázza ezeket a tüneteket és fölösleges két gócot suppo-
nálnunk, egyet a belső tokban, egy másikat a ponsban. (Millard— 
Gubler-féle bénulás.) 

Itt kell hangsúlyoznunk, hogy az egyes klinikai tünetek meg-
nyilvánulása nemcsak a lesiok lokalisatiojától függ, mert a klinikai 
syndromák mindig több tényező együttes hatásának a következ-
ményei. így a lokalisation kivül szerepet játszik a folyamat kiter-
jedése, súlyossága, heveny vagy idösült lefolyása, az agyvelő többi 
részének a megbetegedésekor és a betegség lefolyása alatt meg-
nyilvánuló állapota, a beteg egész konstitutioja, életkora stb. Ép 
így fontos lehet az egyes agycentrumok különböző dispositioja 
is. Ez a magyarázata, hogy egy és ugyanaz a betegség olyan 
változatos tünetekkel nyilvánulhat meg. Minden nagyobb gyakor-
lattal biró orvos tudja, hogy a klassikus, tankönyvekben leirt 
iskolai példák ritkák és hogy a betegségek zömét az „atypusos" 
formák teszik. A modern ideggyógyászat számol is mindezzel, 
amikor az egyes betegségeket magasabb, általánosabb szempontok 



szerint igyekezik felfogni és magyarázni. A modern neurológia 
individualisál, amikor a betegségek és tünetek lényegét az összes 
elképzelhető és egyénenként változó tényezők felhasználásával és 
kölcsönhatásával igyekszik mozaikszerűen felépíteni és magyarázni. 
Tehát a beteg egész ugy testi, mint lelki constitutioja, az endokrin-
vegetativ rendszer, az összes belső szervek veleszületett vagy 
szerzett állapota és reactioja ép ugy fontos jelentőséggel bir, mint 
az exogen körülmények, beleértve a socialis, klimacterikus, hivatás-
beli stb. viszonyokat is. 

A lesio székhelyének megállapításával sokszor bizonyos mér-
tékben direktívákat nyerhetünk, a betegség természetét, aetiologiat 
illetően. Tudjuk, hogy vannak egyes, betegségek, amelyek elő-
szeretettel az idegrendszer bizonyos részeit támadják meg. így az 
encephalitis epidemica virusa főképen a közép- és köztiagy területét 
bántalmazza, az idősült stadiuniban fellépő parkinsonismusnál pedig 
rendesen a substantia nigra beteg. A Heine—Medin-féle kórnál 
leggyakrabban a mellső mozgató szarvak szenvednek. Az ólom-
mérgezésnél rendes tünet a kétoldali radialis bénulás. A Hungtington-
féle choreánál a striatum kis sejtjei pusztulnak el. Ezzel szemben 
vannak olyan agyvelői részletek, amelyek a legkülönbözőbb kóros 
folyamatokkal szemben csökkent resistentiat árulnak el. így pl. 
ismeretes, hogy a hátsó kötegek és gyökerek a legváltozatosabb 
behatásokra sorvadással reagálnak (daganatok, lues, ergotin, 
pellagra, anaemia stb.). Ugyanez illik az ammonszarvra és számos 
más cerebralis központra is. C. és 0 . Vogt ezeknek a jelenségeknek 
a magyarázatára a pathoklisis fogaimát állították fel, amelynek 
lényege az egyes centrumok phisikochemismusában volna keresendő. 
Az elmondottak értelmében beszélnek speciális és általános patho-
klisisről. Spielmeyer és Jákob azonban inkább az egyes közép-
pontok lokális viszonyainak tulajdonítanak e szempontból fontos-
ságot, nevezetesen a helyenként változó myelo-, glia- és angio-
architektoniának jelentőségét hangsúlyozzák. 

Lokális diagnosztikai tudásunk az idegrendszer területén, 
különösen az utolsó két évtizedben fejlődött sokat. A világháború, 
a maga rengeteg sérüléseivel, az encephalitis epidemica nyomán 
támadt érdeklődés az extrapyramisos rendszer iránt (Vogt, Foerster, 
Jákob stb.), az idegsebészet fejlődése (Amerikában Cushing, 
Európában Foerster) és a kísérleti vizsgálatok gazdagították első-
sorban tudásunkat. Ma már valóban azt mondhatjuk, hogy az 
idegrendszer bizonyos területein majdnem milliméternyi pontos-
sággal tudunk lokalisálni. Ez a lokalisatios kijelentésünk természe-
tesen csak az idegtünetekre (bénulások, érzészavarok, hyperkinesiak 
stb.) vonatkozik és nem áll a lelki tünetek lokalisatiojára. De ez 
alkalommal ki kell térnünk a lelki tünetek lokalisatiojára is. Tesszük 
ezt annál is inkább, mert számos idegbetegségnél alkalomadtán a 
psyché részéről is találunk zavarokat. így ismeretes a sclerosis 
polyinsularisban szenvedők fentebb emiitett hysteriás színezete, elég 
gyakran sajátságos elbutulás is bekövetkezhet. A lues cerebrinél 



különböző psychosisok, a cerebralis gyermekbénulásnál idiotismus 
tapasztalható; a chorea Huntingtonit a dementia, a chorea Syden-
hamit az exogen reactios tipus (delirium) jellemzi. A gutaütésnél 
és az epilepsiás rohamoknál öntudatlanság áll fenn, a hysteriánál 
pedig ködös állapotok következhetnek be. A tabes dorsalisnál is 
észlelhetünk néha sajátságos paranoid-hallucinatorikus kórképeket. 
Megfordítva számos elmebántalomnál is gyakran észlelhetünk tüneteket 
az idegrendszer részéről, igy hemi-, paraplegiákat, beszédzavarokat, 
érzési anomáliákat, hyperkinesiakat, athetosist, choreat, görcsös 
rohamokat stb. Láthatjuk tehát mindezekből, hogy az ideg- és 
az elmegyógyászat a legszorosabban egybe tartozik: mindkettő 
ugyanazon szervnek, az idegrendszernek betegségeivel foglal-
kozik. 

A lelki élet jelenségeinek székhelye kétségtelenül az agyvelő. 
Agyvelő nélkül nincsenek érzéseink, érzelmeink, de nincsen tuda-
tunk sem. Az elmebetegek agyának vizsgálatai megmutatták, hogy 
a legtöbb esetben az agyvelőben elváltozások találhatók. Kellő-
képen ismerjük a paralysis progressiva, a dementia senilis, az 
arteriosclerosis cerebri, a különböző idiotismusok stb. agykérgi 
elváltozásait, sőt az ujabb vizsgálatok alapján azt is tudjuk, hogy 
az agykéreg sejtjei a dementia praecoxnál is súlyosan megbeteged-
hetnek és gócszerüen ill. lamellarisan kieshetnek. Brodmann 
klasszikus vizsgálatai alapján az agyvelő kéreg állományát több 
mint ötven cytoarchitektoniai területre osztja, mig Vogtéknak mint-
egy 200 különböző cytoarchitectoniai területet sikerült kimutatni. 
Legújabban Economo és Koskinas pedig az agykéreg topog-
raphiajában több mint 100 mezőt különböztet meg. Valószínű, 
hogy minden egyes terület egyúttal functionalis egységet is alkot. 
Mig korábban az agykérget tekintették a lelki functiok kizárólagos 
székhelyének, addig egyes ujabb szerzők az agytörzsnek (striatum, 
pallidum, thalamus, hypothalamus stb.) is jelentőséget tulajdoní-
tanak, különösen ami az ösztönéletet, affectivitást és érzelmi életet 
illeti. És mégis mindezek dacára azt kell mondanunk, hogy a 
lelki jelenségek pontos, sőt még durva lokalisatiojától is ma még 
nagyon távol állunk. Jelenleg csupán azokat a lelki functiokat 
vagyunk képesek lokalisalni, amelyek közvetlenül érzéki képzetekkel 
(látási, hallási stb. képzetekkel) állnak kapcsolatban. Magasabb 
rendű lelki functiok lokalisatiojáról szó sem lehet. Az agy-anatomia 
és az ideg- és elmeklinikák szoros együttműködésétől várhatjuk, 
hogy ezen a téren is előbbre fogunk jutni. Csak ily módon remél-
hetjük a normális ideg- és lelki élet jelenségeinek még mélyebb 
megértését, tehát kerülő uton, a pathologián át, mert az élettannak 
kezei e szempontból érthető okokból bizonyos mértékben kötve 
vannak, mig az állatkísérletek eredményei nem vonatkoztathatók 
minden további nélkül az emberre is. Ellenben a háború óta 
annyira elterjedt psychologisálás, analysálás, syntetisálás, indivi-
duálisálás stb., egyes subtilis megfigyeléseket nem tekintve, nézetünk 
szerint többet ártottak, mint használtak. 



Bizonyos, hogy a kissé mélyebben gondolkozók csak nehezen 
fogadhatják el, hogy a lelki jelenségek székhelye is az agyvelő 
volna, s valóban nehezen is érthető, hogy miképen lehetséges az, 
hogy a lelki jelenségek, amelyek egészen más törvényszerűségeknek 
hódolnak, mint a phisika és chemia törvényei, hogyan lehetnek 
materialis működések és elváltozások következményei. De ezek 
olyan problémák, amelyek bizonyára örökre megoldhatatlanok 
maradnak és amelyek megoldásán a philosophusok fáradoznak 
(monistikus, duallistikus, psycho-phisikai parallelismus stb. theoriák 
alapján). Nekünk orvosoknak, akik szigorú természettudományi 
alapon állunk, az agyvelőt kell a lelki functiok székhelyének 
tartanunk; erre kényszerit a mindennapi tapasztalat: ha az agyvelő 
sérül, a psychében is zavarok támadnak, ha az agyvelő fejlődésében 
visszamarad, a lelki élet sem fejlődhetik ki. 

* * * 

A kórelőzmény, az anamnesis az idegbetegségek felismeré-
sében sokkal nagyobb jelentőségű, mint talán az orvostudomány 
bármely más ágában. A kórelőzmény felvételének célja mind-
azoknak a feltételeknek a kutatása, amelyek a betegség keletkezé-
sében közrejátszhattak. Az anamnesisnek ebből a fogalmazásából 
kitetszik, hogy a beteg alapos kikérdezésével tulajdonképen 
áthaladunk az idegbetegségek kóroktanában egyáltalában lehetséges 
valamennyi tényezőn, amelyek végeredményben a beteg általános 
vagy összes konstitutioját is megszabják. Az általános constítutio 
fogalma alatt a psycho-phisikai premorbid személyiség tulaj-
donságainak összességét értjük. 

A psychophisikai személyiséget célszerű gyakorlati szem-
pontból egész általánosságban három alkotórészre bontanunk. Az 
egyik alkotó rész a testalkat (habitus) a szó legtágabb értelmében, 
amelynek alapja főkép az endokrin-vegetativ idegrendszer konsti-
tutiojában keresendő. A testalkatból bizonyos mértékben a belső 
szervek alkatára is következtethetünk, sőt a psycho-fizikai szemé-
lyiség másik két alkotórészére, a motoros alkatra és lelki szemé-
lyiségre is. Az emberek egymástól nem csak testalkatukban 
különböznek egymástól, hanem különböznek járásukban, taglejté-
sükben, mimikájukban, táncban, Írásban, beszédben és más moz-
gásos ténykedésükben (motoros alkat), valamint temperamentumukban 
és jellemükbe í (lelki személyiség) is. A három alkotórész közti 
összekötő kapcsot a belső sekretios mirigyrendszer teszi, amely a 
felsőbbrendű vegetativ középpontok (hypothalamus) kormányzása 
alatt állandóan viszi termékeit a vérpályába és eljuttatja az 
agyvelőbe is. Ilyenformán érthető, hogy a három komponens 
bármelyikéből következteihetünk a másik két alkotórészre is, igy 
pl. az írásból a lelki személyiségre (tudományos grafologia). Az 
elmondottakat a mellékelt vázlat szemlélteti. 
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A psycho - fizikai konstitutlo három föalkotóri&ze • a személyisége motoro»-alkat és a 

teatalkat. 

Ez a három alkotórész teszi tehát a psychophisikai személyi-
ségnek lényegét, amelynek phenotipikai megnyilvánulásából, 
sokszor már a kórelőzmény felvétele alatt, bizonyos irányban 
következtethetünk (lásd alább). 

A három alkotórészre bontható általános vagy összes konsti-
tutioban tulajdonképen két konponens rejtőzik. Az egyik a vele-
született, endogén alkat, amelyet idiotipusos, vagy genotipusos 
konstitutionak, illetve általános szokás szerint egyszerűen konsti-
tutionak hívunk. Ez a szülőktől öröklődik át az utódokra és a 
csirasejtekben mint potentialis virtuális energia szerepel, amely az 
utód összes tulajdonságait, reactios típusait stb. megszabja. De ezt 
a (genotipusos) constitutiot sohasem látjuk, mert a fejlődő egyed 
csakhamar a külvilág behatásai alá kerül, amelyek mint exogén 
vagy paratipusos tényezők módositólag hatnak reá. Mi csupán a 
phenotipikailag megnyilvánuló, a külvilág behatásai alatt meg-
változott általános vagy összes konstitutiot látjuk és ebből követ-
keztethetünk, a benne rejtőzködő genotipusos konstitutiora. Az 
exogén, paratipiás behatások összességét a conditio vagy cons-
tellatio fogalma alatt szokás egybefoglalni. Lehetnek ezek az 
intrauterin életben vagy az extrauterin élet különböző szakaiban 
(gyermekkor, pubertás, érett kor, prae- és seniumban) fellépő 
legváltozatosabb exogén behatások, kiállott betegségek. A consti-
tutio és conditio, tehát együttesen teszik az általános vagy összes 
betegségre vonatkozó specialis készséget. De az általános konstitutio 
ill. dispositio valamely betegség keletkezésére egymagában még 
nem elegendő, szükség van egyes kiváltó exogén okokra, amelyeket 
realisatios tényezőknek hivunk. Az elmondottakat a következő váz-
latban foglalhatjuk egybe : 



Kiváltó, 
I exogén okok, 

realisatios 
tényezők. 

Az egyes betegségek fellépésében tehát sohasem játszik 
csupán egyetlen tényező szerepet. Az ideg- és elmebetegségeknek 
tisztán endogén és exogén tényezők szerinti osztályozása gyakor-
lati szempontból indokolt ugyan, de hangsúlyozandó, hogy valamely 
betegség fellépése rendesen különböző endogén és exogén tényezők 
együttes hatásának a resultánsa. A syphilises fertőzöttek alig 
1 %-a esik tabes dorsalisba; a neurophatias dispositio itt is nagy 
szerepet játszik. Az a benyomás, hogy a hátgerincsorvadásban 
szenvedők nagy része a leptosom testalkathoz tartozik. Tehát 
tulajdonképen csak túlnyomóan endogén és túlnyomóan exogén 
okok folytán feltételezett betegségekről szólhatunk. 

A kórelőzmény felvételénél célszerű az általános constitutio 
egyes alkotórészeit chronologiás rendben sorra venni. Első kérdé-
seink tehát az öröklésre vonatkoznak. Azt kérdezzük tehát, volt-e 
a családban, a szülők, nagyszülők, nagybátyák, nagynénék, test-
vérek, gyermekek között valaki, aki ideg- vagy elmebántalomban 
szenvedett volna. Volt-e olyan, aki feltűnően ideges, ingerlékeny, 
hirtelen haragú, vagy feltűnő jellem lett volna. Szenvedett-e valaki 
siró vagy nevető rohamokban, avagy öntudatlansággal járó gör-
csökben, avagy nagyfokú periodikusan fellépő fejfájásokban ? 
Fordult-e elő öngyilkosság, iszákosság, morfinismus és cocainismus? 
Fordult-e elő kriminalitás ? Természetesen szükség esetén a 
szorosabb értelemben vett örökléses, túlnyomóan endogén uton 
feltételezett betegségek után is kutatunk. Ezek az u. n. heredode-
generatios idegbetegségek a következők: a dystrophia musculorum 
progressiva, a paralysis spinalis spastica, a Friedreich-féle here-
doataxia, a myotonia congenita (Thomsen), myoklonia familiaris 
(Unverricht), az örökléses tremor, az örökléses nystagmus, a 
torsiosdystonia, a Hungtington-féle chorea, az örökléses szemizom-
bénulások, az amaurotikus idiotia, a migrén, hysteria stb. Ezeknek 
a heredodegeneratios betegségeknek egy része a domináns, más 
része a recessiv öröklési menetet követi. A domináns esetekben 
a betegség nemzedékről nemzedékre öröklődik, mig recessiv 
esetekben megtörténhetik, hogy több nemzedék is mentes marad. 
Dominantia esetében, ha csak az egyik szülő beteg, az utódok 
fele mentes marad a betegségtől. A recessiv öröklés különösen 
rokonvérü házasságnál halmozódva mutatkozik. 

Az átöröklődő idegbetegségekkel nálunk különösen Jendrassik és 
Schaffer foglalkoztak. Megállapították azt, hogy ezeket a betegségeket a 
familiaritason és átöröklésen kivül még a consanguinitas, a progressio, a 
homotipia (egyes családokban a heredodegeneratios betegségek ugyanazon 
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alakja mutatkozik) és a homochronia (amikor a betegség egyes családtagokon 
körül-belül ugyanabban a korban lép fel) is jellemzik. Schaffer szerint meg-
történhetik, hogy a betegség csak az ektoderma származékait illeti, 
(ektodermalis heredodegeneratio) vagy a mesoderma származékai, az izom, 
csont, porcogó, kötőszövetet támadja meg (mesodermalis heredodegeneratio). 
De megtörténhetik, hogy a két csiralevél származékainak megbetegedése 
kombinálódik egymással. Ugyancsak Schaffer mutatta ki azt, hogy ezeket a 
bántalmakat anatomiailag az ektodermális elektivitáson kivül a rendszer és a 
szelvény elektivitás is jellemzi. 

Ezeknél az örökléses idegbántalmaknál, mint általában mindazoknál a 
betegségeknél, amelyeknél constitutionalis mozzanatok nagyobb szerepet 
játszanak, gyakran látunk szerkezeti rendellenességeket is, amelyeket here-
doanomaliaknak, vagy degeneratios stygmúknak nevezünk. Túlságos jelentő-
séget csak akkor szabad ezeknek tulajdonitanunk, ha tömegesebben jelent-
keznek. Ilyen stygmák a mikro-makrocephalia, az oxicephalia vagy tornyos 
koponya, a koponya részaránytalanságának különböző alakjai, igy a 
plagiokephalia, ahol a koponya egyik fele aránytalanul fejlettebb, kiemelkedő, 
a platykephalia, amelyet hátrahajló homlok és kiemelkedő occiput jellemez. 
Ide tartoznak az agnathia, a prognathia (az alsó állkapocs túlságos elöugrása), 
a fülcimpák hiánya, lenőtt volta, a Morell-féle fül (nagy elálló fülek, alacsony 
élekkel és sekély árkokkal), a Darwin-féle fül, amelynél az u. n. Darwin 
csücsök erősebben fejlett, a Wildermuth-féle fül előugró antiheiixxel; továbbá 
a nyulajak, farkastorok, syndaklilia, polydaktilia, polimastia, kryptorchismus, 
hypo- és epispadiasis, costa decima fluctuans, situs viscerum inversus stb. 

Az u. n. b l a s topho r i a már kisebb jelentőségű, mint az öröklés. 
Gyakorlatilag nem is igen lehet a tulajdonképeni örökléstől elkülöniteni. 
Alkohol, ólom, morfium, tbc., lues jönnének itt első sorban tekintetbe. De 
igazat kell Schaffernek adnunk, amikor azt mondja : „csirarombolás 
— blastophoria — elgondolható, de bizonyítva n incs ; alkoholista szülők 
degenerált mivoltuknál fogva hatnak terhelően utódaikra, de nem alkoholis-
musuk révén, mely utóbbi maga is csak egy megnyilvánulása az áltatános 
degeneráltságnak". 

Az intrauterin életben a magzatra beható ártalmaknak már 
nagyobb jelentősége lehet. Bár a magzat idegrendszerének műkö-
déséről még vajmi keveset tudunk, mégis feltételezhető, hogy a 
zsenge még fejlődésben levő idegrendszer az egyes behatásokra 
nagyon érzékenyen reagál. Annyi bizonyos, hogy a magzat kifej-
lődéséhez az idegrendszerre nincs szükség, hiszen a sziv is tovább 
működik, ha a vegetativ oblongata mag ki sem fejlődik, mint azt 
az anencephalokon tett megfigyelések bizonyítják. A magzatot ért 
káros behatások legtöbbször az anyától származnak. Azt kérdezzük 
tehát, hogy szenvedett-e az anya a terhesség alatt valamely beteg-
ségben, fertőzésben, mérgezésben ? Egyes toxinok és mérgek, akar 
orvosságok a placentán át a magzatba juthatnak. Mechanikai beha-
tások, jöjjenek ezek akár kívülről, támadjanak akár az anyaméhben 
(burkok összenövése stb.) szintén fontosak lehetnek, épugy, 
mint különösen nehéz szülések alkalmával elszenvedett sérülések. 

A gyermekkorban elsősorban a fejlődés lefolyása érdekel 
bennünket. Kérdezzük, hogy mikor tanult meg a gyermek állni, 
járni, beszélni? Nem szenvedett-e ájulásokban, görcsös rohamokban, 
átment-e a gyermekkori fertőző betegségeken ? Bár mindazok az 
exogén tényezők, amelyek a felnőtt korban szerepet játszanak, 
előfordulhatnak alkalomadtán a gyermekkorban is, mégis vannak 
egyes különösen fertőző betegségek és toxicosisok, amelyek elő-
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szeretettel a gyermek idegrendszerét támadják meg (pl. a Heine— 
Medin-kór, dyphteriás bénulások, tetania stb.). Tudakozódunk a 
lelki élet fejlődése felől; nem volt e magábazárkózott, milyen 
tanuló volt az iskolában ? Kiterjeszkedünk végül arra a psychés 
mileure is, amelyben a gyermek felnőtt, mert a fejlődő gyermeki 
lélek nagyon érzékenyen reagál és a később kifejlődő neurosis 
gyakran a gyermekkorban elszenvedett lelki trauma következ-
ményének tekinthető. 

Az ivarérés korszakában érdeklődünk az első havivérzés, a 
másodlagos nemi jellegek fellépésének az ideje után. Ne feledjük 
a masturbatiot, ami a mai általános nézet szerint bizonyos mér-
tékben e korban élettaninak tartható és mégis a hozzá fűződő 
tépelődések, a ponyvairodalom olvasása és a laikusok ijesztése 
folytán oly sokszor komplexusok alkotásához és más neurotikus 
tünetek kifejlődéséhez vezethet. 

A felnőtt életkorban szerepet játszhatnak fertőző betegségek, 
igy elsősorban typhus, influenza, scarlatina. Az idősült fertőző 
betegségek közül a tuberkulosis és a syphilis a legfontosabb. 
Nőknél érdeklődünk halvaszülések, vetélések, koraszülések után. 
A mérgezések közül szóba jönnek az alkohol, nikotin, morphium, 
cocáin. Megtörténhetik, hogy a beteg hivatásánál fogva arsennel, 
ólommal, rézzel, higannyal stb. mérgezheti meg magát. Mi a beteg 
foglalkozása, nem erőltette-e meg magát testileg és szellemileg ? 
Az idegbetegek kóroktanában nagy szerepet játszanak a sérülések 
(háborús, hivatásbeli traumák, sport, közlekedési stb. balesetek). 
A lelki behatások (csapások, szerelem, hirtelen fellépő ijedtség, 
nyomasztó gond, zilált családi élet stb.) szintén figyelmet érde-
melnek. Nőknél a terhesség, a gyermekágy, szoptatás olykor az 
egyes idegbántalmak kiváltó okaivá válhatnak. A nemi életet 
illetően perversiok, impotentia, nőknél pedig frigiditás után kuta-
tunk, amely utóbbi — csak az idegorvos tudja — oly sok esetben 
a laikusok előtt érthetetlen és a házastársak által is rendesen 
másképen megokolt családi konfliktusokhoz vezet. 

Az elaggás, az involutio az egyes embereknél különböző 
életkorban szokott kezdődni. Az élet tartama kétségtelenül örök-
lésen alapszik és ugy látszik, hogy a hosszuéletüség domináns 
öröklési menetet követ. Megtörténhetik, hogy az elaggás, a szervezet 
elkopása nem általános, hanem olykor csak egyes szerveket, az 
idegrendszert, vagy annak csak egyes részeit illeti. Nőknél a havi-
vérzés elmaradása szokta az involutiot bevezetni, amely klimak-
terium számos esetben testi és lelki zavarokkal szokott járni. 
Ugyanezt mondhatjuk a klimacterium virileről is. E korban lépnek 
fel az erek arterisclerotikus elváltozásai is és ugy látszik valóban, 
hogy az idegrendszer involutioja nagy mértékben függ az erek 
állapotától. (On 1' age de ses arteres.) 

Csak ha mindezeket a kérdéseket tisztáztuk, térünk rá a jelen 
betegségre, annak kifejlődésére, keletkezésére, eddigi lefolyására 
és végezetül a beteg subjectiv panaszaira. Természetesen ilyen 
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alapos anamnesist csak ritkán lesz módunkban egy ülésben fel-
vehetni ; rendesen első alkalomkor csak a főbb körülményeket 
kérdezzük, s ha ezek nem elégítenének ki tökéletesen, a következő 
vizsgálatra halasszuk a beteg személyiségébe való mélyebb beha-
tolást. Ha a beteg állapota olyan, hogy nyilatkozni képtelen, vagy 
bemondása nem megbizható (gyermekeknél, aphasia, öntudatlanság, 
psychosis stb. esetében) a hozzátartozók, ismerősök, kezelő 
orvosok stb. bemondása lesz irányadó. 

Az ideggyógyászati diagnosztikában gyakran ugy van, hogy 
már a vizsgálat megejtése előtt, az anamnesis felvétele közben 
bizonyos irányban következtethetünk („Blickdiagnosis"), amit a 
megejtett vizsgálat olykor igazol is. A jó idegorvos jó physiog-
nomikus is. Sokszor jellegzetes a neurastheniások arckifejezése, 
szintúgy a bulbaris paralysisnél, alkoholismusnál, arteriosclerosis 
cerebrinél, Basedow-kórnál, epilepsiánál stb. Az egyes izom-
dystrophiák is nagyon hamar felismerhetők. Az a mód, ahogy a 
beteg benyit, felénk tart, bemutatkozik, bajának leírásában kezd, 
arckifejezése, pantomimikája, az arcszín gyors váltakozása stb. 
mind olyan tünetek, amelyek nagyban támogatják kórisménket. 
Nagyon sok idegbetegség olyan jellegzetes tüneteket okoz, hogy 
rögtön felismerhető, igy a facialis bénulás, a radialis hüdés, ulnaris 
bénulásnál a karomállás, medianus hüdésnél a majomkéz, peroneus 
bénulásnál a pes equino-varus, a nervus tibialis bénulásánál a pes 
calcaneus, hemiplegiánál a helikopedia, tabesnél az ataxia és a 
sokszor messzire látható anisokoria, pakinsonismusnál a beteg 
mozgásszegénysége és jellegzetes testtartása, arckifejezése, athe-
tosisnál, choreánál, ticeknél a jellemző mozgászavarok stb. De igy 
van ez részben a neurosisoknál is. Ismeretes a hysteriások fel-
tünéstkeltő, affectusos elbeszélése, a neurastheniások pedanteriája, 
bőbeszédűsége; nem egy neurastheniás, csak hogy valamit el ne 
felejtsen, panaszait leirja, rendszerbe foglalja (1' homme aux petits 
papiers, Zettelmensch). Itt kell hangsúlyoznunk, hogy épen ilyen 
esetekben türelemmel kell végig hallgatnunk a beteg panaszait, 
türelmetlenségünknek legcsekélyebb jelét sem szabad adnunk, mert 
ezáltal elveszthetjük a beteg bizalmát, amelynek megnyerése a 
neurosisok therapiai eredményességének egyik elengedhetetlen 
feltétele. Inkább ügyes közbeiktatott kérdésekkel magunk irányítsuk 
a beteg előadásának fonalát, amelyet igy lényegesen megrövidit-
hetünk és megakadályozhatjuk, hogy a beteg minduntalan mellék-
vágányra térjen el. 

Ép ugy, mint az elmekórtanban, az ideggyógyászatban is a 
beteg testalkata (piknikus, astheniás, athletikus) már eleve bizonyos 
irányban enged következtetni, aminek ismét elsősorban a functionalis 
betegségeknél van jelentősége. 

Az astheniasok, vagy leptosomok rosszul táplált, gyengén fejlett izom-
zatú, gracilis csontrendszerrel biró egyének; bőrük vékony, halvány. Arcuk 
ovális, az arcél sokszor éles, a homlok és a keskeny orr kiugró. Szemek 
csillogók; a nyak hosszú, a mellkas megnyúlt, az alsó bordák szabadon 
mozognak. A has lapos, kicsi. Mozgásuk könnyed, graciosus. Testi és sokszor 
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lelki energiájuk csekély. Hajlamosak atoníás állapotokra (vándor vese, 
gyomorsüllyedés stb.) és tüdőtuberkulosisra. Ezek a testalkatúak inkább 
idealisták, ezért az élet tragikumának inkább ki vannak téve (az örökösen 
„peches" emberek). Alkalmasak művészi, tudományos, vallásos ténykedésekre. 

A piknikusak kövér, tömzsi emberek. Arcuk széles pajzsalaku, vagy 
ötszögletü. Koponyájuk kerekded. Tekintetük nyugodt, derült, becsületet 
kisugárzó. Az orr többnyire tompa. A has körlete nagyobb, mint a mellkasé. 
A nyak rövid, szintúgy a kövér végtagok. A gyakorlati gondolkodás emberei 
ezek. A táplálkozás kérdései, a kényelmességre, a testi és lelki nyugalomra 
való törekvés a legfőbb problémáik. Konservativek, az arany középutasok, 
kevésbbé együttérzők; fellépésük fontoskodó. Ezek az emberek érvényesülnek 
az életben. Gazdásági talentumok kerülnek ki soraikból. 

Az athletikusok izmos, durva csontrendszerrel biró, karcsú emberek. 
Arcuk erősen kidolgozott, markáns. A mellkas váll hatalmasan fejlett, mig a 
has körlete kiíebb. Függetlenségre, uralomra törekvők, szívósan küzdenek az 
élet viharába*), ellenálló képességük nagy. 

A dysfllastikus egyének végül egyes még kevésbbé tisztázott testalkatok 
gyűjtőfogalmát teszik (eunuchoid, infantilismus, feminismus, masculinismus, 
egyes elzsirdsodások stb.). 

Kretschmer vizsgálataiból tudjuk, hogy az egyes testalkatpknak bizonyos 
temperamentumok felelnek meg. Az astheniások és athletikusok tempera-
mentumát schizothymianak, a piknikusok temperamentumát pedig ciklothymia-
nak hivjuk. Ez utóbbiak temperamentuma a derült és a szomorú, a 
schizothymiasoké pedig az érzékeny és a hűvös között mozog. A ciklo-
thimiasok lelki megnyilvánulásai, a psychomotiliías, a mimika, a testmozgások 
vagy lassúak, kényelmesek, vagy élénkek, de mindég rithmusosak, kerek-
dedek, közvetlenek, mig a schizothymiasoknál sokszor az ingernek nem meg-
felelőek, kiszámíthatatlanok, ingadozók; motoros megnyilvánulásuk gyakran 
merev, mesterkélt, bátortalan. 

Mindezeket a testalkatokat egészen tisztán csak ritkán látjuk, 
mert ugy a habitusok, mint a hozzájuk tartozó temperamentum 
különböző arányban keverednek egymással. Ha schizothimiás egyén 
elmebajban megbetegszik, a betegség schizophrenia lesz. Ciclothimiás 
egyén pedig mania-depressivába esik. E két elmebántalom tehát 
Kretschmer szerint nem más, mint a két normális temperamentum 
kör karikatúráit túlzása. Egyfelől a schizothimia és schizophrenia, 
másfelől a ciclothimia és a mania-depressiva közti határterületet 
az u. n. schizoid és cykloid psychopathák foglalják el. Ezek azok, 
amelyek bennünket is az ideggyógyászati diagnosztikában a leg-
közvetlenebbül érdekelnek. Hiszen a functionalis neurosisban, 
neurastheniában, hysteriában, kényszer neurosisban szenvedők 
nagyrésze ezekből a schizoid és cikloid egyéniségekből, különös 
gyakorisággal az asthenias-schizoidokból kerül ki. 

Látjuk tehát, hogy a testalkatból bizonyos mértékben követ-
keztetést vonhatunk a beteg egyéniségére; ebben rejlik Kretschmer 
genialis konceptiojának nagy diagnosztikai értéke. De hangsúlyoz-
nunk kell, hogy nem egy esetben tévedhetünk; mert bár igaz, 
hogy a neurasthenias habitussal igen gyakran lelki asthenia 
(psycasthenia) kapcsolatos, de elég nagy számmal vannak asthe-
niasok, kik ugy testileg, mint lelkileg bámulatos munkaképességet 
árulnak el, mig nem egyszer látunk hatalmas, robustos, pycnikus 
egyéneket a konstitutionalis neurasthenia és psychasthenia minden 
jeleivel. Igaz, hogy ilyen esetekben is a cikloid betegekkel köny-
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nyebben boldogulunk; ezek rendszerint őszintén minden kertelés 
nélkül hamar feltárják panaszaikat, mig a schizoidok telve vannak 
scrupolositással, előítéletekkel, csak nehezen melegednek, sokáig 
bizalmatlanok, tartózkodóan nyilatkoznak. Ezért a jó idegorvosnak 
alkalmazkodnia kell a beteg konsitutiojához és ennek megfelelően 
kell a beteggel bánnia. Piknikus orvos, ha a maga cikloid tempe-
ramentumával bánna astheniás, tépelődésre, komplexus alkotásra 
hajlamos betegével, ennek bizalmát örökre eljátszaná. 

A beteg idegrendszerének objektív vizsgálatánál bizonyos 
rendszert tartunk b e ; legjobb ha a vizsgálatot a pupillák és az 
agyidegeknek vizsgálatával kezdjük, azután rátérünk a felső és alsó 
végtagok vizsgálatára, majd pedig az állást, járást, esetleges érzés-
zavarokat, a beszédet és végül a lelki állapotot vesszük szemügyre. 
Megtörténhetik, hogy egyszeri vizsgálat nem elegendő a diagnosis 
felállítására. Ilyenkor a beteg további megfigyelése, a mai ideg-
gyógyászati diagnosztika többi kiegészítő vizsgálatainak (serologia, 
encephalographia, myelographia, hyperventilatio stb.) elvégzése, 
legtöbbször hamar lehetővé teszi a helyes diagnosis felállítását. 

Végezetül hangsúlyoznunk kell, hogy minden olyan vizsgálat, 
amely csupán az idegrendszert illeti, elégtelen; vessünk tehát 
legalább egy pillantást a többi szervekre is. Minden esetben vizs-
gáljuk meg a szivet, állapítsuk meg a vérnyomást és vizsgáljuk 
meg a vizeletet fehérjére és cukorra. Az egyes szervek elváltozásai 
gyakran támogatják diagnosisunkat. így a pajzsmirigy nagyságának, 
konsistentiájának, helyzetének rendellenésségei, Basedow-kórnál, 
kretinismusnál, myxödémánál, recurrens bénulásnál fordulnak elő. 
A Hutschinson fogak öröklési syphilis mellett szólanak. A nyaki, 
cubitalis, lágyéki nyirokmirigyek megnagyobbodása, esetleges 
érzékenysége luesnél és tbc.-nél fordulnak elő. A bőrelváltozásaiból 
(szine, pigmentáltsága, hegek, daganatok, fekélyek, mai perforant 
stb.) gyakran a vegetatív idegrendszer, megbetegedésére neuritisre, 
myelitisre, neurophibromatosisra, syringomieliara, tabesre stb. követ-
keztethetünk. A máj és lép megnagyobbodása luesnél, alkoholis-
musnál, malarianál szokott előfordulni, stb. 




