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F I G Y E L M E Z T E T É S . 

Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 
egy hónapig terjedhető elzárással büntetendő, 
aki közgyűjteményben őrzött kéziratot, könyvet 
vagy más tárgyat eltulajdonítás szándéka nél-
kül, de a kikölcsönzés tekintetében meghatáro-
zott szabályok megszegésével elvisz vagy a sza-
bályszerűen kikölcsönzött kéziratot, könyvet 
vagy más tárgyat a kikölcsönzésre megszabott 
határidő letelte után felhívás ellenére sem szol-
gáltatja vissza. (1929:XI. t.-c. 46. §.) 
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Méltóságos Kartárs Úr, 

Igen Tisztelt Kedves Barátunk! 

• • 

Ünnepre gyűltünk Hozzád, egyetemi tanári működésed 25. 

évfordulójának ünnepére. Huszonöt év! „Az idő hogy 

eljár!" Méltó megállapodni egy pillanatra ennél az idő-

pontnál s elgondolkozni egy kissé a jelentőségén. Huszonöt év 

nagy idő az ember életében, ha mindjárt csak a születéstől 

fogva számítjuk is. A játékos gyermekkoron és az ábrándos 

ifjúságon át a dolgos férfikor küszöbére ér vele az ember. De 

ekkor még legfölebb csak vágyai lehetnek a jövőre nézve, 

kívánságai az élettől, reménységei törekvésének jutalmául. S 

akik várakozással néznek reá, csupán Ígéretnek vehetik egyé-

niségét mindennemű felkészültségével együtt, amely Ígéretnek 

teljesedésbe menetele rajta kívül még sok egyéb tényezőtől 

függ. Ennek az időpontnak tehát rendszerint csak családi vo-

natkozásban van jelentősége. 

A második huszonöt év á java férfikor idejére esik. Az 

ember közvetett vagy közvetlen közéleti munkálkodásának leg-

becsesebb korszaka ez. Nagy idő és nevezetes évforduló már 

közönséges tisztviselői munkakörben is, aki azt hiven betölti. 

De hatványozott mértékben emelkedik becse és jelentősége an-

nak a huszonöt esztendőnek, amelyet tanító pályán, nevezete-

sen főiskolai tanszéken tölt el valaki. Nemzetnevelő feladatot 

teljesít a legfelső fokon. Egy nemzet, sőt az egész emberiség 

hálájára teszi érdemessé magát, akinek isteni adomány és sors 

kedvezése megengedte tökéletesen betölteni a legmagasztosabb 

emberi hivatást: idomítani, gazdagítani az ifjú lélek értelmi, ér-

zelmi, erkölcsi ágazatát, irányítani és megedzeni akaratának 

erejét s ezzel megtestesíteni a teremtésnek a világrahozott te-

hetségekben megnyilatkozó szándékát. Ezt cselekszi az egye-



temi tanár, aki napról-napra szakadatlanul osztogatja lelke kin-

cseit, amidőn tanító munkájával jövendő hivatására készíti az 

ifjúságot, hogy tudjon majd prófétája, vezére lenni a társa-

dalomnak, a nemzetnek, és amidőn búvárkodó munkájával új 

utakat világít meg szaktudománya mezején s ezzel addig ho-

mályban lappangott tények megismerésére nyújt lehetőséget. 

Ezt művelted Te, Nagyrabecsült Kedves Barátunk, a lefolyt 

huszonöt esztendőben. Megelégedéssel, boldogan tekinthetsz 

vissza erre az időre. Jobb karján hordozott a szerencse is! 

ígéretes, biztató kezdetül mindjárt oda helyezett közegészség-

ügyünk nagynevű szervezőjének, Fodor Józsefnek a keze alá, 

ahol termékeny munkásságod olyan figyelmet ébresztett, akkora 

megbecsülést keltett, hogy karunk tanártestülete rendes tanár-

ságra méltatott alig harminc éves korodban, ifjúságod, tetterőd 

teljességében. És találtál Kolozsvárt tágas, új, intézetet, kor-

szerűen felszerelve, aminőt csak kívánhat magának egy alkotni 

vágyó ifiu tudós. Es találtál űri szép lakást, amely családi 

boldogságod fészkéül kínálkozott. Meg is kezdődött az alkotó 

munka és folyt, folyt szakadatlanul, gazdagodó arányban. És 

akkor sem szakadt meg hosszabb időre, amikor sokat szen-

vedett nemzetünket balsorsa porig alázván, ellenséges kezek 

kioltották oltárainkon a tudomány megszentelt tüzét s papjait 

szétkergették emberi és isteni jog ellenére. A Te alkotó erőd a 

száműzetésben is otthont tudott teremteni semmiből a tudomány 

Nemtőjének és Egyetemünk űj helyén is megtöltölte saját készí-

tésű szemléltető taneszközökkel intézeted csarnokait. Nagybecsű 

és változatos tartalmú tudományos munkáid nagy sokasága bi-

zonyságot teszen arról, hogy tanári működésed évei alatt lelki-

ismeretesen felhasználtad a sors kedvezését szaktudományod 

gazdagítására, tanítványaid nagy seregének kiművelésére. Tu-

dományos munkásságodnak szembetűnő általános jellemvonása 

a minden egyes dolgozatban megnyilatkozó bámulatos gyakor-

lati szellem, szép összhangban szakmád irányával és feladatá-

val. Tudományos dolgozataid értékéről majd az idő és tapasz-

talás fog végérvényesen Ítélni, de óriási munkával végrehajtott 

járványtörténeti és járványstatisztikai hatalmas tanulmányaid-

nak halhatatlan becse már eleve is kétségtelen. 

Azonban mi nem bíráskodni, nem tudományos munkás-

ságodat megítélni jöttünk most ide. Mi ünnepelni, örvendezni 

jöttünk Veled ezen a nevezetes napon. És hoztunk Neked 



emlékül egy bokrétát lelkünk virágaiból: tanártársaid, tanítvá-

nyaid, tisztelőid dolgozatait ebben a kötetben összefoglalva. 

Fogadd szívesen tőlünk ezt az Emlékkönyvet, véleményünk 

szerint legméltóbb ajándékul egy negyedszázados tudományos 

múltra visszatekintő örömünnepen! Isten éltessen! 

Szeged, 1926. aug. 3. 

LŐTE JÓZSEF dr. JANCSÓ MIKLÓS dr. 

POÓR FERENC dr. 

szerkesztők. 
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A m. kir. Ferencz József tud. egyetem ált. kór- és gyógytani 

intézetéből. 

A gömőbacillus fesíékcserén alapuló festéséről. 
Irta: Lőte József dr. 

egyet. ny. r. tanár, az intézet igazgatója. 

Előadatott az Egyetembarátok Egyesülete Orvosi Szakosztályának 1923. évi 
junius hó 16-án tartott ülésén. 

Köztudomású dolog, hogy a gömőbacillus a nehezen 

megfestődő baktériumok közé tartozik. A festődés elősegítésére 

fizikai és vegyi tényezőket veszünk használatba. Némely vegyi 

anyagokat, u. n. pácokat keverünk a festékhez, hogy hatéko-

nyabbá tegyük, azonkívül a szükség és lehetőség szerint még 

melegítjük is a festéket és megnyujtjuk a behatás tartamát, 

hogy tetézzük a festékenységét, egyszersmint pedig hajlandóbbá 

tegyük a bacillus anyagát a festék befogadására. Tudjuk, hogy 

legelsőbben R. KOCH ismertetett ilyen páccal készült festéket, 

amidőn 1882. márc. 24. először tett nyilvánosan közlést a 

gümőkórral foglalkozó tanulmányáról a berlini élettani társa-

ságban. A történelmi nevezetességű festék úgy készült, hogy 

200 kcm. párolt vizhez 1 kcm. tömény borszeszes methylenkék 

oldatot tett, pácnak pedig 0.2 kcm. 10 %-os kálilúgot. Ebben 

a híg festékben 24 óráig tartotta a megfestendő tárgyat, aztán 

tömény vizes vesuvin- (Bismarck-barna) oldatba tette. A vesu-

vin minden egyéb képletből kiűzte a methylenkéket és ő fog-

lalta el a helyét, csupán a gümőbacillus szinét hagyta meg. 

így a sárgás barna közegben szembetűnően kiváltak a finom 

kék pálcikák. 

Azonban rövid életű volt ez a nevezetes festék. BRUNO-

HEIMANN tnr. a berlini közegészségtani intézetben a gümő-

bacillus fölfedeztetésének 40. évforduló napján 1922. márc. 24. 

tartott emlékbeszédében azt mondja (Central, f. Bakt. Orig. Bd. 

88. 5—1922), hogy EHRLICH már 1882. márc. 25-re virradó éjjel 

megalkotta azt a festő eljárást, a melynek előnyét KOCH maga 

is készségesen elismerte. EHRLICH abból a feltevésből indult 

ki, hogy egyéb lúgos kémhatású anyagok is erősítik a festék 

hatását, azért használt anilinvizes fuchsint vagy methylibolyát. 

Azt tapasztalta, hogy az ezzel festett készítmények kiállják 

1 



erős salétromsav hatását, anélkül, hogy a gümőbacillusok el-

bocsátanák a festéköket, ellenben minden egyéb színtelenné 

válik. A festék úgy készül, hogy mintegy 5 % anilinnal telített 

párolt vizet megszűrünk és az igy nyert tiszta anilinos viz 100 

kcm.-éhez WEIGERT szerint 11 kcm, tömény borszeszes methyl-

ibolyaoldatot teszünk. Nem tartós festék, azért helyes mindig 

hevenyében készíteni szükség szerinti mennyiségben. Közön-

ségesen gentianaibolyával készítik: ez hatásosabb. A festés 

tartama kezdetben 12—14 óra volt, majd RINDFLEISCH ajánlatára 

melegítés által megrövidíttetett. Fedőüvegen vagy tárgyüvegen 

addig melegíti az ember a festéket, amig gőzölögni kezd, aztán 

még vár 5 percig, mire véghez megy a festődés. Ha pedig 

annyira melegítjük egy percig, hogy bőven gőzölögjön, elég 

még egy percet hagyni a hülésre : megfestődtek a gümőbacil-

lusok. Szintelenítésre 1 : 3 higitásu salétromsavat ajánlott EHRLICH, 

aztán 60 °/o-os borszesszel való kezelés következik rövid ideig 

KOCH ajánlata szerint. Alapfestés valamely ellentétes színnel: 

methylenkékkel, vagy vesuvinnal vizes oldatban. 

További egyszerűsítés volt a ZIEHL módszere, amely 1883-

ban közöltetett és mai napig általános használatban van. ZIEHL 

eredetileg methylibolyával tervezte volt a festéket. NEELSEN 

ajánlotta a fuchsint helyette, Ezért van kettőjükről elnevezve a 

módszer. A festék úgy készül, hogy 100 kcm. 5 °/o-os karbolos 

vizhez 10 kcm. tömény borszeszes brillant-fuchsin oldat tevő-

dik. Szintelenítésre kezdetben meglehetős tömény kénsav ajánl-

tatott. Később különböző módositások tétettek: hígították a 

a savakat, tömény alkoholt alkalmaztak, savat alkohollal együtt 

pl. a GÜNTHER-féle sósavas alkohol alakjában (3 °/o sósav 

színalkoholban), 

Ezek után számos új módszer termett és terem szinte 

minden nap, a melyeket nem akarok sorra venni. Az előbbi-

eket is csak azért vázoltam röviden, mivel itt közlendő vizsgá-

lataim közelebbi-további vonatkozásban vannak hozzájok. Az 

eredeti KOCH-féle eljárást megalkotóján kivül senki sem 

használta tudtommal. Az EHRLICH-KOCH-félét sokszor kipró-

báltam részint vizsgálat, részint bemutatás céljából, mindenkor 

megbízható eredménnyel. A ZIEHL-félét 40 esztendő óta min-

denki ismeri.. Kolozsvárt egyik esztendőben pályatételül tűztem 

volt ki az addig közölt gümőbacillus-festő eljárások biráló 

tanulmányozását. BŐHM JÁNOS dr. akkor orvosnövendék szé-
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pen feldolgozta a kérdést, megállapítván, hogy a ZIEHL-NEEL-

SEN-féle módszer valamennyi között a legjobb. Vizsgálatai 

eredményét közölte a Centrlb. f. Bakt. Orig. 62. kötetében, 

497. 1. és A. KIRCHENSTEIN ellenében is megvédte a maga 

álláspontját. 

Á KOCH után ajánlott festő eljárások általános jellem-

vonása, hogy pácot és szintelenitő anyagot használnak. 

A mi saját közlendőmet illeti, megvallom, hogy az oda-

vetett cím sokkal többet igér, mint a mennyit a dolgozat adhat. 

Alapjában véve a KOCH elfelejtett és tőle magától is elmellőzött 

festő eljárásának felelevenítése és kibővítése, noha attól telje-

sen függetlenül vette kezdetét. De hiszen „nincs semmi új a 

nap alatt." Az indítást az ismertetendő vizsgálatokra azok a 

tapasztalatok adták, a melyeket az ispora-festés tanulmányo-

zása közben szereztem Kolozsvárt és a melyeket a „LECHNER-

EMLÉKKÖNYV-ben" közöltem 1915-ben. Kecsegtetőnek látszott 

felhasználni azokat a tapasztalatokat a gümőbacillus festésénél. 

Mindenesetre meg kellett kisérteni. 1915. május 27. tettem az 

első kísérletet abban az irányban, a melyet az alábbiakban 

ismertetni fogok röviden. Egy tüdővészes köpéssel megterített 

fedőüveget a szokottnál huzamosabban lángoztam háromszor. 

ZIEHL-f. karbolos fuchsint teltem reá tetézve, melegítés nélkül. 

Szobahőmérséknél rajta hagytam 2 percig, akkor leöntöttem, a 

maradékot leöblitettem közönséges vizzel, a fedőüveget leszik-

kasztottam itatós papirossal és savval vagy egyébbel való 

szintelenités nélkül 1 °/o vizes methylenkéket tettem reá hal-

mozva. Rajta állott 4 percig hidegen. Akkor leöblitettem a fes-

téket közönséges vizzel, a fedőüveget a rajta maradt vizzel 

tárgyüvegre tettem s miután a tetejét megszántottam, górcső 

alá állítottam a készítményt. Tömérdek gümőbacillust láttam 

benne pompás rubintvörös színben ragyogva. Minden egyéb : 

sejtmag és más faj baktérium teljes kék színnel mutatkozott, a 

közeg többi része pedig a vastagságához mért világos vagy 

sötétebb kék árnyalattal. Tökéletes szép elkülönülés állott elő, 

a gümőbacillus szabatos kiválasztásával, aminőt jól sikerült 

szintelenités és utófestés együttes eredményeül szoktunk látni. 

Ez a tapasztalat a kísérlet feltételeinek további változtatására 

és a feladat bővebb tanulmányozására késztetett. 

Ha ezt a kezdő kísérletet egyszersmint törzsnek tekintjük, 

a többieket mind kiágaztathatjuk belőle és egységes képbe 

1* 



foglalhatjuk, Első tekintetre is észrevehetünk két szembetűnő 

jelenséget ennél a kísérletnél. Egyik az, hogy savazás vagy 

egyéb színtelenítő eljárás alkalmazása nélkül történt a gümő-

bacillus festődéses kiválása a másszinü közegből. A másik, hogy 

hidegen olyan rövid időn megfestődött a gümőbacillus. Rendes 

feltételekkel nem szokott történni. Talán attól, hogy a lángozás 

erélyesebb volt a szokottnál és jobban átmelegedett a vizsgá-

lati anyag. Lássuk ! — Melegítő szekrényt 100 C °-ra hevítünk, 

bizonyos számú, köpéssel vékonyan megterített fedő, vagy 

tárgyüveget beléteszünk és ott tartjuk egy óra hosszat. Kihűlés 

után karbolos fuchsint teszünk rájok 1—2 percre. Akár az első 

kísérletben ismertetett módon, akár savazással válasszuk ki a 

gümőbacillust, mindenik készítményben tökéletes szép festő-

dést fogunk látni. Ha kényelmesebb módot kívánunk a készít-

mény aszalására, használhatjuk azt a keskeny fémlemezt, a 

melynek egyik vége alá lámpát tesz az ember hevítőnek. A 

hőforrástól való távolság szerint a lemez különböző pontjai 

különböző forróságuak lesznek. A hol a reá cseppentett viz 

egyszerre pezsegni kezd és csakhamar eltűnik, ott 100 C 0 kö-

rül jár a lemez hőmérséklete. Ezt a készüléket én hépallónak 

nevezem. Olyan képzés, mint a régies héviz = forróviz. A 

palló különböző pontjaira tett és különböző ideig ott tartott 

fedő-, vagy tárgyüvegeken elterített anyagra tetszés szerinti 

adagban kényelmesen bocsáthatjuk a meleget. Ha nagyon 

sietünk, ha nem érünk rá megvárni a hépalló lassú, enyhe 

aszaló hatását, a nyersebb, kíméletlenebb módhoz folyamo-

dunk : egyenesen belétartjuk a lángba egy pillanatra az üveget 

a kenetlen lapjával, tetszésünk szerint 3—8—10-szer. Egy né-

hány pillanat, egy fél perc alatt kész a munka. Ha eltaláltuk 

a kellő méüéket a hevítésben, ezzel a gyors módszerrel is 

tökéletesen elérjük a fent ismertetett eredményt. 

A mi a másik jelenséget: a festékcserét illeti, az is bi-

zonyosan elkövetkezik előbb-utóbb mindenik esetben. Mert 

csakugyan nem minden alkalommal megy véghez olyan rövid 

idő alatt, mint az ismertetett kisérletben. Sőt ritkaság ez a ha-

mari lefolyás. Tévedésnek tartanám, ha nem volna még más 

feljegyzésem is. Közönségesen átlag 30—60 perc kívántatik a 

cserére hidegen. A vizes methylenkék nagyon enyhe festék: 

ilyen töménységben 2—3 óra múlva sem támadja meg a gümő-

bacillusok szinét, sőt még 24 órai behatás után is megmarad-
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hat a ragyogó rubintvörös árnyalat. Ennélfogva igen határozott 

az elkülönülése, mert a sejtmagvak és az idegen baktériumok 

teljes kék szinüek, a sejtprotoplazma halvány kék, vagy kékes 

szürke, nem ritkán halvány rózsaszín, vagy vöröses szürke, 

amiből szintén ékesen kivillog a gümőbacillus. Az alakelemek 

közti anyag a vastagság szerint sötétebb-világosabb kék. 50 C 0 

vízfürdőn melegítve a methylenkéket, 5—10—15 percnyi, 100 

C °-nál 1 percnyi behatás után szép elkülönülést láttunk. De 

általában káros a melegítés : aránylag rövid idő alatt megtá-

madja a methylenkék a gümőbacillust is. A tiszta piros színe 

kékes árnyalatot ölt, a bacillus-szám megcsökken: nyilván 

belevész a környezetbe a teljesen megkékült bacillus. 

Ha utófestésre methylenkék helyett vesuvint (Bismarck-

barnát) használunk, hasonlókép észlelhetjük a festékcsere jelen-

ségét. Csak vigyázni kell, mert a vesuvin igen hathatós festék: 

hamar túllépi a kivánt határt: a gümőbacillusban is megkezdi 

a cserét. V2—1U "/o-os vizes oldat hevenyében készítve 15 perc 

alatt megteszi a szolgálatot. Sikerült készilményben sejtmag és 

idegen baktérium sötét-, a protoplasma és közti csapadék vi-

lágos dohányszín, amitől szépen elüt a gümőbacillus piros 

vonalkája. 

Kék festékül karbolos methylenkéket készítettem a ZIEHL 

mértékére. Ezzel is éppen úgy meg lehet festeni hidegen 1—2 

perc alatt az ismertetett módokon megaszalt köpésréteget, mint 

a Z-féle fuchsinnal. Festékcserére pedig vizes vesuvin-oldatot 

használhatunk az előbbi figyelmeztetés szorgosabb szemelőtt 

tartásával. Tömény oldat 1—2 perc, V*—1 %-os 3—6 perc 

alatt már cserél a közeg egyéb képleteiben és a közti anyag-

ban, csak a gümőbacillusban marad épen a kék szín, a minél 

fogva szépen elüt a földjének különböző árnyalatú dohány-

sárga színétől. A methylenkék kényesebb a fuchsinnál, itt még 

könnyebben belékap a vesuvin a gümőbacillusba, minek követ-

keztében zöldes árnyalatot ölt a szine, majd egészen eltűnik a 

sárgásbarna közegben és a gümőbacillusok száma szembe-

tűnően megapad. Azért a megjelölt idő határán gondos figyel-

met kell fordítani a készítményre s ha látjuk, hogy már hatá-

rozottan sárgára vált a kék szine, azonnal górcső alá tesszük. 

1 % nem igen régi vizes eosint is használhatunk festék-

cserére. Ez már enyhébb szer és 20—30 perc alatt sem árt 

meg a methylenkéket viselő gümőbacillusnak. Nagyjában szólva, 
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10 perc alatt véghez megy a festékcsere, amit puszta szemmel 

is könnyű megítélni a készítmény egyenletes rózsapiros színé-

ről. Sikerült készítményben a rózsaszínű ágyon heverő égszín-

kék gümőbacillusok valóban bájos színi hatást ébresztenek és 

egy pillanatra megfeledkezünk igazi mivoltukról. 

De nemcsak előzetes lángozás, aszalás után, hanem min-

den előkészítés nélkül egyenesen rá lehet tenni akár a karbollal 

készített fuchsint, akár a meíhylenkéket a tárgy-, vagy fedő-

üvegre, mihelyt rászáradt a köpés. A festék alkati ereje, 

segítve a melegnek festést és festődést együttes érvényesítésre 

kényszerítő hatalmától, 1—2 perc alatt megteszi a kivánt 

hatást. Utófestéskor pedig a festékcsere zavartalanul végbe-

megy, mostani megítélésem szerint éppen ugy, mint a fenn 

ismertetett esetekben. 

Ezeket kívántam közölni a Tek. Szakosztállyal a mai 

alkalommal. Jól tudom, hogy rések vannak itt is, ott is az itt 

vázlatosan ismertetett vizsgálatok állományában. Fontos kér-

dések várnának feleletet. Itt volna mindjárt a festékcsere 

elmélete is. Ehhez azonban egyelőre hozzá sem merek nyúlni, 

a mikor a bakteriumtest vegyi alkotásáról is alig tudunk valami 

bizonyost. En ezeket a festékhatásokat egyelőre úgy tekintem, 

mint valami vegyi kémléseket, a melyek megengednek annyi 

következtetést, hogy a gümőbacillus anyaga valaminél fogva 

különbözik az állati sejt, de sőt a közönséges baktériumok 

testanyagától is. Mindenesetre szeretnék mélyebbre hatolni a 

kérdés tanulmányozásában. Addig is, a mig többre mehetnék, 

örvendek, hogy ezt az egy pár egyszerű tapasztalatot a T. Sz. 

figyelmébe ajánlhatom. 

Cp 



A m. kir. Ferencz József tud. egyetem ált. kór- és gyógytani 

intézetéből. 

Visszaeső veszettség (Lyssa recurrens) esete 
nyúlon. 

Irta : Lőte József dr. 

egyet. ny. r. tanár, az intézet igazgatója. 

Előadatott az Egyetembarátok Egyesülete Orvosi Szakosztályának 1924. évi 
május hó 3-án tartott ülésén. 

Az ált. kórtani intézetben Kolozsváron folytatott kísér-

letes vizsgálataim jegyzőkönyvei legnagyobb részt elpusztultak 

miután az intézetet elvette az ellenséges hatalom. Súlyos beteg-

ségem miatt nem tudtam gondoskodni megmentésökről. Egy 

megmaradt naplótöredékben egy nem mindennapi esete van 

följegyezve a kísérleti veszettségnek, a mely a feljegyzések 

kétségtelen hiányai ellenére is alkalmas megvilágítani egy-két 

elvi jelentőségű kérdést, a hozzátartozó mellékkisérletek segít-

ségével. Az eset a kisérleti veszettségnek azt az alakját mutatja, 

a melyet én lyssa recurrensnek neveztem. Ezt leszek bátor 

bemutatni a T. Szakosztálynak. 

A szóban forgó eset nyúlon már régebb idő óta folytatott 

sorozat kései tagja: a LXIV. izbeli átoltás. Az első tizennyolc 

ízről hiányoznak a feljegyzések, azt sem tudom: miféle anyagból 

indul ki a sorozat. De ez nem fontos a megítélés szempontjából. 

A XIX.—LXIIÍ. közötti 46 ízbeli átoltásban beoltatott összesen 

71 nyúl, egy-egy ízben többnyire kettő. Ezek közül egy sem 

kerülte el a betegséget és a halált. 68 esetben 7—14 nap volt 

a betegség egész tartama, kétszer 15, egyszer 18 nap. Minden 

állaton rendszeres hőmérőzés történt a beoltástól fogva, dél-

előtt, délután. A betegség lefolyása majdnem kivétel nélkül 

rendes volt: a 4—6 napig semmi jele a betegségnek. Ekkor a 

lappangás szaka után jelentkező hőemelkedéssel kezdetét veszi 

a tünetes szak. A hőemelkedéshez csakhamar csatlakoztak az 

u. n. ideges tünetek: többé-kevésbbé heves izgatottság, majd 

fokozódó bénulás a hőmérsék nagymértékű csökkenésével, 

néha a csendes kimúlást megelőzőleg 18—20 °C-ig. Mindezek 

az adatok arról tanúskodnak, hogy ennek a sorozatnak a ve-

szettség-ragálya ugyancsak erős és jóformán megállapodott volt, 



már a XIX. izben. És az ismertetendő esetben mégis dacolt 

hatalmával a LXIV. ízül beoltott nyúl. 

1914. dec. 25. történt az oltás agyburok alá, egy 1650 gr. 

súlyú állatnak olyan nyúl agyvelejéből, amely heted napra 

tiszta, jellemzetes veszettségben hullott volt el. A három első 

nap 39.1°C. a végbélhőmérsék. A 4. nap reggel már 40.2 C., 

d. u. szintén. 5. nap szállott a hőmérsék, a 6.-on tökéletesen 

rendes: 39'°, d. u. 38.8 C. A. 12. és 15. nap ismét némi hő-

emelkedés jelentkezett: 39.6, illetőleg 39.7 C. egy-egy fél napig. 

Közben és a 15. nap d. u.-tól fogva 29 napig rendes 

magaslaton járt 38.8—39.4 C között. A 30. nap ismét emel-

kedni kezdett, a 31. nap 40.1—40.2 C volt. A 32—48 napokon 

38.8—39.4 C-on járt a hőmérsék. A 48. nap meglékeltük a fal-

csontot és a fali lebenyből kivájtunk egy borsónyi darabkát 

egy éles kanálkával és beoltottuk teng. malac agyburka alá. 

A nyúlnak semmi baját nem láttuk a műtét miatt. Hőmérséke 

tökéletesen rendes volt az 57 napig: 39.8—39.4 C. Az 58 nap 

40.0 C egész nap, de másnap már 39.2 C. Ekkor valahogy hi-

básan kivétetett a szoros megfigyelés alól. Hőmérés nem tör-

tént márc. 15-ig: 21 nap. Testsúlya a kitétel napján 1870 

gr. volt. 

A felsorolt hőemelkedéseken kivül semmiféle változást 

nem vettünk észre a magaviseletében az egész megfigyelés 

alatt. Márc. 16. az oltás utáni 82. nap a testsúly 1970 gr., vég-

bélhőm. rendes: márc. 31-ig 38.9—39.5. Apr. 1. a 98. nap némi 

emelkedés, de csak reggel: 39.8 C, azután megint rendes a 

105. napig: 39.0—39.4 C. A 106 nap (ápr. 9.) 39,0,C. Azután 

jul. 8-ig nincs hőemelkedés: a 107—206. napig 38.8—39.4 C. 

100 napon keresztül. Jul. 8. a testsúly 1970 gr. Ekkor a másik 

oldali fali agyvelőlebenyből vettünk ki egy borsónyi darabkát 

és beoltottuk egy tengeri malac agyburka alá. 

A nyúl azonban nem sokkal élte túl a műtétet: másnap 

olyan heves görcsei voltak, hogy nem lehetett hőmérőzni. Har-

madnap elterülve feküdt az oldalán, negyednap reggel, a be-

oltástcl számított 210 nap holtan találtatott 1915. jul. 12. 

Tetemvizsgálatkoi a műtét helyén nyoma sem volt vér-

zésnek : a tiszta veszettség szokott képét lehetett látni: jellemző 

vérbőség az agyvelőben, az Ammon-szarvból vett készítmény-

ben apró Negri-testek, az agyvelőből tett átültetésből semmi 

sem kelt. 
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Ha már most az aprólékos részletek figyelmen krvül ha-

gyásával az esetet az előző ízekhez való viszonyában és saját 

lefolyásában általánosságban tekintjük, azt vesszük észre, hogy 

a sorozat veszettség-ragálya ellenállhatatlannak indult hatalma 

egyszerre megtörik esetünkben egy szerencsés erős szerveze-

ten, amely a ragállyal folytatott küzdelemben győzelmesnek 

ígérkezik. A küzdelem külső megnyilatkozása a hőmérsék 

rendszertelen hullámzása. Egyenetlen időközökben különböző 

magas és elütő tartamú hőemelkedések jelentkeznek, pusz-

tán, minden egyéb szembeötlő tünet nélkül. Közben tökélete-

sen rendes a hőmérsék járása. A testsúly gyarapodik. Minden 

egyes hőmagasság megannyi fenyegetése a veszettségnek: 

recursio, visszaesés. Innen a lyssa reccurens, visszajáró, vissza-

eső veszettség elnevezés. 

Ez a nyugtalanság a hőmérsék járásában tart 1915. ápr. 

9-ig, a kísérlet 106. napjáig. A következő naptól fogva jul. 8-ig: 

kerek 100 napig nincs egyetlen legkisebb hőemelkedés: 38.8— 

39.4 C, közt járt a hőmérséklet, 0.6 C nyi szúk mesgyén. Kí-

vánni sem lehet állandóbb hőállapotot. A küzdelem eldöntött-

nek látszik: győz a beoltott nyúl megtámadott szervezete. A 

váratlan halál okát illetőleg nem tudok egyebet mondani, mint 

hogy ezúttal a műtéti beavatkozás annyira megrendítette az 

idegrendszert, hogy a benne lappangó ragály felül kerekedve, 

halálos veszettségi rohamot idézett elő. 

Mit szólnak a tanuk : a nyúlból elevente kivett agyvelő-

darabkából és a halál után a nyúltvelőből beoltott állatok? 

a) Az 1915. febr. 11 : a 48. nap kivett agyvelővel beol-

tott tengeri malac elhullott a 18. nap tiszta jellemzetes veszett-

ségben. Még erős a ragály. . 

b) A jul. 8. : a 206. nap kivett agyvelő darabkával be-

oltott malac elhullott a 114. nap tiszta jellemzetes veszettség-

ben. Szokatlanul elnyúlt a lefolyás. 

Halál után az agyvelőből beoltott C., malac 140 nap 

múlva hullott el szintén tiszta jellemzetes veszettségben. Ellen-

ben d., a beoltásra került nyúl történetesen már eredetileg be-

teg volt: igen rendetlen volt a hőmérsék járása és a 169. nap 

vegyes fertőzésben pusztult el. Az Ammon-szarvból Negri-teste-

ket mutattunk ki, az ültetésből coccusok keltek ki. 

Az 1915. febr. 11. az eleven nyúlból kivett agyvelő da-

rabkából beoltott tengeri malacból márc. 1, beoltatott egy 1120 
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gr. nyúl. 1916. febr. 9. hullott el. Összesen 346 napot élt. Be-

tegsége szintén lyssa reccurens jellegét mutatta. Aug. 22-ig 11 

ízben volt időszakos hőemelkedése szabálytalan időközökben 

különböző magasságig: 39.7—40.0 C-ig, í h — 12 napi tartammal. 

Azután aug. 23-tól 1916. febr. 9-ig: 170 napon keresztül 38.8 

—39.5 C közt járt a hőmérséklete. Testsúlya 2000 gr. volt. 

Ekkor megszüntettük a megfigyelést. 1916. jul. 6. hullott el. 

Kosz, rühösség ölte meg. Negri-testet nem találtunk. Az agy-

velőből tett ültetésből coccusok keltek. 

Ez az egy pár vázlatosan ismertetett mellékkisérlet vilá-

gosan tanúskodik, hogy az ilyen hosszasan elhúzódó, vissza-

eső jellegű veszettségi esetekben meg van a hajlandóság a 

végleges gyógyulásra. Mutatja ezt klinikailag a hőmérsék járá-

sának tökéletes megnyugvása, kísérletileg az ebben a szakban 

elevente kivett agyvelőből beoltott állat hosszú élettartama. 

Úgylátszik : meggyérül az agyvelőben a ragály, nem meggyön-

gül, mert az ilyen hosszabb betegségben elpusztult állatból tett 

oltások már rendes lefolyást vesznek. 

Az ilyen életben maradó visszaeső veszettség-esetek ra-

gály-viselőknek tekinthetők. Úgy látszik, hogy természetes fer-

tőzésből is vannak ilyenek, talán sokkal több, semmint gon-

dolnók és a nyálukkal fertőzést okoznak. 

Emberen a visszaeső veszettségnek egyetlen esete isme-

retes. TOSHINOBU OHIRA (Cenralblatt f. Bakt. I. Abth. 84. B. Ori-

ginale. 1920. 528,1.) japán tudós közölte s kórbonctani, górcsövi 

és kísérletes vizsgálatokkal kétségtelenül kimutatta, hogy igazi 

veszettség volt. 

Az eset egy 43 éves kocsis legény, akinek 1911. jul. ele-

jén a jobb hüvelykét megmarta egy kutya. A seb pár nap alatt 

meggyógyult. 1912. aug. 12. hirtelen megfájult a feje az ember-

nek, borzongás és melegség érzése járult hozzá. Másnap a 

marott seb hege is megfájult és a fájdalom lassanként felter-

jedt a könyök- és vállizületre is és éjjel-nappal kínozta a bete-

get. Aug. 20 enyhe görcsös lélegzési és nyelési nehézség. 

Lassanként azonban elmúlt minden baj, úgy, hogy egy pár hét 

múlva tökéletesen fellábadt a beteg. Csupán háziszereket hasz-

nált és feküdt. 

1913. jan. 24. mintegy 5 és fél hónap múlva ismét főfájás, 

borzongás, melegség érzése jelentkezik, majd kifejlődik rendre 
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a dühös veszettség teljes kórképe. Febr. 9. eszméletlen a be-

teg, beállott a bénultság. 10. d. u. bekövetkezett a halál. 

Hosszú lefolyású eset. Az első roham is hetekig tartott, 

a másodikban is több mint 2 hétig húzódott a halálos küzde-

lem. Ez is illik a veszettség visszaeső jellegéhez, 

Állaton BABES (KONRÁDI után: Erdélyi Orv. Lap, 1923. ápr. 

1., 99. 1.) észlelt ilyen alakot: két macskán és egy kutyán, ter-

mészetes fertőzés következtében. Ezek az állatok a roham alatt 

embereket martak meg, akik el is pusztultak veszettségben, 

mivel nem részesültek védőoltásban. Ezen nincs mit csodál-

kozni, hogy a roham alatt ragályozó volt a maró állatok nyála. 

Gyakorlati szempontból azt volna jó megtudni: hát vájjon ak-

kor ragályoz-e, ha a betegség olyan enyhe, hogy legföljebb 

rendszeres hőmérőzéssel lehetne fölfedezni. Persze ez a minden-

napi életben kivihetetlen. Azonban az ilyen enyhe esetek elő-

fordulásának lehetősége bizonyára figyelmet érdemel a kutya-

kedvelés mai elterjedt divatját tekintve. 
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Cp 



11 

a dühös veszettség teljes kórképe. Febr. 9. eszméletlen a be-

teg, beállott a bénultság. 10. d. u. bekövetkezett a halál. 

Hosszú lefolyású eset. Az első roham is hetekig tartott, 

a másodikban is több mint 2 hétig húzódott a halálos küzde-

lem. Ez is illik a veszettség visszaeső jellegéhez, 

Állaton BABES (KONRÁDI után: Erdélyi Orv. Lap, 1923. ápr. 

L, 99. 1.) észlelt ilyen alakot: két macskán és egy kutyán, ter-

mészetes fertőzés következtében. Ezek az állatok a roham alatt 

embereket martak meg, akik el is pusztultak veszettségben, 

mivel nem részesültek védőoltásban. Ezen nincs mit csodál-

kozni, hogy a roham alatt ragályozó volt a maró állatok nyála. 

Gyakorlati szempontból azt volna jó megtudni: hát vájjon ak-

kor ragályoz-e, ha a betegség olyan enyhe, hogy legföljebb 

rendszeres hőmérőzéssel lehetne fölfedezni. Persze ez a minden-

napi életben kivihetetlen. Azonban az ilyen enyhe esetek elő-

fordulásának lehetősége bizonyára figyelmet érdemel a kutya-

kedvelés mai elterjedt divatját tekintve. 

Lyssa recurrens oltott nyúlon. L XIV. íz. Oltatott'1914 dec. 25. Kolozsvárt az Ált. kórt/intézetben. 



A párisi Pasteur intézetből. 

A bőr jelentősége a fertőzés és mentesség 
szempontjából. 

A „localis"-mentesség kérdésének mai állása. 

Irta : Jeney Endre dr. 

egyetemi magántanár, tanársegéd a Ferencz József tudomány egyetem ált. 

kór- és gyógytani intézetében. 

FODOR JÓZSEF egyetemünknek, majd később a budapesti 

egyetemnek egykori nagynevű tanára mutatta ki először sza-

bályos kísérletekben a normális vérsavó bacteriumölő hatását 

1886-ban. Ezeknek a nemzetközi irodalomban — úgy a ten-

geren innen, mint túl — illően méltatott kísérletes vizsgálatoknak 

köszönhetjük, hogy a resistentia és mentesség régtől fogva 

észlelt eseteinek magyarázata, létrejöveteli okainak kutatása új 

irányt vett. A METSCHNIKOFF által először 1883-ban hirdetett 

phagocytosis-elmélet nem volt képes az összes immunitási 

jelenségeket megmagyarázni. így érthető, hogy a FODOR tanár 

kísérleteit sokat Ígérőknek tartották. Látjuk ezt abból, hogy a 

kutatók javarésze attól fogva főként a különböző eredetű és 

különböző módon nyert vérsavók tulajdonságait tanulmányozta. 

A FODOR és a vele egy időben, de tőle függetlenül FLÜGGE 

laboratóriumában dolgozó angol orvos, NUTTALL nyomdokain 

ha ladtak BUCHNER, PFEIFFER, BORDET és BEHRING, akiknek — 

amint tudjuk — a mai serologia, serotherapia megalapítását 

köszönhetjük. 

Azonban a BEHRING által 1890-ben felállított antitoxintan 

érvényét fontos kivételek példái zavarták és azóta ezek a 

példák csak szaporodtak. így mindjárt a serologiai kutatás első 

idejében feltűnt, hogy a védőanyagok egyszerű jelenlétével a 

vérsavóban szintén nem lehet minden immunitásos jelenséget 

megmagyarázni. Általános valódi mentességet észleltek pl. 

anélkül, hogy fajlagos védőanyagokat találtak volna a vérben. 

Más esetekben viszont a védőanyagok nagy mennyiségben 

foglaltattak a vérben és ennek dacára az állat nem volt men-

tes a védőanyagoknak megfelelő microorganismusokkal szem-

ben. így pld. LUBARSCH állapította meg először, hogy a lépfene 

iránt igen érzékeny nyúl savójában erélyes hatású bactericid 



anyagok foglaltatnak, a kutya vérében pedig, mely állat a 

lépfene iránt nem fogékony, ilyen ellenanyagok nincsenek. 

CITRON (L, 1906-ban bacterium kivonatokkal, mesterséges 

és természetes aggressinekkkel igyekezett hogcholera b. ellen 

immunizálni nyulakat, t. malacokat és egereket. Ezek a kísér-

letek őt ahhoz a megállapításhoz vezették, hogy antitestek 

jelenléte a vérsavóban nem enged szükségképen activ mentes-

ségre következtetni és élő és virulens microorganismusok jelen-

léte a fertőzés helyén még nem zárja ki a mentesség jelenlétét. 

A vaccinatióval hogcholera ellen elért mentességet „histogen -

nek tartja, vagyis olyannak, amit nem magas antitest-tartalom 

juttat kifejezésre és ami pl. a himlő elleni mentességgel hason-

lítható össze. 

A természetes ellenállás helyi fokozódását vélte látni 

minden gyulladásos folyamatban BÜCHNER már 1877-ben és 

SOBERNHEIM is hangsúlyozta a helyi „histogen" tényezőt a 

mentesség kérdésében. A helyhez kötött mentesség első kísérleti 

példájával ROEMER szolgált, ki abrint cseppintett kísérleti álla-

tok egyik oldali kötőhártya zsákjába és azt találta, hogy egy 

második cseppintés a kezelt szemen nem váltott ki többé 

tüneteket, csak a másik kezeletlen szemen. WASSERMANN és 

CITRON ö., a hasüregre és pleura-üregre, valamint a nyúl 

fülére vonatkozólag voltak képesek hasonló megfigyeléseket 

tenni és igy bizonyították, hogy nemcsak a lép, csontvelő és 

nyirokcsomók az antitest képzés székhelyeit, amint azt először 

PFEIFFER és MARX mutattak ki. A WASSERMANNÉK leleteivel 

lényegében megegyező megfigyeléseket közöltek nemrégiben 

EBÉRT és WASCILIEWA (2- az „inperitonealis"-reakcióval kapcso-

latban. Hogy az antigén alkalmazási helye és módja befolyás-

sal lehet a mentesség fokára és lefolyására ROUX és BORREL (3-> 

kísérletei is sejtették. Ők arról számoltak be, hogy a subcutan 

tetanus fertőzés ellen immunizált nyúlak nem voltak mentesek 

intracerebralis fertőzés ellen. 

A legfontosabb ezekben az elszórtan feljegyzett és bátor-

talanéi emlegetett előzetes megállapításokban az az ismétlődő 

tény, hogy az antitestek nem egyedüli mértékei az immunitás-

nak, bár sok esetben több kevesebb párhuzamosság állapitható 

meg a megjelenésük és a mentesség fennállása között. Nem 

mértékei elsősorban azért, mert sok esetben activ immunizálás 

után mentességet látunk ellenanyagok fellépte nélkül. 
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BESREDKA tanár (5- (6., (10., tette a kérdést behatóbb 

vizsgálat tárgyává az utóbbi három év alatt és saját hosszú 

sorozatos kísérletei eredményeinek közlésével érdemelte ki, 

hogy az „ellenanyagok nélküli mentességinek, a histogen-

immunitásnak, a helyhez kötött mentességnek a kérdését ma 

többnyire az ő nevével kapcsolatban emlegetik a nyugati 

államokban. Az ő elképzelése szerint minden microorganis-

musnak meg van a maga szerve és minden szervnek a maga 

mentessége. A szervezetben vannak egyes „receptor-sejtek", 

melyek elective reagálnak a megfelelő csirákra. így pl. szerinte 

azért találták a kísérleti állatokat nehezen immunizálhatóknak 

staphylo- és streptococcus ellen, mert a bőr szerepét e kér-

désben figyelmen kivül hagyták. A lépfene iránt igen érzékeny 

t. malacnak is csak a bőre mutat érzékenységet. Ha azt el-

kerüljük és úgy kísérelünk intrapenitonealis fertőzést, fertőzés 

nem jön létre. Valóban NOETZEL <8- azt már 1898-ban kimu-

tatta, hogy nyúlak 200-szor annyi lépfenebacillust elbírnak, ha 

a bőrük nem lett megsértve. BESREDKA (10.. és THIEL (7-. eze-

ket a kísérleteket oly módon ismételték meg, hogy a 3000-

szeres halálos lépfene bacillus adagot tartalmazó vékonyfalú 

ampullákat a bőr alá sülyesztették és csak 4—5 napi seb-

gyógyúlás után törték fel azokat a bőrön keresztül, de a bőr 

megsértése nélkül. Ily módon járva el, fertőzés nem történt, 

mert a bőrön akkor már nem volt nyílt sebzés, az egyedül 

érzékeny szerv nem lett fertőzve. A bőr azonban nemcsak 

hogy némely microorganismus és igy a lépfene b. iránt első-

sorban vagy talán egyedül érzékeny szerv, hanem a maximá-

lis mentesség is BESREDKA szerint a legrövidebb idő alatt bőrbe 

óltás útján érhető el lépfene ellen is, pl. Pasteur f. vaccinának 

a borotválással felsértett bőrre való alkalmazásával. Az igy 

immunizált állatok vérében sem agglutininek, sem praecipitinek 

nincsenek. A bőrnek bekövetkezett mentessége mégis általános 

érvényű, mert csak a bőr tartalmaz érzékeny (receptor) sejteket, 

melyek a szervezetet egyúttal mentessé is tehetik. Van tehát 

cutiinfectio és cutiimmunitás és ez utóbbit cutivaccinatioval 

lehet elérni, E módszert már be is vezették Francziaországban 

és Olaszországban a lépfene elleni immunizálás céljaira. SANA-

RELLI d2-, toluollal leölt és szárított bacterium tenyészeteket 

kevert borsawall és tejcukorral. Az igy készített typhus, cholera 

és dysenteria vaccinákkal nyúlakat immunizált a por orrba 
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fúvása útján. Az igy kezelt állatok vérében agglutinineket talált 

és az állatok fokozott ellenállást mutattak virulens baktériumok 

halálos adagja ellen. Aránylag magas agglutinin titereket ért el 

SANARELLI embereknél és nyúlaknál mennigococcus vaccina 

orrba fúvása által. Ez az eset azonban, hogy a fogalmat tisz-

tán megőrizzük, lényegileg különbözik a „localis immunitás" 

fogalmától, mert annál, legalább is a CITRON és BESREDKA 

fogalmazása szerint, antitestek a keringő vérben nem foglaltat-

nak. Ugyan GRATIA (13- belga kutató kétségbevonja BESREDKA 

eredményeit és azt állitja, hogy a bőrön át lépfene ellen immu-

nizált tengeri malacok vérében is tudott kimutatni antrakocid 

ellenanyagokat. A történelmi hűség kedvéért meg kell említe-

nünk, hogy a cutivaccinationak, bár más elvek alapján, voltak 

szószólói és amint tudjuk PONDORFF, PETRUSCHKI, MORO, 

MÜLLER és SAHLI módszerei gyakorlati értéket is nyertek. 

BESREDKA a bőr útjáni immunizálást ajánl ja staphylo 

és streptococcusok ellen is. A megfelelő törzsek autolysatu-

mából álló folyadékkal borogatja a megtámadott területet és 

ő ezt az eljárást „pansement specifique"-nek nevezi. 

BESREDKA továbbvitte gondolatmenetét a béltüneíeket 

okozó kórokozókra is. Szerinte a bélfal pl. a dysenteria b. 

számára ugyanaz, mint a bőr az anthrax és staphycoccussal 

szemben és a CALMETTE és EMMERICH által már korábban 

körülirt enterotropismus példáját nyújtja. BESREDKÁNAK sikerűit 

ily irányban folytatott vizsgálatai közben a különben ellenálló 

nyúlakat cholera-, typhus-, paratyphus-bacillusokkal megbete-

gíteni szájon át adagolva a microorganismusokat, ha előzőleg 

marhaepét etetett az állatokkal mesterségesen. Az ilyen állatok 

3—4 nap elmultával súlyos hasmenést mutatnak, lesoványod-

nak, septicaemiaban pusztáinak el. Ha epeadagolás után elölt 

bacteriumokat juttatott a béltraktusába az állatoknak, azok 

immunisokká váltak. Ez az immunitás szintén localis, mert 

antitestek nem foglaltatnak — szerinte — a keringésben. Ez az 

eljárás az enterovaccinatio példája lenne. Az első hasonló, 

történelmi becsű törekvés PASTEUR, ROUX és CHAMBERLAND 

neveihez fűződik, kik a b. avisepticus ellen kísérelték meg a 

szájon át való immunizálást. 

Ezek szerint beszélhetünk enterovaccinatio által létrehozott 

localis enteroimmunitásról is. Az állatkísérletek után most emberi 
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anyagon folyik kiterjedtebb vizsgálat ily irányban. Némi sike-

rekről is számolt be eddig typhus járványoknál KIMLA 04. 

A „localis mentességnek" ezek a formái azonban eltérni 

látszanak az általunk eddig ismert activ mentességtől. A cuti-

immunitás pl. a BESREDKA tanár kísérleteiben azt a sajátságot 

mutatta, hogy már 14 órával a borotvált bőrön való alkalma-

zás után mentesítette az állatot virulens tőrzssel való fertőzés-

sel szemben. Ez az észlelés vezette BESREDKÁT arra, hogy új 

fogalmazást adjon az igy létrejövő mentesség mechanizmusá-

nak. Az ő elképzelése szerint pl. a staphylococcusban, a 

thermolabilis vírusban van egy thermostabilis, atoxicus anyag, 

az „antivirus", mi antagonistája magának a vírusnak. A 

szervezet megtámadásakor a fehér-vérsejtek veszik fel először 

a küzdelmet és azután a fogékony sejtekben folytatódik a 

folyamat. A phagocyták megemésztik a microbákat, szabaddá 

teszik az „antivirust", mely a receptív sejtekhez jutva azokat 

vaccinálja és úgy védi a szervezetet az általános fertőzés 

ellen. Ezt az antivirust tartalmazná szerinte a bőrvaccinatióra 

általa ajánlott és a gyakorlatba Franciaországban bevezetett bak-

teriumautolysatum és ő nem tartja lehetetlennek, hogy a fajla-

gos védősavókban is foglaltatik az antitesteken kivül ilyen „anti-

virus", mert ha az immunizálás alatt álló állat fogékony sejtjei 

már telítődtek, — mint gondolja — az antitesteken kivül „anti-

virus" is jelenik meg a keringésben. 

Ennek az elméletnek a birálgatásától jelen alkalommal 

eltekintenék és csupán annak a kijelentésére szorítkoznám, 

hogy minden újszerűsége és nehézkessége mellett is azzal a 

tisztelettel kell fogadnunk ezt az átmeneti érvényű elméletét 

BESREDKA tanárnak, ami az ő hosszú kísérleti múltja utján őt 

kétségtelenül megilleti. 

Hogy saját magunk is közelebbről betekinthessük ezeknek 

a mentességi jelenségeknek a létrejöveteli módjaiba, kísérleti 

módszerekhez kell folyamodnunk. Hogy arról tudhassunk meg 

valamit, hogy mik a bőr útjáni fertőzésnek és mentesítésnek a 

sajátosságai: 1., Össze kell hasonlítanunk a bőr útján való 

fertőzés lefolyását az enteralis és parenteralis utakon történő 

fertőzések lefolyásával. 2., tanulmányoznunk kell egy hatásos 

védősavó antiinfectiosus hatását a különböző utakon át történő 

fertőzéssel szemben és 3., vizsgálnunk kell a bőr útján történő 

immunizálás hathatós voltát. 
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A párisi Pasteur intézetben BESREDKA tanár osztályán ily 

értelemben megfogalmazott kísérleti feladataim megoldásához 

azt a bacterium-féleséget alkalmaztam, amelyet CITRON alkal-

mazott a mesterséges és természetes aggressinek tanulmányo-

zására: a hogcholera b.-t. Választottam ezt azért, mert ez a 

mikroorganismus a leginkább használható laboratóriumi állattal, 

a t. malaccal szemben mérsékelten fertőző képességű. Virulen-

tiáját rendesen mesterségesen, állatpassage-okkal kell annyira 

felfokoznunk, hogy heveny lefolyású, lázas megbetegedést idéz-

hessünk elé vele tengeri malacoknál. Különben csak hossza-

san elhúzódó, senyvesztő folyamatot indít meg ezeknél az 

állatoknál, csekély és szabálytalan hőemelkedésekkel. Halálos 

kimenetel esetén rendesen számos, néha igen terjedelmes, el-

tokolt tályogot, sajtosan széteső nyirokcsomókat, focalis necro-

sist mutató májat, lépet és a savós hártyákon, belekben, ve-

sékben, álgümős szemcséket találunk. 

A kísérletekhez használt bacterium törzs a párisi Pasteur-

intézet gyűjteményéből származott, "annak egy különálló tele-

péből készített és tenyészeti viselkedésében, alaktani és festő-

dési megjelenésében ellenőrzött subculturáját használtam. A 

törzs virulentiája tengeri malac ellen kezdetben igen csekély-

fokú volt és csak számos passage-kisérlettel sikerült egy olyan 

törzset nyerni, amelynek 1/100 kacsnyi mennyisége hasüregbe 

juttatva egy 300—400 gr.-os tengeri malacot pár napon belül 

szabályszerűen elpusztított. 

Ugyanazon törzzsel készítettem hogcholera-ellenes nyúl-

savót. Négy nyúl 3—3 intravénás injekciót kapott 8—8 napi 

időközökben. Az első két alkalommal 1/2—1/2 kacsnyi elölt 

tenyészetet, az utolsó alkalommal 1/2 kacsnyi élő tenyészetet. 

A szabályszerű módon lefejtett vérsavókat kevertem és a kevert-

savó agglutináló képességét vizsgálva azt 1 :7000-nek találtam. 

A BESREDKA féle vaccináló folyadékot a következőképen 

állítottam elő. Négy csőnyi 24 órás hogcholera leves tenyésze-

tet 4 félliteres, levest tartalmazó lombikba öntöttem. Tíz napig 

tenyésztőben tartás után a tenyészetet bacteriumszűrőn átszűr-

tem. A sötét és sűrűbb szüredékbe újólag hogcholera b.-t ül-

tettem és tíz napon át újból tenyésztőben tartottam. A tenyészet 

lényegesen gyengébben fejlett. A tíz nap elteltével bacterium 

szűrőn szűrtem és használatig jégszekrénybe tettem. 

2 
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Az első kísérleti sorozatban (1. í. táblázatot) a törzs in-

fectiositását vizsgáltam különböző alkalmazási mód mellett. Az 

előző tájékoztató kísérletekben intraperitonealis úton történő 

fertőzésnél halálosnak talált adag egyszeri alkalmazásán kivűl 

annak tízszeresét, másfelől annak 1/10-ét is alkalmaztam. 36 

tengeri malacot oltottam az első sorozatban hasüregbe, szívbe, 

bőr alá, bőrbe és négynek per os adagoltam a hogcholera-

bacillust. A talált eredmények szerint a hogcholera-bacillus nem 

fertőző szájon át adagolva tengeri malacoknak. A halálos adag 

hatásos volt az összes többi alkalmazási módok mellett. Sub-

lethalis adag 2 esetben okozott halálos kimenetelt. Az egyik 

esetben a fertőző anyag bevitele subcutan, a másik esetben 

intracutan történt. Mind a két esetben positiv haemokultura 

volt nyerhető. 

A rövid idő alatt végzetes lefolyású esetekben főként a 

hasi szervek hyperaemiáját észlelhettük, sokszor vérzéses gó-

cokkal a mellékvesékben. A hasüregbe történt fertőzés után 

legtöbbször fibrinoso-purulens lepedéket találtunk a mérsékel-

ten megduzzadt lép és máj körűi. Lassú kimenetelű esetekben 

caseosus degeneratio és focalis necrosis tüneteit láttuk a már 

leirt megjelenési formában. A bőrbe történt oltások eseteiben 

a beszáradt szúrási csatorna alatt rendesen egy eltokolt necro-

ticus gócot vagy kis tályogot találtunk, belővelt és megnagyob-

bodott regionalis nyirokcsomókkal. Csak egy ilyen helyi laesio-

ból sikerűit a microorganismust a halál bekövetkezte után ki-

mutatni. 

Egy következő kísérleti sorozatban a védősavó biztosan 

védő adagát állapítottam meg a hasüreg útjáni fertőzés biztos 

halálos adaga ellen. Előzetes kísérletek után a főkisérletben 

15 állatot használtam erre a célra. Egy részüket 24 órával a 

fertőzés előtt különböző mennnyiségű védősavó bőr alá oltásá-

val kezeltem, más részüket ellenőrzésképen savókezelés nélkül 

hagytam, majd az összes állatokat hasüreg útján fertőztem a 

halálos adaggal. 

A hasüreg útjáni fertőzés halálos adagja elleni védősavó 

adagját ily módon megállapítva egy következő kísérleti soro-

zatban összehasonlítottam a védősavó antiinfectiosus hatását 

a különböző utakon történő fertőzéssel szemben. A védő adag 

subcutan alkalmazása után 24 órával 6 állatnál intraperitone-

alis, 6 állatnál intracardialis oltással, 6 állatnál bőr alá és másik 6 



állatnál bőrbe fecskendezésse! fertőztem az állatokah Ugyan-

akkor 2 állat ellenőrzésképen előzetes savókezelés nélkül has-

üregébe 1 — 1 halálos adagot kapott. (L. a II. táblázatot.) 

Ez a 26 t. malaccal végzett kísérleti sorozat azt a feltűnő 

eredményt adta, hogy védett állatoknál 24 óra múltán szívbe 

vagy hasüregbe juttatott fertőzés egy esetben sem okozta a 12 

kózűl az állat halálát, ellenben a bőr alatt foganatosított fertő-

zés eseteiben 6 közül 4 pusztult el, 9, 19, 22, 25 nap után; a 

bőrbe tett fertőzés után 6 állat közül 2 pusztult el 7 és 25 nap 

után. A halálos kimenetelű esetek közül kettőben a szívből 

hogcholera b.-t lehetett kitenyészteni. Az ellenőrző kísérletek-

ben a hasüreg útján fertőzött, de nem védett állatok a 3. 

illetve 7-ik napon belül pusztultak el. Hasonló mennyiségű ép 

lósavó nem volt képes védő hatást gyakorolni a halálos fer-

tőzés kimenetelére. Ezekben a kísérletekben is két esetben a 

bőrbe, illetve a bőr alá sublethalis adaggal történt fertőzés 

elegendő volt az állatok halálának előidézésére. 

A kórbonctani változások ezekben az esetekben is kb. 

ugyanazok voltak, mint a már leírtak, de feltűnő volt, hogy 

több vérzéses tünetet találtunk és a helyi laesio és környi 

mirigyváltozások kifejezettebbek voltak, mint az előző ese-

tekben. 

Egy további kísérleti sorozatban a BESREDKA tanár mód-

szere szerint a fertőzés előtt 24 órával végeztem bőrbe történő 

vaccinatiot oly módon, hogy az állatok lecsupaszított és borotva-

húzásokkal enyhén felsértett hasfalbőrére borogatásokat alkal-

maztam azzal a folyadékkal, mely, amint már elmondtam ké-

szítési módjával kapcsolatban, hogcholera autolysatumokat, a 

BESREDKA felfogása szerint „anti-virust" tartalmazott. (L. a III. 

táblázatot.) 

Ezek a kísérletek azt mutatták, hogy a bőrbe történő oltás 

az ú. n. „pansement spécifique" formájában mentessé tette az 

összes esetekben az állatokat a 24 órával később bőr alatt 

foganatosított fertőzéssel szemben. Az ugyanígy kezelt és 24 

óra után bőrbe oltott 6 állat közül csak 2 maradt életben, de 

az elhullottak közül 2-nek a szívvéréből staphylococcus pyo-

genes aureust lehetett kitenyészteni. A bőrön keresztüli vacciná-

lásnak ez a módja azonban eredménytelen volt a hasüregen 

keresztül fertőzött esetek felében és a szívbe tett fertőzéssel 

szemben az esetek 17 °/o-ában. A négy elhullott állat közül 

2* 
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3-nak lehetett a szívvéréből positiv haemokulturát kimutatni. 

Ugyanekkor az ellenőrző kísérletekben a törzs viiulentiája vál-

tozatlannak bizonyult. A „pansement spécifique" tehát nem, 

vagy kivételesen véd hasüregen át végzett vagy a keringő vér 

útjáni fertőzések ellen. A kórbonctani lelet hasonló volt, mint 

az előző kísérletekben. 

Mintegy 12 állatot, melyek egy előzetes fertőzést túléltek, 

vizsgáltam abból a szempontból, hogy tartalmaznak-e a vérük-

ben az ellenanyagok közül pl. agglutinineket. Egy esetben sem 

sikerűit találnom ily-nemű anyagokat 4—6—8 héttel a fertőzés 

után. Dacára ennek, az állatok — egy kivételével — mind 

életben maradtak egy második halálos adaggal való fertőzés 

után. 

Végűi egy 22 állatból álló kísérleti sorozatban a bőrbe 

oltás (az ú. n. „pansement spécifique") és az elölt baktéri-

umokkal bőr alá tett oltás hatását igyekeztem összehasonlítani. 

(L. IV. táblázatot.) 

A fertőzésre használt törzs változatlan virulentiájáról ez 

alkalommal is a szükséges ellenőrző esetek útján győződtem 

meg. Ebből a kisérleti sorozatból az tűnt ki, hogy bármelyik a 

két módszer közül kevésbbé véd a bőrbe történt, mint a bőr 

alá tett fertőzés ellen. 

Mindezeket az eredményeket összefoglalva azt az érdekes 

megállapítást tehetjük, hogy a szóbanforgó törzs és kisérleti 

állat esetében az intracutan és subcutan fertőzés hatékonyabb, 

mint az intraperitonealis és az intracardialis fertőzés. Egy faj-

lagos védősavó kifejezetten hatásosabb volt intraperitonealis és 

intracardialis fertőzés ellen, mint a bőrbe vagy a bőr alá tett 

fertőzés ellen. A bőr útjáni vaccinatio védőhatása korlátozva 

van a bőr alatti fertőzésekkel szemben és a bőrben foganato-

sított fertőzés volt a legkevésbé befolyásolható előzetes immu-

nizáló eljárásokkal. 

CITRON megfigyelte már, hogy a bőr alatti fertőzés hog-

cholera b.-sal néha sokkal kissebb adag után is halálos tengeri 

malacokra, mint más fertőzési mód. A fajlagos védősavó és a 

„pansement spécifique" hatása közöiti különbség szempontjá-

ból hivatkozással élhetünk GAY Ok, kísérleteire, ki bőr útján 

képes volt halálosan fertőzni streptococcussal olyan nyúlakat, 

amelyek intravenosusan végzett streptococcus fertőzést kiállottak. 



Ugyancsak az ő kísérleteiben egy bőrfertőzés csak bőrfertőzés 

ellen, pleuralis fertőzés csak pleuralis fertőzés ellen mentesített. 

A saját kísérleteim után a legfontosabbnak a bőr sajátsá-

gos, különálló szerepe tűnik fel. A bőr szerepét a mentesség 

létrejöttében ERICH HOFFMAN is hangsúlyozta legújabban. Sze-

rinte a bőr nemcsak mechanikailag véd, hanem immunobiolo-

giai munkát is végez és ezt a tevékenységét a bőrnek esophy-

laxianak nevezte el. BESREDKA felfogása — amint hallottuk — 

az, hogy a bőr nem ellenanyagok termelésével, hanem histo-

gen módon oly fertőzések elleni mentességben vesz activ részt, 

melyek virusa iránt receptív sajátságokkal bir. HARTOCH, MURA-

TOWA, JOFFE és BERMAN (4- szerint pedig a bőr nemcsak az 

ectodermotrop fertőző betegségeknél szerepel a mentesség létre-

hozatalában, hanem oly fertőzéseknél is, melyek nem járnak 

bőrtűnetekkel. Ugyancsak ők, valamint ő előttük BESSAEX és 

KÖHLER-HEILMANN annak bizonyítására is szolgáltak kísérleti 

adatokkal, hogy a helyi mentességnek megfelelően van helyi 

hypersensibilitas is. A magam részéről kiemelném, hogy a bőr-

nek már magának a fertőzésnek a megfoganásában nagy sze-

repe lehet. Valamely magasabbrendű szervezet kültakarójában, 

annak vérrel kevéssé öntözött bradytroph rétegeiben az oda 

felületes sérülések útján bejutott microorganismusok kevésbé 

vannak kitéve a gazda-szervezet humoralis és phagocytás vé-

dekezésének. A helyi bőrlaesioban nem csak egyszerűen sza-

porodnak a microorganismusok, hanem az újabb és újabb 

generációk mind jobban és jobban alkalmazkodnak a gazda-

szervezet lassan érvényesülő védekező hatásához és végered-

ményben a törzs virulentiája megnövekedik a megtámadott 

szervezettel szemben. A hogcholera b. és tengeri malac eseté-

ben ez a hatás abban nyilvánúlt, hogy a bőr útjáni fertőzés 

eseteiben aránytalanúl nagyobb számban bekövetkezett a ha-

lálos kimenetel és feltűnő sok volt a vérzéses tünet azokban 

az esetekben, mikor fajlagos védő savó előzetes alkalmazása 

dacára okozta az intracutan fertőzés az állat halálát. Ez lehet 

az oka annak is, hogy egy szervezet, melyet védőanyagokkal 

árasztunk el, könnyebben legyőzheti a fertőzést, ha az intra-

peritonealisan vagy intracardialisan történt, mintha ugyanazon 

virulentiájú microorganismust hasonló mennyiségben bőr alá, 

de különösen ha bőrbe fecskendezzük be. (A bőr alá tett fer-

tőzés különben, ha azt nem kivételes módszerrel végezzük. 
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egyúttal mindig bőrbe való fertőzés is.) Az első két esetben a 

microorganismusok könnyen áldozatai lesznek a keringő vér-

ben jelenlevő ellenanyagoknak, az utóbbi esetekben a micro-

organismusok jobban vannak védve a bőrben a humoralis és 

cellularis védekezés ellen és virulentiájukkal alkalmazkodnak 

a gazda védekező mechanismusához, sőt felülmúlják ily mó-

don azt a védelmet is, mit a védőanyagok jelentettek a szerve-

zet számára. 

Tudjuk, hogy egyfelől a kryptogeneticus fertőzések igen 

gyakran végzetesek, másfelől egy heves lefolyású gócfolyamat 

a fertőzés kapujában, annak sikeres elhatárolása és eltokolása 

megakadályozza az általános megbetegedést. A két véglet kö-

zött foglalhatnak helyet azok az esetek, melyekben a helyi 

laesio erőviszonyai mégis a microorganismus javára dőlnek el. 

A PFEIFFER f. kísérletben is van alkalmunk azt látni. A bacterio-

lysis kifejezett lehet és az állat életét nem látjuk veszede-

lemben. Az állat vidám és életerős látszólag. Néhány nap 

múltával azonban mégis septicaemiában pusztúl el, mert az 

erélyes védelem dacára is egyes microorganismusok életben 

maradtak és valószínűleg ezeknek napról-napra fokozódó 

virulentiája győzte le a magasabbrendű szervezetet. Azt hi-

szem, általában hasonló alkalmazkodási, virulentia-növelő fo-

lyamatot kell felvennünk minden fertőzésnél az incubatio szaka 

alatt a fertőzés kapujában. 

Hogy mi lehet a végleges magyarázata a bőr útjáni oltás 

után rövidesen jelentkező mentességnek és mennyiben fogja 

BESREDKA tanár elmélete megközelíteni a valóságot, jelen isme-

reteink mellett nehéz volna megállapítani. Magam részéről má-

sokhoz csatlakozva tekintetbe venném mindenesetre azt is, 

hogy a toxinok felszívódása a bőrből sokkal lassúbb és ily 

módon lehetővé teszi nagyobb mennyiségű toxinnak lassú, 

húzamos adagolását a szervezetbe. 

Összefoglalva: A helyi immunitással kapcsolatban végzett 

újabb vizsgálatok számos értékes és újszerű adattal szolgáltak. 

A jelenleg bonyolódottnak látszó probléma egyes részeinek 

magyarázata valószínűleg a bőr virulentiafokozó szerepében 

keresendő és a bőrből történő lassú toxinfelszívódás előnyei 

is figyelembe veendők. Ezen tényezőktől, mint oda nem tarto-

zóktól el kell tekintenünk, ha a bőr valódi, helyi (histogen) 

mentességének tiszta megfogalmazására törekszünk. 



23 

III. TÁBLÁZAT. 

A fertőzési út hatása a fertőzés kimenetelére: 

Kezelt Ellhullott 

A fertőzés módja: 

1. Intraperitone-
alisan: 

A kórokozó 

mennyisége: 
állatok állatok 

száma: száma: 

Megjegyzések: 

1/10 kacsnyi 2 t. malac 

1/100 „ 2 „ „ 

II. Szájon át 

III. Intracardia-
lisan: 

IV. Bőr alá 

1/1000 

1/10 

1/1000 

1/10 

1/100 

1/1000 

1/10 

1/100 

1/1000 

V. Bőrbe oltva: 1/10 

1/100 

1/500 

1/1000 

2 „ 

2 „ 

2 „ 

2 „ 

2 „ 

2 „ 

2 „ 

2 , 

2 , 

2 

5 

2 

2 

2 4 ill. 5 nap után 
2 positiv tenyészet 
szívből mindkét 
esetben 

2 4 és 15 nap után 1 
esetben" pos. tenyé-
szet szívből 

0 

0 

1 (30 nap után) 
Tenyészet szívből 
negatív 

(1,48 nap) Tenyészet 
szívből pos. mind-
kettőnél. 
(4,16 nap) Tenyészet 
szívből pos. mind-
kettőnél 

(3, 11 nap) Egyiknél 
szívből positiv 
haemokultura. 

1 (4 nap) 

1 (1 nap) Tenyészet 
szívből positiv 

1 (24 nap) 

4 (5, 5, 17, 19. nap) 
Teny. szívből 3 
esetben positiv. 

1 (4. nap) Tenyészet 
szívből positiv. 
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III. TÁBLÁZAT. 

Védősavó hatása a fertőzés kimenetelére: 

(0'5 ccm. védősavó bőr alá 24 órával a fertőzés előtt.) 

A fertőzés módja: 

I. Intraperitone-
alisan : 

A kórokozó 

mennyisége: 

Kezelt Elhullott 

állatok állatok 

száma: száma: 

Megjegyzések: 

1/10 kacsnyi 2 t. malac 

II. Intracardi-
alisan: 

III. Bőr alá: 

1/100 „ 2 

1/1000 „ 2 

1/10 „ 2 

1/100 „ 2 
0 

1/1000 „ 2 

1/10 „ 2 , 

1/100 „ 2 

1/1000 „ 2 

IV. Bőrbe oltva: 1/10 „ 2 

1/100 „ 2 

1/1000 „ 2 

V. Ellenőrző kí-
sérletek : 
a., védősavó 
nélkül 1/100 „ 2 

intraperitoneal 

b., normális ló-

savó adag. után 1/100 kacsnyi 2 
intraperiton. 

(22 és 25 nap) 
Szívből 1 esetben 
staphylococcus. 

J (19 napra) Szívből 
hogcholera bac. 

1 (9 napra) 

1 (7 napra) 

0 

1 (25 napra) Szívből 
hogcholera b. 

(3 és 7 napra) 
Szívből hogcholera 
pos. 

Egy esetben szívből 
hogcholera b-
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III. TÁBLÁZAT. 

Cutivaccinatio hatása a fertőzés kimenetelére: 

„Pansement spécifique" 24 órával a fertőzés előtt. 

b A fertőzés módja: 
A kórokozó 

mennyisége : 

Kezelt Elhullott 

állatok állatok Megjegyzések: 

száma : száma : 

I. Intraperitone-
alisan: 1/10 kacsnyi 2 t. malac 

II. Intracardi-
alisan : 

III. Bőr alá 

IV. Intraderma-
lisan : 

1/100 

1/1000 

1/10 

1/100 

1/1000 

1/10 

1/100 

1/1000 

1/10 

1/100 

1/1000 

2 , 

2 , 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

\ (8. napra) Tenyészet 
szívből positiv. 

1 (39. napra) Tenyé-
szet szívből positiv. 

1 (2. napra) Tenyészet 
szívből positiv. 

0 

1 (6. napra) Szívből 
tenyészet positiv. 

0 

0 

0 

0 

1 (2. napra) Szívből 
staphylococcus. 

0 

2 Egyiknél: 6 napra 
szívből hogchol. pos. 
Másiknál : 10 napra 
szívből staphylococ-
cus. 

V. Ellenőrző kísérletek ugyanazok, mint az 
előző sorozatban. 
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IV. TÁBLÁZAT. 

A bőrbe oltás („pansement spécifique") és elolt 
mikroorganismusokkal való vaccinálás hatásának 

összehasonlítása : 

Fertőzés módja: 
A kórokozó 

Kezelt Elhullott 

állatok állatok Megjegyzések : 
mennyisege: 

szama : szama : 

A. , „Pansement spécifique" 24 órával a fertőzés előtt. 

I. Intraderma-

lisan : 1/50 kacsnyi 2 t. ma lac 1 j7- nfP>"a) Szívből 
hogcholera b. 

II. Bőr a lá 

B., 60 C. fokon elolt tenyészet 1/50 kacsnyi mennyiségével bőr 

alá oltás 24 órával a fertőzés előtt. 

I. Intraderma-

1/50 kacsnyi 2 t. ma lac lisan: 

II. Bőr a lá : 

a., Intraderma-

lisan : 

b., Bőr a lá : 

1/500 „ 2 „ „ 

1/50 „ 2 „ „ 

1/500 „ 2 „ „ 

C., Ellenőrző kísérletek. 

1/50 kacsnyi 1 t. ma l ac 

1 (7. napra) Szívből 
hogcholera pos. 

0 

j (7 napra) Tenyészet 
szívből negatív 

1 (8. napra) Szívből 
hogcholera pos. 
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A m. kir. Ferencz József tudományegyetem leíió- és tájbonc-

tani intézetéből. 

Az epiphysisek és a diaphysis térfogatviszonyai 
egy 16 éves nő végtagcsontjain. 

Irta : Davida Jenő dr. 

egyet. ny. r. tanár, az intézet igazgatója. 

Tudvalevő, hogy csontjaink legnagyobb része tulajdon-

képen csontkomplexum, mely több külön, önálló fejlődésű 

résznek másodlagosan, különböző helyeken különböző, egy és 

ugyanazon helyen azonban egyénileg többnyire csak kevéssé 

eltérő időben bekövetkező összeforradása által jön létre. Ezen 

egy és ugyanazon csontnál általában határozott számú külön 

fejlődésű részek összeforradása eredményezi az anatómiai ér-

telemben vett egységes csontot. A legbonyolódottabb csont-

komplexumokat egyes koponyacsontok (ék,-halánték,-nyakszirt-

csont stb.) alkotják, melyek kialakulását, vagyis a különállóan 

fellépő s másodlagosan összeforradó részek (csontmagvak) szá-

mát, helyzetét s összeforradási idejét illetőleg az irodalomban 

részben nagyon eltérő adatok találhatók. Csontjaink túlnyomó 

részénél jóval egyszerűbb a helyzet: a csontmagvak száma, 

ezek megjelenésének s egységes csonttá való egybeforradá-

suknak az ideje egészen pontosan ismeretes. A végtagok csö-

ves csontjainál a legelőször megjelenő mag alkotja tudvalevő-

leg a csont legnagyobb részét, a hosszú középdarabot, a 

diaphysist s a növekedés befejeződésekor ezzel összeforrad-

nak a külön fejlődésű végrészek, az epiphysisek. 

Egy pillantás egy fiatal egyén csontjaira rögtön meggyőz 

róla, hogy a különböző csöves csontoknál az egyes, külön 

fejlődésű részek különböző mértékben vesznek részt az egész 

csont felépítésében, vagyis az epiphysiseknek a diaphysishez 

viszonyított fejlettségében a különböző csontoknál s egy és 

ugyanazon csont különböző epiphysiseinél eltérések vannak; 

az epiphysisek hol kisebb, hol nagyobb részét teszik az egész 

csontnak. Az epiphysisek szerepét az egész csont felépítésében 



a köztük és a diaphysis fejlettsége közötti, a különböző cson-

toknál változó viszonyt tudtommal még senki sem tanulmá-

nyozta. A súly alapján ez nagyon könnyen lenne eszközölhető, 

ám a súly nemcsak az illető rész terjedelmétől, hanem a belső 

szerkezeti viszonyoktól, a csontanyag és az üregrendszer vi-

szonylagos fejlettségétől is függ s ezért a suly alapján történt 

meghatározás nem lehet pontos ; egy kevesebb csontanyagot 

tartalmazó, porosusabb csontrész természetesen könnyebb, mint 

egy ugyanolyan terjedelmű tömöttebb. A térfogat a belső szer-

kezeti viszonyoktól független s ezért a minden átmérőre kiter-

jedő, tényleges fejlettség kifejezésére a legmegbízhatóbb eljárás. 

Az epiphysisek és a diaphysis közötti térfogatviszonyt egy 

16 éves nő végtagjaínak a csöves csontjain tanulmányoztam. 

Az alsó végtag epiphysisei még mind szabadok, a felsőn a 

könyökizületben találkozó csontvégek már odanőttek. A vizs-

gálataimnál követett eljárást illetőleg utalok a „Proportióvizsgá-

latok a csonttérfogat alapján és a végtagcsontok térfogatindexe" 

cimű, a Magyar Orvosi Archívum 1924. évi évfolyamában meg-

jelent dolgozatomra. Az alább következő táblázat az epiphy-

siseknek az egész csont térfogatához való viszonyát, vagyis 

azt fejezi ki, hogy az egész csont abszolút térfogatából hány 

% jut az illető epiphysisre. Minthogy a jobb és bal oldal kö-

zött csak igen csekély külömbségek vannak (többnyire 1 % 

alatt), amik az eljárás nem tökéles pontosságából is eredhet-

nek, a két oldalra vonatkozó eredmények középszámát köz-

löm. Az ujjperceket az epiphysisek igen kis terjedelme miatt 

nem vehettem tekintetbe. 

Felső végtag. 

Felső epiph. a humeruson : 207 % 

Alsó „ az ulnán: 2'6 % 

a radiuson : 11'2 % 

I. metacarpalcsont epiphysise : 16'6 °/o 

II. „ „ „ 17"5 7o 

III. „ ,, „ 16-6 °/o 

IV. „ „ „ 18'5 % 

V. „ „ 13 6 °/o 
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Alsó végtag. 

Combcsont: 

a fej epiphysise : 5'6 % 

a trochant. major : 2'6 % 

együtt: 8*2 % 

distalis epiphysis : 18'1 % 

a három epiph. együtt: 26'3 % 

Tibia: 

felső epiphysis: 18'3 % 

alsó „ : 7 2 % 

együtt: 25'5 % 

Fibula : 

felső epiphysis: 7'1 % 

alsó „ : 137 °/o 

együtt: 20*8 % 

I. metatarsalcsont epiphysise : 18*8 % 

II. „ „ „ : 18*6 % 

III. „ „ „ : 17*5 % 

IV. „ „ „ : 15*6 °/o 

V. „ „ „ : 11*4% 

A radius szabad alsó epiphysise sokkal terjedelmesebb, 

mint az ulnáé s még jelentékenyebb rész esik az össztérfogat-

ból a humerus felső epiphysisére. A metacarpalcsontok közül a 

negyediké a legterjedelmesebb, az ötödiké a legkisebb; az 

utóbbi kivételével a többiek között csak csekély külömbségek 

vannak. A combcsonton a distalis epiphysis sokkal terjedelme-

sebb, mint a két felső epiphysis együtt (a trochanter minoré 

már odanőtt). A tibián a felső, a fibulán az alsó epiphysis a 

jelentékenyebb rész. Úgy a combcsonton, mint a tibián az 

egész csonttömegnek kb. Ú4 része esik az epiphysisekre, % 

rész a diaphysisre. A fibulán az arány valamivel kisebb az 

epiphysisek rovására (20*8 %). A metatarsalcsontokon az 

epiphysisek viszonylagos terjedelme az I-től az V-ig fokozato-

san csökken s jelentékenyebb külömbség csakis az utóbbival 

szemben van. A humeruson a fej epiphysise aránylag sokkal na-

gyobb, mint a combcsonton, ahol az egész felső epiphysis (fejtro-
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chanter major) terjedelme is mögötte marad a humerus fej-

piphysise aránylagos terjedelmének. Az alkar és alszárcsontok 

közül a radius alsó epiphysise aránylag jelentékenyebb, mint 

a vele homolog tibiáé, az ulnáé ellenben messze mögötte ma-

rad a fibuláénak, A metacarpal és metatarsalcsontok epiphy-

siseinek az aránylagos fejlettségében alig van külömbség s érde-

kes, hogy mindkettőnél aránylag legfejletlenebb az V-é. 

Az absolut térfogaton kivül a csontanyag relativ fejlettsé-

gének a kifejezésére az egyes részek térfogatindexét, vagyis a 

csontanyagtérfogatnak az illető rész egész (absolut) csonttér-

fogatához való arányát is megállapitottam. A következő két 

táblázat közül az első a felső, a második az alsó végtag tér-

fogatindexeit tartalmazza. 

Felső végtag térfogatindexei: 

Egész humerus : 42 4 j diaphysís + alsó epiphysis: 4?3 
( telso epiphysis : ¿6 o 

Egész radius: 47'9 j d i aP hy s i s + f e l s ő epiphysis: 50'0 
I also epiphysis : 30 U 

Egész ulna: 517 í « ^ V ® » + felső epiphysis: 517 

( alsó epiphysis : 47'0 

Alsó végtag térfogatindexei: 

/ diaphysis : 38'3 

r- , r nr-* ) fejepiphysis: 34'6 
Egész femur: 35 4 t r o c h a n t m a j o r e p i p h y s i s e . 33.3 

' alsó epiphysis: 24'1 

(' diaphysis : 35"6 

Egész tibia: 33'3 felső-epiphysis: 23'9 

( alsó epiphysis : 32'3 

( diaphysis: 56'0 

Egész fibula: 487 felső epiphysis: 25'0 

( alsó epiphysis : 26*8 

A felső és alsó végtag csöves csontjainál (a külön fel nem 

sorolt metacarpal és metatarsalcsontoknál is) az epiphysisek 

térfogatindexe mindig kisebb, mint a megfelelő diaphysisé; da-

cára, hogy a diaphysisekben helyezkedik el a nagy velőüreg, 

az egész (absolut) térfogatból itt mégis mindegyik csontnál jó-

val több jut a csontanyagra, mint az epiphysisekben, vagyis 

az előbbiekben aránylag is jóval több csontanyag foglaltatik, 
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mint az utóbbiakban. A fentebb emiitett dolgozatban kimutat-

tam a térfogatindex eléggé szabályszerű változásait a külön-

böző végtagcsontoknál: a felső végtag nagy csöves csontjai 

közül mindig a humerus a legüregesebb, az ulna a legtömö-

rebb, az alsó végtagon a fibula mindig tömörebb, mint a femur 

és a tibia. Ez a külömbség a felső végtagon egész szabály-

szerűen megnyilvánul az epiphysiseknél is: a humeruson a 

még szabad epiphysisnek kisebb térfogatindexe van, mint a 

radiuson s az első helyet az ulnáé foglalja el. Az alsó vég-

tagon azonban a fibula magas térfogatindexét csakis a dia-

physis tételezi fel; az epiphysisek sokkal üregesebbek s tér-

fogatindexük kisebb, mint a femur és a tibia egyes epiphysi-

seié. A combcsonton a felső, a tibián és fibulán az alsó epip-

hysis a tömörebb s az egész alsó végtagot tekintve a legma-

gasabb térfogatindex a combcsont fejepiphisisénél, a legala-

csonyabb a tibia felső epiphysisénél fordul elő. Mig az alsó 

végtag csontjai egészben (diaphysis -j- epiphysisek) mindig po-

rosusabbak, mint a megfelelő felső végtagcsontok, az epiphy-

sisek között nincs határozott külömbség: a homolog csontok 

epiphysiseinek a térfogatindexe hol a felső, hol az alsó vég-

tagon nagyobb. 



A magy. kir. Ferencz József Tudományegyetem gyógyszertani 

intézetéből. 

Az arsenhez való hozzászokásról. 

Írták : Issekutz Béla dr. egyet. ny. r. tanár, az intézet igazgatója és Végh 

Ferencz dr. egyet, tanársegéd. 

Egy évszázaddal ezelőtt (1822-ben) SCHALLGRUBER 1 em-

lékezett meg először Stájerországban, ugy látszik, már igen rég 

óta elterjedt szokásról, az arsenevésről; részletesebben ezzel 

azonban először TSCHUDI 2 (1851—53) foglalkozott, kinek leirá-

sát a későbbi vizsgálók lényegében megerősítették. Ezek sze-

rint az arsenophagia Stájerországban, Tirolban, Oroszország 

némely vidékén és az Egyesült Államok néhány déli államá-

ban szokásos. 

A benszülött férfiak, ritkábban nők, kora fiatalságuktól 

kezdve eszik az arsenicumot (arsentrioxyd). Kezdetben mint-

egy 5—10 mg-nyit szednek, de ez is gyakran okoz kellemet-

lenséget émelygést, felböfögést, fejfájást stb. Ezen kezdeti ne-

hézségek leküzdése után az arsenevők fokozatosan emelik az 

adagot, egészen 200—400 mg-os egyes adagig és 600 mg-os 

napi adagig, KNAPP3 1875-ben bemutatott a grázi orvosegyesü-

letben egy arsenevőt, aki ott 420 mg arsenicumot fogyasztott 

el; tehát olyan nagy adagot, mely mintegy kétszerese az álta-

lában közepes halálos adagnak tartott 200 mg-nak. S ezt a 

nagy adagot az arsenevők naponta elfogyasztják, tehát két-

ségtelen, hogy súlyos mérgezést kellene kapniok, ha hozzá-

szokás — immunitás — nem fejlődött volna ki náluk. 

Ezeket az adagokat az arsenevők minden kellemetlenség 

nélkül fogyasztják el s náluk nem csak hogy nem mutatkoz-

nak az akut arsen mérgezés tünetei, hanem még azok az 

anyagcsere zavarok sem lépnek fel, melyeket a krónikus arsen-

mérgezés okoz olyanoknál, kik hosszabb ideig táplálkoznak 

arsen tartalmú ételekkel, ilyen festékkel festett szobában lak-

nak, ruhákat hordanak, kik arsenhutákban, arsentartalmú ér-

cekkel dolgoznak stb. 
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Élénk ellentétben ezeknek a krónikus arsen mérgezetteknek 

anaemiajával, kachexiájával, nephritisével, tabesével, neuritisé-

vel stb. az arsenevők erőteljesek, egészségesek, jól tápláltak, 

a fáradalmakat, hegymászást jól birják, fiatalok, élénk szelle-

műek, betegségekkel szemben is ellenállók. 

Az arsenevőknél tehát az arsennek azokat a hatásait 

látjuk, melyek miatt kis adagban a therápiában oly sikeresen 

alkalmazzuk: fokozódik az anyagcsere, az assimilatiók túl-

súlyba kerülnek a dissimilatiókkal szemben, nő a vérképzés, 

a csontképzés, testsúly stb. Ezzel szemben nagyobb adag ép-

pen ellenkezőleg a dissimilatiókat fokozva, fehérjeszétesést, 

lesoványodást, a krónikus arsenmérgezés kachexiáját okozza. 

Mi az oka annak a különbségnek, hogy csak az arsen-

evők, kik szilárd állapotban, soha sem oldatban, veszik be az 

arsent, szoknak hozzá és nem kapnak olyan krónikus mérge-

zést, mint azok, kik arsennel dolgoznak, arsen gőzöknek stb. 

vannak kitéve ? Miért nem szoknak az utóbbiak is hozzá ? Oly 

kérdések ezek, mellyel a 80-as évek óta sokan foglalkoztak, 

de az első alapvető tényt csak CLOETTA 4 1906-ban végzett 

kísérletei deritették fel, melyekben kimutatta, hogy az arsen-

evők immunitása csak látszólagos: a bélbe jutott arsenicum 

legnagyobb része nem szívódik fel s ezért nem okoz mér-

gezést. 

Egy 7 kg-os kutyát 1 3A év alatt fokozatosan annyira 

hozzászoktatott az arsenhez, hogy végül napi 2500 mg-ot 

minden baj nélkül elviselt, sőt még hizott is. A beadatt arsen-

sen legnagyobb része nem szívódott fel, hanem a bélsárral 

ürült ki. A felszívódott és a vizlettel kiválasztott arsenmennvi-

ség az adag emelkedésével a hozzászokás kifejlődésével foko-

zatosan csökkent, mig a napi 25 mg-os adagnál 20 °/o .— 

(5 mg) — választódott ki, addig 500 mg-nál 3'8 % (19*3 mg.), 

majd 1*9 % (9*7 mg) és 2500 mg-nál csak 0*25 % (6*2 mg) 

jelent meg a vizeletben. 

Hogy az állat szervezete valójában nem volt immun az 

arsennel szemben, azt azzal bizonyította be CLOETTA, hogy 40 

mg. arsent, tehát a rendes napi adagnak 62-ed részét az állat 

bőre alá fecskendezte s ez 5 óra alatt megölte az állatot. 

CLOETTA szerint az arsen-hozzászokás a bélfal lokális 

immunitásán alapszik, mely meggátolja az arsen felszívódását 

s ezzel megvédi a szervezetet a mérgezéstől. 



JOACHIMOGLU, 5 ki egy évtized múlva foglalkozott e kér-

déssel, sokkal gyorsabban akarta a kutyáit arsenophaggá tenni. 

Az első kutyánál pl. 72 év alatt emelkedett 10 mg-ról 400 

mg-ra, mire ez krónikus mérgezés tüneteit mutatta. 40 mg-os 

adagból a vizelettel 15*1 % (4*58 mg), a 400 mg-os adagból 

pedig 6'5 % (19*8 mg) választódott ki. A második kutyánál 

már lassabban, egy év alatt emelkedett 5 mg-ról 360 mg-ra s 

mégis, mikor ezt az adagot egy hétig adta, krónikus mérgezést 

kapott. Ennél az állatnál 10 mg arsentrioxydból 13 %> (1'3 

mg) 200 mg-ból 8'3 °/o (12*58 mg) vátasztódott ki a vizelettel. 

Tehát mindkét kísérletben, szemben C.LOETTÁ-éval az arsen adag 

növelésével a vizeletben kiválasztott arsen mennyisége csak re-

latíve, %>-ban kifejezve csökkent, absolut mennyiségben ellen-

ben emelkedett. 

KÜBLER 6, ki CLOETTA vezetése mellett újból megismételte 

ezen kísérleteket, ezzel szemben kimutatta, hogy kellő lassú 

hozzászoktatás mellett tényleg sikerül elérni azt, hogy a vize-

lettel kiválasztott arsen mennyisége ne csak relatíve, hanem 

absolute is csökkenjen. Az adag növelésekor a vizelet arsen-

tartalma egy időre növekedik, de ha ugyanazt az adagot hosszú 

időn át adjuk, akkor fokozatosan csökken. Pl. egyik kutyájánál, 

melynél 20 mg. arsentrioxydból 7'8 mg. (39 %) választódott ki, 

midőn Vi év alatt az adagot 800 mg-ra emelte, az első héten 

a vizeletben 18* 1 mg. (2'25 %) jelent meg, 3 hó múlva azon-

ban már csak 2'5 mg. (0'3 % ) ; tehát a kezdeti értéknek Vs-ra 

csökkent. 

Ezzel .szemben KEESER E. és J., 7 JOACHIMOGLU tanítványai 

fenntartják azt, hogy az arsenevés alatt a felszívódott arsen ab-

solut mennyiségben nem csökken és felhozzák azon érdekes 

megfigyelésüket, hogy az arsenevő állat szőrzetében jelenté-

keny arsenmennyiség deponálódik; tehát a vizelettel kiválasz-

tott arsenmennyiségből nem lehet minden további nélkül ki-

számítani a felszívódott arsen mennyiségét. 

Véleményünk szerint azonban a kérdés megítélésénél 

nem olyan döntő fontosságú az, hogy a felszívódott arsen 

mennyisége a hozzászokás alatt absolut értelemben csökken-e 

vagy sem. A lényege a kérdésnek az, hogy a beadott óriási 

nagy adag arsennak csak egy kis, nem mérgező része, 5—18 mg. 

szívódik fel, a többi pedig a bélsárral ürül ki. 

Az arsen hozzászokás mértékének megítélésénél elsősor-
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ban ismernünk kell, hogy a nem arsenophag állatnál mekkora 

az arsen mérgező és halálos adaga s milyen a feszivódása. 

Legpontosabban ez természetesen a parenteralis alkalma-

zásnál állapitható meg, mert itt sem a felszivódás ingadozá-

sával, sem az esetleges hányás okozta veszteséggel nem kell 

számolni. 

Subcutan adva CLOETTA kísérletében 2'2 mg. arsentrioxyd 

p. kgr. egy kutyánál súlyos mérgezést okozott, melyből az ál-

lat 3 nap alatt épült fel. 47 mg p. kg. pedig 12 óra alatt ha-

lálos volt. 

Valamivel nagyobb a halálos adag, ha oldatban per os 

adjuk, ezt DE BUSSCHER 8 7'5 mg-ban p. kgr. állapította meg. 

A poralakban beadott arsenicum halálos adaga sok kö-

rülménytől függ. Függ a por finomságától, mert SCHWARTZE 

kimutatta, hogy durva porból (0.25—0'35 mm átmérőjű) 3—4-

szer akkora adag szükséges, mint finom porból. Függ az állat 

hányásától: sokszor nem is lehet a kutyát megmérgezni, mert 

a legnagyobb adagot is kihányja. Ha azonban a hányást mor-

finnal meggátoljuk, akkor természetesen a mérgezés beáll, de 

még finom porból is sokkal nagyobb adagra van szükség, mint 

oldatból: átlag 40 mg p. kg-t tartják halálos adagnak. Tehát 

az oldat halálos adagának ötszörösét. Ennek az oka, a mint 

JOACHIMOGLU kimutatta, az, hogy az arsenicumnak csak egy 

része, cca 30 "/o-a, szívódik fel az akut mérgezés alatt. 

Még kisebb a kristályos arsen felszívódása, ha a hozzá 

nem szokott kutyánál, mérgezést nem okozó, belet nem izgató, 

kis adagban adjuk. Pl. egy kísérletünkben melyben 3700 gr. 

kutyának előzetes Domatrin inj. után (hányás meggátlására) 60 

mg. arsentrioxydot finom poralakban hús közé keverve ad-

tunk be, mérgezési tünetek, hasmenés nem jelentkeztek. Az 5 

nap alatt összegyűjtött vizeletből 9'4 mg As2 0s-t, 15'6 °/0-t, a 

bélsárból pedig 49'3 mg-t, 82'2 °/0-t, összesen 97'8 ('/0-t nyertünk 

vissza, a hiányzó 2'2 °/0 nyilván az állat szervezetében ma-

radt. Tehát a beadott arsennak csak 17*8 °/0-a szívódott fel 

olyan állat bélhuzamából, mely megelőzőleg sohasem kapott 

arsent. Amidőn tehát az arsenevésnél a felszivódás csökkené-

séről beszélünk, szem előtt kell tartanunk, hogy a nem mér-

gező, a bélfalat nem izgató arsenpor mór normális körülmé-

nyek között is nagyon rosszul, csak mintegy 18—20 °/o meny-

nyiségben szívódik fel. A hozzászokás alatt a felszívódás to-
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vább romlik, ugy, hogy amint láttuk 3 %, esetleg csak 0'3 "/o-a 

a beadott arsennak szívódik fel. Ha azonban nagyon gyorsan 

emelkedünk a hozzászoktatás alatt az arsen adagával, akkor a 

felszívódás sem csökken ilyen erősen. 

Ebből a szempontból igen tanulságos VÁMOSSY és TOFF-

LER 9 kísérlete, kik egy kutyánál 1 hónap alatt emelték az ar-

sen adagát 5 mg-ról 150 mg-ra. Ekkor az állat mérgezési tüne-

teket mutatott; ezért pár napi pihenőt tartottak. Aztán újból 

gyorsan emelték az adagot; 3 hét mélva 800 mg-ig jutottak el. 

Ekkor végzett analysisük szerint a 3 nap alatt beadott 2400 

mg-ból 1940 mg maradt a bérsárban, tehát 460 mg, vagyis 

19*3 szivódott fel. Ilyen rövid idő alatt a szervezetnek na-

gyobb mértékű hozzászokása nem fejlődhetett ki, mindössze a 

nagy adagok hánytató, bélizgató hatása csökkent s ezzel ará-

nyosan a felszívódás is leszált, a JOACHIMOGLUTÓL nagyada-

gokra megállapított 30 °/o-ról arra a mértékre ((19'3 °/o), amelyben 

rendesen a helyileg nem izgató kis adagok szoktak felszívódni. 

Ugy az arsenevők megfigyelése, mint a kísérletek bizo-

nyítják, hogy csakis a poralakban bevett arsenhez szokik hozzá 

a szervezet, ellenben arsen oldatokhoz hozzászoktatni nem le-

het. Bármilyen lassan is emelkedünk az oldat adagával, mi-

kor a 30—50 mg-os napi adaghoz eljutunk, nagyfokú étvágy-

talanság, hányás, lesoványodás jelentkezik a kutyánál, mely a 

további adást megakadályozza. Ez vezetett bennünket arra a 

gondolatra, hogy az arsenimmunitás okát ne a bélfal epithel-

jének egy sajátságos, meg nem magyarázható képességében, 

mellyel az arsenmolekulák felszívódását meggátolja, hanem az 

arsen oldódási viszonyainak olyan megváltozásában keressük, 

amelynek következtében egyre kisebb mértékben oldódik a 

bélben s ezért természetszerűleg egyre rosszabbul is szívó-

dik fel 

E felfogásunk bizonyítására azt kellett kimutatnunk, hogy 

az arsenevő kutyánál a hozzászokással arányosan csak a por-

alaku arsenicum felszívódása csökken, ellenben az arsenessav-

oldat ezen állatok bélhuzamából is ép ugy — csaknem quan-

titative — szívódik fel, mint a normális, hozzá nem szoktatott 

állatokéból. 

Az arsenmeghatározásokat RAMBERG—SJÖSTRÖM 10 féle 

eljárással végeztük, mely amellett, hogy aránylag gyorsan és 
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kényelmesen végrehajtható, tapasztalataink szerint igen pontos, 

megbízható eredményeket ad: 

150 ccm. vizeletet 30 ccm. füstölgő salétromsavval szá-

razra pároljuk. A bepárolt anyagot 25 ccm füstölgő salétrom-

savval és 20 ccm. tömény kénsavval Kjeldahl-lombikba mos-

suk s ebben óvatosan elroncsoljuk, szükség esetén pár csép 

salétromsavat adva még hozzá, mig a folyadék enyhén zöldes 

szinű lesz. Kihűlni hagyjuk, majd pár csép salétromsavval új-

ból melegítjük, mig fehéres gőzök szállnak s ettől kezdve még 

10 percig. Kihűlés után 25 ccm. telitett ammoniumoxalat olda-

tot adunk hozzá s 15 percig forraljuk. Az igy teljesen elron-

csolt szerves anyagot a következő módon destilláljuk. A 

készülék 200 ccm-es Kjeldahl-lombikból és ebbe becsiszolt 

dugóval illő destilláló csőből áll, mely cca 60 fokos görbület-

ben lefelé hajlik s a közepén kihasasodó függőleges szára kb. 

50 cm. hosszú s 10 mm. átmérőjű. Az elroncsolt folyadékot ezen 

lombikba öntjük 20 ccm. destillált vizzel utána mossuk 1 gr. 

hydrazin sulfátot, kis késhegynyi bromsavas káliumot és 50 ccm. 

füstölgő sósavat, pár üveggyöngyöt adunk hozzá. Óvatosan 

forralásig hevítjük. A felfogó edénybe 150 ccm. destillált vizet 

teszünk s ebbe a destilláló cső ferdén metszett vége épen csak 

alámerül, kívülről a lombikot áramló vizzel jól hűtjük. 20—30 

ccm. átdestillálása után a 170—180 ccm-re felszaporodott vizet 

2—3 részre osztva titráljuk meg. Indikátorul 2 csép methyl-

orange-oldatot (1:2500) használunk, a folyadékot felmelegítjük 

(kb 60 fok) és igen lassan addig adunk hozzá 0*01 norm. 

KBr 0s oldatot, mig elszínteledik. 1 ccm. oldat egyenlő 0*495 

mg As_> 0s. 

Az ellenőrző kísérletek, melyekben ismert mennyiségű 

arsentrioxydot tettünk arsenmentes vizelethez, teljesen kielégítő 

eredménnyel jártak. 

Elroncsolt anyag Hozzáadott 

arsentrioxyd 

T a l á l t a r s e n t r i o 

mg % 

Vizelet 150 ccm 50 49*5 99 
„ 2 1*9 95 
„ 2 1*95 97*3 

Máj 20 gr 40*0 39*0 97*5 

„ 20 „ 5*0 4*86 97*2 

Bélsár 50 gr 38*0 37*1 98*0 

„ 50 „ 50*0 48*0 96*0 
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A kísérleti állatoknak az arsentrioxydot finom poralakban, 

milyenben a gyógyszertárakban szokták tartani, adtuk rende-

sen reggel húsba keverve. A kristályszemcsék nagysága átla-

san 0'025 mm. (0'015—0"050). 

I. Kutya (Frici) 8'6 kgr. súlyú. 

1923. január 16-án kezdjük az arsen adagolását. Az első 

héten 10 mg. arsentrioxydot kap oldatban. Fokozatosan emel-

kedünk 25 mg-ig. Minthogy tovább oldatban nem tudjuk adni, 

február 1-től kristályos arsentrioxydot kap előbb 30 mg-t s majd 

március végéig 90 mg-ig emelkedünk az adaggal. Április végén 

elérjük a 200 mg-t s ezt az adagot kapja május 6-ig napon-

ként, anélkül, hogy a legcsekélyebb mérgezési tünet is mutat-

kozna. A test súlya sem csökken. 

A vizelettel kiválasztott arsentrioxyd mennyisége egyre 

kevesebb : 

Márc. 24—27-ig kapott 369 mg-t, kiválasztott 77 6 mg-t = 19 4 mg p. die 11'3 o/o 

Május 1—6-ig „ 1200 „ „ 34.6 „ = 576,, „ 29 o/o 

Ebben az esetben tehát ugy mint CLOETTA kísérletében 

nemcsak százalék szerint, hanem absolut értékben is csökkent 

a kiválasztott arsenmennyiség. 

Május 9-én 12 óra 30 perckor kap 018 gr. domopont és 

0'02 gr. novatropint, a hányás meggátlására. 14 órakor szondán 

át a gyomorba fecskendezünk 150 mg. arsentrioxydot hígított 

Fowler oldatban. 

A mély narkózisban fekvő állat csakhamar erős hasme-

nést kap ; előbb bő formált szék, később hig, sok nyákot, majd 

véres cafatot tartalmazó ürülékek, melyek a vizelettel össze-

keverednek. Másnap reggelre elpusztul. 

Boncolásnál: A máj igen erősen vérző, sötét szederjes 

vörös szinű, rajzolata lebenykés. Ugyancsak sötétvörös sze-

derjes színűek a vesék felülete és metszéslapja. A felületen 

igen jól látszanak a tág csillag-gyüjtőerecskék. A metszésla-

pon a glomerulusok mint sötétvörös pettyek tűnnek fel, a pyra-

misok szederjesen csikoltak, a vesemedence nyákhártyája be-

lövelt. 

A bélkacsok vizsgálatánál feltűnik azoknak diffus hara-

gos vörös szine, mely minden megszakítás nélkül vonul végig 

az egész bél felületén és kiterjeszkedik a vakbélre és féreg-

nyulványra is. A nyákhártya mindenütt igen erősen duzzadt, 

bársonyos, valamivel merevebb. Késsel végig símitva véres nyá-
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kot lehet nyerni. A nyákhártya felületén egyes helyeken elég 

jól kivehető finom lepedék van s néhány duzzadt Peyer-pla-

queot és magános tüszőt találunk. A savós hártyán sem gyul-

ladást, sem vérzést nem látunk. Szöveti vizsgálatnál a vékony-

bélkacsok különböző helyeiről vett metszeteken a gyüjtőerek 

tágulása igen nagyfokú a bélfal összes rétegeiben, azonban a 

legnagyobb a submucosában és a mucosában. Az erős vér-

bőséget a bélfal kötőszövetes állományának fellazulása kiséri. 

Az erekben nincs nagyobb fehérvérsejt felszaporodás, azoknak 

kivándorlása sem állapitható meg. A nyákhártya kötőszövete 

teljesen beszűrődött kilépett vörös vértestekkel. A felületén levő 

lepedék a nyákhártya felszínének kezdődő elhalása. 

E kisérletben tehát az állatunk, mely naponta 200 mg. 

arsentrioxydot poralakban jól eltűrt, typikus akut arsenmér-

gezés tünetei között pusztult el, mihelyt a hozzászokott meny-

nyiségnél kevesebbet — 150 mg-t — oldatban adtunk be 

neki. A bélfal tehát az oldat felszívódását nem tudta meg-

gátolni. 

Hasonló kísérletet JOACHIMOGLU is közöl; az ő kutyája 

azonban már az oldat beadása előtt is beteg volt s ezért kí-

sérlete nem teljesen bizonyító erejű ; valamint a mi kísérletünk-

kel szemben is fel lehet hozni azt, hogy egyszerre túl nagy 

mennyiségű arsenoldatot adtunk az állatnak, mely a bélfal 

védekező képességét megtörhette. 

A kérdés további tanulmányozása végett 1923. julius 1-én 

két kutyát — II. és III. számút — kezdünk arsenoldathoz 

szoktatni. Két mg-mal kezdjük s egy hó alatt emelkedünk 10 

mg-ig. A következő két hónapban sikerűi egész 60 mg-igemelni 

az adagot, de minthogy az állatok gyakran hánynak erősen le-

soványodnak, 1 72 hónapi pihenő után áttérünk az arsennek 

poralakban való adására. 1923. november végén 35 mg-mal 

kezdjük, de december közepére már 100 mg-nál vagyunk, 1924. 

január közepén 200 mg-t, februárba 300 mg-t és március 10-

től kezdve pedig állandóan 350 mg-t kapnak. Az állatok telje-

sen egészségesek. 

II. Kutya. (Dundi) 6'5 kgr. súlyú, naponta kap 350 mg. 

arsentrioxydot porban. 

1924. ápr. 5—7-ig 3 nap alatt a vizelettel kiválasztott 9 

mg. arsentrioxydot, tehát naponta 3 mg-t, 0'86 %-t. 



Ápr. 8. 8 órakor kap 010 gr. domopont és 0 01 gr. novatropint subcutan. 

9 „ 50 mg As2 0s híg oldatban gyomorszondán át. 

16 „ 300 „ „ porban. 

Éjjel hasmenése volt, a híg bélsár belefolyt a vizeletet 

felfogó edénybe. 

Április 9-én. Az állat súlyos beteg, erős, nyákos, majd 

véres hasmenése van és ismételten hányik. 

Április 10-én. 13 órakor az állat elpusztul. A boncolási lelet 

az l-es kutyáéhoz teljesen hasonló, typikus akut arsenmérge-

zés képét mutatja. 

E kutyánál látszólag igen nagyfokú immunitást sikerült 

elérni, hiszen a naponkint beadott 350 mg-nak nem egészen 

1 % -a szívódott fel és választódott ki. S mégis, midőn a szoká-

sos napi adagnak V? részét, 50 mg-t oldatban, a többit pedig 

porban adtuk be, az állat, nagy meglepetésünkre, typikus arsen-

mérgezés tünetei között elpusztult. Ezt a mérgezést nem okoz-

hata egymagában az oldott állapotban beadott 50 mg. arsen-

trioxyd, mert hiszen félév előtt minden baj nélkül elbirt az 

állat ennyit ugyancsak oldatban. A dolgot mi ugy véljük meg-

magyarázhatni, hogy az arsenoldat izgatta a bélfalat; foko-

zott secretiót, vérbőséget okozott és ezzel elősegítette az egy-

idejűleg porban beadott arsen oldódását és felszívódását. 

A III. kutya (Tacsi), melyet az előbbivel párhuzamosan 

1923. juliustól kezdve szoktattunk hozzá az arsentrioxydhoz, 

1924. november 10-től kezdve naponként 350 mg. arsentrioxydot 

porban kap. Teljesen jól érzi magát, jó étvágya van, testsúlya 

állandóan 7 7a kgr. Április végétől kezdve e kutyán hasonlít-

juk össze a szilárd és oldott állapotban adott arsentrioxydnak 

felszívódását. Az előbbi két kísérleten okulva, egyszerre csak 

20—30 mg-ot adunk oldatban, s ennek a beadása előtti na-

pon arsenport sem adunk, hogy a bélben ne legyen ilyen, mi-

kor az oldatot adjuk be, nehogy ez az előző napról még a bél-

ben időző arsentrioxyd felszívódását elősegítse. Október 23-án 

eltértünk ettől a szabálytól, dacára annak, hogy az állat októ-

ber 22-én kapott 50 mg. arsentrioxydot, beadtunk 30 mg-ot ol-

datban, a következő 24 óra alatt 57 mg. arsentrioxyd jelent meg 

a vizeletben. Ezt csak ugy magyarázhatjuk, hogy az arsen-

oldat hatására még a bélben levő arsentrioxydból is szívódott 

fel jelentékeny mennyiség. 

Rendesen tehát a kísérlet menete a következő volt; 
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Anyagcsere-ketrecben tartott kutyának 4—7 napon át ad-

tunk húsba elkeverve arsentrioxyd port, ezen periódust bezá-

rólag 1 napig az állat nem kapott arsent. A vizelet összegyűj-

tését a periódus kezdetének reggelén katheterezéssel kezdtük 

meg és az utolsó adag után 24 órával fejeztük be. A szünnap 

után 2—4 napon át kapott 30 mg. arsentrioxydot oldatban. 

Hogy a hányást elkerüljük minden reggel adtunk domopon-

novatropin injektiót s ezután 1 órával gyomorszondán át hig 

oldatban az arsent. A vizeletet természetesen ugyanúgy gyűj-

töttük össze, mint az előbbi periódusnál. 

Az arsenmeghatározásokat legalább 3 próbán, á 150 ccm. 

vizelet, végeztük s ezen jól egyező eredmények középértékeit 

tünteti fel a mellékelt táblázat. Az egyes kísérletek közötti idő-

ben a kutya állandóan kapta az arsentrioxydot. E táblázatból 

látható, hogy 1924. május elején a már 1 7a hó óta állandóan 

kapott 350 mg. arsentrioxydból naponta csak 8'55 mg. (2'44 %) 

választódik ki, a következő napon azoban 30 mg. arsenoldat-

ból 17 4 mg. (58 °/0) jelenik meg a vizeletben. Május és junius 

hóban még három kísérletet végeztünk arsenoldattal, ezekben 

azonban az előbbinél jóval kevesebbet, csak 30—34*5 °/0-ot 

találtunk a vizeletben. E kísérletek azonban nem teljesen ér-

tékesíthetők, mert a 2—3 napon át adott arsenoldat mindhá-

rom esetben mérgezést okozott, hányás, hasmenés volt, mely 

a vizelet pontos összegyűjtését nagyon megnehezítette. 

A nyári szünidő alatt a kutya állandóan 50 mg. arsen-

trioxydot kapott s a tulajdonképeni teljes értékű kísérletek 1924 

novemberében kezdődtek meg. Amitől kezdve 1925. juliusáig 

5 periódusban határoztuk meg 50, 100, 300 és 400 mg-os napi 

adagok mellett az arsentrioxydpor kiválasztódását és 4 peri-

ódusban 30 mg-os adagok mellett az arsenoldatokét. Az állat 

akkor már annyira hozzá volt szokva az arsenhez, hogy ezek 

a periodusok is zavartalanúl hányás, hasmenés nélkül folytak 

le. Mind a négy periódusban kb. egyformának bizonyult az ar-

senoldat felszívódása: a napi 30 mg. adagnál, a vizelettel 

20*34—22*9 mg. (67*8—76*3 °/0) választódott ki. Az arsentrioxyd 

por felszívódása ellenben sokkal rosszabb volt 

50 mg-ból 3*96 mg = 7*9 °/0 

100 „ 5*52 „ = 5*52 „ 

300 „ 9*56 „ = 349 „ 

400 „ 14*88 „ = 3*72 „ választódott ki. 
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Beadott arsentrioxyd 

mg. milyen 

Vizeletben kiválasztott 
arsentrioxyd 

összesen pro die fl/o 
mg. mg. 

6x350 

30 

3x20 

2 x 30 

3 x 
2 x 

4 x 
1 

50 
100 
150 
200 

5 x 200 

2 x 30 

2 x 30 

in subst. 

oldat 

krist. 

oldat 

513 

17*4 

207 

19*8 

80 

196 

52*5 

27*1 

8*55 

17*4 

6*9 

9*9 

1*6 

3*92 

10*5 

1315 

2*44 

58*0 

345 

330 

238 

245 

5.25 

303 

Megjegyzés 

Mérgezési tüne-
tek, hányás, has-
menés. 

VI. 10-X. 9 Naponta 50 mg. krist. arsentric xyd 

X. 10-X/16 7 x 50 subst. 27*95 3*99 7*99 

X. 23 30 oldat 57*01 

XI. 7—XI. 13 7 x 50 subst. 27*71 3*96 7*91 

XI. 18 30 oldat 22*9 22*9 76*3 

XII. 10—XII. 

16 7 x 100 subst. 26*75 3*82 3*82 

1925. 

I. 17-1. 21 4 x 100 „ 22*1 5*52 5*52 

I. 22 30 oldat 20*34 20*34 67*8 

III. 2—III. 6 5 x 300 subst. 47*8 9*56 3 19 

III. 10—III. 

13 4 x 30 oldat 88*73 22*18 74*0 

IV. 7-től 
i 

Naponta 350 mg. arsentrioxyd 

IV. 22 „ „ 400 „ „ 
V. 20 „ „ 500 „ „ 

VI. 3 „ „ 400 „ » 

IV. 23—27 5 x 400 subst. 74*4 14*88 3*72 

VII. 3-6 4 x 30 oldat 91*4 91*4 76*2 

Egy napi szünet. 
Hasmenés, ét-
vágytalanság 
enyhe mérgezési 
tünetek hányás. 
Szünet. Újból 
mérgezési tüne-
tek. Súlya 6*8 kgr. 
Súlya 7*5 kgr. 

XI. 22-től napon-
ta 75, XI. 28-tól 
napi 100 mg. ar-
sentrioxydot kap 

Súlya 8*7 kgr. 

I. 24-től II. 22 fo-
kozatosan fel-
eméljük az ada-
got 300 mg 
Súlya 8*2 

III. 14. Enyhe 
mérgezési tüne-
tek súlya 7*8 kg. 

Súlya 7*2 kg. 

Súlya 7*5 „ 

Súlya 6*9 kgr, 
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Ezzel szemben évvel előbb, mikor az állat I 7-i hónapon 

át kapott 350 mg-t naponta csak 8'55 mg-t (2'44 o/o) választott 

ki. Tehát az arsenoldatok közbeiktatása a hozzászokást ab-

ban az értelemben rontotta, hogy hatására az arsenpornak a 

felszívódása a bélhuzamból megnövekedett. Ebből a szem-

pontból tanulságos az 1925. márciusban végzett arsenoldatos 

periódus utáni idő is, melynek a végén enyhe mérgezési tü-

netek mutatkoztak s utána az állat az arsentrioxyd port is 

rosszabbul tűrte: az adag emelésére étvágytalan lett, lesová-

nyodott, ugy hogy 500 mg-ról 400 mg-ra kellett visszamenni és 

még juniusban sem volt ehhez az adaghoz teljesen hozzá-

szokva, mert hiszen aránylag igen sok, naponta 14*88 mg. szí-

vódott fel belőle. 

Az arsentrioxyd oldatának és porának a felszívódása kö-

zött, ezen kísérlet tanulsága szerint óriási különbség van, míg 

az oldatból 68—76 % szívódik fel, helyesebben jelenik meg a 

vizeletben, addig az utóbbiból csak elenyésző csekély rész 

3*2—3*8—7*9 o/o szívódik fel. Míg pl. 50 mg. porból 4 mg-ot, 

addig 30 mg oldatból 22—23 mg-ot kaptunk vissza a vize-

letből. 

A beadott arsentrioxyd-por a bélsárban a jellegzetes ok-

taeder alakú jegecekben található meg, tehát az minden vál-

tozás, oldódás nélkül halad át a hozzászokott állat bélhu-

zamán. 

E kísérletekből tehát kétségtelenül állapitható meg az, 

hogy az arsenevő állat bélhuzama nem azáltal védi meg a 

szervezetet a mérgezéstől, mintha az arsennek a felszívódását 

gátolná meg, hanem egyszerűen az arsen a bélhuzamban nem 

oldódik s ezért nem is szívódhatik fel. De az arsenoldatok 

épen olyan teljesen felszívódnak még, ha kis adagban híg ol-

datban is adjuk, mint a normális, hozzá nem szokott állatnál. 

Az arsenevés alatt azért csökken egyre jobban az arsen-

trioxyd-por felszívódása, meit csökken az oldódása, amennyi 

azonban belőle feloldódik, az fel is szívódik; a bélfal az arsen 

felszívódását meggátolni nem tudja. 

Az arsentrioxyd oldódása a bélhuzamban már normális 

körülmények között is rossz, hiszen láttuk, hogy hozzá nem 

szokott állatnál is a nem mérgező adagnak csak 17*8 °/o-a szí-

vódik fel. Az akut arsenmérgezéskor azonban már lényegesen 
;obb az oldódás — 30 o/o. Nyilván azért, mert a mérgezéssel 
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járó izgalma az emésztő csatornának, mely hányásban, has-

menésben, fokozott secretióban, gyulladásos exsudatióban nyil-

vánul, a feloldódást nagymértékben elősegíti. Már most a 

hozzászokás alatt az arsennek ez az izgató hatása egyre job-

ban csökken, nem okoz hányást, hasmenést s valószínűleg a 

secretiót sem növeli s természetes, hogy ilyen módon ezzel 

arányosan, fokozatosan csökken az arsentrioxyd oldódása és 

felszívódása is. 

Ha kelleténél gyorsabban növeljük az adagot, vagy ha 

arsent oldatban is adunk, ezzel megint izgatjuk a bélhuzamot, 

fokozzuk a secretiót s javul ezzel az arsen oldódása, esetleg 

olyan mértékben, hogy halálos mérgezést is okozhat. (Lásd II. 

kutya). 

Ezzel magyarázható az is, hogy az arsenoldat közbeikta-

tása a hozzászokást késlelteti s erre vezethető vissza az a régi 

empirikus szokás is, hogy az ázsiai arsenpillulákat feketebors-

sal irják; ennek a feladata a bélsecretio fokozásával az arsen 

oldódását, felszívódását elősegíteni. 

A következő kérdés, hogy miért nem oldódik az arsen-

trioxyd a bélhuzamban. Ennek a megvizsgálására ismert arsen-

tartalmú bélsárt thermostatban 1 o/o nátrium hydrocarbonatot 

tartalmazó vizzel digeráltuk gyakori rázás mellett 24 órán át s 

a szűredék arsentartalmát meghatároztuk. Míg, a kontrollki-

sérletek tanúsága szerint, ez a bélnedv alkalicitásának meg-

felelő oldat 100 ccm-e tiszta kristályos arsentrioxydból 

700 mg-t képes feloldani, addig az arsentartalmu bélsárból csak 

7—8 mg-t s ha a bélsárhoz utólag keverünk arsentrioxydot, ak-

kor is csak 15 mg-t képes oldani. Tehát a béltartalom, a bélsár 

jelenléte erősen gátolja az arsentrioxyd oldódását, a bélnedv-

hez hasonló összetételű oldószerben. Arra vonatkozó kísérlete-

ink, hogy vájjon a hozzá nem szokott állat bélsarának és az 

arsenevő állaténak gátló hatása között van-e külömbség, ered-

ményre nem vezettek. Ilyen különbséget kimutatni nem tud-

tunk. 

Ezek a kísérletek azonban eléggé bizonyítják, hogy az 

arsentrioxyd oldódásához sok bélnedvre van szükség. Tehát 

minden ami a secretiót fokozza, az arsen oldódását elő fogja se-

gíteni. 

Megkíséreltük végűi egy kutyánál, mely már évek óta ka-

pott arsent, az arsenoldatot megszoktatni, hogy ily módon lás-
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suk vájjon nem érhető el mégis az oldattal szemben is felszí-

vódás csökkenés. 

IV. Kutya. (Spitz) 12*5 kgr. 

1923. március 21-én kezdjük arsenevővé tenni. Először 

naponta 50 mg. arsentrioxyd-port kap, egy hó múlva 200 mg-

nál tartunk, de az állat ismételten hányik, mérgezési tüneteket 

mutat, úgy hogy rövid szüneteket kell tartani s így csak julius 

1-én érjük el a 350 mg-t. Ekkor már jól tűri az arsent. Szep-

temberre már 800 mg-os adagokat adunk, minthogy azonban 

az állat lefogy, csökkentjük az adagot. Eközben kísérletet te-

szünk arsenessavas káliumot tartalmazó pillulákkal, melyekben 

tehát az arsen könnyen oldódó alakban van. Ezek súlyos mér-

gezést okoznak, erős hányás, hasmenés után 8 kgr-ra fogy le 

az állat. 1923. november 26-án újból kristályos arsentrioxydot 

adunk, előbb 100 mg-t, majd decemberig 300 mg-ig emelke-

dünk. Az állat azonban egyre jobban fogy, testsúlya már csak 

7 kg. s minthogy egy hasonló módon kezelt állatunk közben 

elpusztúlt, az arsent egészen kihagyjuk. 

Négy hónapi pihenés alatt 11 kg-ra hizik az állat. Ekkor 

kezdjük az állatot arsenoldathoz szoktatni. 1924. május 15-én 

kap egy mg-t, s hetenként 2 mg-mal emelkedve eljutunk 10 

mg-ig. Ezt kapja 1924. junius 23-tól kezdve 4 hónapon át, 

meghízik 12 V2 kg-ra. 1924. október 25-én napi 10 mg. arsen-

trioxyd-oldat adagolása mellett 7 napi vizeletben 60'75 mg-t 

találunk, ami a beadott arsen 86.6 o/o-ának felel meg. 

1924. novemberében felemelkedünk lassan 20 mg-ig, de 

az állat lefogy 8 V2 kg-ra. Utóbb azonban jóllehet az adagot 

nem csökkentjük, meghízik 11 V2 kg-ra. 

1925. február 4-én napi 20 mg. mellett a 4 napi vizelet-

ben 71*2 mg-t, 89 0/0-ot találunk. 

Megint lassan emelkedünk az adaggal, áprilisban 40 mg-

ig jutunk, de május végén, minthogy az állat megint lefogy, 

leszállunk 30 mg-ra, juniusban 35 mg-t juliusban pedig 40 mg-t 

kap újból. Az állat elég jól tűri, testsúlya 10 kg. 

1925. junius 8-tól 13-ig 5 napi vizeletben a beadott 200 

mg. arsenből összesen 176*7 mg-t kapunk vissza a vizeletben, 

ez megfelel napi 35*35 mg-nak, 88*37 o/o-nak. 

A nyár folyamán 30—40 mg-os adagok mellett egészen 

8 kg-ra fogy le, úgy hogy szeptemberben a kísérletet abba-

hagyjuk. 
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jóllehet tehát, hogy ez az állat 1923. márciusától 1925. 

juliusáig, tehát 2 éven keresztül kevés megszakítással állan-

dóan kapott arsent, a bélhuzamból az arsenoldatnak a felszí-

vódása mindig változatlanul megmaradt, semmi csökkenést ki-

mutatni nem lehetet. Mindenkor a vizeletben a beadott arsen-

nek 88 e/o-a jelent meg. 

Nem is sikerűit ezt az állatot sem az arsenoldathoz 

szoktatni, mert míg a 10—30 mg-os adagokat jól tűrte, mihelyt 

35-40 mg-ra emelkedtünk, az állat étvágytalan lett s kezdett 

rohamosan lefogyni. Az adag, ami ilyenkor naponként felszí-

vódott, sokkal kisebb, mint amennyinek ismerjük az arsenoldat 

per os halálos adagát, de azért kétségtelen, hogy az egyete-

mes szervezetnek némi csekély hozzászokása kifejlődött, mert 

ha egy normális kutyának adnánk naponta 40 mg. arsentrioxyd-

ot oldatban, az rövid idő alatt az állatot megölné, hiszen 

2—3 nap alatt az arsen halálos adaga szívódna fel. Ez a kis-

mértékű hozzászokást, amit elértünk azonban nem a bélben, 

lejátszódó folyamat idézte elő, nem a bél epithelje védte meg 

a szervezetet, mert az arsenoldat az immunitás dacára teljes 

egészében felszívódott s a felszívódásban változás az egész 

idő alatt nem történt. Amennyiben tehát némi immunitás ki-

fejlődött, az az egész szervezet hozzászokásán alapult, nem 

pedig a bélfal védő hatásán. 

Összegezve tehát, az arsenevők látszólagos immunitásának 

oka az, hogy a bevett arsentrioxyd legnagyobb része a bélben 

nem oldódik fel s ezért nem szívódik fel. 

A gyakorlat szempontjából már most azt a következtetést 

kell levonnunk, hogy a szokásos arsenpillulák irrationálisak, 

mert belőlük az arsennak csak kis része szívódik fel s midőn 

az adagot emeljük, a felszívódás nem növekedik arányosan, 

tehát az arsen hatása kellőleg nem fokozódhatik. Viszont bár-

milyen zavar a bélhuzamban, kiszámíthatatlan módon javít-

hatja a felszívódást s ezzel egyszerre kelleténél erősebb ha-

tással állhatunk szemben. Különösen veszélyes lenne az arsen-

pilluláknak hirtelen egyenlő arsentartalmú Fowler oldattal való 

felcserélése, mert ez teljesen felszívódva a látszólag hozzá-

szokott betegnél súlyos mérgezést okozna. Hasonló esetet em-

lít CLOETTA, ahol egy betegnek, ki naponta 28 mg. arsentrioxy-

dot kapott pillulákban, egyszer 10 mg-t fecskendeztek bőre alá, 



48 

s arsenmérgezést kapott. Ugyanez megtörtént volna akkor is, 

ha az oldatot nem subcután adták volna, hanem per os. 

Leghelyesebb tehát ha a sol. arsenicalist rendeljük, mely-

nek quantitativ felszívódására számithatunk. Ha azonban ra-

gaszkodni kívánunk a labdacs alakban való rendeléshez, akkor 

ne a nehezen oldódó arsentrioxydot, hanem a könnyen oldódó 

kálium arsenicumot rendeljük, melyet a gyógyszerész ex tem-

pore készíthet el az acidum arsenicosumnak kevés 10 o/o-os 

kálium carbonicum oldatban való feloldásával. Pl. Rp. Acid. ar-

senic. O'l ; Sol. kai. carb. (10 %) l'O ; Solve, dein adde Suc. 

et Pulv. Liquirit. qu. s. ut f. 1. art. Pil. No C. 
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A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem gyógyszerismereti 

intézetéből Igazgató: Issekutz Béla dr. egyet. ny. r. tanár. 

Halmozódik-e fel jod a szervezetben jódtartalmú 
gyógyszerek adagolásakor ? 

Irta : Dr. Tukats Sándor, tanársegéd. 

Ismeretes, hogy az anorganikus jódvegyületek a legtypi-

kusabb organodecursor gyógyszerek közé tartoznak, amelyek a 

bélhuzamból gyorsan felszívódnak s már az első 24 órában a 

legnagyobb részük a vizelettel kiválasztódik. Olyan szabályos 

és gyors a jodkáliumnak kiválasztódása, hogy a vese funkció 

vizsgálatára is felszokták azt használni. 

Ugyanis az első 24 órában a beadott jodkáliumnak mint-

egy 85 o'o-a választódik ki és a következő 24 órában a többi. 

A szervezetben ugylátszik semmi jod nem tartatik vissza, Leg-

alább is az egyszerű bilanc kísérlettel, midőn a beadott és a 

kiválasztott jodkalium mennyiséget hasonlitjuk össze, oly mi-

nimális differenciákat találtunk, hogy azok a kísérleti hibán 

belül esnek. 

Még sokkal nehezebb lenne ezzel a módszerrel az orga-

nikus jódvegyületeket vizsgálni ebből a szempontból, mert itt 

a beadott és a vizelettel kiválasztott jodmennyiségek közötti 

külömbséget nem tarthatnónk olyannak, mint amelyet a szer-

vezet visszatartott, hanem még számításba kell vennünk azt, 

hogy az organikus jódvegyületek a bélhuzamból nem szívód-

nak fel tökéletesen s egyrésze a beadott jódnak a bélsárban 

található meg, amint ezt egy korábbi dolgozatunkban kimutat-

tuk. Az egészséges szervezetnek egyetlen egy szerve van, 

amely viszonylag jelentékenyebb mennyiségű jodot képes le-

kötni, ez a pajzsmirigy, amely a hormonját, a sok jodot tartal-

mazó thyreotoxint épiti fel belőle. Ismeretes az a kísérlet, 

amelyben kimetszett pajzsmirigyet áramoltattak át jódtartalmú 

Ringer oldattal és ez a jódnak egy részét visszatartotta. LOEB 

és MICHAUD D vizsgálataiból tudjuk, hogy a skrofulosus nyirok 

1.) Bioch. Zeitschrift 1907. 3. kölet. 
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mirigyek, továbbá daganatok jodot felhalmozni, visszatartani 

képesek. (LEW1S és KRAUSZ). 2) 

Minthogy, ugylátszik, arranézve vizsgálatok még nem tör-

téntek, hogy az egész egészséges szervezet hosszú jodadago-

lás mellett mennyi jodot képes visszatartani s minthogy, amint 

fentebb emiitettem, nagyobb állatokon bilanc kísérlettel a kér-

dés csak nagyon nehezen lenne eldönthető, a következő egy-

szerű módon óhajtottam tájékozódást nyerni a szervezet jod 

visszatartó képességéről. 

A kísérleteket fehér egereken végeztem, amelyeknek ke-

nyérbélből készült pilulákba gyúrva adtam naponként a jód-

vegyületet. Az adagokat ugy választottam össze, hogy a napi 

adag jodtartalma kb. egyenlő legyen. Rendszerint egyszerre 

5—7 egérnek kezdtem ugyanazt a vegyületet adni, az első 

egér csak 2 napig, a második 5 napig, a 3-ik 10 napig, a 4-ik 

20 napig, az 5-ik 25 napig, esetleg 27 napig kapta ugyanazt 

az adagot. Az utolsó adag után 2 napig vártam, azután pár 

csép chloroformmal az állatot megöltem, a gyomor bélhuzamát 

kivágtam és az egész testét minden szervvel eg> ütt egyszerre 

10 o,'o-os nátronluggal szétfőztem és BLUM-GRÜTZNER eljárása 

szerint az egész test jodtartalmát meghatároztam. A kísérletek-

hez használtam a következő vegyületeket: 

1) Kálium jodid 76*5 % J 

2) Aljodan (alophansavas jodaethylester) 49 % J 

r o < r N H 

L - 0 m 

C = 0<CC2H4 J 
3) Jodival (a monojodisovaleryl karbamid) 47 % J 

CH 3 > C H - C H J - C O - N H 2 
CH 3 

4) Alival (Joddihydroxy-propan) 63 % J 

CH2 J. CHOH. CH2 OH 

5) Lypojodin (Dijodbrassidinsavas-aethylester) 41 % 

Cl9 H39 C = C. CCO C2H5 

J J 
6) Sajodin (Mono jodbehensavas calcium) 25 % J 

C22 H42 JO 2 „ 
> C a 

C22 H42 JO 2 
A kísérletek eredményeit az alábbi táblázatban foglaltam 

össze : 

2.) Journ. of biolog. chemie 1915. 22. kötet. 
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E táblázatban feltüntettem a napok számát, ameddig az 

egér a jódvegyületet kapta; az egér súlyát a kísérlet elején és 

végén az összesen beadott gyógyszernek a mennyiségét, en-

nek a jodtartalmát és az állat testében talált jódnak a meny-

nyiségét. A két utóbbi értéket az összehasonlítás kedvéért 100 

gr egér súlyra kiszámítva is tartalmazza a táblázat. A jod 

adagok olyan kicsinyekre voltak számitva, hogy a legtöbb ál-

latnak a testsúlya csak jelentéktelenül változott. Némelyik állat 

fogyott, mások hiztak, de ez talán jórészt a külön edényekben 

való tartás és jobb táplálásnak tudható be. A táblázatból lát-

ható, hogy a vizsgált hat gyógyszer közül öt teljesen egyfor-

mán viselkedik, úgymint a jodkálium, aljodan, alival, jodival 

és lypojodin. Mindezek a szervezeten gyorsan keresztül halad-

nak, belőlük a jódnak csak egész jelentéktelen része tartatik 

vissza. Az állatok a 10—20 napos periódus alatt 60—160 mg-t 

tartottak vissza. Egészen máskép viselkedik a sajodin, amely-

nek jodját a szervezet egész jelentékeny mennyiségben képes 

visszatartani. Az 5 nap alatt beadott 40 mg jódból 6*69 mg, a 

10 napi 73 mg jódból 18 mg, a 20 napi 132 mg jódból 12 mg, 

tehát általában mintegy 10 %-a a beadott jódnak visszatartatik. 

1. MUNK vizsgálatai óta tudjuk, hogy az úgynevezett de-

potzsir, amelyet az állat a zsírszövetbe elraktároz, összetételé-

ben változó és függ a táplálékkal bevitt zsírnak az összetéte-

létől. Pl. a juhfaggyuval táplált kutyának a zsírszövete a fagy-

gyuhoz hasonló tulajdonságúvá válik. A répaolajjal táplált 

kutya zsírjában a répaolajnak jellegzetes zsir-savát az eruca-

savat sikerült kimutatni. Ezekkel a tényekkel magyarázhatjuk 

már most a sajodinnak a többi vegyülettől eltérő viselkedését. 

Egy zsírsavnak, a behensavnak jodozott származéka ugy 

viselkedik, mint a zsírsavak általában: jelentékeny része a 

szervezetben nem ég el azonnal, nem szabadul fel belőle a 

jod, hanem változatlanul felszívódva a zsírszövetben éppen 

ugy elraktározódik, mint ahogy a répa olajnak az eruca sava. 

Az a jod tehát, ami a sajodin adagolása után visszamarad a 

szervezetben, minden valószínűség szerint a zsírszövetben, mint 

dijodbehensavas-glycerid foglaltatik és ez a jod csak olyan 

mértékben kerül újból az anyagforgalomba, amilyen mértékben 

a zsírszövet felhasználódik az anyagcserében. Hogy milyen 

hosszú időn át maradhat elraktározódva a sajodin a szerve-

zetben, azt a következő táblázat mutatja. 
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1935 

197'3 

22607 

1819 

1987 

916 

1101 

1029 

4'64 

256 

Sajodin 

25 % J. 

8 egérnek egyaránt 20 napon keresztül adtam a sajodint, 

naponta 30 mg-t és azután fokozatosan az utolsó adagtól szá-

mítva 2 22 nap múlva öltem le az állatot és határoztam meg 

a szervezet jodtartalmát. Kiderült, hogy kezdetben az állatok 

gr testsúlyra számítva 20 mg jodot tartalmaztak, 10 nap 

múlva 10 mg, sőt még a 22-ik nap múlva is jelentékeny meny-
n>iség, 6 mg jod maradt a testökben. Tehát a sajodinnal bevitt 
e s ^-halmozott jod az igen gyors anyagcserével biró egérnek 

P s z e r v e zetében még 22 nap múlva is jelentékeny mennyiség-

ben megvolt található. 

A fherápia szempontjából ezen kísérletekből azt a köveí-

eztetest vonhatjuk le, hogy olyan esetekben, amikor nem 

1 j GS' " y o r s j°dhatásra van szükség, hanem lassú, ál-

" 0 s enyhe hatásra, akkor a sajodin előnyösebben adható 

^ többi jódvegyületnél, mert a sajodinnal biztosithatjuk azt, 

oy a szervezetben állandóan minimális mennyiségű jod ke-
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ringjen. így pl. strumánnál, arteriosclerosisnál kétségtelenül 

elégséges egészen kis mennyiségű jódnak a szervezetben való 

időzése. S ilyenkor a sajodinnal ezt a célt jól elérhetjük, sőt 

a hatásnak a tartósságát is biztosíthatjuk, mert hiszen a sajo-

dinnak jelentékeny része hosszú időn keresztül a szervezetben 

visszatartatik. Ellenben a lues gyógykezelésénél, ahol erélyes, 

gyors jodhatásra van szükségünk, kétségtelenül jobban meg 

fog felelni a jodkálium, mely gyorsan szívódik fel a vérbe, 

magas jodtartalmat ér el és gyors kiválasztódásával erős di-

uresist, az anyagcsere erős fokozódását okozza és igy a beteg 

szövetek felszívódását elősegíti. 

j 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem belgyógyászati 

. klinikájáról. 

Egy visszatérőláz-endemia tanulságai. 

Irta : Jancsó Miklós dr. 

egyet. ny. r. tanár, a klinika igazgatója. 

Tudom, hogy nagyon érdekelnek a fertőző betegségek. 

Sok éven át tanuja voltam azoknak a fáradságot nem ismerő 

kuiatásaidnak, amelyeket a járványos fertőző betegségek ter-

jesztői, történelmük és gyógyításuk körül végeztél. Ezért ugy 

vélem, hogy szivesen veszed, ha emlékkönyvedbe a fertőző 

betegségek egyik legérdekesebbjéről : a visszatérő lázról irom 

meg tapasztalataimat, amelyeket főként a világháború alatt s 

legnagyobb részt egy boszniai fogolycsoporton szereztem. He-

lyén valónak tartom ezt annál inkább, mert bár e járványos 

betegség a világháború alatt számos helyen felbukkant, néhol 

Pedig rettenetes pusztításokat végzett, a háborús irodalom mé-

gis nagyon mostohán bánik e! vele : alig emlékezik meg róla, 

mint hogyha a visszatérő lázról és epidemiológiájáról már 

minden fel volna derítve. Ha olvasod a németek nagy gyűjtő 

munká j á b an : Handbuch der ärztlichen Erfahrungen im Kriege-

hen 0. ROSTOSKI cikkét a visszatérő lázról és F. LUCKSCH-ét an-

nak kórbonctanáról és szövettanáról, vagy SCHILLING munkáját 

KRAUS és BRUGSCH : Spezielle Pathologie u. Therapie cz. nagy 

gyűjtőmunkájában ; vagy ha .azt nézed, hogy ugyané gyűjtő-

munka kiegészítő kötetében, ahol a háborús tapasztalatok alap-

ján vannak főként méltatva a háborús járványok, nincsen is 

benne a visszatérő láz, se a warsói belgyógyászati congressus 

tárgyai között nem szerepelt, amely congressus pedig épen a 

háborús járványokkal foglalkozott ; — akkor igazat fogsz adni 

nekem. És abban is igazat kell adjál, hogy a világháború utan, 

amely alatt ezreivel találkoztunk e betegségnek azt lehet mon-
d a"i, hogy csaknem semmivel többet nem tudunk erről a na-

dyon érdekes betegségről, mint a háború előtt tudtunk. Pedig 
ehünik előlünk és ismeretlenné lesz országunkban es Europa 

kultur országaiban, mint volt a háború előtt. 
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Annak, hogy a visszatérő lázra vonatkozó kutatások any-

nyira háttérbe szorultak, én szerintem az volt az oka, hogy a 

háborús járványok leghatalmasabbika: a kiütéses typhus kö-

tötte le a búvárok minden figyelmét. Amikor Napoleon „grand 

armeé"-jának Moszkvától visszavonuló útjában megsemmisítő-

jét : a kiütéses typhust a Mazuri-tavaknál döntő vereséget 

szenvedő orosz hadseregből foglyul esettek behurcolták a né-

met fogolytáborokba: 1914. telén és 1915. tavaszán, hirtelen 

gyorsasággal olyan imponáló rettenetességgel lépett fel ez a 

bántalom, hogy a megdöbbenés, amelyet keltett, lekötött min-

den érdeklődést maga iránt „mert lehetetlenné tett szolgálatot, 

önfeláldozó jótékonyságot, együtt ragadván el beteget és egész-

ségest, ápolókat és orvosokat". És ugyanez ismétlődött meg 

ugyszólva mindenütt: harctéren ugy, mint fogolytáborokban és 

elfoglalt tartományokban ; Szerbiában az elfogott osztrák-magyar 

hadifoglyok és a szerb katonaság és lakosság között fellépő 

kiütéses typhus „megrázó rettenetességében felidézte a közép-

kor pestis-epidemiáit" és végzetévé lett maguknak a szerbek-

nek, mert „borzasztóbb mint a háború, ott halni meg segítség 

nélkül, könyörület nélkül, járványtól kipusztult, elhagyott ha-

zájában". 

Ugyanez ismétlődött meg Oláhországban is: alig foglalták 

el MACKENSEN hadai Bukarestet, az orosz segítség vészes kö-

vetkezményeképen fogolytáborokban és kórházakban föllépett 

a kiütéses typhus és „produkált olyan képeket, amelyek mel-

lett eltörpültek az orosz hósivatag rettenetességek'. 

Hogy e rettenetes járvány megfékezhető legyen, összefog-

tak a laboratóriumi búvárok, belorvosok és epidemiologusok 

legkiválóbbjai és borzasztó áldozatok árán, de úrrá lettek e 

járvány fölött és ma elmondhatjuk, hogy épugy ismerjük a ki-

ütéses typhus epidemiológiáját, mint bármelyik nálunk honos 

betegségét s urai vagyunk a bántalom megfékezésének. Az igaz, 

hogy az ára nagy volt ennek a diadalnak, mert elvesztek: 

CORNET, PROWAZEK, RICKETTS, LÜTHJE, JOCHMANN, T1LP, PAPPEN-

HEIM, HETSCH, az orvosi tudomány legjobbjai és sokan mások 

soraink közül. 

Ez a világháború mutatta meg teljes nagyságában, hogy 

mivé nőtte ki magát az az uj eszme, amelynek bölcsőjénél mi 

ketten ott állottunk a SIR PATRIK MANSON által vezetett ROSS 

felfedezésekor; mert beteljesedett, amit mi akkor megjósoltunk, 



hogy járványos betegségek egy nagy csoportjának előidézői 

rovarok. Ez az eszme teljesedett be a háborús járványok két 

legelterjedtebbjénél és legborzasztóbbjánál és ennek tudása se-

gített minket, orvosokat abban, hogy e rettenetes járványt a 

háború alatt legyőzhettük. 

En is, mint Te, ettől az időtől kezdve a legnagyobb ér-

deklődéssel kisértem ennek az uj eszmének fejlődését, térfog-

lalását s minden új diadalának bámulója voltam és örvendez-

tem neki. Magam munkájával alig valamivel tudtam erre vo-

natkozó tudásunk fejlesztéséhez hozzájárulni. így a recurrensre 

vonatkozólag is csak apróságok, amiket megfigyelhettem, de 

annak közlését mégis helyén valónak tartom, mert épen Er-

elyre nézve az irodalomban sehol sincsen semmi följegyezve. 

* 

A világháború kitörésekor egyetemünk: a kolozsvári tu-

dományegyetem 400 betegágyat ajánlott fel a hadvezetőség 

szamára beteg katonák gyógykezelésére. Mivel akkor még 

olozsvár városának városi fertőző kórháza nem volt, azt tet-

em, hogy egyik klinikai különálló épületemet, amelyben az el-

önités a legjobban volt keresztülvihető, arra a célra rendez-

em be 74 ággyal, hogy a harcterekről jövő katonák itt külö-

nittessenek el és kellő megfigyelés alá vettessenek, mielőtt az 

egyes klinikák különböző osztályaira szétosztatnak; nehogy a 

ragályos betegségek, amelyeket a harctérről hozhatnak, esetleg 

széthordassanak, mert a többi klinikában már civilbetegekkel 

•Jutnak érintkezésbe. Ez az elkülönítő épületem 40 betegágyas, 

körülmények között is fertőző, elkülönítő osztályúi szol-

fertőző kórházammal állott psszeműködésben. 

A berendezkedés igy nem volt sokáig fenntartható. A ga-

icziai nehéz harcokból olyan tömegekben érkeztek nehéz 

sebesültek és súlyos fertőző betegségekben szenvedők váro-

sunkba, hogy a 110 betegággyal berendezett, nagyobbik kliní-
a i épületemet kellett most beállítanom előbbi célra és az épen 

°Sy felépült általános kórtani és veszettség ellen oltó intézet 

K , mas épületét is berendeztem 600 betegággyal; kérve a 

ozsvárt katonai szolgálatot teljesítő orvoskartársakat, hogy 

b
 l n d e n ragályos betegségre gyanús és súlyos belső betegség-
e n s*e nvedő katonát szállítsanak be ide hozzám. 

<v háború kitörésekor azokat a járványos betegségeket, 
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amelyek a háborúkat rendesen kisérni szokták és melyekkel 

rendesen meg kellett küzdeni, nagyobbrészt ismertem. 

A kiütéses fertőző betegségek klinikámon mindig nagy-

számban voltak, azokat jól ismertem. 

A hólyagos himlő 1892—1895 között epidemiáson lépett 

fel Erdélyszerte, a klinikán egész osztályokat töltöttek meg a 

betegek, sok halálozás fordult elő. Ebből az epidemiából volt 

alkalmam ismerni. 

Az influenzát 1890—91. évi téli járványból ismertem. A 

cholerát 1893-ból, amikor ugy Kolozsvárt, mint különösen a 

Szamos menti helységekben járványosán fellépett s nemcsak 

a betegek megfigyelésében, de a közegészségtani intézetben 

végzett bakteriológiai vizsgálatok végzésében is részt vehettem. 

A vérhas Erdélyben az őszi hónapokban évente előfor-

dul s néha elég súlyos endemiákat okoz, innen ismertem. 

A typhus Kolozsvárt és a környező falvakban állandóan 

előfordul. Csak a belgyógyászati klinikán, mióta ott működtem, 

2359 typhusesetet láttam a háborúig, 291 halálozással. 

A váltóláz régebben Erdélyben endemiás volt, 1888-tól 

1907-ig 1977 beteget láttam, ebből 163 quartana, 720 tertiana, 

428 tropica fertőzés volt és 1895—1898 epidemiás évek alatt 

elég nagyszámú vészes váltóláz esetet volt alkalmam észlelni 

a legkülönbözőbb klinikai alakokból, ugy szintén chininálló 

eseteket is. 

A fertőző betegségek többi alakjai: diphtheria, járványos 

gerinc-agyhártyagyulladás, szamárhurut, takonykór, lépfene ré-

szint endemiásan, részint szórványosan előforduló betegségek 

Kolozsvárt. 

Ellenben csak leírásokból ismertem a gázflegmonet és a 

Weil-kórt, amely megbetegedések az eddigi háborúkban na-

gyobb szerepet nem is játszottak, a wolhyniai ötödnapos láz-

ról a világháború előtt alig tudtunk valamit. 

Csak leírásokból ismertem a visszatérő lázat is, amely 

Erdélyben a világháborúig egyáltalában nem fordult elő. Állat-

kísérletek alapján azonban, amelyeket BUDAY professor intéze-

tében Kolozsvárt POTOCZKY végzett s amelyeket én is figye-

lemmel kisérhettem, ismerős voltam előidézőjével. 

Legnagyobb aggodalmam az volt, hogy a kiütéses ty-

phust nem ismertem, csak leírásokból, mert kiütéses typhust 

Erdélyben a világháborúig nem láttunk. Az igaz, hogy erdélyi 



megyékből a Központi Statistikai Hivatalnak évente voltak be-

jelentve halálozások „foltos typhus"-ban, ezek azonban mind 

téves adatok: Erdélyben a világháború előtt kiütéses typhus 

nem volt. Legutolsó megbízható helyről szóló jelentést GENER-

SICH ANTAL tanártól ismerek 1871—73-ból, ő a kocsárdi vasút-

vonal építésénél észlel a munkásoknál kiütéses typhus esete-

ket. Bíztam azonban abban, hogy ha jelentkezni fog a háború 

folyamán, megküzdünk ugy a diagnosticai nehézségekkel, mint 

a betegség elterjedésének megakadályozásával; mert jól fel-

szerelt laboratoriumom és a typhus kórismézésében jól begya-

korolt orvosi személyzetem volt s másfelől pedig a betegek és 

ruházatuk, felszerelésük fertőtlenítésére, ha nem is a legmeg-

felelőbb, de elég jól működő gőzfertőtlenitőm és megbízható 

személyzetem volt. 

A háború előtti utolsó évekből ismeretesek voltak előttem 

azok a vizsgálatok, amelyek a visszatérő láz és a kiütéses 

typhus járványtanát földeríteni látszottak, kimutatván, hogy 

mindkét bántalomnak terjesztői a tetvek, főként a ruhatetü. 

Ismertem a MACKIE (1907) megfigyelései alapján induló SERCENT 

és FOLEY (1912) Északafr ikában és NIKOLLE, BLAIZOT és CONSEIL 

Ú913) Tunisban végzett experimentális vizsgálatait. 

Ismerős volt másrészt előttem NICOLLE fölfedezése az 

irányban is, hogy a kiütéses typhust is ruhatetvek terjesztik, 
ugy szintén RICKETTS. RUSSEL és WILDER vizsgálatai, amelyek 

az előbbi föltevést megerősítették. 

Mindaz, amit megelőzőleg a két háborús járvány epi-

demiológiájáról tudtam, tetszetős magyarázatot és megerősitest 

látszott nyerni abban hogy miadkettő kórokozói tetvek. Mert 

mindkettő a legszegényebb néposztály betegsége, socialis nyo-

morban szenvedők közt fordul elő endemiásan, vagy 

, ásan éhség vagy nagy nyomor alkalmával. így Angliaban 1ÖÓZ-
ben nagy kereskedelmi krisis után lépett fel a recurrens, kiute-
s e s typhussal együtt. Háborúkból, különösen a krimi haboru-

bél ismertük azt, hogy a francziák piszkos kórházai voltak 
telve kiütéses typhusban szenvedőkkel és ezek o0 /o-a pusz-

i i el, míg ellenben az angolok sokkal tisztább kórházait meg-

kímélte. Az a körülmény, hogy az orosz-japán háborúban az 

oroszok a kiütéses typhus miatt Mandsuriát feladni voltak 

kénytelenek, ellenben a japánok keveset szenvedtek a kiüté-

se* typhustól; a japánok tisztaságának, gőzfertőtlenitesre be-
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rendezett, nagyarányú tisztító állomásainak volt a következ-

ménye. 

Mindezek az ismert dolgok igen valószinűvé tették, hogy 

tényleg e járványos betegségek terjesztői a tetvek lehetnek. 

Azonban a háború kitörésekor ezek a föltevések még ugy-

szólva csak laboratóriumi kísérleteken nyugodtak. Sem meg-

figyelések, sem kísérletek, amelyek e föltevéseket beigazolták 

volna, még nagyobb arányban nem végeztettek; bizonyos epi-

demiológiai jelenségek pedig nem voltak jól megmagyarázha-

tók e föltevésből. Különösen a kiütéses typhus körül voltak 

ilyen, nem egy könnyen megmagyarázható tapasztalatok. Más-

részt az a nagy különbség, amely a visszatérő láz és a kiüté-

ses typhus között contagiositas tekintetében ismeretes, várt ma-

gyarázatra. Ezért kérdéses volt: nem-e terjednek e fertőző be-

tegségek más utakon is ? 

Én azonban a háború kitörésétől kezdve a legfőbb gondot 

arra fordítottam, hogy minden beteg a lehető legpontosabban 

tetűtlenítve kerüljön be a klinikai épületeimbe és az épületek 

minden módon megóvassanak attól, hogy azokban tetvek le-

gyenek. Ezt sikerült is elérnem és a vezetésem alatt álló 4 kli-

nikai épület teljesen tetűmentes volt az egész háború alatt és 

annak végén orvosi és ápoló személyzetemnek odaadó és pon-

tos munkája következtében. A forradalom után is igy vették el 

tőlem az oláhok. 

Erdélyt mindkét háborús járvány közelről s nagy mérték-

ben fenyegette már a háború elején, mert hiszen az erdélyi 

hadtest a háború elején Oroszország ellen vonult fel, ahol ugy 

a visszatérő láz, mint a kiütéses typhus otthonos. Oroszország-

ban a mult század 39—40-es éveiben állapították meg a vissza-

térő láz jelenlétét. Pétervár 500.C09 lakosából 1864—65 évek-

ben 18.000=3*3 °/o betegedett meg visszatérő lázban. Ezóta 

tudjuk, hogy állandóan endemiás járványként ott van Orosz-

országban, háborúkban epidemiássá válik a hadseregben. így 

az orosz-török háborúban 1877—78-ban az orosz hadsereg-

ben, amely akkor a Duna mentén harcolt, 30.337 ember beteg-

szik meg visszatérő lázban, 12*3 °/o halálozással. Az ázsiai 

harctéren 14.571 megbetegedésből 26 °/o halt meg. A kiütéses 

typhus esetek száma ugyanekkor meghaladta a 100.000-et az 

orosz hadseregben. 

Közvetlenül a háború kitörésekor a visszatérő láz Orosz-



országban és Bosznia-Hercegovinában honos, a többi balkán 

államban ritkán fordul elő, másutt Európában ugyszólva sehol. 

Oroszországban a recurrens esetek száma évente 20-30.000 

volt, föltétlenül nem olyan nagy halálozási százalékkal, mint 

háború, éhség és nyomor idején, alig tett ki 2—3 %-ot. 1908— 

1909 években több volt: 128.494—128.728, különösen Nikola-

effben és Odessában, de a halálozási százalék itt sem több. 

A kiütéses typhus Oroszországban a háború előtti évek-

ben minden nagyobb városban előfordul: Moszkvában 1886— 

1910-ig 23.434 kiütéses typhus eset fordult elő, évente 49—92.000. 

Egész Oroszországban 1900—1906-ig 574.292 megbetegedés 

41.540 halálozással. 

Amitől előre lehetett félni, az bekövetkezett: főként az 

msz tűzfészkekből, mindjárt a háboiu elején, ezek a járvá-

nyok mindenfelé elterjedtek Erdély körül és néhol rettenetes 

Pusztításokat okoztak. 

járv' A }J ä b o r U me»mdulása után mindjárt jelentkeztek ezek a 

rvanyok: az északi harctéren szórvánvos megbetegedések 

*amhematikusból és Lengyelországban két helyen kisebb epi-

emia is a civil lakosságnál. 1915. telén és tavaszán azután a 

azuri harcokban elfogott oroszok fogolytáboraiban Német-

országban nagy számban fordul elő a recurrens és vagy 20 

lj^en b o r b a n hirtelen és igen súlyos alakban tör ki az exan-

omaticus, igen nagyszámú halálozással; míg végre sikerült 

nemet szívós erélynek 1916-ra megfékezni e veszedelmes 

Járványt. 

Másfelől Szerbiában 1915. delén és tavaszán az osztrák-

7 f v a r hadsereg fogolytáboraiban tör ki igen veszedelmes 
a oan a kiütéses typhus, recurrens mellett, itt reáterjednek 

a civil lakosságra is e járványok és rémes pusztításuk végze-
V e válik a szerb népnek is, mely a járványait az orosz 

segítő csapatoknak köszönhette. Elpusztult a foglyok 40-60 
S Z a z a léka is. Míg ellenben az exanthematicus endemia által 

f"per lakosságú Macedóniában enyhe volt a járvány s 
ent csak gyermekek betegedtek meg. 

Oláhországban 1915-ben már mutatkozik a recurrens és 

mikor a győztes német seregek Oláhországot eltiporják: 1917 

köS°"/ e ' é b e n a z o r o s z se^ í tséőgel együtt eljött e két járvány 

° u»y a katonaság, mint a civil lakosság közt előbb a re-
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currens lép fel és hirtelen igen erősen elterjed, úgy hogy Buka-

rest fogolytáboraiban 1917. jan.-tól juniusig 5661 recurrens eset 

fordul elő és bár háttérben maradott jelentőségében a megbe-

tegedések kevesebb volta miatt, de az elcsigázott, kiéhezett 

orosz és oláh foglyoknál néhol nagyobb halálozással járt, mint 

az exanthematicus, mert a recurrensben való halálozás 50—70 

%-ot is kitett. 

Az exanthematicus csak később lépett fel, de nagyobb 

kiterjedést öltött és a kimerült fogoly katonaságtól számos he-

lyen epidemiásan elterjedt a polgári lakosság közé is, némely 

helyen akár 25 % halálozást okozva és mivel sok helyt hozzá-

járult a recurrens, dysenteria, gangraena, oedemakór, az epi-

demia teljes borzasztóságában bontakozott ki. így egy helyen 

diphtheria csatlakozván az exanthematicushoz 40 % halálozás 

következett be. 

Mindkét járvány endemiásan ottmaradott Oláhországban 

továbbra is, míg ellenben Szerbiában a megszálló német, 

osztrák-magyar és bolgár csapatok és a közigazgatás által e 

járványok fölött sikerült úrrá lenni. 

Aki ismerte, hogy Erdély oláh lakossága falvaiban milyen 

piszokban élt, aki látta valaha, hogy ha egy ilyen faluból be-

teget hoztak be a klinikámra, a fürdő szobában hogyan mász-

káltak a ruhatetvek százai, míg forró vízzel leöntve eltakarít-

tattak ; az tudja megérteni aggodalmamat, amellyel a vissza-

térő láz és kiütéses typhus kitörését vártam. 

Es telt év-év után és dacára annak, hogy a keleti harcvonal 

Erdély határán húzódott végig sokáig, katonáink az orosszal 

és oláhhal folyton érintkezésben voltak, sem Kolozsvárt, sem 

Erdélyben sem a recurrens nem lépett fel járványosán, sem a 

kiütéses typhus nem jelentkezett tömegesebben, még házi ende-

miák alakjában sem. Pedig szórványos esetek mindenütt elő-

fordultak, túlnyomólag mind katonák betegedtek meg, vissza-

térő lázban szenvedők átcsúsztak a front mögötti megfigyelő 

kórházakon lázszünetben, exanthematicust nem egy katona ott 

szerzett a megfigyelő kórházakban s a harcvonal mögé került 

még betegségének kitörése előtt, hogy itthon aztán megbete-

gedjék. Úgyszintén szórványosan fordultak elő megbetegedések 

mindkét bántalomból orosz foglyok között. 

Egész Erdély területén katonáknál és foglyoknál labora-



tóriumi vizsgálatokkal ellenőrzött recurrens megbetegedés elő-
fordult : 

1914-ben 

1915 „ 

1916 „ 

1917 „ 

1918 „ 

es 

Halálesetekről a hadtestparancsnoksághoz jelentés nem érkezett 

Már az a körülmény, hogy a recurrens esetek 1915 

1916-ban fordultak elő legnagyobb számban, azt mutatják, 

Fogy a recurrens főként Oroszországból került Erdélybe és 

Kolozsvárra is, mert ezekben az években az erdélyi hadtest 

Oroszországban, később a Kárpátokban, de folyton orosz ka-

tonasággal állott szemközt s foglyai is oroszok voltak. 

A febris exathematicus 1915-ben igen szórványosan je-

lentkezik Erdélyben és mivel orvosaink e bántalmat még csak 

ekkor kezdik megismerni, a kórisme felállitását megkönnyítő 

WEIL-FELIX-féle reactio pedig még nem volt használatban, még 

a hadteslparancsnoksághoz bejelentések nem érkeznek. 

1916-ban az oláh betörést követőleg, amikor az erősen 

fertőzött oláh katonasággal szorosabb érintkezésbe kerültünk, 

másfelől a WEIL—FÉLIX reactioval a kórisme biztosabbá válott, 

az esetek nagyobb számmal jelentkeztek, járványossá azonban 

az exanthematicus akkor sem válott, mert pl. a vöröstoronyi 

csendőrőrshöz kirendelt népfelkelő osztagnál ha 12 megbete-

gedés elő is fordult 3 nap alatt, ezt még epidémiás fellépésnek 

nem lehet nevezni. 

Az erdélyi hadtestnél, később az Erdélyben hadakozó 

magyar, birodalmi német hadseregnél és az orosz és oláh fog-

lyoknál együtt előfordult febris exanthematicus eset: 

1914-ben 0 

1915 „ 0 
1916 452 eset 32 halálozással. 

1917 " 217 „ 21 „ 

1918 I 46 „ 0 ' „ » 

Recurrensben szenvedő, - eltekintve a mindjárt leírandó hazi 

endemiától a fellegvári katonai fogházban - Kolozsvárrá az 
0msz frontról 8 került és 2 menekülő zsidónő Konstantinápoly-

ból. Kiütéses typhust nem láttunk az egész háború alatt Ko-

lozsvárt többet 24-25-nél, ezek legtöbbje az északi frontrol 



64 

jövő katona, vagy orosz fogoly volt, 2 katonaorvos és 1 ápoló 

apáca. 

Abban, hogy ezek a járványos betegségek el nem terjed-

tek Erdélyben, feltétlenül nagy szerepe volt a hadvezetőség 

azon intézkedésének, hogy a betegeket otthon nem lehetett 

ápolni, hanem minden beteg kórházban ápoltatott. Másrészt 

igen nagy érdeme volt úgy a katonaorvosi, mint a polgári or-

vosi kar munkásságának, akik a járványos megbetegedéseket 

azonnal felismerték, vagy gyanú esetén mindjárt kórházba be-

szállították és a tetütlenítést nemcsak elrendelték, hanem a leg-

több helyen személyesen vezették az ellenőrzést. 

Azonban mégis mindenki, aki személyesen tapasztalta, 

hogyan hajtatott végre minden e téren elrendelt intézkedés 

nagyban és általánosságban, az igazat fog adni nekem abban, 

hogy mindezen intézkedésből az mégsem érthető meg egészen: 

miképen történt meg mégis az, hogy Erdélyben a recurrens és 

az exanthematicus el nem terjedett ? Ennek valami egészen 

sajátságos oka kellett hogy legyen. 
* 

Ez a szerencse Erdélynek a későbbi időkben : a forra-

dalom alatt is osztályrészül jutott, amikor pedig megszűnt min-

den előbbi intézkedés és korlátozás, amely a járványok be-

hurcolásának és elterjedésének meggátlására foganatosíttatott s 

katonáink a különböző harcterekről, fogságból özönlöttek haza. 

Mindkét bántalom majd itt, majd ott felütötte a fejét, de jár-

ványos jelleget ezután sem tudott ölteni. 

Nem igy szomszédainknál, különösen a szerencsétlen 

Oroszbirodalomban. Már 1919 őszén kezdett elszaporodni a 

recurrens és a tél beálltával súlyos epidemiává fajult, számos 

megbetegedés fordult elő ugy a polgári lakosságnál, mint a 

katonaságnál. Egyszersmint megváltozott a recurrensnek arány-

lag enyhébb jellege is, sokkal súlyosabb megbetegedést képe-

zett, mint a béke éveiben és olyan kóralakok fordultak elő, 

amelyek szokatlanul súlyos lefolyásukkal és nagy halálozá-

sukkal tűntek ki. E szokatlanul súlyos eseteket nemcsak a 

megszaporodott „biliosus typhus" esetek teszik ki, hanem sep-

tico-pyaemicus szövődmény, amely már az I-ső roham elején 

kifejlődik és sok esetben halálos kimenetelű. 

Egyes esetek súlyossága és a biliaris formák megszapo-

rodása megmagyarázható azokból a szokatlan körülményekből, 
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amelyek között Oroszország lakói akkor éltek : az ország köz-

egészsége leromlott, a hosszas, évekig tartó nyomor és éhség 

a lakosságot meggyöngítette és ellenálló képességét leszállította. 

A recurrens 1919-ben kezd járványosán jelentkezni, a jár-

vány tetőfokát 1920-ban érte el, 1922-ben újra emelkedik a 

megbetegedések száma, hogy 1923-ban a háború előtti szint-

jére sülyedjen vissza : 

1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 

392.546 1,570.604 698.147 942.460 164.610 27.695. 

Ukrajnában 1922-ben éri el legmagasabb pontját a járvány, ép 

igy Lengyelországban is, mig a balti tartományokban hol egyik, 

hol a másik évben, Romániában 1920-ban éri el tetőfokát, 

azóta fokozatosan csökken. 

1919. 1920. 1921. 1922. 1023. 1924. 

Ukrajna; + 326.075. 247.089. 467.893. 54.814. 14.505. 

Lengyelország: 3.266. 

Esthonia: 158. 

Lethonia: -j-

Litvania: -j-

Románia: -j-

A népszövetség 1924. 

démiologiques"-e az 1922. év nyarának kezdetén Oroszország-

ban észlelt szokatlan súlyosságú járványos hullámot az éh-

halál előli meneküléssel hozza összefüggésbe. Ugyanez volt 

észlelhető Lengyelország azon részeiben is, hova nagyobb 

számú orosz menekült telepedett. 1923. végén a megbetegedé-

sek száma Oroszországban a háború előtti számra szállott alá 

s ezzel a háború utáni járvány Jezajlott. 

A febris exanthematicus 1919-ben Orosz- és Lengyelor-

szágban járványosán lépik fel, épigy a szomszédos országok-

ban és Romániában. Tetőfokát Oroszországban 1920-ban érte el. 

1919 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 

Európai-Oroszország: 2,322.552. 2,979.560. 539.216. 975.762. 178.088. 89.086. 

Ukrajna: + 591.842. 110.891. 344.843. 1.307.12.802. 

Lengyelország: 219 088. 168.095. 49.547. 42.724. 11.185. 7.706. 

Románia: 56 242 46 206. 8.189. 3.902. 5.173. 3.194. 

Magyarország: + " + 17' 385 ' 229" 

Ha összehasonlítjuk e két betegségnek, mely két beteg-

ségnek tovaterjesztését a tetünek és főként a ruhatetünek tulaj-

donítjuk, járványos fellépéséi, amint azt Németországban, Oláh-

országban és végül itt Erdélyben és Kolozsvárott is észleltük 
5 

7.188. 13.850. 41.207. 2.067. 366. 

978. 118. 104. 9. 1. 

547. 275. 116. 10. 3. 

732. 1.031. 910. 24. 11. 

19*452. 4.663. 444. 152. 56. 

aug.-ában kiadott „Renseignement Epi-
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és a járvány lefolyását főként Oroszországban, de Európa-

szerte is figyelembe vesszük : nem egy jelenség tűnik fel úgy 

a járványok fellépésében, mint lezajlásában, ami magyarázatot 

kíván. 

így mindjárt feltűnik, hogy úgy a németországi fogoly-

táborokban a háború elején, mint Oláhország letiportatása után 

az oláhországi fogolytáborokban, a katonaság és polgári lakos-

ság között mindenütt először a recurrens lépett fel és terjedt el 

s csak azután, de sokkal rohamosabban az exanthematicus ; 

pedig mindkét helyre, mindkét betegséget oroszok vitték, akik-

nél a két megbetegedés honos. Feltűnő ellentétben ezzel Orosz-

országban az exanthematicus 1919. első felében hatalmas jár-

vánnyá válik, mig a recurrens csupán ez év utolsó hónapjai-

ban kezd elterjedni. 

Az is feltűnő a forradalmi Oroszországban, hogy e két 

fertőző bántalom járványos elterjedése különbséget mutatott: 

a recurrens főként a déli tartományokban dühöngött, az exa-

thematikus ellenben főként az északi tartományokban, Kelet-

oroszországban, az Ural-regioban és Siberiában. A járvány 

központja az Ural vidéke volt. 

Ha a két megbetegedés elterjedésében csak az volna a 

különbség, hogy az exanthematikus sokkal rohamosabban ter-

jed és a megbetegedések explosioszerüen sokszorozódnak, an-

nak okát könnyű volna adni, mert hiszen már régi tapasztala-

tok mutatják, hogy a exanthematicus sokkal könnyebben fer-

tőz, mint a recurrens ; már rég tudjuk, hogy míg a visszatérő 

láz az ápoló és orvosi személyzetre igen ritkán ragályozó, 

addig az exanthematicus a legnagyobb mértékben veszedelmes, 

mert alig kerülhető ki a fertőzés. A háború alatt végzett labo-

ratóriumi vizsgálatok, kísérletek és a betegek körül tett megfi-

gyelések ennek okát abban vélik megtalálni, hogy míg az 

exanthematicust a ruhatetü csípésével oltja át és egyetlen tetű 

csípése is már képes előidézni a megbetegedést; addig a re-

currenst a ruhatetü nem csípésével oltja át, hanem bélsarával 

mázolja bele az abban foglalt recurrens spironemákat a szúrt 

sebbe, avagy vakaródzásnál teste szétdörzsöltetvén, teste ned-

vével dörzsöltetnek azok bele a szúrt sebbe és bőrbe. Ezért 

csak eltetvesédésnél láthatjuk fellépni és elterjedni a recur-

renst. 

Ma már majdnem mindenki elfogadja ezt a magyaráza-
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tot, amely azonban nagyon eltérő eredményű laboratóriumi 

vizsgálatokon nyugszik, sokkal inkább járványtani tapasztala-

tokon. Azonban vannak olyan epidemiológiai megfigyelések 

másfelül, amelyek ennek a magyarázatnak ellentmondanak s 

e két betegség járványtanában észlelhető különbség okát egyéb 

körülményekben keresik. 

ADELHEIM Rigából a bolseviki uralom alatt átélt tapasz-

talatait következőleg irja le : „Riga lakosságának eltetvesedése 

a bolsevista uralom alatt egészen hihetetlen fokot ért el. A 

kórházakban a betegek a saját tetves ruháikban feküdtek, 

olyan takarók alatt, amelyeken a tetvek nyüzsgő réteget ké-

peztek. Ha e betegek élve kerültek ki a kórházakból, fürösz-

tés nélkül, tetves ruhájukban bocsáttattak haza a városba, 

vagy vitettek vissza a börtönökbe, amelyek képzelhetellenül 

tele voltak tömve „burzsui"-val és ellenforradalmárokkal. A 

kiütéses typhus Oroszországban ugy elharapódzott, mint arra 

a mult század történetében példa nincs. A Volga menti váro-

sok félig és egész falvak haltak ki kiütéses typhusban. Moszk-

vában sintérszekereken hordották ki a hullákat és temették el 

100-ankint tömegsírokba. Egész házak kihaltak, a hullák teme-

tetlenül ottmaradtak az elnéptelenedett lakásokban tavaszig. A 

szerencsétlen sorsú JUDENICS-féle hadsereg, mely majdnem el-

érte Pétervárat s akkor megveretett, a kiütéses typhus által a 

szó szoros értelmében megsemmisíttetett. Magában Rigában, 

hol a háború alatt alig fordult elő kiütéses typhus, több mint 

24.000 megbetegedés fordult elő, a város külső területén egész 

utcahálózatok voltak tele kiütéses typhusbetegekkel". 

Ezzel szemben a recurrensrol a következőket irja ADEL-

HEIM: „Epidemiológiai tekintetben nem volt érdektelen az a 

tapasztalat, hogy dacára az enormis eltetvesedésnek, dacára 

annak, hogy egyes recurrens esetek fordultak elő, a kiütéses 

typhus endemia tetőfokán nem következett be recurrens epi-

demia és csak annak lezajlása után terjedt el kissé". 

Míg Erdélyt környező ellenséges országokban így dühöng-

tek a forradalom alatt és után ezek a tetvek által terjesztett 

járványok, Erdélyben ezután is csak elszórt esetek fordultak 

elő, legfennebb kicsi endemiák. 

Ez az oka annak, hogy az én észleleteim csak kevés 

számú esetre vonatkoznak : 

Egy a kolozsvári Fellegvár nevü erődben fellépett recur-
5* 
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rens endemiánál tehettem először tapasztalatokat, mindjárt a 

háború elején, boszniai foglyokon. Itt 240 egyén közül 1925. 

február végéig megbetegedett 43. 

1915. márciusától az orosz harctéren harcoló katoná-

inkból érkezik haza egynéhány visszatérő lázzal, akik a határ-

menti megfigyelő kórházakon keresztül csúsztak, — alig 8. 

Recurrens betegeimnek harmadik csoportját 5 beteg — 

egyik klinikai épületünk őrségében fellépő kis endemia — ké-

pezte 1915-ben. 

Alig pár eset került kezelésem alá a Szentföldről, a törö-

kök elől menekülő zsidó lakosságból 1918-ban. 

Végül Hódmezővásárhely cigány negyedében láttam egy 

kis kiterjedésű recurrens endemiát 1923. január—március hó-

napjaiban, számszerint 28-at. A legtöbb egy téglagyárból ke-

rült ki és még egy házban betegedtek meg felnőttek és gyer-

mekek. GENF.RSICH ANTAL kórházigazgató volt szives e bete-

gekre fölhívni a figyelmemet, azokat megmutatni és följegyzé-

seit róluk rendelkezésemre bocsájtani. 

Lássuk mégis, hogy e kisszámú esetben és kis kiterje-

désű endemiáknál tett megfigyeléseink mennyiben járulhatnak 

hozzá a két bántalom epidemiológiájának tisztázásához. 

A fertőzés módja. 

DUTTON és TODD, később KOCH R. vizsgálatai óta bebizo-

nyítottnak vehetjük, hogy afrikéban a recurrenst kullancsok, 

különösen az Ornithodoras moubata oltja át (1907). A későbbi 

vizsgálatok csak azzal foglalkoznak, hogy kiderítsék, vajon a 

recurrens spironemái e kullancsban átalakuláson mennek-e át? 

és hogy milyen módon jön létre az ember fertőzése ? vájjon 

csipés útján-e, vagy a szúrt sebnek nyállal, bélsárral bepiszkí-

tása útján, mechanice okoztatik-e a fertőzés ? 

A MACKIE (1907.) másrészt SERGENT és FOLEY (1913.), úgy-

szintén NICOLLE, BLAISOT és CONSEIL (1913.) vizsgálatai óta pe-

dig tudjuk, hogy az európai, indiai, amerikai recurrens átoltói 

viszont a tetvek, főként a ruhatetü. A későbbi vizsgálatok csak 

azt akarják tisztázni, hogy a recurrens spironemák átalakulá-

son mennek-e át ezekben a tetvekben ? és azok csípésével 

oltatnak-e be ? avagy csak a bélsárral kijutva a tetüből a 

szúrt seb szennyezése útján hozzák létre a fertőzést ? Ha pedig 



ez utóbbi módon jön létre a fertőzés, nem-e képesek a fertő-

zést létrehozni más élődiek is: balha, poloska, esetleg szú-

nyogok — szóval vértszívó élősködőink ? 

Ugy egyik, mint másik kérdésnek megfejtése kétséget ki-

záró módon nem sikerült még és igy helyén van, ha tapaszta-

lataimat én is előadom. 

Sajnos : a tetvekkel és poloskákkal tervbe vett és meg-

indított kísérletes vizsgálalaim tovább folytatásától el kellett 

állanom, mert a febris exanthematikus mutatkozása miatt az 

én klinikai viszonyaim "mellett ez veszedelmessé válhatott volna. 

Néhány észlelésemet felemlitésre méltónak tartom mégis. 

Első recurrens eseteink, mint már említettem : Kolozsvár 

Fellegvárnak nevezett várában elzárt 240 boszniai fogoly kö-

zött fellépő recurrens endemiából kerültek ki. E kis endemi-

ának a fellépése igen sajátságosan történt. 

Mint említettük : a febris recurrens nálunk a háborúig elő 

nem fordult. E várban sem orosz foglyok, sem szerb foglyok 

eddig nem voltak, városszerte még egyetlen recurrens eset nem 

észleltetett. 1914. nov. 8-án érkezik ide Dolna Tuzláról az első 

fogolycsapat: 200-an, kik Boszniában és Hercegovinában a 

serajevoi gyilkosság után, mint gyanús elemek, összefogattak 

s Dúlna Tuzlán őriztettek. Itt nagy piszokban voltak, erősen 

megtetvesedtek, sok megbetegedés fordult elő közöttük, sokan 

meghaltak, de nem tudtuk kideríteni, hogy miféle betegségben. 

A Fellegvárban külön épületben, a többi foglyoktól elkülönítve 

helyeztettek el több szobában. 

Ideérkezésük után sem voltak még egy ideig megtisztít-

hatók ruha és fehérnemű hiány miatt s ugy ruhájukban, mint 

fekvőhelyeiken sok ruhatetü volt, ágyaikban sok poloska. 

December 19-én uj fogolyszállítmány érkezik Sarajevóból, 

szintén letartóztatottak, számszerint 40-en. 

Az első csapatból nov. 15-én meghal egy 70 éven felüli 

öreg, akinél halálokúi a boncolat pneumonia crouposát derít 

ki (KENYERES.) 

Dec. 29-én egyszerre 3 recurrensben szenvedőt hoznak 

be klinikámra és 1 typhusost, akik dec. 24—27-ike között be-

tegednek meg ugyanazon szobában. Jan. 7-én megint 2 recur-

rensest ugyané szobából és január 16-áig még 17-et hoznak 

be mind ugyaninnen. Ekkor ezt a szobát kiüritettettem s a 

többi 21 egyént megfigyelésre behoztam a klinikára. 
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Ugyanekkor gőzzel fertőtleníttetik ez a szoba berendezése 

és a várban maradottak ruhaneműi és ágyneműi. Dacára an-

nak, hogy a tetütlenítést a fogházfelügyelő elég pontosan hajtja 

végre, mert ettől kezdve vagy egyáltalán nem találunk a foglyo-

kon tetveket, vagy csak alig 1—2-őt, bár tömeges megbetege-

dés többé nem fordult elő, de a többi szobákból egy-egy igen 

a következő hetekben is. 

A 43 megbetegedés fellépésének időpontja a következő volt: 

XII—1. 1915. 1-1. 2. 11—1. 

XII—2. I-^ . II—2. . 1. 

XII—3. 1-3. 1. II—3. 

XII—4. 1-4. II—4. . 1. 

XII—5, 1-5. 2. II—5. 

XII—6. 1-6. 3. II—6. . 1. 

XII—7. 1-7. 5. II—7. . 1. 

XII—8. 1-8. 6. II—8. 

XII—9. 1-9. 3. II—9. 

XII—10. I—10. IL—10. 

XII—11. I—11. 1. 11-11, . 1. 

XII—12. 1-12. 3. 11-12. 

XII—13. 1-13. 1. 11-13. 

XII—14. i—14. 11-14. 

XII—15. 1-15. 11-15. 

XII—16. 1-16. 11-16. 

XII—17. 1-17. 1. 11-17. . 1. 

1914. XI—18. 1. . XII—18. 1-18. 

XI—19. . . XII—19. 1. 1-19. 1. 

XI—20. . . XII—20. 1-20. 1. 

XI—21. . . XII—21. 1-21. 2. 

XI—22' . . XII—22. 1—22. 1. 

XI—23. . . XII—23. 1-23. 

XI—24. . . XII—24. 1. 1-24. 

XI—25. . . XII—25. 1-25. 

XI—26. . . XII—26. 1-26. 

XI—27. . . XII—27. 1. 1-27. 1. 

XI—28. . . XII—28. 1-28, 

XI—29. . . XII—29. 1-29. 

XI—30. . . XII—30. 

XII—31. 

1-30. 

1-31. 

A recurrenst e foglyok bizonyosan magukkal hozták 
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Dolna Tuzláról, mert Boszniában, Hercegovinában a recurrens 

honos, ellenben nálunk eddig elő nem fordult. 

A megbetegedések fellépési sorrendje érdekes. Egy olyan 

szobában lépik fel a megbetegedés, amelyben 45 fogoly van 

bezárva. Ezek azonban a többi foglyokkal együtt sétálnak, szo-

bájuk egy közös konyhába nyílik s igy beteg-viziteknél stb. is 

érintkeznek egymással. Mégis a szoba kiüresitéséig csupán eb-

ből a szobából betegednek meg recurrensben, a 45-ből 22. 

E szoba kiüresítése után épen egy olyan szobába kap 

be a fertőzés, amelyben a Serajevóból dec. 19-én hozott 40 

fogolyból volt 25 elzárva, amely szoba az épület más oldalán 

volt elhelyezve és egy magánzárkába megérkezésükkor azon-

nal elzárt szerb is ugyanekkor megbetegszik. Febr. 2-án egy 

következő szobába kap be a betegség. Az utolsó recurrens 

megbetegedés febr. 17-én jön létre, több azután nem márc. 

25-ig, eltávozásukig Kolozsvárról. 

Feltűnő azonban az, hogy nov. 8-án történt ideérkezé-

süktől egész a tömegesebb megbetegedésekig: dec. végéig 

csupán egy megbetegedés fordult elő. Ez a beteg nem az én 

klinikámra került be, hanem XI— 18-án egy tartalékkórházba 

vitték s itt találtam meg — nem recurrens kórismével — 

XII—29 -én. Betegsége XI—18-án kezdődött hidegrázással, de 

nem érezte magát annyira betegnek, hogy feküdjön és ágyba 

csak nálam került XII—29-én. Feltűnő az is, hogy nálunk még 

rohamja jelentkezett I—2-től I—7-ig és I—17-től I—20-ig, ho-

lott a többi recurrenseknél ilyen hosszú ideig: 2 hónapig nem 

jelentkeztek relapsusok. 

Az is meglehet, hogy november 18-án kezdődő megbete-

gedése nem is volt recurrens, de akkor már fertőzve volt azzal. 

A január közepén megejtett fertőtlenítés következtében 

megfogytak a tetvek is, a többi élősdiek is ugy szobáikban, 

mint a ruházatukon s ezzel együtt tömegesebb megbetegedé-

sük is. Egy-egy megbetegedés mégis fordult elő annyi idő el-

multával a gőzzel való fertőtlenítés után, hogy ezek a fertő-

zések a gőzfertőtlenítés után kellett hogy keletkezzenek. 

Bár SERGENT-nek, FOLEl-nek, VIALETTE-nek sikerült recurrens 

betegen fogott tetvekkel egészségeseket fertőzni és J. KOCH ál-

lítja, hogy egyetlen tetű csipése is okozhat recurrenst, — a 

NICOLLE, BLAISOT és CONSEIL vizsgálatai arra látszanak mutatni 

(6500 csipés egy kisérletükben nem hozott létre fertőzést), hogy 



a fertőzött tetű nem a csípésével hozza létre a fertőzést, ha-

nem vagy bélsarában foglalt spironemákkal szennyezi be a 

szúrt sebet, vagy elroppantásával testéből kijutó spironemák 

dörzsöltetnek a bőrbe és a sebbe. Ugyanerre az eredményre jut 

TÖPFER és GOLDBERG is. 

ROSTOSKI szerint is így van ez és szembe állítja az exan-

thematicussal a recurrenst, hogy előbbinél nem egyszer tetüt 

nem is lehetett az illetőn találni, utóbbiak erősen tetvesek vol-

tak. Oláhországban a háború alatt egy polgári kórház 150 

ápolójából 50 kapott exanthematikust s csak 5 recurrenst, egy 

másik személyzetéből 185-ből 30 kiütéses typhust és csak 6 

recurrenst. 12 német és oláh orvos közül, kik egy fogolytábort 

láttak el, 9 kapott kiütéses typhust, de senki recurrenst. 

Ehez az utóbbi nézethez csatlakozva az uj könyvek, 

amelyek mór a háború tapasztalatait is feldolgozzák (SCHILLING 

a MOHR. u. STÁHELIN 1925-ben megjelenő „Infectionskrankhei-

ten'-ében, G. FÜRGENS „Fachbücher f. Arzte" 1920-ban megje-

lent „Infectionskrankheiten" kötetében) a contactinfectiot tagad-

ják és az eltetvesedést kívánják meg feltételül, hogy fertőzés 

létrejöhessen recurrenssel. 

Ezekben az eseteinkben, amelyek a várban a gőzfertőtle-

nités után recurrenst kaptak, többé már eltetvesedésről azonban 

igazán nem beszélhettünk, ezek a recwrensnek a ruhatetü csí-

pése útján való tovaterjedése mellett látszottak szólani. 

Az igaz, hogy misem észleltünk az ápoló és orvosi sze-

mélyzet között egyetlen recurrens megbetegedést sem az egész 

háború alatt, de nem észleltünk exanthematicus fertőzést sem; 

dacára annak, hogy diagnosticus tévedés folytán gyakran ke-

rültek be különböző osztályainkra exanthematicusban szenve-

dők. Az igaz, hogy ezek és ruháik azonnal fertőtlenítettek és 

betegosztályaink teljesen tetü-mentesek voltak. 

Volt azonban még más oldalról is olyan észlelésünk, 

amely az ellen szólott, hogy el kellene tetvesedni az illetők-

nek arra, hogy recurrenst kapjanak : jóval azután, hogy a re-

currenses boszniai rabok eltávoztak kórházamból, a katonai 

őrszemélyzetből, akik az intézetnek messzefekvő, a recurrenses 

boszniai foglyok helyiségeitől távol eső s azoktól teljesen füg-

getlen helyiségeiben voltak elhelyezve, betegedett meg recur-

rensben rendre 5 ember, ezeknek ruháiban pedig alig tudtunk 

l-l ruhatetüt találni. 
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Ellenben 1924-ben Hódmezővásárhelyt a cigány negyed-

ben észlelt kis epidemia alkalmával eltetvesedett lakosok közé 

hozta egy szerbiai szökevény a recurrenst és el is terjedt az 

nagyon gyorsan. 

Olyan észleleteink is vannak tehát, amelyek nagyon ha-

sonlítanak az exanthematicus fertőzés létiejövetele körül tapasz-

talhatókkal, amikor igazán látható, hogy csak egyetlen tetű, 

amely nincsen is az illetővel hosszabb ideig érintkezésben, már 

létrehozhatja a fertőzést. 

Ilyen észleléseim az exanthematicusra vonatkozólag ne-

kem is voltak: kiütéses typhusban betegedett meg egy ko-

lozsvári orvos, a város legnagyobb fürdőjének tulajdonosa és 

vezetője, családos ember, aki egy kolozsvári katonai sebészeti-

lábbadozó kezelő-osztályán teljesített szolgálatot. Minden nap 

fürdött. Betegsége első napjaiban családja körében, lakásán 

feküdött. Sehol egy tetüt rajta, ruháján, lakásában nem le-

hetett találni. Családjából senki sem betegedett meg. A láb-

badozó osztag ágyain néhol nagyszámú ruhatetüt találtunk, 

még sem betegedett meg senki onnan se. Ő meghalt, bonco-

lása és a szövettani vizsgálat kétségtelenül mutatta, hogy ki-

ütéses typhusban halt el. 

Egy másik városi orvos is megbetegedett kiütéses ty-

phusban, a katonai szolgálatot végző kartársak közül a legele-

gánsabb és teste ápolásában legkiválóbb tagja városi orvosa-

inknak, mikor egyik kaszárnyát egy exanthematicus eset miatt 

3 hétre lezárták és ő orvosként maradott benn a kaszárnyá-

ban. Ezt a kiütéses typhusbeteg katonát kórházba szállították, 

a kollega, ki a 3 heti zárlat feloldásakor lett épen beteg, szü-

lei házában ápoltatott. A katonák közül egyse lett beteg, az 

orvos felgyógyult. 

De behozták hozzám a klinikára a kolozsvári színház 

primadonnáját is kiütéses typhussal, akin szintén nyomát se 

lehetett találni tetünek, igen elegáns, öltözködő színésznő volt, 

aki ugyancsak ápolta testét. Betegségét egy napi vasúti uta-

zásra lehetett visszavezetni, legalább is a Iappangási ideje en-

nek felelt meg. 

Hogy a pontosan keresztül vitt tetütlenitéssel a kiütéses 

typhus elveszti ragályozó képességét, arra mutat reá az a kö-

rülmény, hogy sem a világháború alatt, sem a forradalom alatt, 

vagy azt követőleg nem betegedett meg klinikámon sem orvos, 
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sem apáca, sem senki a segédszemélyzetből ; pedig az apáca-

ruha tetves betegek megtisztításánál a védekezésre nem igen 

alkalmas ruhanemű. Az igaz, hogy a tetütlenitést mindig és 

mindenütt mi, orvosok ügyeltük fel. így történhetett az, hogy 

dacára annak, hogy kiütéses typhusbeteg orvostársunk mellett 

családtagjai folyton mellette voltak, barátai és pap látogatták, 

senki nem fertőződött. Nem a primadonna nagyszámú barátai 

és barátnői sem, kik tilalmam ellenére naponta meglátogatták. 

Ellenben megkapta egyik apácám az exanthematicust, aki a 

katonai kórházban ápolt kiütéses typhusbeteget, — ott azon-

ban a betegek pontosan nem voltak tetütlenítve. 

Az én észleléseim azt látszanak bizonyitani, hogy a re-

currens épugy, mint az exanthematicus, a tetvek, főként a ruha-

tetü csipése által és pedig a csipési actussal közvetlenül oltatik 

be az emberbe és nem a szúrt sebnek a tetű bélsarával való 

beszennyezése által. A recurrens keletkezéséhez nagyszámú 

tetű: eltetvesedés nem szükséges — ezt is bizonyítják észle-

leteim. 

De még ha az utóbbi módon történnék is az átoltás, a 

minek tapasztalataim ellene szólanak, még akkor sem történik 

az egyszerűen mechanicus módon ; mert hisz azt látjuk, hogy 

addig, mig a recurrenses vért szívott tetvek fertőzéseket okoz-

tak és akkor egészen explosioszeiüen lépik fel az endemia, 

hosszabb idő elteltére volt szükség. A recurrens spironemái ez 

alatt bizonyos — ma még nem tisztázott — átalakuláson men-

nek át a tetvekben s a betegség propagalása összefügg az él-

lat táplálkozási módjával. 

Ha szemügyre vesszük a kolozsvári Fellegvárban a bosz-

niai foglyoknál lefolyt recurrens endemia fellépésének és el-

terjedésének körülményeit, határozottan azt kell mondanunk, 

hogy az nem magyarázható meg a recurrensnek ruhatetvek 

utján való mechanikus átoltásából. Tegyük fel, hogy a nov. 

18-ikán kórházba kerülő betegtől, vagy tán korábban, talán 

Dolna Tuzlán, vagy Sarajevoban, visszatérő-lázas betegektől 

bizonyos számú fertőzött tetű került e szoba lakóira. Mai isme-

reteink szerint ezekben a tetvekben már egy hét múlva a re-

currens-spironémák elszaporodtak és ha ezekből elroppantásuk 

következtében mechanikus fertőzések jöttek volna létre, azok-

nak már december első napjaiban jelentkezniök kellett volna, 

mert a recurrens leggyakoribbi lappangási ideje 5—7 nap. 



Ilyen mechanicus fertőzési mód mellett azt várhattuk volna, 

hogy időnkint jöjjön elő egy-egy fertőzés; nem pedig azt, ami 

történt, hogy a tetű erősebb fertőzését és a recurrens incuba-

tio idejét együtt jóval túlhaladó ideig egyetlen egy megbetege-

dés se forduljon elő, akkor pedig egész tömege a megbetege-

déseknek. Ezek a megbetegedések egymásután olyan rövid 

időközökben következnek be, hogy már ezek között a meg-

betegedések között nincs akkora időkülönbség, hogy uj tetvek 

fertőződjenek, azokban a spironemák elszapordjanak, a recur-

renst átoltsák és a megbetegedés rendes lappangósi idő után 

fellépjen — ezek tehát régebben fertőzött tetvek átoltásából 

származnak. 

Ez az általunk a Fellegvárban észlelt visszatérő láz jár-

vány olyan fellépést és olyan tovaterjedést mutatott, amely a 

ruhatetvek (esetleg fejtetvek) testében való hosszabb időzés és 

elszaporodás után azok csipése által létrehozott átoltásra en-

ged következtetni és nem egyszerű mechanicus átoltás utjáni 

terjedésre muta t ; mert épen olyan volt a fellépése és tovater-

jedése, mint a kiütéses typhusnak, amelyet pedig a tetű csípé-

sével olt át. 

A recurrens spironema a parasitismusnak nem áll olyan 

magas fokán, mint pl. a malaria parasitája, melyet az Ízelt-

lábúaknak csak egyetlen genusa tud átoltani; mert hiszen a 

recurrenst kullancsfajok is, tetvek is átoltják, sőt ha bőrre, 

kötőhártyára, nyálkahártyára jut a vérrel, akkor is létrehozza 

a megbetegedést. Mégis az a tapasztalat, hogy már az ágyi 

poloska, balha, szúnyogok nem oltják át, mutatja, hogy átol-

tása nem egyszerű mechanicus módon történik. Ma, amikor 

FÜLLEBORN vizsgálatai kimutatták, hogy még sokkal magasabb 

rendű szervezetek is (Ascaris), amelyek pedig igazi parasita 

életet nem folytatnak, életfolyamatuk bizonyos időszakában a 

gazdaállatnak nemcsak bélhuzamába, de a szervezete belse-

jében is vándorolnak, a recurrens spironemák vándorlását e 

vérszívó állatokban a recurrens epidemiológiájára nézve fon-

tos jelenségnek kell tartanunk. 

Lappangási idő. 

Jan. 16-án az erőd 37-es szobájának, amelyből már 22 

recurrens-t kapott, lakóit, számszerint 21 bosnyákot behozzuk a 
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klinikára megfigyelés és elkülönítés végett. Ezeket az általános 

kórtani intézet 3-ik emeletén, egészen újon berendezett és 

még soha nem használt helyiségekben, még használatba nem 

vett ágyakkal berendezett kórtermekben elkülönítjük, a legpon-

tosabban keresztül vitt fürösztés és tetütlenités után : mindenik 

megnyiratott, fanszőreik és honaljszőreik leborotváltattak, e he-

lyek sublimatalkohollal bedörzsöltettek, szappanos meleg für-

dőt kaptak és kórházi, biztosan tetümentes fehérneműt és kö-

penyeket. Ezeket aztán úgy helyeztük el üres kórtermekben, 

hogy mihelyt valamelyik megbetegedett, ha recurrensre volt 

gyanús, ugy recurrens-betegek elkülönítésére szolgáló szobába, 

ha egyéb bajra, egy másik szobába kerültek be. 

Kizártnak tartható, hogy itt poloska, tetű, vagy szúnyog 

által a fertőzés továbbviteteit volna. Itt benn recurrens lépik még 

fel e 21-ből 5-nél: 1-nél 17-én, 1-nél 20-án. 1-nél 21-én, 1-nél 

22-én és 1-nél 27-én — tehát a legutolsó 11-ik napon behozata-

luk után. Több aztán recurrensben nem betegedett meg közülük. 

Ezek a megfigyelések experimentális pontosságúak s igy 

mondhatjuk, hogy az általunk észlelt leghosszabb incubatio 11 

nap volt. 

Érdekesnek tartjuk itt megemlíteni, hogy egy laboratóriumi 

fertőzés esetünknél, amelyben az incubatio ideje teljes pon-

tossággal meg volt állapítható, az incubatio ideje szintén 11 

nap volt. 

Ez az eset röviden a következő : Bajusz István 26 éves, klinikai 

szolga, 1915. jan. 26-án egyik boszniai fogoly kémcsőben levő vérét, 

amelynek savója Wassermann reactiohoz használtatott fel, rázogatta, hogy 

az üveg falához tapadt vérlepényt kitölthesse. E közben egy cseppecske 

vér a szemébe freccsent, ő ezt alkoholos vattával kitörülte a szeméből 

és tovább dolgozott. Február 6-án betegedett meg — 11 nap múlva — 

főfájással, végtagfájdalmakkal és 38'0n-os hőemelkedéssel, de még 3 na-

pig fönn járt s dolgait valahogy igazította és csak febr. 9-én feküdött le. 

Most már hőmérséke magas régiokban mozog: reggel 39'3°, este 40'7°, de 

10-én reggelre 36 l"-re leesik, tehát 4 napos rohama jelentkezett Véré-

ben spironemákat mutattunk ki. Teljesen láztalan febr. 19-ikéig, ekkor fel-

ugrik a hőmérséke és 4 napos relapsusa jelentkezik 40"6°-ig fölemelkedő 

hőmérsékkel. Több rohama nem volt dacára annak, hogy gyógyszert nem 

kapott. 

ROSTOSKI emliti, hogy az incubat io idejére nézve a há-

ború igen kevés tapasztalatot nyújtott s tényleg az ál tala idé-

zettekhez a háborús literaturából igen sok szó férne. 



Az I-ső roham. 

E 21 bosnyáknál a kórházba behozataluktól kezdve éjjel 

nappal végzett kétórás hőmérést vezettünk be, hogy lássuk: 

miként alakul ki az első roham hőmenete ? 

E megfigyelések a következő eredményre vezettek: 
A. R. 18 éves. Beteg soha nem volt. Éjjel és nappal végzett 2 órás hő-

mérőzés hőemelkedést nem mutat bejövetele utáni 5-ik napig: I—20-ig. 

I—20-án este 8-kor kezd lassan fölemelkedni a hőmérséke 37'3°-ról haj-

nalig 38'7"-re, I—21-én délben van maximuma 40'5o. 22-én hajnalban 

38*9Ü minimum, délután 5 kor 41*0° maximum. 23-ikán délelőtt hirte-

len normálisra esik, este 39'9"-re emelkedik, egész éjjel s 24-én délutánig 

40"—41". között mozog, este subnormálisra esik 4 óra alatt = 41'l°-ről 35'7°-re 

s lenn is marad. 

(Tehát estétől másnap délig lassan emelkedik fel hőmérséke, csak 

2 nap marad fönn és 2 intermitíalo roham után 4-ik napon már leesik. 

Több rohama nem jön, csupán II—22-ikén van 1 nap 39 0°-ig fölugró 

hőemelkedése negatív spironema lelettel.) 

N. St. 60 éves. Eddig beteg nem volt. Éjjel-nappal végzett 2 órás 

hőmérés hőemelkedést nem mutat I—27-ig. E napon reggel kezd emel-

kedni a hőmérséke s lassan estére 39'4°-ig emelkedik fel. 28 hajnalára 

38"-ig száll, estére 40"3°-ra ugrik ismét, de 29 estéjére 40'8°-ra emelkedik 

fel, hogy 30-ika délelőttjére subnormálisra essék alá. 

(Az első roham tehát 2 napos csak és intermitíalo jellegű.) 

M. K. 55 éves Herpes labial issal és diffus hörghuruttal hozzák be, de 

beteg nem volt. I—21-ig, csak 37'2ft—37*5°-ig megy fel a hőmérséke az 

esti órákban. 1—21 este maximum 37'5°, 22-én este kezd emelkedni hő-

mérséke s az éjjel folyamán 39'0°-ra emelkedik fel, 23 reggel 38'0°-ra 

száll, délután 40'2n-re emelkedik, 24 és 25-ikén 382°—38 5° és 4T0° kö-

zötti nagy remissios ingadozások után már 25-én éjjelre normális alá 

esik. 6 óra alatt 41'0u-ról 36'2-re° esett le a hőmérséke. 

24-én hajnalban a hő 38'5°-ig remissíot végez, hogy délben 40'9"-ig 

emelkedjék, estére ismét 37'2°-ig estk, hogy 25 hajnalára megint 40T-ig 

felemelkedjék. E napon ismét délelőtt 387°-re esik, délután 41'Oo-ra ug-

rik, estére 36'2('-re esik le láza. Tehát e 2 napon naponta csinál 2 esést 

és 2 emelkedést a hőmérséke. I—28—II—18 között rendetlen, 38 0ü-39 5"-ig 

felmenő hőemelkedésekkel bronchopneumoniát áll ki, állandóan negativ 

spironema lelettel. 

(4-ik napig lépcsőzetesen emelkedik a láz, akkor 2 napon át nagy remis-

siokat csinál és kriticuson leesik.) 

N. V. 56 éves. Bejövetelekor 37-5«-37-8"-ig fölmenő hőemelkedései van-

nak, melynek oka igen diffus hörghurutjában leli magyarázatát: mindkét 

oldalt alsó lebenyekben sok apró szörcszörej s jobb oldalon kissé tom-

pult kopogtatás! hang. Vizelet huslészerü, benne fehérje, v-vértestek és sok 

urat-cylinder. Lép kissé tapintható, 1-22 este hirtelen felugrik a hőmér-

séke 39'9°-ig s 23-án 38"9'' és 40"2Ö közt ingadozik, hogy 24-én reggel 

37'7'Ye essék le, de már délben 400°. Csekély reggeli esés után 25-ikén 
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délutón 40'5-re°. 26-án 40'8n-re megy fel, hogy ugyané napon este 40'8"-ról 

4 órán belül 35"5°-ra essék le. 

2 nap subnormális, aztán lassan felindul a hőmérséke II—17-ikéig 

rendetlen, 39'5°-ig is felmenő lázakkal bronchopneumoniát áll ki. 

(I-ső roham 5 napos, hirtelen kezdettel, remissiokkal, mely egy 

bronchopneumoniós hőmenetre reányomja bélyegét.) 

J. D. 30 éves. Soha beteg nem volt. I—17-ikén este felugrik a hőmér-

séke 390°ra, de már éjjel leszáll és 18-án láztalan s az marad egészen 

19-ikén délig, délután fölugrik elég gyorsan hőmérséke éjjel 40'2°-ig. 20-án 

reggel 38'2°-ig esik, délután 40'2\ 21-ikén folyton magas, 22-ikén hajnal-

ban 2 óra alatt esik le 40'l°-ról 37'l°-re — azonban 20-ón d. u. 4 órakor 

40 ctgrm. neosalvarsant kapott, mely után még 16 óra múlva is még 

positiv spironema lelete van. Több rohama nem volt. 

(1 napi láztalan időszakkal elválasztva 39'0'Mg felmenő hőemelke-

dés előzi meg az első rohamot, mely neosalvarsannal elrontatik.) 

Az I-ső roham tehát nem mindig kezdődik gyorsan fel-

ugró hővel, amelyet hidegrázás kisér; néha több napon át 

lépcsőzetesen emelkedik fel a hőmérsék. Ilyenkor a hidegrázás 

hiányzik. Ezért tagadta több bosnyák betegünk, hogy őt beteg-

sége elején kirázta volna a hideg. Nagyobb remessiok, sőt in-

termissiok is előfordulhatnak már az I-ső rohamnál is és mert 

ilyenkor hidegrázások jelentkezhetnek: a lázmenet, de sőt a 

klinikai tünetek is egészen olyanok lehetnek, mint maláriánál 

s vérvizsgálat nélkül a kórismében könnyen lehet tévedni. 2 

esetben 5 napig, 1 esetben 1 napig, 1 esetben 2 napig tartott 

el az I-ső roham. Eseteinket csak a nagyon előtérbe lépő 

végtagfájdalmak különböztették meg maláriától, bár azok néha 

maláriánál szintén megtalálhatók. 

A hőemelkedés egyik esetben sem volt olyan rohamos, 

mint a hőesés a roham végén, amely 2—4 óra alatt 5'0°-ot is 

kitett — sem olyan hirtelen és súlyos hidegrázással nem emel-

kedett fel, mint maláriánál, amelynél súlyosabb vivax fertőzés 

esetében gyakran ugrik a hőmérsék 2 órán belül akár 5'0°-ot is. 

így azt a súlyos hidegrázást, amely maláriánál olyan 

mindennapos tünet, mikor az illetőt ugy rázza a hideg, hogy 

az ágy is rezeg bele, nyög folyton s fogai vacognak, hogy be-

szélni sem tud, recurrenseseink egyikénél sem észleltük sem 

az I-ső, sem az azutáni rohamoknál. 

Kórtünetek. 

A recurrens spironema fertőzés hatása az emberi szer-

vezetre méreghatás. E méreghatás következményei: a láz, 



mely igen gyakran jár tulmagas hőmérsékkel, erős főfájással, 

szédüléssel és különösen erős végtagfájdalmakkal; ellenben 

ritkán járt a mi általunk észlelt esetekben feltűnőbb elesett-

séggel, száraz nyelvvel, fuligóval, egy esetben sem kifejezett 

status typhosussal. Egyik esetünkben az I-ső roham szivgör-

csökkel kezdődött meg, több esetünkben hányásingerekkel, 

vagy többszörös hányással. 

Ugy a boszniai foglyok, mint az orosz harctérről jövő 

katonáink, a konstantinápolyi menekülők megbetegedésének 

legjellenzőbb tünete a magas lázzal lefolyó és láztalan idő-

szakokkal váltakozó relapsusok voltak. Azt a paradigmát, amit 

minden tankönyvből ismerünk, leginkább az orosz harctérről 

érkező katonáinknál láttuk, ellenben boszniai foglyoknál ettől 

a jellegzetes hőmenettől eltérést igen számos esetben észlel-

tünk. Ezek az eltérések a következőkben foglalhatók össze: 

Kevés esetben láttuk, neosalvarsan alkalmazása nélkül, 

csupán egy rohammal lezajlani a megbetegedést. Ez 60—70 

%-ra semmi esetre nem tehető, mint azt JARUSSOW 1908-ban 

Moszkvában találta. Észlelésünk az, hogy az egy rohammal 

bevégződő esetekben volt az első roham a legsúlyosabb. Az 

első roham időtartama a legtöbb esetben a betegek bemon-

dása alapján volt csupán megállapítható 5—8 napban, ennél 

kevesebb időt egyiksem mondott, pedig mint láttuk : a ponto-

san észlelt I-ső rohamok egyike csak 2 napos volt. Gyakran 

észleltünk az I-ső roham végén pseudokrisist. Ritkán az első 

roham is már, de a Il-ik és a Ill-ik roham igen gyakran folyt 

le igen mély remissiókkal, vagy épen intermittaló jelleget mu-

tatott a hőmenet s egyébként is hasonlított a klinikus kórkép 

a maláriához; ann>ira, hogy a vérvizsgálat nélkül az eligazo-

dás ilyen esetekben felette meg lehet nehezítve. 

Észleléseinkből is kitűnik, hogy a recurrens lefolyásának 

szabályához hozzátartozik az, hogy a rohamok hovatovább 

hosszabb lázszünet után következzenek be; de főleg az, hogy 

a rohamok mind rövidebbek és nem járnak olyan magas hő-

emelkedéssel, mint a megelőzők. Ez a szakaszosan kifejlődő 

immunitás következtében történik igy, mely végül a fertőző 

spironema teljes kipusztulását eredményezi. 

Az a körülmény, hogy neosalvarsannal sok esetben avat-

koztunk be, a megítélést nehézzé teszi; mégis azt láttuk, hogy 

az északi harctérről jövő katonáink recurrense legtöbbször 
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4—5 rohammal zajlott le ; mig ellenben boszniai foglyainknál 

legfennebb 3 roham volt észlelhető, a 3-ik igen rövid idejű, 

rendesen csak 1 avagy 2 napos roham. Igen kevés esetben 

észleltünk 4-ik rohamot is: 1 napos 38'5°—39'0°-ig fölugró hő-

mérsékkel. Ezeknél a késői, 1 napos rohamoknál spironemákat 

egy esetben sem tudtunk kapni és ilyenkor a relapsus diagno-

sisa csak a láztáblából mondható meg; a recurrens kórismé-

zése pedig vagy az agglomeratiovizsgálatból, vagy a comple-

mentkötésből lehetséges. Mi a vér átoltását ilyenkor egérre 

kórismézés céljából nem próbáltuk meg. 

Az egyes szerzők különbségeket irnak le a különböző 

földrészeken észlelhető recurrens megbetegedések között." A 

különbség főként a hőmenetben mutatkozik. Kérdés már most, 

hogy ezek a mi különböző helyekről származó recurrenseink 

melyik recurrens typushoz sorolhatók? 

A z európai recurrens typus, amelyet a Sp. Obermeieri 

hoz létre az, amelynek hőmenetét már régen ismerjük a diag-

nostikákból. A relapsusok száma 1—2, ennél több már ritkán. 

Néha egy-egy járvány alkalmával 60—70 %>-ban 1 roham, 

avagy 2 roham jelentkezik csak, máskor 3—5 is. 

KOCH R. szerint az afrikai recurrensnél a rohamok rövi-

debbek, még az első roham sem tart tovább 3 napnál, a re-

lapsusok pedig csak 1—2 naposak, de számosak, akár 10 is. 

H a a zonban a DUTTON, TODD, MOFFATI, GRAY, BREINL, KINGHORN, 

ROSS és MILNE, SCHILLING leírásait olvassuk, kitűnik, hogy az 

afrikai recurrens egyes vidékek és a megtámadott egyének 

szerint igen felötlő különbségeket mutat s ugy látszik, hogy ezt 

a különbséget a szerzett immunitás csinálja meg. EGGEBRECHT 

az európai reeurrens halálozási %-át 3—5-re teszi, amely leg-

többször az 1-ső roham krisise alkalmával, vagy a 2-ik roham 

alatt következik be collapsus következtében. A gyakori pneu-

monia complicatio 37 halálozással jár. (HÖLDMOSER), a na-

gyobbfoku sárgaság 42 °/o-al (HÖLDMOSER). KOCH R. szerint az 

afrikai recurrensnél a halálozás kisebb. De ez, mint a DUTTON 

és TODD tapasztalatai mutatják: egyéb körülményektől is függ, 

igy az ők karavánjuk 25 teherhordójából 10 elhalt recurrens-

ben s el a tudomány nagy veszteségére DUTTON is. 

Ma még megoszlanak a vélemények arra nézve, hogy 

vajon a már GRIESINGER által Egyptomban leirt biliosus typhus, 

amely 60—70 % halálozást is feltüntet, vájjon az afrikai re-



currensnek egy igen súlyos: sspticus alakja-e ? vagy pedig a 

recurrens mellett, amelynek jelenléte e kóralaknál kétséget ki-

zárólag bebizonyíttatott, más egyéb fertőzés is jelen van? 

WOSSMISSENSKY Persiában a fertőzött Ornithodorus Tho-

losani csípése után létrejövő recurrenst a következőleg irja le: 

2 nappal az állat vérszívása után viszketés lépik fel és réz-

vörös szinü csomócskák keletkeznek a csipés helyén, gombos-

tüfejnyi-lencsényi nagyok. Öiödik napon olyan erős lesz a visz-

ketés, hogy a csomócskák tetejét a betegek ledörzsölik és 

azokat vérző crusta fedi. E napon este szökik fel a hőmérsék 

hányás és deliriumok között. Néhány betegnél ezek a tünetek 

csak 2 napig tartottak, egynél 4 napig. Négy napi apyrexia 

után ugyanez a kórkép ismétlődik, de akkor csak 2 napig tar-

tott el. Azután még 3 rohamot észlel, de ezek csak 4—6 óráig 

tartottak el. 

Az indiai recurrenst leirói átlag a legsúlyosabb recurrens 

alaknak irják le, mert az általános tünetek: igen hosszan el-

nyúló rohamok, deliriumok, prostratio, súlyosabbak, mint a 

más földrészi recurrens alakoknál. E kivül a complicatiok is 

gyakoribbak, különösen gyakori a biliosus alak: CARTER 18%, 

MACKIE 38 % , sőt CHOSKY akár 40 % halá lozást is ir le a 

bombay-i epidemiánál. 

Az amerikai recurrens az európaihoz meglehetősen ha-

sonló tünetekkel jár. 

Ezekből az tűnik ki, hogy főként az afrikainak, de a per-

siainak is — tehát ugy látszik, hogy az Ornithodorusok által 

közvetített fertőzéseknek — jellemvonása a sok relapsus. Ugy 

tűnik fel tehát a dolog, mintha főként kullancsfajokon keresz-

tülvitel adná meg a spironemának a képességet arra, hogy 

több varianst képezzen és igy az emberi szervezet védekező 

képességével szemben a legtöbb sikerrel vegye fel a küzdel-

met, habár újra és újra le is győzetik. 

A halálozási %-ot az egyes recurrens typusok között 

megkülönböztetésül fölhasználni nem lehet, erre mutat az, 

hogy a háború alatt Oláhországban a németeknél recurrens-

ben a halálozás 0 %, az oláh fogolytáborokban 50—70 % 

volt. 

Ezeket tekintetbe véve a legvalószínűbb az, hogy mind-

ezen különböző provenientiaju recurrens eseteinkben az Ober-

meier-féle spironema által előidézett európai recurrenssel aliot-
G 
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tunk szemben. A szentföldről menekülő zsidók is valahol a 

Balkánon átutazásuk közben ezzel fertőződtek, hőmenetük erre 

vall, anamnaesisük alapján épugy, mint kórtüneteik alapján 

ez tartható a legvalószínűbbnek. 

Ezt igazolták állatkísérleteink is, amennyiben azokat a fe-

hér pereinket, amelyekre boszniai recurrenseseink vérének 0'5 

cnT-ével hasürbe oltással sikerült a recurrenst átoltani, ismét fer-

tőzni tudtuk ezeknek a későbbi relapsusaiból származó vér újra 

beoltásával, ellenben nem az orosz harctérről jövő katonáink 

vérével. MANTEUFEL vizsgálatai pedig kimutatták, hogy a recur-

rens spironemák typusainak legál landóbb faji jel lemvonása az 

immunitási reactiok á l landósága: idegen faj beoltására tehát 

újra kellett volna fertőzést kapniok a boszniaiaktól oltott ege-

reinknek, 

A hidegrázással megkezdődő I-ső roham alatt heves fő-

fájásról, néha mell-, legtöbbször végtagfájdalmakról panasz-

kodtak betegeink, különösen az alsóvégtagok izomzatában. A 

fejfájás lehet igen kinzó, a homlokon és a tarkótáján jelentke-

zik, néha mint prodoromalis tünet lép fel, máskor a krisis után 

és eltart pár napig. Gyakori a kezdeti hidegrázás alkalmával 

többszöri hányás. A betegek szédülékenyek, ha fölállanak 

könnyen elájulnak. Feledhetlen jelenetképen maradt meg em-

lékezetemben a Fellegvárba első felmenetelem: a két sorban 

felállott, szálas boszniai foglyok sora közt ahogy végigmentem, 

itt egyik, ott másik hanyatlott hátra elszédülve — ezek min-

denike recurrensének 4-ik, 5-ik napján volt. 

Ellenben határozottan feltűnő jelenségképen emiithetem 

meg, hogy recurrens betegeimnél, az igen magas hőmérsék da-

cára, az a nagyfokú elesettség, ködös öntudat, deliriumok, fuli-

ginosus ajkak és nyelv, szóval status typnosus, a mi tyhusia jel-

lemző, nem volt jelen. Egy kórterem, amelyben recurrens bete-

geim feküdtek, teljesen más képet nyújtott, mint egy typhusos 

kórterem. Komplicatioknál, septikaemiás esetekben, biliosus ty-

phus esetén comaig fokozódó eszméletzavarok, deliriumok, epi-

leptiformis görcsök azonban lehetnek jelen. 

Épugy, mint a typhusnak van ambulatorius alakja, nem 

egy íecurrenses betegem volt, aki I-ső rohamával és relapsu-

sával ágyban nem feküdött, az egész betegségét fennjárva húzta 

ki, dacára annak, hogy a recurrens első rohamai rendesen 

igen magas hőemelkedéssel járnak. 



83 

Hogy vájjon európai recurrens lehet-e csak 1 napig tartó? 

azt ROSTOSKI kérdésesnek tartja. Mi észleltünk I-ső rohamot csu-

pán 2 napos lázas mozgalommal és a későbbi rohamok gyak-

ran voltak csak 1 naposak. Miért ne lehetne recurrensnél az 

1-ső roham ilyen rövid ideig tartó roham és utánna már gyó-

gyulás ? amikor ezt láttuk pld. maláriásnál is: az illető egyet-

len roham után spontan meggyógyult. WALKO látott 10 és 14 

napos, ROSTOSKI 12 napos I-ső rohamot, mi nem. 

A rendes hőmenetü roham végén rendesen praekriticusan 

még magasabbra emelkedik fel a hőmérsék, hogy éjjel, avagy 

leggyakrabban a hajnali órákban hirtelen, egészen rövid idő: 

2—4 óra alatt a normális alá essék le. 

Gyakran mértünk ilyenkor 2—4 órán belül 5—6°-nyi hő-

különbséget. Ez a kriticus hőleesés bő izzadás közben követ-

kezik be és gyakran van összekötve mindenféle egyéb tüne-

tekkel : gyakoriak voltak erős szívszorongás, félelem, nyugta-

lanság, orrvérzések, deleriumok pár esetben, egy esetben col-

lapsus a szívműködés olyan zavarával, mely beavatkozásun-

kat igényelte, orrvérrzések. Halálesetet ilyenkor mi nem ész-

leltünk. 

Boszniai foglyainknál igen gyakran észleltünk pseudokri-

sist, akár 1—2-öt is a teljes krisis előtt. Krisis után a hőmér-

sék nem complicált esetekben napokon át subnormalis marad, 

sőt ha valamely lázas bántalom complicálja a lefolyást (huru-

tos pneumonia, parotitis non suppurativa) még akkor is sub-

normalis marad napokon keresztül. 

Habár teljes szabályszerűséget ebben a részben sem ész-

leltünk sem bosnyák foglyainknál, sem az orosz harctérről ér-

kező katonáinknál, kiknél számosabb esetben észlelhettük a 

relapsusok bekövetkezését: a lázszünetek növekedése, a relap-

susok megrövidülése és hőmérsékük alacsonyabb volta sza-

bályszerűen észlelhető volt. Mindezek a tünetek a kifejlődő 

immunitás következményei. 

Mi bosnyák foglyaink közül 21-nél alkalmaztunk neosal-

varsant, I-ső roham alatt 3, I-ső intervallum alatt 7, Il-ik ro-

ham alatt 11 kapja a neosalvarsant, később már nem alkal-

maztuk. 

Egyetlen rohammal lezajló esetünk, amelyben neosalvar-

sant nem adtunk, 8 volt. Ezek a legsúlyosabb eseteink voltak, 

legalább a krisis igen súlyos tünetekkel zajlott le. 
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Két rohammal zajlott le a recurrens bosnyákjainknál, ahol 

neosalvarsan nem alkalmaztatott 10 esetben, viszont Il-ik ro-

hamnál alkalmaztatván neosalvarsan 11 esetben, mondhatjuk, 

hogy 26 esetben legalább is 2 rohammal zajlott le a recurrens 

infectio. 

WALKO említi, hogy 1915-ben osztrák katonák Szerbiában 

recurrenst szerezve 4—5 rohamot állottak átlag ki. PRŰSSIAN 

127 orosz fogoly észlelésénél csak 1 esetben észlel 5 roha-

mot. ROSTOSKI ezeket az adatokat kétkedéssel fogadja és meg-

jegyzi rájuk, hogy e foglyok bizonyosan csak tartósabb és sú" 

lyosabb lázzal járó rohamaikkal jelentkeztek orvosi visitre és 

igy a kisebb hővel és rövidebb ideig tartó, későbbi rohamok 

elnézettek. A mi eseteinkre ez a ROSTOSKI megjegyzése nem 

állhat meg, mert ami észleléseink a legpontosabb módon haj-

tattak végre, ugy mint békeidőben a klinikán. Hogy az, hogy 

a boszniai foglyok recurrense a legtöbb esetben 2 rohamnál 

többel nem járt, nem volt valami faji sajátság, mutatja az is, 

hogy laboratóriumi fertőzés következtében megbetegedett Bajusz 

nevü magyar laboransunknak is csak 2 rohamja volt és spon-

tan meggyógyult. 

ROSTOSKI azon a véleményen van, hogy a gyakori, de 

rövid rohamok a rosszul táplált egyéneknél fordulnak elő. Mi-

vel a relapsusok és intervallumok a recurrens spironemáknak 

és a szervezet immunitásának egymáselleni küzdelméből fej-

lődnek ki s annak a legszebben észlelhető documentumai, a 

mi ilyen eklatansul egyik fertőző bántalomnál sem bizonyítható 

be és demonstrálható ad oculos; minden olyan factor, amely 

e küzdelmében a szervezetet gyöngíti, a relapusok számát és 

súlyosságát növelheti, — az nagyon valószínű. Mégis a beteg-

ágynál tett tapasztalat ezt nem látszik bizonyítani s ilyen egy-

szerűen valamely okból a relapsusoknak észlelhető kevesebb, 

vagy nagyobb száma nem magyarázható. 

A vér. Másodlagos anaemia betegeink mindegyikénél töb-

bé-kevésbbé kifejezetten jelentkezett. Azonban sem azt a szem-

beszökő halványságot nem észleltük, amelyet súlyosabb terti-

ana fertőzésben szenvedő maláriásoknál rövid idő alatt láttunk 

kifejlődni, sem a vértestekre deletár ható mérgezés fönnforgását 

a vérvizsgálatok nem mutatták. 

EGGEBRECHT mikrocytosist és poikylocytosist ir le és a 

haemoglobin mennyiségét roham alatt felére lefogyni látja, mely 



azonban intervallumban gyorsan pótlódik. Ezzel ellentétesen 

V. SCHILLING azt találja, hogy a haemoglobinérték magas, 

majdnem 1 marad. 

Nem egységes a vizsgálók véleménye a fehérvérsejtképre 

nézve sem. Átlag legtöbben a roham alatt mindinkább növe-

kedő polynuclearis leukocytosist találnak, (STRONG, SCHILLING, 

PRÜSSIAN, ROSTOSKI, WECHSBERG és EDELMANN stb.) a sejtmag 

kifejezett eltolódásával (SCHILLING) az eosinophilok eltűnésével 

és az erythrocyták megfogyásával (GOLUBOFF). 

A lázszünetben és későbbi rohamoknál mérsékelt lym-

phocytosis, gr. mononucleosis és alacsony fehérvérsejtszám váltja 

fel (V. SCHILLING, PRÜSSIAN, RUMPEL és ROSTOSKI.) 

KICSERITZKY szerint a recurrens rendes lefolyásában leu-

kopoeniaval jár, illetőleg 106 leukocytaszámolásból 33 %-ban 

Ieukopoeniát, 56'6 °/o-ban normális leukocytaszámot talál és 

relatív lymphocytosist Rigában. 

Mi eseteinkben a következő fehérvérsejt számokat találtuk: 

I-ső roham I-ső napján 9.700. 

„ 3-ik 10.000,11.000. 

„ 4-ik 12.000,5800. 

„ 5-ik 4800, 10.700, 10.900. 

krisise előtt 6500, 7500, 10.900, 6400, 10.000. 
Il-ik roham I-ső napján. 4500. más esetben 4800. 

Il-ik roham 2-ik napján 4800. 

„ 3-ik 7000. 

„ 4-ik 4300, más esetben 6500. 
I-ső intervallum 2-ik „ 5600,13.000 (hurutos pneumonia), 12.000. 

» „ „ 3-ik „ 9500. (nephritis) 5000. 

„ „ „ 4-ik „ 4800, 8200. 

Il-ik „ „ 4-ik „ 9600. 

„ „ „ 6-ik „ 8100. 

III-ik roham 2-ik „ 10.600. 

4-ik „ 12.700. 

A mi eseteinkben tehát átlag az volt található, hogy az 

I-ső íoham alatt hovatovább fokozódó, de mérsékelt leukocy-

tosis jelentkezett, amely azonban már a krisis alatt csőkkenni 

indult. A leukocytosis nincs jelen minden esetben az I-ső ro-

hamnál sem. A relapsusokban leukopoenia van jelen: 500J— 

4800 fehérvérsejtszámot is találtunk, leukocytosist pneumoniá-

val, nephritissel combinált eseteinkben találtunk. 
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A relapsusok ismétlődésénél a leukocytosis folytonos 

csökkenését nem mutatják észleléseink. HOFFMANN szerint is a 

rohamok ismétlődésével a leukocytaszám ismét lényegesen 

emelkedik. 

Szív és vérkeringés. Visszatérő láznál roham alatt a szív-

működést rendesen nagyon szaporának találtuk: 100—120 az 

érlökés szám gyakran volt, anélkül, hogy egyébként hiányos 

szívműködésnek tünetei észlelhetők lettek volna. Különösen 

szaporává lesz az érlökés a krisis alkalmával, de a szív ré-

széről krisiskor csak 2 esetben észleltünk olyan subjectiv és 

objectiv tüneteket, amelyek beavatkozásunkat fölhívták, de 

aránylag könnyen voltak legyőzhetők. 

A krisis megtörténtével épugy, amint a hőmérsék le-

szállt többnyire subnormalisra, az érlökés szám is meggyé-

rült és bradycardiának adott helyet. Súlyosabb bradycardiás je-

lenségek nem jelentkeztek. A láztalan szakban mindjárt bővebb 

diuresis indult meg egészen a posttyphosus polyuria mintájára, 

amely a hidegrázással felugró hővel kezdődő relapsussal ismét 

olygurának adott helyet, hogy a következő lázszünetben a 

sceneria ismétlődjék. 

Anaemiás zörejeket a szivén egy-két esetben észleltünk, 

szívbelhártyalobot, szívizomgyulladást nem, még olyan beteg-

nél sem észleltük a szívbelhártyalob kiujulását, akinek 2 hegyü-

billentyü elégtelensége volt. 

Szívelégtelenség jelenségeit nem észleltünk egy betegünk-

nél se. 

ENGEBRECHT szerint a recurrensnek rendes tünete kisebb-

nagyobbfoku vizenyő. A világháború alatt a recurrenst kisérő 

ez a vizenyő, mely a recurrens fertőzés méreghatásának kö-

vetkezménye, nagyobb figyelemben részesült, mint eddig. Ki-

tűnt, hogy ennek a vizenyőnek oka nem a szív, vagy vese 

bántalmazottsága. Bár különösen az első rohamok alatt fehérje-

vizeléssel, sőt a vizeletben vvértestekkel és hengerekkel: tehát 

vesegyulladásra mutató tünetekkel is nem egyszer találkoztunk, 

e tünetek nem a vese lobosodásának, hanem a véredények 

toxicus sérülésének következményeiként jelentkeznek. Ez az 

oedema rendesen az első lázszünetben, vagy a későbbi láz-

szünetek alatt lépik fel, mig a fehérjevizelés, véres vizelet stb. 

a rohamok alatt. A vizenyőnek ez az alakja kicsiny kiterje-
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désü. Mi eseteinkben nem láttunk vizenyőt föllépni. HOESSLIN 

recurrenses 220 német katona egyikénél sem, WESTMANN egy 

kis recurrens endemiánál 20 %-ban látta föllépni. WALKO 190 

osztrák recurrenses katona 11 %-áná l megtalálta. 

A vizenyő másik formájáról, amely kiterjedtebb: az egész 

alsó végtagokra kiterjed, avagy testszerte lép föl, hasvizkór és 

mellüri vizkórral társul és melyről a világháború elején azt 

tartották, hogy recurrens következménye, kitűnt a NOCHT, JÜR-

GENS etc, észleletei alapján, hogy tulajdonképen egyoldalú, 

avagy nem kielégítő táplálkozás következménye; amely körül-

mények között a recurrens csak kiváltó okként szerepel, épugy, 

mint előidézi váltóláz, avagy kiütéses typhus is. KÜLZ nagy-

számú betegen tett tapasztalatai Olahországban azt mutatták, 

hogy ez a vizenyő német katonáknál alig fordult elő, török 

katonáknál már gyakrabban és leggyakrabban oláh foglyoknál, 

akik kimerítő hadi fáradalmak után jutottak fogságba s kaptak 

ott recurrenst. Hogy ez a különbség nem volt race különbség, 

mulatja az, hogy az oláh polgári lakosságnál, amely sem ilyen 

fáradalmaknak nem volt kitéve, jobban is táplálkozott, alig for-

dult elő. 

Érdekesek a recurrens és oedemakóros betegek reconva-

lescentiája alatt előforduló váratlan halálesetek pl. ha fölkel-

nek, árnyékszékre kimennek, néha azonban reggel az ágyban 

találták őket meghalva. Ez a váratlan szívbénulás recurrens 

következtében kell bekövetkezzék, mert oedemakórnál egyma-

gában nem észlelték. 

E méreghatásnak, részint emboliáknak tudhatjuk be a ro-

hamok alkalmával igen gyakran .észlelt orrvérzéseket és ese-

teinkben sokkal ritkábban észlelt bélvérzéseket. 

Tüdő. Leggyakrabban észlelt tünet volt betegeinknél a 

többé-kevésbbé kifejezett hörghurut, amely 3 esetben — 55, 

56, 70 éves egyéneknél — hurutos tüdőgyulladás fejlődéséhez 

is vezetett, de meggyógyult belőle még a 70 éves öreg em-

ber is. 

Egy esetben rostonyás tüdőgyulladás szövődött a recur-

rens fertőzéssel egy 23 éves fogolynál, a 7-ik napon deferves-

calt, egybeesett a recurrens defervescentiájával. Bár 7 es la 

nap múlva 2 - 2 napig tartó, de alig 38'0° felé emelkedő re-

lapsusa jelentkezik, tüdőbeszürődése gyorsan szívódik fel. 

E méreghatásnak kell tulajdonitanunk 4 esetben recurrens 



88 

betegeinknél észlelt több ízületre vonatkozó gyulladással szö-

vődését a tüneteknek. 

M K. 20 éves, I-ső roham 6 napig tart, vizeletében sok fehérje, diffus 

hörghurut. 7 napi lázszünet után, 3 napig tartó relapsusban jobb térd-

izületi gyulladása támad, 0'3 grm. neosalvarsanra egész hirtelen vissza-

fejlődik. 

Sz. N. 18 éves, I-ső roma 6 napos, hörghurutja előtérbe lépő, gyakori 

orrvérzése van és sárgasága. 3 napi lázszünet után 6 napos hőemelke-

déssel relapsus, ennek végén izületi gyulladás mindkét alsó végtag boka-

izületeiben. Következő napon 0'40 grm. neosalvarsant kap, erre hőmér-

séke azonnal leesik, izületi gyulladásai azonnal visszafejlődnek. 

Sz. M. 18 éves, I-ső rohama 6 napig tart. Szivcsucson systolés zörej, sú. 

lyos beteg, elesett, aluszékony, vizeletében kevés fehérje, de a roham 

végén sok hyalin henger szemcsés sejtfelrakodásokkal. A defervescentiat 

követő napon mindkét kéz csuklója duzzadt, fájdalmas, hőmérséke 39'4°-ra 

felugrik. Ezek az izületi fájdalmas duzzanatok 3 grm. natr. salicylicumra 

azonnal visszafejlődnek. 5 napi lázszünet után relapsus 38'8° hővel, 0'30 

grm. neosalvarsanra gyógyul. 

P. J. 15 éves, I-ső rohama 6 napos, lázszünet utána 6 napig. I-ső relap-

sus 4 napos. Relapsus 2-ik napján fültőmirigy gyulladása lépik fel, en-

nek dacára 4-ik napra 35'5°-ra esik le a hőmérséke, de már következő 

napon fölemelkedik 39'00-ra s 5 napon át tartó lysissel normalisra száll 

le. Az első rohama 6-ik napján kéztő-izületei megduzzadnak, fájdalma-

sak lesznek. Ennek dacára defervescal és relapsusig láztalan s izületi 

gyulladása néhány nap alatt visszafejlődik. 

Az izületi gyulladás tehát a nagyobb és a kisebb izüle-

teket egyaránt meglepte és néha az I-ső roham végén, vagy a 

lázszünetben, közvetlen a roham után, avagy a relapsus alatt 

lépett fel. Aránylag a súlyosabb esetekhez csatlakozott. Ugy 

natr. salicylicum jó hatással látszott reá lenni, mint a neosal-

varsan: tünetei mindkettőre gyorsan visszafejlődtek. A szív ré-

széről olyan tünetek fellépését, mint amilyenek a csúzos sok-

izületi gyulladásnál gyakoriak, nem láttuk. 

Ezek közül az egyiknél P. J.-nél és még egy SZ. GY. 25 

éves fogolynál fültőmirigy gyulladás fellépését észleltük. Már 

betegsége 4-ik napján — mikor bejön — két oldali fültő-

mirigygyulladása van. 6-ik napon hőmérséke krisissel leesik, 

de már következő napon 39'6°-ra felugrik, aztán láztalan 11 

napig, akkor egy napos 49'8;) hőemelkedéssel relapsusa je-

lentkezik. 

Egyik esetben sem volt a parotitis genyes. Rövid idő alatt 

meggyógyultak. Nemi szervek részéről szövődményt nem okoz-

tak. Ugyanekkor fültőmirigygyulladás járványunk nem volt. 
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Ezek a szövődmények tehát annak a méreghatásnak kö-

vetkezményeképen jelentkeztek, amelyet a roham alatt az 

egész szervezet vérpályáit elárasztó spironemáknak toxinjai, 

vagy talán endotoxinjai képeznek. 

Krisis. A recurrens infectionál észlelhető kórtünetek között 

különálló csoportot képez az a tünetcsoport, amely a rohamok 

végén a krisis alkalmából észlelhető. Már GABR1TSGHEWSKY 

1896-ban figyelmeztetett arra, hogy recurrensben szenvedők 

vérében az első naptól kezve parasitaölő és parasitaoldást elő-

idéző anyagok fölhalmozódása indul meg s a roham végén ez 

ellenanyagok hatásának a következtében a spironemák néhány 

óra alatt tönkremennek és feloldódnak. A spironemák ezen 

nagytömegű tönkremenése, amelynek tanúi lehetünk, ha a be-

teg vérében lejátszódókat figyelemmel kisérjük, bizonyos kli-

nikai tüneteket hoz létre, melyek a fölszabaduló nagymennyi-

ségű endotoxin hatásának következményei: a hőmérsék, mely 

az előtt is már igen magas volt, most praekriticusan még ma-

gasabbra emelkedik, hogy aztán néha igen súlyos tünetek kö-

zött, igen gyakran 2 óra alatt, 5—6°-nyi eséssel, subnormálisra 

essen le s napokig igy subnormálison maradjon meg. Nincs ná-

lunk fertőző bántalom, 'amelynél a krisis rövidebb idő alatt 

ekkora nagy hóeséssel folyna le, mint az a recurrensnél ész-

lelhető. Lehet e méreghatás olyan fokú, hogy ennek követ-

keztében a halál következik be. Ilyent eseteinkben nem ész-

leltünk. 

Betegeinknél ilyenkor több a lkalommal egyéb tünetek is 

mutatták a súlyos mérgezést: igen nyugtalanul viselkedtek, he-

ves főfájás gyötörte őket, volt esetünk, amelyben deliriumok 

csakis ekkor jelentkeztek, egyik esetben súlyos colapsust ész-

leltünk, amely camphor, coffein alkalmazását tette szükségessé. 

Émelygést, többszörös hányást, orrvérzést, gyakori hasmenése-

ket, véres széket, mint typhus abdomal isnál bélvérzés alkal-

mával , észleltünk pár esetben. 

E hőleesés a complicatiok hőmenetére is reá nyomja 

jellemvonását: ha a betegnek fültőmirigygyulladása, vagy izü-

leti csúza volt, a kritikus hőleesés létrejött, csakhogy aztán a 

hőmérsék 1—2 napi subnormálison maradás után ismét föl-

emelkedett s a bántalom minemüsége szerint folytatódott tovább. 

Salvarsan intravenásan a recurrens spironemák tönkre-

menését hozza létre. Ilyenkor épilyen tüneteket észleltünk a 
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betegeken: kri'icus hőleesést, hányingereket és hányásokat, 

hasmenést, orrvérzést, collapsust; csakhogy az általunk adott 

grm. neosalvarsant nem követte olyan rapid: 2—4 óra 

alatt 5—6°-ot is kitevő hőleesés, mint a természetes módon 

bekövetkezett krisist. Ennek magyarázatát az kell, hogy adja, 

hogy 

a normálison bekövetkező krisisnél sokkal rövidebb idő 

alatt történik meg a spironemák tönkrejutása, mint neosalvar-

san ekkora adagjai után láttuk azt bekövetkezni; mert neosal-

varsan után sok esetben 9—16—24 óra múlva is kaptunk még 

a beteg vérében spironemákat. 

Mint előbb kifejtettük: a neosalvarsan által be nem fo-

lyásolt betegeink száma kevés volt, de többen csak a második 

roham alkalmával kaptak neosalvarsant. Ha most összehason-

lítjuk a krisisnél észlelt tünetek súlyosságát I. és II. roham 

alkalmával, azt kell mondanunk, hogy ezek a tünetek semmi-

esetre sem mutattak fokozódást, sőt inkább gyöngülést, de 

azért a Il-ik roham alkalmával is nem egy esetben észleltünk 

heves fő és végtagfájdalmakat, aluszékonyságot, száraz nyel-

vet, orrvérzéseket. A Ill-ik és IV-ik rohamnál már föltűnően le-

hetett észlelni, hogy épugy, mint a roham különösen időtar-

tamban veszített, rendesen nem is emelkedett előbbi magas-

ságra, különösen az általános tünetek sokkal enyhébeknek 

mutatkoztak és a krisisnél is hiányoztak a súlyos tünetek; ugy, 

hogy ezek az igen gyakran csak 1, néha 2 napos, de magas 

hőemelkedések, a magas hőmérséken kivül csak főfájás és 

végtagfájásokkal jártak. 

A legsúlyosabb krisissel járó esetünkben relapsusok nem 

voltak észlelhetők. 

Lép. Másik rendesen jelenlevő tünet a lépnagyobbodás. 

Kisebb-nagyobb mértékben minden esetünkben megtaláltuk, 

az I-ső roham alatt már megvolt s nagysága a roham alatt 

fokozódott, legnagyobb a roham végén, a krisis bekövetkezé-

sekor volt. A léptáj fájdalmassága gyakori panasza volt bete-

geinknek. 

A krisis után a lép kissebbedni indul, ez néha olyan 

gyors és olyan nagy mértékű, amilyet csak cirrhosis hepatisnál 

láttam, amikor rohamos gyomorvérzéssel a beteg egy nap alatt 

elpusztult. Ezt abban a recurrens esetben láttam igy, amely-

ben zavarodottság tüneteivel, igen súlyosan zajlott le az I-ső 

roham és a krisis alkalmával olyan collapsusos tünetek jelent-
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keztek, hogy coffeinnal, camphorral kellett beavatkoznunk. Ez 

volt a legsúlyosabb krisis, amit recurrenses betegeink közt 

észleltünk. Relapsus nem jött, dacára annak, hogy neosalvar-

sant a beteg nem kapott. 

A háború alatt HOESLIN az eseteknek csak felében találja 

a lépet megnagyobbodva az I-ső roham alatt, a II. és III. ro-

ham alatt már a legtöbbször. ROSTOSKI, WIENER ugyszólva min-

den esetben megnagyobbodva találják. De WALKÓ eseteinek 

21 %-ában az egész lefolyás alatt nem talál nagyobb lépet. 

Szerinte a lép gyors megnagyobbodása és megkissebbedése 

a lázszünetekben kedvező jelek. Mások nézetét nem osztják. 

A lázszünetben a lép megkissebbedik, ez néha igen ro-

hamosan következik be. Érzékenysége a recurrensnél gyakori 

és lépinfarctusok fellépésére mutat, vagy tokfeszülés miatt van. 

Mindkettő vezethet léprepedéshez is. Ilyen esetet mi nem ész-

leltünk. 

Sárgaság a visszatérő láznál több-kevesebb gyakorisággal 

fordul elő. EGGEBRECHT szerint régebbi ipidemiáknál 3 %—38 % 

közt változott az icterusosok száma. Májnagyobbodás szintén 

több-kevesebb esetben fordul elő. Májnagyobbodás és sárga-

ság nem mindig járnak együtt. 

A világháború alatt ROSTOSKI összeállítása szerint ritka 

volt a sárgaság recurrensnél. Ő maga nagyszámú lazarettet 

nézett meg, melyek tele voltak visszatérő lázbetegekkel, de icte-

rusost egyet sem látott. Ellenben jelezték neki, hogy olyan laza-

rett is volt Oláhországban, amelyben 50 %-ot tett ki a sárga-

ságos visszatérő lázban szenvedők száma. 

Enyhe járványnál fordulhat, elő több sárgaságban szen-

vedő, viszont súlyos járványnál hiányozhat, tehát nem mutatja 

a megbetegedés súlyosságát. 

„Biliosus typhoid" a háború alatt alig fordult elő. ROS-

TOSKI összefoglaló munkájában alig emlékezik meg róla, ő 

maga egyet sem látott. FRITZ LEVY emlit eseteket, de nincs 

munkájában emlités arról, hogy spironemák voltak-e vérükben ? 

LUCKSCH épigy alig emlékezik meg róla és ha mindazt átné-

zem az irodalomból, amihez csak hozzá tudtam jutni, említet-

teken kivül G. JÜRGENS, V. SCHILLING, az összes német irók mun-

káiból, úgyszintén oroszoktól: S. KULESCHA-tól és N. A. TITOWÁ-

tól (a Prof. ABRIKOSSOF intézetéből) és MOGILNITZKIE-től megje-

lent munkákból semmivel sem tudunk többet a „biliosus ty-
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phoid"- nak pathogenesisére vonatkozólag, mint GRIESINGER le-

írásából. Most is némelyek a recurrens súlyos alakjának tart-

ják, aminek azonban ellene szólani látszik az, hogy nagyobb 

járványoknál hiányozhatik, kisebb járványoknál pedig sok elő-

fordul. Mások vegyes fertőzés következményének tartják, igy 

LUBINOFF is. Végül vannak, kik individuális factorokat föltéte-

leznek (WLADIMIROFF) talán a máj valamely előrement megbe-

tegedése következtében, avagy fertőző bántalmak folytán meg-

viselteknél. Jürgens csak oláhoknál és csakis maláriás vidékről 

jövő, leromlott egyéneknél látja föllépését. 

Legérdekesebbek ebben a tekintetben G. KULESCHA és 

N. A. TITOWA vizsgálatai Péterváron az 1920—21-iki súlyos jár-

ványok alatt, amikor a biliosus typhusesetek nagyon elszapo-

rodtak. Ok 268 recurrens hulla sectioja és pontos bakterologiai 

vizsgálatok alapján arra az eredményre jutnak, hogy a bili-

osus typhusesetek recurrens és valamely bacillaris fertőzés: 

valószínűleg paratyphus bacillus — vegyes fertőzésén alapul-

nak. Ilyen 27 volt = 10 %-ja a hulláknak. Ha még további 

vizsgálatokat kívánnak is, mielőtt kimondanák azt, hogy a bili-

osus typhus-esetek mind ilyen vegyes fertőzések, mert nem 

minden ilyen vegyes fertőzés esetében találnak súlyos icterust, 

másrészt jól kifejezett icterus lehet jelen ilyen vegyes fertőzés 

nélkül is; — mégis vizsgálataik nagyon fontos lépéssel vitték 

előre tudásunkat a GRIESINGER „biliosus typhusa" keletkezésé-

nek értelmezésére. 

Mivel egy ilyen „biliosus typhoid" esetem nekem is volt, 

ritkaságánál fogva az eset közlését helyenvalónak tartom. 

Sz. I. 23 éves honvéd 1915. máj. 14-én érkezik klinikámra. A Sianki kö-

rüli harcokban vett részt. Május elsején kirázta a hideg, ekkor gyengél-

kedő volt 4 napig, 5-ikén az uzsoki kórházba küldötték, itt feküdött 

10-ikéig, ahol 38'0°—39'0°-ra emelkedő lázai és hasmenései voltak, mig 

onnan Kolozsvárra hozták. 

A sovány, magas, de erőteljes betegnek V—14-én délelőtt 3810 hő-

mérséke van, délután fölmegy borzongással 39'0°-ra. Nem teszi nagyon 

súlyos beteg benyomását. Hasa kissé mcteoristikus, lépe jól kitapintható. 

Hasmenései vannak, nem typusosak. Vizeletében kevés fehérje, pór 

vvértest és cylinder. Vérében spironémókat nem találunk. Vidal rectio I: 

80 hígításban negatív, 

Következő napon hőmérséke normalisra esik le, és ott marad V— 

21-éig. V—17-ikén sárgasága lép fel. V—21-ikén délutón hidegrázással 

felugrik hőmérséke 39'9°-ra és vérében recurrens spironemákat találunk. 

Következő nap 40'5°-!g emelkedik hőmérséke, de a reá következő 2 nap 
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alatt nagy remissiok után subnormalisra esik alá. Fehér vérsejtszáma 

V—23 -án 14.000. E napok alatt sárgasága fokozódik, súlyosabb beteg be-

nyomását kezdi ölteni. V—24-ikén — még nem esett subnormalisra a 

hőmérséke — nagyfokú orrvérzése jelentkezik, hányásingerei vannak, 

folyton csuklik, epigastriuma elődomborodik, érzékeny, mája jól kitapint-

ható. Pulsusa feltűnő szapora, kicsi, puha. 

V—25. Sárgasága még fokozódott, nagyon elesett, folyton csuklik, 

többször kávéaljszerü véres folyadékot hány, nyelve száraz. A jól tapint-

ható máj alsó szélénél dörzsölés tapintható. 

V—26. Nap folyamán nyugtalan, zavart, fölakar mindegyre kelni, 

10-12 Ízben egész testre kiterjedő tonico — klonicus görcsei jelentkez-

nek, utánna mindig comatosus rövid ideig. Állandóan vérzik az orra, 

légzése rendetlen, többször hány kávéaljszerü vért. Májtompulat honalj 

vonalban Vl-ik, bimbó vonalban V-ik bordán kezdődik, alsó széle jól 

tapintható. Lép tapintható. Pulsusszám 108, arythmiás. Vérében spirone-

mák nem találhatók. A vérkép semmi felötlőt nem mutat. Este 10"kor 

epileptiformis roham közben elhal. 

Boncolása V—27-én d. e. 10 órakor ejtetett meg. Veszprémi bonc 

jegyzőkönyvéből kiemelem a következőket: Az izmos hulla bőrszíne sö-

tét citromsárga, sclerák sárgák. Végtagok mozgathatók. Bőrön vérzések 

nincsenek. Kemény burok jól leválik, öbleiben pár csepp feketés-vörös 

hig vér s laza rostonya-alvadék. Bal agyféltekén a lágyburkok között 

mindenütt feketés-vörös vérzés, amely legerősebb a homloklebeny fölött 

és a domború felszínen. Mintegy koronányi, nem élesen elhatárolt vér-

zések vannak jobb oldalt is itt-ott a lágy burkokban, hasonlóképen a kis 

agy burkaiban. Gyomrocsokban vérzéses savó. Érfonatok szederjesek. 

Agyállomány középtömött, közép vértartalmú. Hasonlóképen a Varol-hid, 

nyultagy és kisagy is. Vérzések sehol sem láthatók. Szív súlya 330 grm. 

parietalis szívburoklemezen kisebb számban, ellenben a visceralis leme-

zen igen nagy számban pontszerű és lencsényi vérzések, főként a szív 

gyöke táján. Szív izomzat közép vastag, középtömött, barnavörös. Az 

aorta szűk, kerülete 5 cm., nagy erek belhártyája, billentyűk sárgák. 

Mindkét tüdő felső lebenye lazán odanőtt. Pleurán számtalan pontszerü-

lencsényi vérzés. Felső lebenyek halványak, alsók szederjesek. Nyelv 

vastag, barna lepedékkel fedett, fuliginosus. Bárzsing alsó részében a 

nyálkahártya felemésztett. Lép erősen nagy, súlya 950 grm. tokja feszes 

a megpukkadásig. Állománya sötétvörös, lágy, pulposus, szinte kicsorduló, 

meglehetősen egynemű, semmi különösebb szerkezetet nem mutat. Ve-

sék nagyok, duzzadtak, petyhüdtek, tokjuk jól leválik, kéregállományuk 

halvány, kissé előduzzadó. Vesemedencék nyákhórtyájón tüszúrásnyi vér-

zések. Gyomorban 300 grm. emésztett vér, nyákhártyája mindenütt ép, 

erosiok nincsenek. Papilla duodeni átjárható, belőle nyomásra igen sürü, 

nyúlós, alig kinyomható epecsepp jelenik meg. Az ileum alsó részében 

egymástól 20-25 cm.-nyire 4 fekély, babnyiak, megtisztult alappal. Bel 

nyálkahártyája közvetlenül az ileocoecalis billentyű felett palaszürke. Vas-

tag belekben formált bélsár. A bél nyákhártyáját igen tömeges, erősen 

tapadó, alig lemosható, szürke nyák vastagon födi, nyákhártya halvány, 

fekélyek nincsenek. Hólyagban 150 grm. zavaros, sötét sör-sárga vizelet. 
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Pankreas vérdus. Mellékvesékben eltérés nincs. Máj jóval nagyobb, duz-

zadt, 2840 grm., tokját a domború felszínen úgyszólván mindenütt finom, 

száraz fibrinhálózat fedi, amely a jobb lebeny jobb oldalán aránylag 

duivább, vastagabb. A máj állománya fakószinü, amellett icterusos, le-

benyke-rajzolata elmosódott és a máj állományában még centrálisán is 

finom, ágazatos, belöveltséghez hasonló vérbőség, sőt vérzések is vannak. 

Epehólyagban rendkívüli sürü, szürkészöld, nyúlós epe. A nyákhártya 

zöldesen beivódott. 

Diagnosis: ulcera typhosa depurata in consanatione intestini ilei. Hepa-

titis parenchimatosa acuta. Splenitis acuta. Icterus gravis. Ecchimoses 

pericardii, pleurae et pelvis renalis. Haemorrhagia meningum et pul-

monum. Degeneratio (nephritis) parenchymatosa renum. Hypoplasia aor-

tae. Perihepatitis fibrinosa sicca. 

Az epében fedőlemezkészitményben elég sok GRAM-negativ bacil-

lus, helyenkint diplobacillus alakban voltak láthatók. Indentificaló vizs-

gálatoknál EBERT-GAFFKI-féle typhusbacillusoknál bizonyultak, melyek 

control serummal nagy higitásban agglutinálódtak. 

A kórszövettani vizsgálatok a következőket mutatták : 

A májból 3 különböző darabka dolgoztatott fel szövetileg. Ezek mond-

hatni teljesen azonos szöveti képet mutatnak. A máj lebenykék között 

fekvő az ereket és epeutakat követő csekély mennyiségű rostos kötőszö-

vet jól megtartott és kifejezett kereksejtes beszürődést mutat. A közép-

ponti gyüjtőerecskéket alig, vagy egyáltalán nem lehet felismerni. A duz-

zadt és szétziláltan fekvő májsejtgerendákon belül maguk a májsejtek is 

duzzadtak, nagyobbak a rendesnél, határaik elmosódottak, protoplasmá-

juk zavaros szemcsézettel, sok helyűt kisebb-nagyobb vacuolumokkal. A 

májsejtek magvai halványan festődnek, szerkezetük elmosódott, nagy terü-

leteken pedig a sejtekben a magot egyáltalán fel sem lehet ismerni, csu-

pán néhol látszik egy-egy halvány, alig felismerhető magárnyék. Általá-

ban csupán néhány olyan kisebb góc látható, melyben a megfestés és a 

májsejtgerendázat szerkezete is még aránylag elég jól megtartott. E gó-

cocskák éles határ nélkül fokozatosan mennek át a már fentebb leirt 

területbe. A duzzadt, szétzilált májsejtsorok közötti capillarisok összenyo-

mottak és egyébként is csak néhány látótérben ismerhetünk fel, erősebb 

nagyitás mellett, kevés vérrel telt hajszáleret. Utóbbi látóterek egyik-mási-

kában a hajszálerek tágultakká válnak, vörös vértestekkel teljesen kitöl-

töttek, sőt elvétve körülirt, kis vérzések is láthatók. A periportatis kötő-

szövet folytatásában az erek körül kisebb-nagyobb gócokban sejtes be-

szürődés látszik. E sejtes beszürődésen belül kis lymphocyták, nagyobb 

egymagvu sejtek, sőt még néhány, a makrophagoknak megfelelő sejtek is 

ismerhetők fel. 

Lep. A Malpighy tüszők csak elvétve láthatók s akkor is a megszokott-

nál jóval kissebbek. A sinusendothel sejtek duzzadtak, egyesek leválóban 

vannak. Ugy a sinusokban, mint a pulpában, sőt az egyes lépgerendák-

ban haladó nagyobb erek lumenében is nagyszámú vörösvértestekkel, 

illetőleg azok roncsaival telt nagy falósejtek. 

Nyirokmirigy. A nyiroktüszőkön belül a csiracentrumoknak megfelelőleg 

több helyt phagocitált vörösvértesteket és vörösvértest roncsokat találunk 
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nagy falósejtekben. A nyiroköblök mérsékelten tágultak, telve vannak 

nyiroksejtekkel és levált endothelsejtekkel és nagy falósejtekkel. 

Máj, lép, csontvelő és mellékvesékből készült metszetekben ezüstim-

praegnálással spironemákat nem sikerült találnunk. 

A mi esetünk tehát minden kétséget kizárólag recurrens 

eset volt, mit nemcsak typusos hőmenete bizonyít, hanem az 

is, hogy a beteg vérében relapsusakor recurrens spironemákat 

találtunk. Összevetve az élőben észlelt tüneteket, a boncolás-

nál találtakkal és a szövettani vizsgálat adataival, a következő 

eredményre jutunk : 

A 23 éves katonánál typhus abdominalis és recurrens fer-

tőzés egyszerre és együtt folyt le. E vegyes fertőzés hőmene-

tének az a része, amely szemünk előtt játszódott le, typusos 

recurrens hőmenet volt. Legvalószínűbben az első recurrens 

roham, vagy talán a második után fellépő sárgaság a máj 

megbetegedését mutatja, amelyre a következő roham krisise 

alkalmával a feloldódó recurrens spironemák endotoxinja 

olyan méreghatást fejt ki, hogy a máj functiója teljesen felfüg-

gesztetik. 

Esetünk tehát csatlakozik G. S. KULESCHA és N. A. TITOVA 

eseteihez, csak annyiban érdekesebb, hogy az élőt is ponto-

san észleltük, mig az ők tapasztalataik csupán hullákra vonat-

koznak s mig ők a kitenyészeit bacillusokat idetificalni nem 

tudták, mi kimutattuk, hogy esetünkben EBERT—GEFFKY-féle 

typhusbacillus volt a betegséget complicaló fertőzés előidézője. 

Ilyen lefolyású typhusesetet én sohasem láttam, tehát 

nem foghatom ugy fel ezt az esetet, mint a recurrens fertőzés 

folytán szokatlanul súlyos lefolyást vett typhus esetet. A többi 

recurrens esetünk sem mutatott ehhez hasonló lefolyást. 

Ezek alapján a biliosus typsus keletkezését következőké-

pen gondo l om : ugy látszik, a recurrens spir onemák endotoxin-

jai a májra erős hatással vannak. Lehet a recurrens fertőzés 

olyan súlyos, hogy a máj functiója e méreghatás következté-

ben felfüggesztetik. Ugy látszik, hogy gyakoribb eset az, hogy 

valamely más fertőző ágens jelenléte és actioba lépése: ty-

phus, paratyphus, malária, kiütéses typhus hozza létre ezt; 

avagy az illető egyén legyengülése, éhezés, fáradalmak, malá-

ria adja meg kifejlődésére az alkalmat. Hasonló dolog játszó-

dik le itt ugy látszik, mint azokban az esetekben, melyekben 

malária és lues jelenlétében a salvarsanra a máj functiójának 

hirtelen megszűnésével atrophia hepatis flava acuta keletkezett. 
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* 

Mint a leírtakból kitűnik: a recurrens sp;ronema localis 

elváltozásokat csak méreghatás utján idéz elő, maga a spiro-

nema a krisisek alkalmával ugyszólva megsemmisül, csak igen 

kevés kerüli ki a szervezet védőanyagai által létrejövő meg-

semmisülést. Csak igen kicsiny szám marad vissza a szerve-

zetben, amelyből az uj relapsust létrehozó generatio fejlődik. 

Ezeknek egy része a keringő vérben van, legalább is a vér 

átoltásával alkalmas állatban a recurrens fertőzés létrehozható 

ilyenkor is, 

Ujabb vizsgálataik BUSCHKE és KROÓ-nak azt mutatták, hogy 

tengeri malacnak az agyában megtelepszik a recurrens spiro-

nema, amikor a vérből már el is tünt és ott nagyon sokáig 

életben marad ; ami az idegrendszerhez valami olyan viszo-

nyára mutat, mint milyenben a syphilis spironemája az ember 

agyával szemben van. 

* 

Újabban igen érdekes tanulmányok jelentek meg Orosz-

országból, amelyek a recurrens spironema méreghatásának 

módját szövettani kutatásokkal igyekeznek lisztázni. 

WEIL a moszkva i egyetemről ABRIKOSSOFF kórbonctani in-

tézetéből, 1921—22-ből, 30 hulla feldolgozásával, mig másrészt 

összehasonlító vizsgálatokat végezve typhus exanthematicusos, 

scarlatinás, septicaemiás croupos tüdőgyulladásos hullákon, a 

vérerek sajátszerű elváltozásait irja le recurrensnél, amely ál-

talában különösen egyes szervek reticuloendothelialis appara-

tusának igen nagy fokú kóros elváltozása által van jellemezve; 

bár kisebb fokú hasonló elváltozást más fertőző betegségeknél 

is talál. Vizsgálatai szerint a reticulo-endothelialis apparatus 

zsírosan infiltralodik, legerősebben a májban és lépben, amely 

infiltratio passiv módon jön létre, részint toxaemia következté-

ben bántalmaztatván az endothelsejtek; részint pedig az által, 

hogy a vér nagymennyiségű zsir, illetőleg lipoidtartalma által 

passive infiltralodik. A leváló endothelsejtek bejutnak a vér-

áramba, ugy hogy sokszor az edény lumenét kitöltik, anélkül, 

hogy az edényfalak bármily fokú reactiot mutatnának, amint 

az typhus exanthematicusnál viszont megvan. Természetesen 

különösen a máj és lép edényeinek és a pulpa reticuloendo-

thelialis apparatusainak zsiros infiltratioja ezen szervek functio-

zavarait fogják maguk után vonni; mig másrészt az a körül-
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mény, hogy épen ezek a szervek vannak legsúlyosabban 

érintve, az functiojuknak következménye. 

MOGILNITZKI a moszkvai egyetem kórbonctani intézetéből 

a vegetativ idegrendszer érdekes elváltozásait irja le recur-

rensnél 1920—22 epidemiás évek 40 hullájában. Ezek közül 

tiszta recurrens eset volt 10, biliosus alak 10 és különböző 

complicatiokban szenvedő 20. Ez az epidemia ugy klinikai, 

mint pathologiai tüneteiben egész csomó különössége által tünt 

ki: sok atypicus lefolyás, nagy (8 %>—9 %) halálozás és egész 

szokatlan complicatiok voltak jellemzői. 

Vizsgálatai azt mutatták, hogy ugy tiszta, mint compli-

calt formáiban a recurrens ugy a vegetativ idegrendszer gangli-

onjaiban, mint idegrostjaiban különböző intesitásu degenerativ 

és productiv elváltozásokat hoz létre. Complicált esetekben a 

pathologiás elváltozások az idegrendszerben is, az edényrend-

szerben is súlyosabbak. 

A biliosus alakoknál található nagyobb haemorrhágiák 

és súlyosabb elváltozások egyrészt az epesavak, másrészt a 

specificus recurrens-toxinok által hozatnak létre. 

Az a körülmény, hogy a symphathicus ganglionok inten-

sivebben támadtatnak meg, mint az idegrendszer más részei, 

magyarázatát abban leli, hogy azok egyfelül különleges vas-

cularisatioval birnak (sinus venosus RANVIER), másrészt talán 

a recurrens toxinjának a sympathicus idegrendszerhez való 

specificus affinitasa magyarázza meg. A bántalom klinikai képe 

megfelel a vegativ idegrendszer kórszövettani elváltozásainak: 

egyoldali pneumoniánál azon az oldalon a n. vagus és a 

sympathicus ganglionok erősebben vannak megtámadva. A va-

gus megtámadtatásának következménye a rohamok alatt ész-

lelhető szapora szívműködés, mert a simpathycus ganglionok-

nak pulsus-gyorsulást kiváltó rostjai (nyaki és első thoracalis 

ganglionok) korán és erősen reagálnak a recurrens mérgére 

izgalmi tünetekkel. 

A gyomorbélhuzam részéről észlelhető tüneteket a plexus 

solaris, a vagus anatómiai megbetegedéséből és ezáltal kelet-

kező működési zavaraiból magyarázza meg; — tekintettel arra, 

hogy sectionál az anatómiai elváltozások a gyomor-bélhuzam-

ban sokkal kissebbek, mint a klinikai tünetek után várhatók 

lettek volna. 



A kissejtü beszürődés és degenerativ elzsírosodás ponto-

san megfelel a recurrens tartamának és súlyosságának. 

A complicált esetekben a vegetatív systhema elváltozásai 

súlyosabb edényelváltozások által tűnnek ki (thrombosis, peri-

vascularis infiltratio, kiterjedtebb vérzések) Leglényegesebb el-

változásokat a n. vagus sympathicus ganglionjaiban és csomói-

ban talál ez esetekben, kissé mérsékeltebbeket az autonom 

szívganglionokban és a vagustörzsben. Különösen nagy a haj-

lam e helyeken kiterjedt vérzésekre. Ezek okai a betegség ele-

jén néha fellépő collapsusnak és halálnak. 

WEIL vizsgálatai talán magyarázatát adhatják azoknak a 

felötlő különbségeknek, amit az irodalomban recurrensben szen-

vedők vérének Wassermann reactioját illetőleg találunk, mert 

ezek igen ellentétes eredményüek. Mig KORSCHUN és LIEBFRIED 

1910-ben 50 recurrensből 28-ban, RUMPEL 34 eset harmadában, 

BÜHLER súlyos esetek mindenikében positiv reactiot kapnak; 

ezzel ellentétben BECKER 43 eset mindenikében, RIECKE 6 ese-

tében és GRAETZ 41 esetéből csak 3-ban kap positiv reactiot. 

ROSTOSKI 10 német és néhány oláhnál szintén negatív ered-

ményt kap. 

En nem gondolom, hogy annyira elütő eredményeket az-

zal lehetne megmagyarázni, hogy különösen oroszországi vá-

rosi lakosságnál a syphilis nagyon elterjedt betegség és ezért 

pld. KORSCHUN esetei több, mint felében positiv reactiot kap. 

WEIL vizsgálatai szerint a recurrenses vérében sok lipoid 

kering, forrása ennek szerinte a vörös vértestek haemolysises 

szétesése. Minél több a keringő lipoid, annál valószínűbb a 

Wassermann reactio positiv eredménye; eltekintve mindenesetre 

attól, hogy ezeknek a betegeknek egyrésze luessel is fertőzve 

lehetett. 

Mi 20 esetünkben végeztünk Wassermann reactiot. Ebből 

csak kettőnél volt a reactio positiv és háromnál kifejezetlen. 

Akiknél negatív volt a reactio roham alatt, azoknál interval-

lumban is negatív volt és megfordítva. 

Boszniai foglyoknál végzett Wassermann viszgálatok. 

1. P. 0. 30 éves, 

vérvétel ideje: I—26 2-ik rohama utón 1 nappal, Wass = negatív. 

2. M. R. 19 éves. 

vérvétel ideje : I—26 2-ik roham 3-ik napján, Wass = gyengén positiv. 



99 

3. M. M. 18 éves, 

vérvétel ideje: I—12 2-ik rohama 3-ik napján, Wass = negatív. 

4. Cs. M. 23 éves, 

vérvétel ideje: I—12 4-ik rohama 1-ső napján, Wass = negatív. 

5. P. B. 51 éves, 

vérvétel ideje : I—26 2-ik roham utolsó napján, Wass = positiv. 

6. B. G. 36 eves, 

vérvétel ideje: 1—26 2-ik rohama után 3 nappal, Wass = positiv. 

7. K. M. 26 éves, 

vérvétel ideje: I—19 1-ső rohama után 6 nappal neosalv. előtt, Wass = 

negatív neosalvarsant kapta: I—21 este, utána Wass = negatív. 

I—26 2-ik roham után 3 nappal Wass = gyengén positiv. 

8. M. St. 25 éves, 

vérvétel ideje: I—19 2-ik roham előtt Wass = negatív, 

neosalvarsant kap : 1—22 roham után 5 nappal Wass = negatív. 
9. I. D. 81 éves, 

vérvétel ideje : I -26 1-ső roham 3-ik napján Wass = negativ. 

10. E. Z. 29 éves, 

vérvétel ideje: I—12 2 és 3-ik roham közt roham után 5 nappal Wass 

= negativ. 

11. A. B. 26 éves, 

vérvétel ideje: 1—26 1-ső roham után 11 nappal neosalv. után Wass = 

negativ. 

12. M. S. 18 éves, 

vérvétel ideje: 1—26 1-ső roham után 11 nappal Wass = negativ. 

13. M. M. 47 éves, 

vérvétel ideje : 1—26 neosalvarsanra megszűnt 2-ik roham után 2 nappal 

Wass = negativ. 

14. M. M. 27 éves, 

vérvétel ideje: 1—12 1-ső roham után 2 nappal Wass = negativ. 

15. M. Gl. 44 éves, 

vérvétel ideje : 1—15 1-ső rohama 6-ik napján (neosalv. előtt) Wass^negativ 

vérvétel ideje: 1—19 1-ső rohama utáa 4 nappal (neosalv. után) Wass 

= negativ. 

16. N. T. 70 éves, 

vérvétel ideje: 1—12 2-ik roham után neosalvarsan után Wass = gyen-

gén positiv. 

17. N. A. 24 éves, 

vérvétel ideje: 1—12 1-ső roham után 4 nappal Wass = negativ. 

18. K. M. 24 éves, 

vérvétel ideje: 1—26 2-ik roham végén Wass = gyengén positiv. 

19. I. I. 30 éves, 

vérvétel ideje : 1—26 2-ik roham után 2 nappal, neosalv. után Wass — 

negativ. 

20. M. R. 22 éves, 

vérvétel ideje: 1—26 2-ik roham után 2 nappal Wass = negativ. 

Én a vegetatív idegrendszer vizsgálatát ebben az egyetlen 
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elhalt esetünkben nem végeztem, akkor még nem voltak is-

merve a vegetatív idegrendszernek a fertőző bántalmak kap-

csán létrejövő lényeges elváltozásai. A májnak ebben az eset-

ben található szövettani elváltozásai azonban azt mutatják, 

hogy bizonyos esetekben, talán mondjuk a „biliosus typhus" 

eseteknek bizonyos alakjainál, a májnak nemcsak reticuloen-

dothelialis apparatusa van súlyosan megbetegedve, hanem a 

máj valódi sejtjei is s a szöveti kép az atrophia hepatis flava 

szöveti képét tárja elénk, épugy, mint a klinikai tünetek. A 

recurrens spironemák mérge, mely esetünkben a lezajlott ro-

ham krisisekor nagy mennyiségben hatott a szervezetre, a reti-

culoendothalialis szerkezet legyőzése után a májsejtekre dele-

tár hatást fejtett ki, mely halálhoz vezetett; mert bár az epi-

leptiformis görcsöket a lágyagyburki vérzések hozták létre és 

nem cholaemiás tünet volt, de a lágy agyburki vérzések épugy, 

mint a mindenütt elterjedten jelentkező vérzések mégis a cho-

laemia következményei voltak. 

Kórisme. 
A visszatérő láz diagnosisa ma a legtöbb esetben 

igen könnyű, ha gondol arra az ember, hogy recurenssel. 

állhat szemben, mert akkor a vérvizsgálat a legtöbb esetben 

eldönti a kórismét. Roham első napján már megtalálhatók a 

spironemák s rendesen van annyi már első rohamok alatt, 

hogy vérvizsgálattal a kórisme biztositható. A klinikai tünetek-

ből a kórisme csak több-kevesebb valószínűséggel állitható fel. 

Ha már a jellemző hőmenetnek birtokában vagyunk, akkor a 

kórisme könnyű, de a betegség elején nem. Hiszen mi is ugy 

jártunk a legelső betegeinkkel, hogy csak akkor jöttünk reá, 

hogy miféle bántalommal állunk szemben, amikör a relapsus 

bekövetkezésével a recurrensre jellemző hőmenet előttünk ál-

lott. A megbetegedés elején bármely heveny kezdetű lázas 

megbetegedéssel összetéveszthető. A gyorsan felugró lázas hő-

menet és kriticus hőleesés miatt a megbetegedés végén exan-

thematicussal, a gyakran észlelhető magas intermittáló lázak 

miatt maláriával, az intervallum által elválasztott hőemelkedé-

sek miatt typhusrecidivával, vagy PEL-EBSTEIN kórral lehetne 

összetéveszteni. 

A hőmenet nem minden esetben irja le azt a typicus 

lázgörbét, amelyet minden diagnostikából ismerünk: a relap-

susok hőmenete lehet nagy remissiokat mutató, lépcsőzetesen 

emelkedő, teljesen intermittáló, csak 1—2 napos hőemelkedés-
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bői álló, olyan, mint amilyet maláriás fertőzésnél gyakran lá-

tunk. Maláriával annál inkább összetéveszthető, mivel a be-

tegnél a lépnagyobbodáson és anaemián kivül más eltérés 

nincs és igy a kórkép nagyon hasonló lehet maláriához. 

Ha a megbetegedés csak egyetlen rohamból áll és relap-

susok nem jelentkeznek, a recurrensre jellemző hőmenet útba 

nem igazit. Ilyenkor is azonban valamely szerv lobos megbe-

tegedésének hiánya, nagyobb és kemény lép, a tulmagas con-

tinua hőmenet, mely mellett typhussal szemben a szapora, 

nem dicrot pulsus, az előtérbe lépő végtagfájdalmak, különö-

sen az alsó végtagok fájdalmassága, az izmok, izületek fáj-

dalmassága, orrvérzések és emellett különösen typhussal szem-

ben jól értékesíthető status typhosus hiánya helyes irányba 

tereli kórisménket. Jól igazit az is utba; hogy a diazo reactio 

recurrensnél mindig negativ. Nincs nálunk lázas bántalom, 

amelynél akkora és olyan gyors kriticus hóesés előfordulna, 

mint a recurrensnél: 2—3 óra alatt 5—6°-ot is esett nem egy 

esetünkben a beteg hőmérséke s ez a recurrensre nálunk kór-

jellegző. 

Vizsgáló módszerek. 
A spironemák legjobban vizsgálhatók sötét látótéren. Ez a 

leginkább célravezető és legkényelmesebb módszer a spirone-

mák kimutatására. Élő vér vizsgálata rendes módon: festetle-

nül, szük diaphragmával már sokkal nagyobb gyakorlatot kiván. 

GIEMSA szerinti festéssel, BURRI szerint tussal keverve a vért 

szintén jól lehet végezni a vizsgálatokat. A diagnosis megtéte-

lére azonban a vastagcseppmethodus föltétlenül haladást je-

lent, különösen a késői, 1—2 napos lázzal járó relapsusoknál. 

A vér NEISSER szerinti centrifugálását a spironemák ki-

mutatására nem alkalmaztam, arról véleményt mondani nem 

tudok. 

A roham első napján már megtalálhatók a vérben a spi-

ronemák, a krisist megelőző praekritikus hőemelkedéskor már 

legtöbbször ismét eltűnnek. Lázszünetben mi rendesen nem ta-

láltuk meg őket. 

Rendkívül nehéz a spironemák kimutatásával a kórisme 

a késői, 1—2 napos relapsusok alkalmával. Mi legtöbbször nem 

találtunk ilyeneknél spironemákat. A vér lecentrifugálása és a 

vastagcsepp methodus esetleg ilyenkor is eredményre vezethet. 

Nekünk ilyen módon végzett vizsgálataink nem voltak. 
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A megbetegedés későbbi időszakában eredménnyel hasz-

nálhatók a diagnosis megtételére a complementkötési eljárás 

és agglomeratio. Mindkettőnek hátránya, hogy csak a betegség 

előhaladottabb időszakában haszná lhatók , bár GRAETZ és KNACK 

szerint a 2—3-ik roham után 100 %-ban is jelentkezik — ami-

kor tehát más rendes körülmények között a typicus hőmenet 

birtokunkban van. Jó hasznát vehetjük a lázmenet hiánya mel-

lett különösen a késői, 1—2 napos lázzal lezajlott relapsusok 

fölismerésére. Hátránya az agglameratiós vizsgálati módnak, 

hogy a vizsgálatok megejtéséhez I-ső rohamban szenvedő egyén 

vére kell, vagy európai rekurrenssel fertőzött egér vére. Épen 

roham közben levő egyénnél a vizsgálat pedig nem végezhető 

eredményesen. 

A complementkötési eljárást mi nem végeztük, de mások 

sem a háború alatt. 

Boszniai foglyainknál végzett agglomeratios 
vizsgálatok. 

Mi tulajdonképen agglomeratios vizsgálatokat annak a 

kérdésnek eldöntésére végeztünk, hogy vájjon azok között a 

bosnyákok között, akik azokkal a boszniaiakkal egy szobában 

voltak elhelyezve a Fellegvárban, akik recurrensben megbete-

gedtek, de ők recurrens nem kaptak, nem-e mentek át egyesek 

megelőző időben recurrensen ? E szoba 45 lakójából 35 kapta 

meg a recurrenst, a többi 10-nél végzett, 1 :20 higitásban esz-

közölt agglomeratios vizsgálat mindeniknél negatív eredményt 

adott; tehát valószínű, hogy rövid időn belül recurrensen nem 

mentek át. 

Összesen 35 egyénnél végeztünk agglomeratios vizsgála-

tokat, amelyek a következő eredményre vezettek. E 35 egyén 

közül 25 recurrensben szenvedő volt, a vérvétel alkalmával 

épen az első roham közben, vagy relapsusok, illetőleg inter-

vallumok alatt és olyanok is, kik reconvalescentiájukban messze 

előrehaladtak. Volt olyan is, kinek bántalma 40 nap előtt kez-

dődött. 

Az agglomeratios vizsgálatokat MANTEUFEL előírása után 

ugy végeztük, hogy egeret oltottunk I-ső rohambó l s z á rmazó 

emberi vérnek 0'5 cm.'5-ével hasürbe és 2 nap mú l va — mert 
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első napon a spironemák igen nehezen agglomeralódnak, — 

vettünk tőle kis kémcsőbe 2 csepp vért és ehhez a vizsgá-

landó, physiologeás konyhasós vizzel hígított emberi vérsavó-

ból szintén 2 cseppet, összeráztuk s ebből vettünk időnkint 

fedő és tárgylemez közé platinakaccsal 1 — 1 cseppet s azt kicsi 

nagyítással megvizsgáltuk górcső alatt. 

A 35 egyénnél végzett vizsgálatokból a következők tűn-

tek ki. 

Recurrensben nem szenvedő bosnyákjainknak vére 1:20 

hígításban agglomeratiot egyáltalában nem mutatott, 1:20 

hígításban csupán recurrensben szenvedők vére mutatott agglo-

meratiot. 

A 25 recurrensben szenvedő közül: 

Igen szép agglomeratiot mutatott: 8 eset. 

Agglomeratio határozottan mutatkozott: 8-nak vérsavójával. 

Agglomeratio nem jelentkezett 6-nál. 

2 készítményben ugy feloldódtak egész rövid idő alatt a spi-

ronemák, hogy felismerhetők sem voltak. 

Agglomeratio vizsgálatok eredménye: 

Agglomeratio vizsgálatra vért II—12-én veszünk. 

1. P. 

2. M. 

3. M. 

4. M. 

5. K. 

6. R. 

7. Cs 

8. J. 

9. M. 

10. J. 

11. M. 

12. D. 

13. I. 

14. B. 

15. T. 

Recurrens 

kezdete. 

0. 1-6 . 

R. I—12 . 

M. 1-8 . 

St. 1-8 . 

N. 1-7 . 

M. 1-7 . 

St. 1-21 . 

Gl. 1-1 . 

C. 1-26 . 

I. 1-17 . 

.Gy. 1-9 . 

D. II—2 . 

M. Lumbago 

P. I— 11 . 

V. II—6 . 

Hány rohama 

volt? 

2 

3 

2 
2 

2 
3 

1 

3 
? 

1 

1 

2 

Mikor végződött 

az utolsó ? 

I—25 neosalv. 

II-10 . . • 

1—24 neosalv. 

I—25 neosalv. 

I—25 neosalv. 

1—27 neosalv. 

1-27 . . • 

II—3 . . • 
? . . . 

1—21 neosalv. 

1-16 . • • 

1—21 neosalv. 

? . . . 11-27 
o egyik vérvé- [ [ — J 5 

tel után 

Agglo-

meratio. 

erős. 

erős. 
? 

nyomai 

erős. 
? 

erős. 

agglom. 
? 

eros. 

nincs. 

erős. 

nincs, 

nyomai 

nincs 

(első roham alatt). 
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Recurrens 

kezdete. 

Hány rohama 

volt? 

Mikor végződött 

az utolsó ? 

16. N. R. 

17. N. St. 

18. St. N. 

19. M. C. 

20. N. V. 

21. B, L. 

22. T. L. 

23. Z. M. 

24. R. P. 

25. P. M. 

26. K. T. 

27. G. M. 

28. Gy. I. 

29. R. H. 

30. R. Gy. 

31. M. R. 

32. J. M. 

33. A. B. 

34. T. M. 

35. M. D. 

II—4 

II—7 

1-27 . . . 

1-20 . . . 

1-22 . . . 

1-6 . . . 

Egészséges . 

Egészséges . 

Egészséges . 

Egészséges . 

1-9 . . . 

Egészséges . 

1-1 . . . 

1-21 . . . 

1-9 . . . 

Catarrh, bronchial _ 

Catarrh, bronchial _ 

1-8 . . . 1 
Catarrh, bronchial 

Egészséges . . 

egyik vérvé- I I i n 
tel után 1 1 1 U 

egyik vérvé- IT i a 
tel után 1 1 — 

I-29 

1 - 2 6 

I I-17 

1 - 2 0 

Agglo-

meratio. 

. . . nyomai 

. . . nincs. 
(első roham alatt). 

. . . erős. 

. . . nincs. 

. . . nincs. 

. . . agglom. 

. . . nincs. 

nincs. 

nincs. 

nincs. 

I—17 neosalv. . nyomai 

nincs. 

. . . nyomai 

. . . erős. 

1-17 . . . 

1-25 . . . 

I—18 neosalv. .agglom. 

nincs. 

I—14 neosalv. 
nincs, 

nincs, 

nincs, 

nincs. 

A 25 esetből 2-nél az I-ső roham alatt, 1-nél ugyszólva an-

nak vége felé vettünk vért, mindkettő agglomeratiot nem hozott 

létre, amellett spirolysis sem volt észlelhető. Ugylátszik tehát, 

hogy első roham alatt vett vér még agglomeratiot nem okoz. 

Már 2 nappal az első roham után agglomeratiot kaptunk. 

ROSTOSKI, FR. GBAETZ-től közli, hogy roham alatt sem agg-

lomerin, sem complementkötő antitestek nincsenek a recurren-

sesek vérében. Sajnos nekünk későbbi rohamok alatt végzett 

vizsgálataink nincsenek. 

Azon 12 közül, akik 1 rohamon estek át csak, de már 

régebben, igen szép agglomeratiot láttunk 4-nél, ezek közül a 

legkésőbb I—29-én végződött be az egyetlen roham, 5-nél 

agglomeratio nyomait találtuk s 3-nál agglomeratio nem jelent-

kezett. Ugylátszik tehát, hogy egyetlen roham után is jelentke-

zik már a vérnek agglomeraló tulajdonsága. 

E 12 recurrensből 3-nál salvarsant alkalmaztunk a roham 
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alatt, vagy utánna, 1-nél mégis igen kifejezett, 2-nél kifejezet-

ten agglomeratio jelentkezett. A salvaisankezelés tehát nem 

semmisiti meg a vér agglomeráló hatásának kifejlődését. 

Azon 9 közül, akik 2 és ennél több rohamon estek át, 

4-nél igen kifejezett agglomeratiot észleltünk, 3-nál nyomait (a 

többinél biztosan nem volt megállapítható a rohamok száma). 

Azt a benyomást teszi ez, hogy a rohamok számának 

emelkedésével a vér agglomeráló képessége növekedik. A több 

roham átállása után vizsgáltakból 4-nél salvarsan alkalmazta-

tott, ebből 3-nál erős agglomeratio volt észlelhető. Két esetben 

ugy feloldodtak rövid idő alatt a vérben a recurrens spirone-

mák, hogy nem voltak megtalálhatók. E kivül is több esetben 

igen nagyfokú spirillolysist találtunk. 

Ezek alapján meg kell erősítenünk M A N T E U F E L N E K állat-

kísérletek alapján nyert következtetéseit: az agglomeratio na-

gyobb higitásban specificus jelenség recurrensnél s igy diffe-

rentialis diagnostikai célra felhasználható. Nem korai jelensége 

a bántalomnak, ugy látszik, hogy az I-ső roham alatt nem tar-

talmaz a beteg vére agglomeratiot előidéző anyagot (agglome-

rint). Minél több rohamot áll ki a beteg, az agglomeratiot elő-

idéző anyag annál kevésbbé hiányzik, de hiányozhatik akkor 

is, talán gyakrabban, mint typhusnál az agglutininek; hiánya 

tehát még kevésbbé zárja ki a recurrenst, mint az agglutininek 

hiánya a typhust. 

H O F F M A N N azt mondja, hogy a specificus védőanyagok 

hatása a recurrensnél igen könnyen szem elé tárható. Ha a 

beteg csak 1 rohamot is állott ki, vérsavóját higitatlanul ha 

összehozzuk a spironemákkal, azok már 2 óra alatt szemcsé-

sen szétesnek. 

Nagyobb higitásnál agglomeratio jelentkezik: végükkel 

összetapadva csinos csillagalakokat képeznek a spironemák, ké-

sőbb szétvállanak. Ez a jelenség: az agglomaratio, az aggluti-

natiótól abban is különbzik, hogy a complement jelenlétéhez 

van kötve jelentkezése. Teljesen specificus, alkalmas az egyes 

recurrens typusok megkülönböztetésére. 

A complementkötéssel és a P F E I F F E R - f é l e kísérlettel is ki-

mutathatók specificus immunanyagok recurrenses betegek vé-

rében. A specificus anyagok a betegség lefolyása alatt egészen 

szabályos ingadozásokat mutatnak mennyiség és hatás tekin-

tetében. A baktericid anyagok a 2-ik s még inkább a 3-ik ro-
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ham után növekedést mutatnak s még a reconvalescentia alatt 

is sokáig ugyanilyen mennyiségben megmaradnak. Az aggluti-

ninek, amelyek azáltal is különböznek az agglomerinekíől, 

hogy 64°-nál sem változnak meg, egészen más magatartást 

mutatnak: annál erősebb hatásuk, mennél előhaladottabb a 

roham és a láztalan időszakban és a gyógyulás alatt is ki-

mutathatók. 

FR. GRAETZ szerint is az agglomerin és comlementkötő 

anyag egymástól teljesen különböző tulajdonságú antitestek. 

Ezek egyike sem észlelhető rohamok közben, csak interval-

lumban és reconvalescentia alatt. Hogy meddig mutathatók ki 

reconvalescentia alatt, az meghatározható nem volt. Minél több 

rohamon estek át a recurrensesek, annál kifejezettebben je-

lentkeztek s annál inkább lehet számítani arra, hogy jelen 

lesznek. Egy roham után rendesen ritkán jelentkeznek, csak 

2 vagy több roham után. Két tekintetben különbözik a com-

lementkötő immuntest recurrensnél a syphilisétől: mig a sy-

philis complementkötő immunteste thermostabil, a recurrensé 

thermolabil: 56°-ra hevítésnél megsemmisül; másrészt, mig sy-

philisserumnál a comlement megkötése az immuntesthez hi-

degben is létrejön, sőt jobban történik meg hidegben, addig 

recurrensserumnál csak themostat melegében jön létre. A re-

currens antitestek specificusak s igy differentialis diagnosist en-

gednek meg. 

Prognosis. 
A világháború előtti tapasztalatok a recurrens ha-

lálozási százalékát 2—5 °/o mutatják. A világháború alatt 

PRÜSSIEN 1915-b*en 127 orosz fogolynál halálozást nem észlel. 

KOCH és LIPPMANN foglyoknál 4'3 %-ot , WIENER A l b á n i á b a n 

226-ból 177 % halálozást észlel. ROSTOSKI Oláhország külön-

böző lazarettjeiből 0.8 2 Vo, 7 - 8 7o, 10 °/o és 50 % ha-

lálozást sorol fel. Átlag Oláhországban német katonáknál 

0'8 % volt a halálozási százalék, oláh foglyoknál 25 % , sőt 

még több. Hasonló tapasztalatokat tesz KÜLZ, akinek vizsgála-

tai kiterjednek németekre, törökökre a perzsa fronton, oláhokra 

Macedóniában, Szerbiaban és Dobrudsában. Németeknél csak 

1 halálesetet észlelt, ez a beteg 5-ik napon salvarsant kapott, 

a törököknél 8 %, az oláhoknál — legtöbbnyire foglyok vol-

tak — 60 °/o halálozást észlelt. Oka e nagyfokú halálozásnak 

a kimerülés, éhség, hideg, a syphilisük és alkoholismusuk volt. 

Ilyen viszonyok között a kiütéses typhus jobb halálozási szá-
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zalékot mutatott fel. Egyik lazarettben, hol a recurrens 50 

% mortalitast mutatott fel, a kiütéses typhus csak 25 %-ot. 

Ezeknél a recurrenseseknél is jó hatással alkalmaztatott a sal-

varsan: egyik lazarettben 25 %-ról 10 %-ra csökkentette le a 

mortalitast, bár e kedvező hatás mindenesetre nemcsak a sal-

varsannak tudható be. 

Neosalvarsan-gyógykezelésünk eredménye. 

19 boszniai recurrenses salvarsant egyáltalán nem kap, 

sem semmiféle olyan szert, amely spirillocid hatást fejthetne ki. 

Ebből 18-nak anamnaesise pontos. Ezeknek együtt 33 ro-

hamja volt: 7-nek 1, 4-nek 3. Tehát egy egyénre jut 1"8 

roham. 

I-ső roham alatt 0'3—0'4 grm. neosalvarsant 3 kap, relapsus 

1-iknél jelentkezik 1 napi tartalommal, 12 napi intervallum után. 

(0'30 grm. neosalv. után). 

I-ső intervallum alatt 0'25—0'40 grm. neosalvarsant kap 

7, ezek közül: 

1-nél 0'25 grm. után, 1 hó múlva, 4 napos relapsust 

észleltünk 39'4-ig fölmenő lázzal 

1-nél 0'30 grm. után, 8 napos intervallummal 4 napos 

relapsus következik be. 

5-nél biztos relapsus nem jön. 

II-ik roham alatt 11-en kapnak 0'3—0'5 grm. neosalvar-

sant, ezek közül; 

1 kap 2 napos relapsust 16 napi intervallum után. 

A Il-ik intervallum alatt, vagy IH-ik relapsusnál neosal 

varsant egyszer sem adtunk. 

Egyébként a neosalvarsan hatására nézve a következő 

megfigyeléseket tettük: 

A neosalvarsannak ekkora adagjai után a hőmérsék ro-

ham alatt nem a legközelebbi órákban indul lefelé, többször 

váratott magára a defervescentia akár 24 óráig is, 48 óráig (2 

esetben), sőt 3 napig is. Hogy a recurrens spironemák nem az 

injectio után rögtön iünnek el a vérből, hanem bizonyos „la-

tentia periódus" után, ezt mások is észlelték már. Az ilyen ese-

teinkben, eltérően a szokottól, amelyekben 16—24 óra múlva 

már spironemákat nem találtunk, a spironemák még elég szám-
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ban meg voltak találhatók; sőt volt olyan eset, hogy még töb-

bet láttunk, mint előbb. Egy esetben azt az érdekes megfigye-

lést tettem, hogy 0'3 grm. salv. után 15 óra és 48 órával nem 

találtunk spironemákat, de aztán igen egész a krisisig. 

A neosalvarsan tehát 0'25—0'50 adagokban ugy a roha 

mok megszüntetésére, mint a relapsusoktól való megvédésre 

hatással volt, azonban előfordultak olyan esetek is, melyekben 

ekkora adagjaira a neosalvarsannak sem a roham nem szűnt 

meg, sem a relapsusok elkerülhetők nem voltak. 

Azokat a tüneteket, amelyek a rendes krisisnél észlelhe-

tők, észleltük a neosalvarsan alkalmazására beálló krisisnél is: 

nagyfokú izzadás, hasmenés, esetleg hányás, collapsus kicsiny 

igen szapora pulsussal, hűvös végtagokkal. A lépet épugy 

megnőni láttuk a differvescentia alatt, mint neosalvarsan nélküli 

krisisnél. 

Ilyen kellemetlenségeket nem észleltünk, ha a neosalvar-

sant az intervallumba adtuk, e tünetek tehát a spironemák 

nagy mennyiségének tönkremenésével vannak összefüggésben : 

endotoxin hatás. 

A háború előtt végzett vizsgálatok az arsalytot, salvar-

sant a recurrensnél specificus gyógyszereinek mutatták. így 

KOSTOFF az arsalyt visszérbe adott 0'4—0'5 grmjára 32 betegé-

ből 28-nál 4—20 óra alatt bekövetkezni látta a defervescentiát. 

Ugyanígy látta 55 esetből 92 '/o-ban egyetlen visszérbe adott 

0'3—0'95 grm. salvarsan befecskendezésére a defervescentiát 

bekövetkezni és a relapsus nélküli gyógyulást. 

A háború alatt bőven volt alkalom tapasztalatokat sze-

rezni a neosalvarsan recurrens ellenes hatását illetőleg. A 

nagyszámban végzett vizsgálatokból az tünt ki, hogy a neosalv-

arsan visszérbe adott 0'45—0'60 grm.-nyi adagjai egyetlen be-

fecskendezésére az esetek legnagyobb számában rövid idő-

alatt defervescentia következik be, ha roham alatt adatott és 

relapsusok nem jönnek. Tehát a salvarsan megfelelő, egyetlen 

adagjára a recurrens meggyógyul. 

Ugyanez a gyógyeredmény érhető el akkor is, ha a neo-

salvarsan ekkora adagjai lázszünetben fecskendeztetnek be. 

A neosalvarsan ekkora adagjainak visszérbe befecsken-

désére kevésbbé súlyos, a salvarsanéra súlyosabb alakban 

ugyanolyan tünetcsoport jelentkezik, mint azt a beavatkozás 

nélkül létrejövő krisisnél láttuk. Lehetnek ezek a tünetek olyan 

fenyegetőek, lehet a szívműködés olyan gyönge, hogy „már a 
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izzadás kitörése a hőmérsék leesésének bekövetkezését s a 

gyógyulást mutatja". JÜRGENS ilyenkor bekövetkező halálozá-

sokat is észlelt. Hogy ilyen súlyos tünetek be ne következze-

nek, ROSTOSKI szerint jobb az I-ső roham 1—3, legfennebb 4-ik 

napján adni a neosalvarsan 0*45—0'60 grm-os adagját vissz-

érbe, mert ilyenkor még nincsenek a spironemák olyan nagy-

számban felhalmozódva a vérben, mint a roham vége felé s 

tönkremenetelüknél nem szabadul fel olyan nagymennyiségű 

endotoxin, mint a roham végén. 

Az észleletek azt is bizonyítják, hogy az ilyenkor, tehát 

az I-ső roham első napjaiban adott intravénás neosalvarsan a 

relapsusoktól is inkább mentesiti a beteget, mint a később 

adott. Ha figyelmünkbe idézzük, hogy a recurrens spironemák 

hogy vándorolnak be később a vérből az agyállományba, az 

agy, gerincagy folyadékába, ahol azután makacsul megmarad-

nak, sokkal tovább, mint máshelyt a szervezetben : magyará-

zatát megkapjuk a therapia terén tett ezen tapasztalatnak. Ha 

az első roham elejét elmulasztottuk, jobb várni és ha vala-

mely különösebb ok nem kényszerit, nem is adunk neosalvar-

sant: megvárjuk, hogy jön-e Il-ik roham és annak első napjai-

ban adjuk, mert néha csak egy rohammal zajlik le a fertőzés. 

Mi a mi boszniai foglyainknak, amikor meggyőződtünk arról, 

hogy az esetek meggyógyulnak neosalvarsan alkalmazása nél-

kül is, tovább nem adtunk neosalvarsant. Az orosz harctérről 

jövő 8 honvéd recurrenses betegünknek sem adtunk neosal-

varsant s ezek is önként meggyógyultak egy kivételével, dacára 

annak, hogy 2 sárgaságot is kapott. Ennek a honvédünknek a 

roham után fellépő sárgasága miatt nem adtunk neosalvarsant, 

pedig talán helyes lett volna adni, de az esetnél ekkor még 

semmi jel sem árulta el a bekövetkezett súlyos lefolyást s 

halálos kimenetelt. A Hódmezővásárhelyt észlelt 28 cigány re-

currens közül 19 kapott neosalvarsant, a felnőttek 0'30 grmmot, 

a gyermekek koruknak megfelelő mennyiséget. Epugy meggyó-

gyultak azok is, akik neosalvarsant nem kaptak. 

Ha a salvarsan, vagy neosalvarsan teljes hatású, akkor 

relapusok nem jönnek. Ennek megítélésénél figyelemmel kell 

lenni arra, hogy vannak egyes esetek, amelyekben a megbe-

tegedés csak 1 rohammal zajlik le, vannak endemiák, amikor 

legtöbb esetben csak 2 roham jelentkezik. 

Nagyobb tömeg megbetegedésnél ritka dolog az, hogy 
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0'45—0'60 grm. neosalvarsan befecskendésére kivétel nélkül 

minden beteg relapsus mentes maradjon. Még a legjobb eredmé-

nyekről beszámolók is : PRÜSSIAN, WALKO, REICHE, BECHER, BÜH-

LER, WIENER, MÜHLENS, KOSTOFF, STERLING, SIMMONDS, OKUNI-

EWSKI, észlelnek pár esetben relapsust. így pl. PRÜSSIAN 0'45 

grm. neosalvarsan visszérbe befecskendése után 97 esetből 

nem mindnél = 94'4 °/o-nál ér el gyógyulást. Ha csak az I-ső 

rohamkor kezeiteket számítja össze 907 °/o-ban volt csak 1 

roham, ellenben a nem kezeltek 6'6
 ü

/o-a tüntet fel csak egy 

rohamot. Walko ugyanekkora adaggal dolgozva 20 %-ban lá-

tott relapust, 0'6 grm. neosalvarsan befecskendezése után 

5 %-ban. 

Vannak azonban olyanok, akik kevésbbé jó eredménye-

ket érnek el: WIESE I-ső roham alatt oltottak 25 %-ánál relap-

sust észlel. PAPENDICK, v. HOESLIN, SACHS még rosszabb ered-

ményeket érnek el, mert utóbbi 0'45 grm. befecskendése utón 

54 %-ban, 0'6 grm. befecskendései után esetei 45 %-óban és 

0'9 grm. után 10 %-án relapsusokat észlel. Ezek a relapsusok 

rendesnél hosszabb idő múlva jelentkeznek és WIESE szerint 

hosszúak és súlyosak. 

Az oláh harctéri észleletek érdekes magyarázatát adták 

annak, hogy miért vannak a salvarsan, vagy neosalvarsan ha-

tásóban ilyen különbségek. KÜLZ 0'45 grm. neosalvarsan vissz-

érbe fecskendésére Oláhországban német katonáknál jó, törö-

köknél már nem olyan jó eredményt észlel, ellenben oláh fog-

lyoknál gyakran egyáltalában nem hatott a neosalvarsan. 

SACHS is hasonló eredményre jut. Tehát a jobban táplált né-

met és jobb erőben levő török katonáknál a neosalvarsan 

kellő hatást tüntet fel, ellenben a leromlott, rosszul táplált oláh 

katonáknál hatástalan maradott. 

Ezen igen érdekes és általános kórtani jelentőséggel biró 

tapasztalatok mellett azonban merültek még fel olyan tapasz-

talatok is, amelyek arra mutatnak reá, hogy a hatás elmara-

dásának oka nemcsak gyógykezelt egyén testi állapotától, ha-

nem spironemák minemüségétől is függ: ROSTOSKI emliti, hogy 

Oláhországban 2 olyan lazarettet látott, amelyekben kifogásta-

lan technika mellett és elég jól táplált német katonáknál a 

neosalvarsan felmondotta a szolgálatot. Ugyanígy volt ez HOES-

LIN nem reagáló eseteiben is. 

Talán arsenálló törzsekről van itten szó, de nem egysze-
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rüek itt még a viszonyok s a talált eredmények megfejtésre 

várnak még, ami kitűnik a következőkből: 

Megkisérlették a paralysis gyógykezelésére nemcsak a ma-

lária, hanem a recurrens beoltását is alkalmazásba venni. Mivel 

a PLAUT és STE1NER észleletei szerint az európai recurrens spiro-

nemája (Sp. Obermeieri) theraphia oltásokra nem alkalmas és a 

frankfurt a M.-i Speyerhaus már régen egereken tovább oltott tör-

zse WEiCHBRODT vizsgálatai szerint emberre nem pathogen; PLAUT 

és STEINER afrikai recurrens (Sp. Duttoni) spironemáit használ 

ták fel a hamburgi trópusi intézetből, amely már 12 72 év óta 

egéren oltatott tovább és mégis az emberre fertőző maradott. 

Mikor ezzel a paralyticusok beoltását megkezdették, ki-

tűnt, hogy a fertőzés embernél neosalvarsannal nem befolyá-

solható, meg nem szüntethető. Pedig a spironematörzs ugy ál-

latról állatra oltva, mint emberről állatra átoltva, tehát állatok-

ban neosalvarsanra kifogástalanul reagált. Ezt a sajátságos vi-

selkedését e recurrens törzsnek megerősitik WEYGANDT, MÜHLENS 

és KIRSCHBAUN észleletei és másoké is. Megváltoztatni a visel-

kedését neosalvarsannal szemben e törzsnek kullancspassage-

val nem sikerült. Bizonyos viszonyok kiderítése még e téren 

a jövő kutatásoknak van fenntartva. 
* * 

* 

A világháború előtt Erdélyben elő nem forduló visszatérő 

lázról megfigyeléseim alapján a következőket állapíthattam 

meg: 

A visszatérő lázat Erdélybe és Kolozsvárra Boszniából és 

Oroszországból hurcolták be foglyok és azokkal érintkező 

katonáink. A jeruzsálemi menekültek utjokban a Balkánon 

szedték fel e betegséget. A hódmezővásárhelyi endemiát 

szerbiai menekült okozta, ki e cigányoknál lakott. 

Immunobiologiai kísérletekkel sikerült kimutatnom, hogy mind-

ezekben a visszatérő-lázesetekben a Sp. Obermeieri volt a 

fertőzés létrehozója. 

Mig Oláhországban, Szerbiában és Oroszországban, tehát az 

Erdélyt környező országokban, a visszatérő láz kiterjedt, 

súlyos járványokat okozott a háború és forradalom alatt; 

addig Erdélyben sehol sem lépett fel járványosán, csak 

szórványosan, legfennebb kis helyi járványokat képezve. 

Az előbb emiitett országokba endemiásan befészkelte magát a 

visszatérő láz, Erdélyből és Magyarországból ellenben is-

mét eltűnt egészen. 
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Járványtani megfigyeléseim amellett bizonyítanak, hogy a visz-

szatérő lázat a tetvek s főként a ruhatetü terjeszti. 

Azt is mutatták ezek az észlelések, hogy a ruhatetü a vissza-

térő lázat csipés alkalmával oltja át és a vérszivás után 

csak bizonyos idő elteltével fertőz. 

Tapasztalataim szerint a visszatérő lázfertőzés létrejöttéhez nem 

szükséges nagyszámú fertőzött tetű jelenléte, tehát eltet-

vesedés. 

Pontosan keresztülvitt tetütlenités a további fertőzéseket: 11 

napon tuli megbetegedések létrejöttét megakadályozta. 

Ha a tetütlenités nem hajtatott végre kifogástalanul, a további 

megbetegedések csak megritkultak. 

Kísérlet biztosságával sikerült megállapítanom, hogy a recur-

rens lappangási időszaka eltarthat 11 napig is. 

Előfordult laboratóriumi fertőzés mutatta meg, hogy a vissza-

térő-láz spironemáit tartalmazó vér egy cseppje a szem 

kötőhártyájára jutva fertőzést hoz létre. A lappangási idő 

ez esetben is 11 nap volt. 

Pontosan megfigyelt esetekben az I-ső roham nem kezdődött 

kifejezett hidegrázással és hirtelen fellépő magas lázzal, 

akár 2 napon át is lassan, vagy lépcsőzetesen emelkedett 

fel a hőmérsék. 

Eseteimben a hőmenet gyakran tért el a visszatérő láz jelleg-

zetes hőmenetétől és kitűnt, hogy: 

Az I-ső roham lehet csak 2 napig tartó magas hőemelkedés, 

avagy 2—3 napon át félbenhagyó, magas hidegrázással 

járó lázrohamok, ugy, mint maláriánál. 

Különösen a későbbi rohamok állhatnak mindennapos, félben-

hagyó, magas lázakból; minden tünetben utánozva a vál-

tólázat. 

Késői rohamok gyakran 1 napos, magas lázrohamok, néha 

hosszú hetekig tartó lázszünetek után. 

Két-három órán belül krisisnél a hőmérsék 5 %-ot esett. Ná-

lunk nincs olyan betegség, amelynél a krisis ilyen rövid 

idő alatt ekkora hóeséssel járna. Jelentkezése kórismészeti 

pontossággal mutat visszatérő lázra. 

A recurrens középsúlyos esetének felismerését megkönnyitik : az 

igen magas hőmérsék dacára hiányzó status typhosus, 

deliriumok. 

Első rohamoknál a recurrens spironemák minden esetben meg 
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voltak találhatók már az 1—2-ik napon, relapsusoknál szin-

tén az 1-ső napon. További napokon szaporodtak, krisis 

alatt eltűntek. 

Késői 1 napos rohamok alatt a spironemák egyszerű módon 

nem voltak megtalálhatók. 

A recurrensnek van ambulatorius, enyhe alakja s ez sokszor 

megnehezíti az endemia keletkezésének földerítését. 

Egyetlen rohammal lezajló eseteim jártak aránylag a legsúlyo-

sabb krisissel. Ugy látszik, hogy ez esetekben a nagy-

mértékben felszabaduló méreg hatása kifejezettebb im-

munitást hoz létre és igy relapsusok nem fejlődnek. 

Az oroszországi visszatérő láz katonáinkban több typusos re-

lapsust (4—5-öt) hozott létre, mint a boszniai foglyainkban 

(1—2-öt, ritkán 3-at). Szerintem ez az orosz recurrens ki-

sebb méreghatásának a következménye. 

A recurrensnél észlelhető klinikai tünetek a spironemák méreg-

hatásának következményei: eseteinkben magas láz, sza-

pora pulsus, hányás, hasmenés, vérzések orrból-bélből, 

hörghurut, hurutos tüdőgyulladás, sárgaság, sokizületigyul-

ladás, fültőmirigy gyulladás voltak. 

Észlelt eseteimben az I-ső roham mérsékelt fokú neutrophil 

leukocytosissal járt, mely a következő rohamoknál mind 

kifejezetlenebb. A lázszünetben többnyire kisfokú leuko-

poeniát találtam. 

Vizsgálataim azt mutatták, hogy az agglomeratio jól felhasznál-

ható a recurrens kórismézésére. Előnye a recurrens spiro-

nemák kimutatásával szemben az, hogy a lázszünet alatt 

is kimutatható és a recurrens lezajlása után még hetekig 

jelentkezik. Hátránya, hogy csak a recurrens hosszabb 

fennállása után jelentkezik: az első lázszünet alatt legko-

rábban, de a rohamok alatt nem mutatható ki. 

A biliaris typhus egy halálos kimenetelű esetét észleltem, eb-

ben typhus abdoninalissal vegyes fertőzés állott fenn. En-

nek az esetnek az alapján lehetségesnek tartom, hogy a 

biliaris typhusok egy csoportja a recurrens mérgének szo-

katlanul erős hatása folytán jön létre, de egy más cso-

portja vegyes fertőzés következménye, melynél a fokozott 

méreghatás következtében a máj működése felfüggesztetik. 

Az általam megvizsgált recurrens esetekben a Wassermann 

reactio negatív volt ugy a rohamok alatt, mint lázszünet-
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ben, két eset kivételével, akik legvalószínűbben syphiliti-

cusok voltak. A vér lipoid tartalmának súlyos esetekben 

észlelhető fölszaporodása miatt nem tartom kizártnak, hogy 

súlyos recurrensekben a Wassermann reactio a vérsavó-

val positiv lehet. 

Eseteimben 0'3—0'45 grm. neosalvarsanra a hőmérsék krisissel 

leesett s a spironemák a vérből — bár hosszabb idő alatt, 

mint természetes krisisnél — eltűntek, de nem minden 

esetben következett be neosalvarsan ekkora adagjára tel-

jes gyógyulás. 

Ugy a boszniai, mint oroszországi recurrens eseteink magukra 

hagyva is meggyógyultak, még magas korúak is és olya-

nok is, kiknél hurutos tüdőgyulladás, szívbántalom stb. 

voltak jelen. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem belgyógyászati 

klinikájáról. Igazgató: Jancsó Miklós dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Az asthma cardialéról. 

Irta : Purjesz Béla dr. 

egyet. m. tanár, klinikai tanársegéd. 

A légszomjat, dyspnoet, kórismészeti, tünettani szempont-

ból többféleképen csoportosítják. Vagy a klinikai kép szerint, 

vagy azon szervek szerint, melyek megbetegedése a légszomj 

kiváltását előidézi. A tüdőbeli vérkeringés normális menetének 

megváltozása rendszerint légszomjjal, dyspnoeval jár. Ezen ál-

lapot vagy hevenyen következik be, vagy lassan, fokozatosan 

fejlődhetik ki. 

A légszomj oka, klinikai megnyilvánulása különböző le-

het. A tüdőbeli, mellhártya és gátorüri képletek megbetegedé-

seitől eltekintve, főleg a vérkeringés zavarainak hatására, vagy 

a központi idegrendszer mérgezéses vagy nem mérgezéses be-

folyásolására jelentkezhetnek. 

Akuté jelentkezhet a vérkeringés heveny elégtelenségénél, 

akár a szívből, akár a peripheriáról induljon is az ki. Megje-

lenhet oly esetekben, melyekben a szív és a peripheriás ér-

rendszer részéről előzőleg működésbeli elégtelenségi jelenségek 

nem voltak jelen: mint aorta insufficientia compensatánál, ne-

phrosclerosis malignanál, a coronariák sclerosisánál, arterio-

sclerosisnál, hypertensióval, fokozott vérnyomással járó megbe-

tegedéseknél. 

Chronicusan áll fenn és fejlődik ki a légszomj billentyü-

bántalmaknál, különösen a bal visszeres szájadék megbetege-

déseinél, amely a szívműködés elégtelenné válásakor heve-

nyen fokozódhatik. 

A központi idegrendszerrel kapcsolatban hevenyen vagy 

idülten jelentkezhetnek és állhatnak fenn dyspnoek mérgezés1 

vagy nem mérgezési alapon. 

A különböző eredésű légszomjféleségek egyik alakja az 

asthma cardiale. Ennek kórképébe a hevenyen, rohamszerűen 

jelentkező, nagyfokú légszomjjal járó megbetegedések egy el-

8* 
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különített csoportját sorolják, amely aetiologiailag, pathogené-

tikailag, megjelenési alakjában a tüdővizenyőhöz szorosan tar-

tozó kóros jelenség. 

Az asthma cardiale főleg a magas vérnyomással járó 

megbetegedéseknél szokott jelentkezni. Aorta insufficientia lue-

ticánál, nephrosclerosis malignanál, arteiosclerosisnál etc. 
* * 

* 

Az asthma cardiale subjectiv és objectiv tünetekkel jár. 

A beteget minden előzmény nélkül, rendszerint éjjel, kinzó 

légszomj lepi meg. Legtöbbször a beteg már egy sort aludt s 

vagy előzetes nyomasztó álom nélkül vagy valamilyen súlyos 

kínos álomból ébreszti fel. A beteg kénytelen az ágyban fel-

ülni vagy a kellemetlen érzések miatt az ágyat el is hagyni. 

Esetleg ablakot kell nyitnia. Nyugtalanság vesz erőt rajta. Mell-

kasában tompa nyomást vagy a mellkas összeszoritását érzi, 

melyet fojtogató, fullasztó érzések kisérnek, félelmi érzéssel, 

szívdobogással kapcsolatban. 

A beteg arckifejezése ijedt, aggodalmas. Az arcon hideg 

verejték. Az arc eleinte halvány, később cyanotikus. Igen 

nagyfokú légszomj, mely a roham tetőfokán a beálló szívmű-

ködési elégtelenség következtében csökkenhet. Szapora, mély 

légvételek. A tüdőhatárok a roham kezdetén eltolódást nem 

mutatnak. Később a heveny tüdőtágulat kisebb-nagyobb foka 

fejlődik ki. A tüdők felett hallgatódzáskor már a roham kez-

detén finomabb vagy durvább szörcsölés hallható, mely ké-

sőbb erősbödhet. Eleinte köpete nincs a betegnek, esetleg 

csak másnap van kevés barnás-vöröses köpete. Súlyosabb ese-

tekben habos nyák, esetleg véres, habos nyák ürittetik. A 

nyaki vénák teltek. A szívtompulat nagysága a kifejlődő tüdő-

tágulat s egyéb kisérő jelenségek miatt nehezen állapitható 

meg. Némelyek a szív balfelé való megnagyobbodását konsta-

tálták roham alatt, mások mindenirányú megnagyobbodást ész-

leltek. A néhány esetben végzett Röntgen vizsgálatnál a tüdő-

lelet a roham alatt nagyon hasonlít a bisuspidalis insufficienti-

ánál észlelthez. A roham kezdetén az érlökés feszes, később 

kicsiny, szapora, puha. A rohamot sokszor polyuria kiséri. 

EPPINGER, SCHWARTZ és PAPP az asthma cardialet 3 tünet-

tel definiálják: 1. a rohamszerű jelentkezéssel, főleg éjjel. 2. a 

légszomjjal, szorongó érzéssel, félelemmel. 3. a fájdalom hiá-

nyával. 
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A rohamok súlyossága, időtartama természetesen külön-

böző lehet. Az egész enyhe, gyenge nyomasztó érzéstől kisért 

néhány mély légvételből álló rohamtól a legsúlyosabbig, mely 

esetleg még a roham alatt tüdővizenyő következtében halállal 

végződik vagy amelynél a beteg előbb öntudatlanná lesz s 

csak lassan áll be a halál. 

Ha a roham elmúlt, a betegek levertek, elesettek, A ro-

hamot kisérő tünetek pedig lassabban vagy gyorsabban vissza-

fejlődnek. 
* * * 

Az asthma cardiales roham és kisérő tüneteinek kórta-

nára vonatkozólag számos kísérlet végeztetett. BASCH—GROSS-

MANN, TRAUBE, VIERORDT, FRAENKEL, COHNHEIM—WELCH, SAHLI— 

LÖWIT, COHNHEIM—LITTEN, MODRAKOWSKY, BOKARIUS stb. az ál-

lat kísérleteknél tapasztaltak alapján (aorta leszorítás, a bal 

kamra mesterséges laesioja) a kór pathogenesisét mechanicus 

okokra vezetik vissza. Szerintük asthma cardialénál, tüdővize-

nyőnél a jobb kamra megtartott működése mellett a balszív 

hirtelen jelentkező átmeneti vagy állandó, esetleg a halólig fo-

kozódó gyengesége az elsődleges ok. A bal kamra heveny 

gyengesége a kis vérkörben pangást erdményezne, mely az-

után a kisérő tünetek értelmezését BASCH és TRAUBE theoriói 

értelmében szolgáltatná. A kis vérkörbeli pangás az idősülthöz 

hasonlóan a capillárisok nagyfokú teltségét eredményezi s ez 

a tüdő volumen megnagyobbodásához és a tüdő merevségé-

hez vezet. Ennek következtében a tüdőszellőztetés erősen kor-

látozódnék. TRAUBE szerint a telt capillarisok a tüdőhólyagcsák 

üreibe betüremkedve kissebbitik.a légző felületet. A következ-

ményes CO2 felszaporodás a vérben a légzőközpontra gya-

korolt izgató hatás révén váltaná ki a légszomjat. 

Ugyancsak némelyek a roham éjjelente való megjelené-

sét is mechanicus okra vezetik vissza. A függőleges helyzet-

ből a vízszintesbe való elhelyeződés a tüdő vérkeringés meg-

változását vonná maga után, amely momentum a magas vér-

nyomásu betegeknél a roham kiváltását segítené elő. 

A mechanicus okokkal a bántalom létrejötte nem ma-

gyarázható. Természetesen tisztára mechanicus alapon jelent-

kező tüdővizenyők is lehetségesek, (a bal pitvar hirtelen com-

pressiója aneurysma, tumor révén, vagy pitvar thrombosis, 

echinococcus, embolia arteriae pulmonalis, a felső légutak hir-
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telen elzáródása stb. által) azonban ezek az asthma cardiale 

kórtanával kapcsolatos vizsgálatokból, fejtegetésekből elhagy-

hatók. Az ujabb vizsgálatok az erek, capillárisok. vasomotoros 

berendezés, bronchus izomzat viselkedésére irányultak. Rész-

ben állatkísérletekkel, részben a háborús gázmérgezések em-

berre való hatásából igyekeztek a lefolyó mechanismusra vonat-

kozólag bepillantást szerezni. Az említett vizsgálatok azt mu-

tatták, hogy a tüdővizenyő és a vele kapcsolatos elváltozások 

gócokban elszórtan jelentkezhetnek, továbbá, hogy a capillári-

sok, kiserek falának s a hörgők sima izomzatának laesiói sze-

repelnek elsődlegesen a bántalom kiváltásában. 

COHNHEIM és LITTEN festékszemcsékkel, KOROWSCHTSCHI-

KOW lycopodium szemcsékkel s mások kísérleti vizsgálatai, 

valamint SAHLI, KREHL klinikai megfigyelései s a háborús gáz-

mérgezéseknél RICKER és mások a középsúlyos esetekben, a 

tüdőben a festékszemcsék lerakodását, illetőleg a tüdővizenyő, 

tüdőbeli kóros elváltozások megjelenését gócokban, nem az 

egész tüdő, vagy egyes lebenyre lokalizáltnak találták. Ez a 

jelentkezési alak összhangban van azzal az élettani ismere-

tünkkel, mely szerint a működő szervekben sem vesz mindig 

minden capillaris érterület egyformán részt. S igy érthető, hogy 

főleg egyes capillaris területeket inkább ér valamilyen laesio, 

mint a másikat. 

A capillarisok, kis erek falának, endotheljének laesiójára 

vonatkozólag többféle felfogás alakult ki. LUBARSCH, STICKER 

és mások megfigyeléseikből azt a következtetést vonták le, 

hogy magas vérnyomással járó megbetegedéseknél, aorta in-

sufficientia-|-mitralis insufficientianál etc. a kis vérkörben pan-

gásos vérbőség keletkezik, mely a tüdővizenyő kiváltásához 

lényegesen hozzájárul és pedig az erek falának áteresztő ké-

pessége és endothel secretios működésének, a tüdőszövet 

chronicus laesiója következtében való megváltozása révén. 

A chronicusan fennálló folyamatok a tüdőben a capilla-

ris területekben fokozott nyomást létesíthetnek, melynek a fen-

nebb jelzett elváltozások lesznek a következményei. És pedig 

filtratio révén folyadék jut a közti tüdőszövetbe. Ez a klinikai-

lag ki nem mutatható állapot volna az asthma cardiale oka, 

amely azután alveoralis tüdővizenyőbe mehet át. „A magas 

vérnyomásúak szívasthmája gyakran a tüdőduzzanatból a tüdő-

merevségbe való átmenet kifejezője, mely végül a szűkebb 



(interstitialis) s azután az általános értelemben vett (alveolaris) 

tüdővizenyőhöz vezethet . 

Mint ismeretes, a magas vérnyomással járó megbetege-

déseknél, a bal kamra hypertrophiájával a jobb kamra falá-

nak hyperírophiája együtt jár. A verőeres rendszerben s mint 

ázt EPPINGER, SCHWARTZ és PAPP vizsgálata i a capil larisokra, a 

gyűjtőeres rendszer kezdetére kimutatták, hogy az áramlás se-

bessége fokozott. Ebből logikusan következik az, hogy ily mó-

don a tüdő capillaris területe állandóan fokozott nyomásnak 

van kitéve. Tehát éppen ellentétben a kis vérköri pangásnál 

létrejövő tüdővérkeringésbeli nyomásfokozódással activ nyomás-

fokozódást eredményez. Ez az állapot a capillarisok, kis erek 

falára állandó, esetleg időnkint fokozódó hatást fejthet ki (pl. 

a capillarisok vasomotoros laesiójakor) mely azután fizikai, 

fiziko-kémiai következményeket vonhat maga után. A nyomás-

fokozódás a capillarisokban túlhaladván a szövetekét, filtratio 

révén folyadék lép ki a szövetekbe, majd a tüdőhólyagcsákba. 

Es ezt kisérheti az osmosisos nyomás s az endothelsejtek, 

szövetsejtek vitális secretios sajátságának megváltozása, vele 

kapcsolatban tüdővizenyőnek a kifejlődése. („Az oedemás fo-

lyadék sajátsága pedig a szövetek között és a tüdőhólyag-

csákban a capillaris falak electiv sajátságától és az osmosisos 

nyomás különbségétől, az oedemás folyadék mennyisége pedig 

a vérnyomás és a szövetek közti nyomáskülönbségtől függ ). 

Az asthma cardiale illetve tüdővizenyő jelentkezésének 

magyarázatára további vizsgálatok vegyi-mérgező anyagok sze-

repét igyekeztek tiztázni, melyek esetleg HUCHARD és mások 

értelmezésében a központi idegrendszerre közvetlenül, vagy az 

idegvégkészülékére hatva idéznék elő a kórképet. Erre támpon-

tul szolgált az a körülmény, hogy nephritis chronicanál u. n. 

asthma uraemicum alakjában jelentkezhet hasonló kórkép, va-

lamint az, hogy ételmérgezéseknél, továbbá különböző anya-

gok intravenosus alkalmazásánál vagy belehelésére észlelték 

a tüdővizenyő kifejlődését. (Chlorgőzök, salétromsav gőzök, 

aethernacos is ; POPPERT és K0R0VSCHTSCH1K0W). 

A kívülről bejutó vegyi-mérgező anyagok hatásának vizs-

gálatára, tanulmányozására főleg a háborús gázmérgezések, 

különösen a phosgen-gáz mérgezések szolgáltattak bőséges al-

ka lmat . ASCHOFF, KOCH, RICKER, MAGNUS és LAQUEUR, HEUBNER 

a világháború alatt a phosgen-gáz (COCI, chlorszénoxyd) mér-
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gezés hatását és következményeit vizsgálták s a kórbonctani 

elváltozások alapján a mérgezéssel járó kórképet 3 csoportba 

osztották. Természetesen az egyes csoportok között átmenetek 

is vannak. Mindazonáltal a mérgezéssel kapcsolatos megbete-

gedések klinikailag is jól elkülönithetők. 

Az első csoport a heveny phosgen-gáz halólt a méreg 

legintensivebb hatásfokát mutatja, mely vagy közvetlenül a 

gáz belélegzése után köszönt be, vagy 1—2 órán belül. Ennél 

a tüdővizenyő nagyon ritka. 

A bonctani lelet egyik legfontosabbja, hogy az összes kis 

és közép bronchusok, továbbá az erek, capillárisok a legna-

gyobb mértékben tágultak, vérrel teltek. Szövettanilag súlyos 

vegyi-mérgezési elváltozás a tüdőszövetben. Helyenként nor-

mális, ép tüdőszövet. A tüdőhólyagcsákban folyadék, egyéb 

tartalom nincsen, (etc.) 

„RICKER szerint a phosgen-gáz okozta elváltozások alap-

lényege a legnagyobbfoku hyperaemia, az érpólyák excessiv 

kitágulása és az erősen meglassubbodott áramlásnak gyors 

átmenete stasisba. (A tüdőcapillárisok toxicus paralysise). A 

stasis miatt a kis vérkör functionalisan hirtelen kikapcsoltatik, 

következményesen a légzés s a szívműködés". 

RICKER hangsúlyozza, hogy a szív erejének csökkenése 

csak másodlagos, a stasis miatt jelentkezik. Fontos szerepet 

játszik az állapot előidézésében az érszükítők, a hörgizomzat 

idegkészülékének kikapcsolása. Ez magyarózná a hörgők, erek 

nagyfokú tágasságót. S erre vezeti vissza a dyspnoet, mert a 

legsúlyosabb esetekben tüdővizenyő nincs is jelen, tehát ez 

nem szerepelhet a légszomj oka gyanánt. 

A második csoportot a középsúlyos és súlyos esetek ké-

pezik, melyek 2—3 napi súlyos tüdővizenyős tünetek között 

vezetnek halálhoz. A tüdő megnagyobbodott a rekesz lejjebb 

áll. A tüdők nem annyira vérrel teltek, mint az első csoport-

nál. Nagyfokú tüdővizenyő, mely nem egyenletesen elosztott, 

hanem ép, tüdővizenyőmentes területek, közbeékelődése mel-

lett kisebb-nagyobb területeket foglal el. Súlyosabb esetekben 

az exsudatio fokozódik. Az exsudatio a mérgezés után 8 órá-

val kezdődik. RICKER szerint a kórkép kifejlődésében a legfon-

tosabb szerepet a capilláris illetve a vasomotorok laesioja 

játsza. Az agy fehér állományában 36 óra múlva miliaris vér-

zések voltak láthatók. 
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RIGKER szerint a bekövetkező halál elsődleges oka a tüdő-

vérkeringés zavarában adódik. Másodlagos momentum a tüdő-

hólyagcsákat kitöltő, légzést korlátozó exsudatio, amely követ-

kezményesen befolyásolja a szívműködést. Tehát a szívműkö-

dés megszűnése e csoportnál is a tüdővérkeringés zavarának 

a következménye. 

Harmadik csoportba az enyhébb phosgen-gáz mérgezési 

esetek tartoznak, melyeket a másodlagos gyulladásos esetleg 

hozzácsatlakozó fertőzéses megbetegedések jellemeznek. Erre 

a csoportra is jellemző az érpálya tágulása a vasomotor func-

tio csökkenése, az áramlás sebességének csökkenése, a tüdő-

hólyagcsákba alveolusokba történő folyadék exsudatio. (Bron-

chopneumonia, etc. másodlagos kifejlődése). 

E vizsgálatok eredménye az, hogy a capillárisok táplál-

kozási zavara és az ez által feltételezett fokozott áteresztő 

képessége az elsődleges momentum a tüdővizenyő létrejötté-

ben, melyhez csak másodlagosan csatlakozik a szívműködés 

gyengesége. A capillárisok ilyen viselkedése a beidegző ké-

szüléknek a kikapcsolódása, laesiója révén jelentkezik, amely 

hatás állatkísérletekben phosgen-gáz mérgezésre sem követke-

zik be, ha a vagust előzetesen átvágják. A vegyi-mérgező 

anyagok hatása vagy közvetlenül a capillarisok falára, az azok-

ban levő idegvégződésekre hat, mint ahogy ezt a vizsgálatok 

mutatták, vagy pedig magára az érmozgató központra való ha-

tás utján váltja ki ezeket a tüneteket a megfelelő capillaris 

területeken. 

BOUVERET volt az első, aki a tüdőérterület vasomotoros 

zavarait a tüdővizenyővel oki összefüggésbe hozta. JESSIER fel-

veszi, hogy „a szívplexus, gyomor bél dúcaiból, psychicus 

sphaerából az érmozgató központra visszahatólag hathatnak 

ingerek, különösen az értágítókra s igy reflectoricusan vérbő-

séget, következményesen folyadék felhalmozódást eredményez-

hetnek a közti tüdőszövetben, tüdőhólyagcsákban". NEUSSER 

szerint a központi idegrendszer reflectoricus izgatása jelentős 

szerepet játszanék az asthma cardialés roham kiváltásában. 

A roham pedig ugy a megindulásban, mint a végben egyező 

vonásokat mutat a paroxismalis tachycardiával. HOFFMANN az 

asthma cardialet a szívidegek dúcok területén lezajló, onnan 

kiinduló neurosisnek fogja fel. 

Hogy a központi idegrendszer anatómiai elváltozásával 
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kapcsolatban a tüdőben a szóban forgó laesiok létrejöhetnek, 

a régibb ez irányú irodalomban JACCOUD, LAVELLÉ ujabban 

HESS és POLLAK, valamint RICKER és mások vizsgálatai bizonyít-

ják. A két első tabes dorsalisnál illetve myelitis diffusanál ész-

lelt tüdővizenyőt. HESS és POLLAK a corpus striatum bonctani 

elváltozása kíséretében észleltek rohamokban jelentkező lég-

szomjat, főleg az alvás idején. RICKER a phosgen-gázzal mér-

gezetteknél látott miliaris vérzéseket az agyban. A corpus stri-

atum mint a vegetatív idegrendszer magasabb központja, ily 

módon bonctanilag bizonyíthatóan fontos szerepet játszanék a 

dyspnoes rohamok, az érmozgató beidegzés stb. szempontjá-

ból. S miután az éjszaka a vegetatív idegrendszer birodalma, 

könnyen volna érthető a rohamoknak főleg éjjel való megje-

lenése. 

A tüdőben jelentkező elváltozások s a kisérő tüneteket 

illetőleg a vér CO_- és Ch feszülésére vonatkozólag számos 

vizsgálat végeztetett. PFLÜGER, WINTERSTEIN, KRAUS, HALDANE, 

PORGES, HASSELBACH, MÜNZER, SCHADE stb. v izsgálata i szerint a 

tüdőszellőztetés a vér H-ion concentratiojától függ, magában 

a légzőközpontban is. A H-ion concentratio fokozódása a lég-

zőközpontban a savi oldal felé való eltolódást jelent, amely 

dyspnoet váltana ki. A légszomj kétféle módon jöhetne létre: 

vagy a légzőközpontban keletkező savi anyagcsere termékek 

felhalmozódása révén, vagy a keringő vér fokozott H-ion con-

centratio utján. Vagy pedig COBET szerint még az az eshető-

ség is fennáll, hogy a légzőközpont szabályozná a vér H-ion 

concentratioját. STRAUB-MEYER vesebetegeknél, KRAUS asthma 

cardialésoknál, tüdővizenyőben szenvedőknél, etc. a vér acidi-

tási viszonyainak megváltozását találták. 

Az elmondottakból az asthma cardiale pathogenesisére 

vonatkozólag minden irányban kielégítő következtetést levonni 

nem lehet. Az ujabb vizsgálatok értékes adatokkal gazdagí-

tották e téren ismereteinket, azonban a kérdés megoldásához 

nem vezettek. 
* * * 

1924. junius 5-én számoltam be a vegetatív idegrendszerre 

irányuló vizsgálatokról. A vizsgálatok célja egyfelől tapasztala-

tok gyűjtése volt, másfelől annak eldöntésére irányult, vájjon 

az eddig alkalmazott physicalis és pharmakologiás vizsgálati 

eljárások a sympathicus és parasympathicus rendszer elkülö-
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nitésére alkalmasak-e. Lehet-e, szabad-e a különböző vizsgá-

lati módszerekkel kapott eredményekre építeni. S ha igen, váj-

jon ulcus ventriculi, cholelithiasis, asthma bronchiale, az egyes 

szívbántalmaknál stb. az egyes megbetegedések pathogenesi-

sére támogató adatokat kaphatunk'e, különösen az aorta meg-

betegedéseknél. Miután ezen vizsgálatok részben bevezetőül 

szolgáltak volna a dispnoe, az asthma cardiale kérdésének 

behatóbb tanulmányozására. 

E vizsgálatok, sajnos egységes eredményt nem szolgáltat-

tak, amennyiben a különböző vizsgálati eljárások egyugyan-

azon egyénen is különböző eredménnyel jártak. Messzebbmenő 

következtetés az adatokból levonható nem volt. 

Egyes vizsgálatok, mint az aortások vérnyomós görbéjé-

nek változása adrenalinra DRESEL értelmében 10 vizsgált eset-

ben eggyező eredményt mutatott, amely DRESEL s azóta KYLIN 

s mások utánvizsgálatai alapján vagotoniás jellegűnek fogható 

fel. A többi vizsgálati eljárás nem végződött az előbbenivel 

mindenben egyezően. Természetesen nem célom a részletek 

kiragadása és megismétlése. Csupán erre az egy tényre akar-

tam a figyelmet felhívni. 

Amint jeleztem ezek képezték volna a kiinduló pontot. 

Ezek kiegészítését célozták a további vizsgálatok. Ezeket főleg 

lueses alapon fennálló aorta megbetegedésben szenvedőknél 

végeztem, kiknél asthma cardialés tünetek voltak észlelhetők. 

Összehasonlítás s a kapott adatok biztosabb értékesithetése 

szempontjából más, részben dyspnoeval járó megbetegedésben 

szenvedőkre is kiterjesztettem a vizsgálatokat. 

A vizsgálatokat a rohamot megelőző időben, nappal vé-

geztem. Meggyőződést óhajtván szerezni arról, hogy vájjon a 

vérmennyiség az esti órákig, a rohamok jelentkezéséig, felhí-

gulást mutat-e, vagy sem. Erre durva módszert választottam. 

A vörös vértestek számának és a vérfesték százalékos értéké-

nek napszakonkénti meghatározását, melyből hozzávetőlegesen 

a vér esetleges felhígulására vagy besürüsödésére következ-

tetni lehet. E módszer kiegészítéseként a folyadék felvételt kor-

látoztam és ellenőriztem; a beteg a vizsgalat napján csak 

800—1000 ccm. cukrozott teát kapott. A 24 óra alatt elválasz-

tott vizelet mennyiségét összegyűjtöttük. Figyelemmel kisértük 

továbbá a verőérlökés, légzés, vérnyomás napszakonkénti in-

gadozását. Továbbá annak eldöntésére, hogy mérgező anya-
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gok a dyspnoes rohamok kiváltásában szerepelnek-e, az egyéb 

vizsgálatokkal egyidőben a vérmaradék nitrogénjét is megha-

tároztam. Összesen 17 betegnél végeztem vizsgálatot. Ezek kö-

zül 8 szenvedett lueses eredésü aorta insufficientiában, 1 bi-

cuspidalis insufficientiában, 2 myodegeneratio cordisban, 1 

pneumonia crouposában, 1 asthma bronchialéban, 1 bronchi-

ektasiában, 2 nephritis chronicában, 1 tumor cerebriben. Eggye-

seknél több ízben végeztem vizsgálatot a rohamok, incompen-

satios állapot megszűnése után is. 
* * 

* 

A vizsgálati eredmények és az észlelés alatt állók kór-
történeti adatai röviden a következőkben foglalhatók össze: 
I. G. G. 40 éves, cukrász. Insuff. aortae c. stenosi. Betegsége 5 hónappal a 

klinikára való bejövetele előtt kezdődött. Akkor valami munkában 
annyira kimerült, hogy utána összeesett. Ez időtől kezdve gyengülni 
kezdett. 3 hét előtt vette észre, hogy, ha lehajol, többet jár, vagy lép-
csőn megy fel, elfogy a lélegzete. Alacsonyan feküdni nem tud, mert 
fullad. Ezek a tünetek azóta fokozódnak. Sokat köhög. Gyakran olyan 
heves szívdobogása és szívtáji fájdalma jelentkezik, hogy az ágyból fel 
kell kelnie. Lába megdagadva nem volt. 

Vizenyő nincsen. Csaknem állandóan ülő helyzetet foglal el ágyában s emel-
lett is beszéd közben feltűnik, mennyire nehezen légzik. Tüdők felett 
diffuse érdes légzés hallható száraz szörtyzörejekkel. Nagyfokú lég-
szomj. A szívtáj elődomborodik; csucslökés az V. bordaközben a 
bimbóvonalon kivül egy harántujjal. Abs, szívtompulat jobbra a szegy-
csont közepéig, balfelé a szívcsucslökés helyéig terjed. A szívcsucson, 
nagyerek felett elmosódott systolés hang, diastolés zörej hallható. A 
punct. max. az aorta felett. Verőérlökés szapora, 116, feszes, nehezen 
elnyomható, ritkán arythmiás. A vérnyomás 178/85 RR. A máj 4 ujjal 
haladja meg a bordaivet. A léptompulat a VIII. bordán kezdődik s a 
bordaivet túlhaladja. Vizeletben nagyon sok fehérje ; üledékében hyalin 
hengerek, néhány fehér vérsejt, kilúgozott vörös vértest, Wassermann 
r. H—|—|—(- positiv. Étrend : tej, tejes kása, krumpli pép, kenyér. Th.: 
Digiclarin. 

XI. 10—15. Nappal, de kölönösen éjjel többször ismétlődő fulladásos roha-
mok. 15, d. e. 8 órától 16 d. e. 8-ig 900 ccm. cukrozott teát fogyaszt. 
A 24 órai vizelet mennyiség 600 ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék: 371 C. 36 8 37 2 C. 
Érlökés: 96 94 100 
Légzés: 22 20 17 
Vérnyomás: 164 158 148 
Maradék N.: 42 mg. °/o 36 mg. % 34 mg. % 

Két heti digitális kura, valamint az esténként nyújtott hypnotikumra állapota 
lényegesen javult, nehéz légzése, fulladása megszűnt. Tüdők felett ke-
vesebb kóros lelet. Szívműködés gyérebb, szabályos. 

XI. 30. d. e. 8 órától XII. 1. d. e. 8-ig 900 ccm. teát ivott csupán s ez idő 
alatt 1000 ccm. vizeletet választott el. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D u. 8 óra. 

Hőmérsék: 365 C. 368 C. 371 C. 
Érlökés: 84 82 84 
Légzés: 32 32 28 
Vérnyomás: 120 114 116 
Maradék N.: 54 40 42 
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Állapota lényeges javulást mutat a klinikán való további benntartózkodása 
alatt s javultan távozik. 

III. 16. Az első felvételkori panaszokkal és állapottal klinikára újból felvéte-
tett. Mint első alkalommal, a bejövetel idején, most is főleg éjjeli he-
ves légszomjjal járó rohamokról panaszol. III. 18. d. e. 8 órától 19. d. 
e. 8-ig összesen 1000 ccm. teát fogyaszt. Ez különben a Karell kura 
2-ik napján. Az elválasztott vizelet mennyisége 1000 ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék: 370 36'8 36 1 
Légzés: 32 30 28 
Erlökés: 100 94 90 
Vérnyomás: 132 130 132 
Vörösvértest: 3,980.000 4,160.000 4 280 000 
Vérfesték: 70 72 ' 78 
Fehérvérsejt: 13.000 10.200 10 200 
Maradék N.: 21 21 21 
A légzése dyspnoeja fokozódik, melyek ugy éjjel, mint nappal kinzó fulladá-

sos rohamokkal járnak. Időnként tachycardiás rohamok is jelentkeznek. 
A vizenyő fokozódik, az arcon, mellen is kimutatható. IV. 7. d. e. 8 
órától 8-ikán 8-ig 1000 ccm. teát iszik a beteg. Ez idő alatti vizelet 
mennyiség 800 ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék: 360 360 36 1 
Erlökés: 98 102 98 
Légzés: 34 30 26 
Vérnyomás: 145 150 140 
Vörösvértest: 4,500.000 4,160.000 4 770 000 
Vérfesték: 75 77 76 
Fehérvérsejt: 9.400 9.400 12.500 
Maradék N.: 56 58 56 

A beteg állapota eleinte kissé javul, majd később az incompensatiós tünetek 
fokozódásához psychoticus jelenségek társultak s a beteg exitált. 

Az incompensatiós és compensatiós állapotokban végzett vizsgálatoknál az 
érlökés, légzés az állapotnak megfelelő percenkénti számokat mutatnak. 
A vérnyomás az incompensatiós állapotban estig csökkenő jelleget mu-
tat. A vörösvértestek száma estig emelkedik, úgyszintén a vérfesték 
százalékos értéke is. A maradék nitrogén mgr. % értéke 3 esetben 
alacsonyabb illetve normális értékeket mutatott. Csak az utolsó vizsgá-
latnál, mikor a betegnek általános- vizenyője volt, voltak normális fe-
letti maradék nitrogén értékei. 

II. F. P. 63 éves, ny. járásbirósági irnok Dg. Insuff. aortae. 2 éve esténként 
erősen fullad. Majd az alsó végtagjai dagadni kezdtek, mely dagadás 
reggelre, fekvés után elmúlt. 3 hónapig tartott ez az állapot. Utána jól 
érezte magát. 1924. novemberében újból megbetegedett hasonló tüne-
tek között. Éjjel annyira nyugtalan volt, hogy feküdni egyáltalán nem 
tudott s csak fennüléskor enyhültek némileg nehéz légzése, szívtáji 
nyugtalan érzése. 1925. januárjában a szentesi közkórházban gyógy-
kezelték, honnan javultan távozott. Majd újból fulladás, nehéz légzés, 
dagadás miatt a klinikára véteti fel magát. 

Az alszárakon kisfokú vizenyő. Egyenlőtlen, fénymerev pupillák Alig kivált-
ható patellaris reflexek. Emphysemás mellkas. Tüdők felett diffuse 
érdes légzés hallható, kevés száraz szörtyzörejjel. Sokat kohog; keves, 
részben savós, részben SZ ÍVÓS , tapadós, üvegszerüen áttetsző es vör-
henyes részekből álló köpet. A szívtáj kissé elődomborodik ; szívcsucs-
lökés az V. bordaközben, a bimbóvonalon kivül tapintható, emelő jel-
jellegü. Ékalaku, balra megnagyobbodott szívtompulat. Az aorta feletti 
punctum maximummal durva diastolés és finomabb, rövidebb systolés 
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zörej. Peckelő érlökés, percenkénti száma 90. Peripheriás érfalak me-
revek, kanyargós lefutásuak. A máj alsó széle egy ujjal a bordaiv 
alatt tapintható. A máj tapintásra érzékeny. Vérnyomás 185 RR. Vize-
letben sok fehérje. Röntgen átvilágításnál balra hatalmasan megna-
gyobbodott bal kamra. Wassermann reactio : -|—|—|—f- positiv. Th. ágy-
nyugalom, Karell kura. 

III. 10. A bejövetel napján, a következő reggelre virradó éjszakán át keveset 
aludt. Fulladt, légzése nehéz volt, sokat köhögött. III. 11. Egész nap 
csak 800 ccm. cukrozott teát fogyasztott. A 24 órai elválasztott vizelet 
mennyisége 900 ccm. volt. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék : 36*9 36*8 37.3 
Érlökés : 72 84 84 
Légzés: 26 30 36 
Vérnyomós : 268 190 185 
Vörösvértest: 4,120.000 3,980.000 3,360.000 
Vérfesték: 75 78 73 
Maradék N.: 30 30 30 

A következő napokon éjjelre néhány csepp morph. hydrochl.-t kap. Elég nyu-
godtan alszik. 4—5 nap múlva a vizenyő eltűnt. S a 6. napon alacso-
nyabban fekve sem jelentkezik nehéz légzése. V. 11-én javultan tá-
vozik. 

IX. 10-én újra felvételre jelentkezik. 2 hét óta lóba újra megdagadt. Fullad. 
Nehezen légzik, köhög. Ezek miatt éjjel sem tud nyugodni. A beteg-
vizsgálat az előző felvétellel megközelitőleg egyező leletet szolgáltatott. 
2 hét alatt az incompensatios tünetek részben visszafejlődtek. Az éj-
szakái nyugodtabbak, fulladásos rohamok nem jelentkeznek. Ujabb 2 
hét múlva már alacsonyabban is tud feküdni, az ágyat Vs órára el-
hagyhatja. 10. 5. 2 h órai fennülés utón sem jelentkezett alszár-
vizenyő, etc. 

10. 6. Az első alkalommal végzett vizsgálatokat megismételtük. 600 ccm. teát 
kapott. 24 óra alatt 1400 ccm. vizeletet választott ki. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék: 36*3 36'4 36*5 
Légzés: 24 28 24 
Érlökés: 56 54 50 
Vérnyomós: 180 184 195 
Vörösvértest: 4,160.000 4,020.000 3,880.000 
Vérfesték: 85 82 69 
Maradék N. : 58 56 56 
Az incompensatió idején és a Digiclarin hatásra compensólt szívműködés 

idején végzett vizsgálatok az érlökés és légzés tekintetében a megfe-
lelő viszonyt mutatják. A vérnyomós a compensatio állapotában 
alacsonyabb értékeket szolgáltatott, Incompensatios állapotban estig 
nyomóssülyedés volt észlelhető. A vörös vértestek száma mindkét 
esetben estig csökkenést mutatott, úgyszintén a vérfesték százaléka 
is. A maradék N. az incomp. idején normális középértékeket a 
compensatiókor végzett vizsgálatnál a normális felső határán állókat 
szolgáltatott. 

111. Sch. A. 51 éves zsibárus neje, Dg. Insuff. aortae 3 éve szívdobogósa van. 
Eleinte a szívdobogós ellenére dolgát végezni tudta. 6 hó óta szívdo-
bogása gyakrabban jelentkezik, ha többet dolgozott, fulladni kezdett. 
2 hó előtt óta éjjelente fulladásra ébredt. Úgyszintén étkezés utón is 
voltak fulladásai, nehéz légzése. E rohamokban jelentkező fulladások 
azután elmaradtak. Utóbbi időben állandóan nehéz légzése van, so-
kat köhög. 

Az alsó végtagokon kisfokú vizenyő. Fénymerev egyenlőtlen pupillák. Szív-
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Hőmérsék : 
Érlökés : 
Légzés: 
Vérnyomás : 
Vörösvértest: 
Vérfesték : 
Maradék N. : 

csúcslökés az 5. bordaközben a mellső hónaljvonaltól 1 ujjnyira befelé 
tapintható. A szívtompulat főleg balfelé megnagyobbodott. A szíven 
nagy erek felett systolés és diastolés zörej, melynek punktum maxi-
muma az aorta felett van. Durozier f. tünet. Érlökés peckelő, rythmi-
kus. A tüdők felett érdes légzés; 46 légzés percenként. Máj 1 ujjal a 
bordaiv alatt tapintható. Vizeletben sok fehérje; üledékben sok hyalin 
henger, sok fehér vérsejt és kilúgozott vörösvértest. Röntgen átvilágí-
tásnál jobbra-balra hatalmasan megnagyobbodott szív. Aorta feltűnően 
tág. Wassermann r. +-j—1~É pozitiv. Th. : ágynyugalom, Karell kura. 

17. Fullad, különösen este és éjjel. Csak 800 ccm. cukrozott teát fogyasz-
tott. A 24 órai elválasztott vizelet mennyisége 600 ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

367 370 373 
112 126 118 
42 32 34 

180 185 185 
5,400.000 4,300.000 4,100.000 

83 80 86 
26 26 26 

Az érlökés, a légzés az incompensatiós tüneteknek megfelelően szaporák. A 
vérnyomás magas, alig mutat ingadozást. A vörös vértestek száma es-
tig csökkenő értékeket adott. A maradék nitrogén mind a három alka-
lommal egyező alacsony értéket szolgáltatott. 

IV. T. K. 49 éves, zenész. Dg. Insuff. aortae 2 év előtt a kávéházban, muzsi-
kálás közben fulladásos roham lepte meg, mely órákig eltartott. Az-
előtt soha semmi komolyabb baja nem volt. A kávéházból a kórházba 
vitték (Makón) ahol néhány napig maradt, onnan kijőve 4 hónapig 
teljesen jól érezte magát. Akkor ismét fulladásos rohamok jelentkeztek 
melyek egyre sűrűbben látogatták meg. A rohamok előtt fél órával bal 
vállában szúró fájdalmak jelentkeztek, melyekhez zsibbadás érzése 
csatlakozott. Majd az erős légszomj kezdődött, amellyel azt hitte, hogy 
meg kell fulladnia ; nagyfokú izzadás lepte meg ilyenkor. Egy hétig is-
mét kórházban feküdt, mely idő után 3 hónapi rohammentes időszak 
következett. Ekkor újból jelentkeztek, esetleg naponta kétszer is. Már-
cius óta csak néhányszor volt fulladásos rohama. Szept. óta nehéz a 
légzése, az éjszakákat azóta az asztal mellett ülve tölti el. Ez idő óta 
lába többször megdagadt, mely reggelre fekvés után eltűnt. 

Az alszárakon, lábfejeken vizenyő. Orthopnoe. Emphysemás mellkas, tüdő-
határok mélyebben, tüdőszerte sípolás-búgás. Sokat köhög, sok nyákos-
habos köpete van. Légzés : 34. Szívcsúcslökés nem tapintható. A tüdő-
tágulat miatt a normális nagyságot alig haladja meg, főleg balfelé a 
bimbóvonalig. A szíven, nagy ereken systolés-diastolés zörej, melynek 
punct. maximuma az aorta fölé esik. Peckelő érlökés. Szívműködés 
szabályos. Durozier, Quincke tünet. Máj a bordaiv alatt 3 ujjnyira ta-
pintható. Vizeletben kevés fehérje. Wasszermann r. H I I r pozitiv. 

XII. 9. d. e. 8 órától XII. 10. d. e. 8 óráig csak 1000 ccm. cukrozott teát fo-
gyasztott. A vizelet mennyisége ez idő alatt 500 ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

364 367 37 1 
88 86 90 
32 28 30 

140 135 130 
22 32 32 

klinikán nyugtalanul tölti el. Nehéz légzés, fulladásos 

Hőmérsék : 
Érlökés : 
Légzés: 
Vérnyomás : 
Maradék N. : 
Az első éjszakákat a 
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rohamok miatt még az ágyban ülve sem tud maradm. Kesobb mor-
phin cseppek, valamint Digiclarin hatásra a nehez legzes, fulladas ér-
zésé csökken s az ágyában magasra polcoltan marad ejszakara is. 
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Az érlökés, légzés szám magasabb a rendesnél. Estig a vérnyomás sülyedt. 
A maradék N. értékek állandóan alacsonyak. 

V. M. A. 62 éves, nyug. városi végrehajtó neje. Dg. Insuff. aortae 4 éve be-
teg. Azóta gyakran szédül, hamar fárad. Időnként fulladásos roham 
lepi meg. 1924. dec.-ben hirtelen erős fulladásos rohamok lepték meg. 
Ezek a rohamok főleg éjjel jelentkeznek, ugy hogy az egész éjjelt fenn-
ülve kell ilyenkor töltenie. Lábai megdagadva nem voltak. 

Orthopnoé. Tüdők felett érdes légzés. Szívcsúcslökés a VI. bordaközben a 
mellső hónaljvonaltól befelé 2 ujjnyira. Alig érezhető. Az abszolút szív-
tompulat a IV. bordán kezdődik, jobbfelé a bal szegyszélig ér. Szíven, 
nagy erek felett systolés és diastolés zörej hallható, melynek punct. 
max. az aorta felett van. Peckelő érlökés. A máj alsó széle 2 ujjal a 
bordaiv alatt tapintható. Vizeletben : 0. Röntgen átvilágításnál aorta ty-
pusu szív. Wassermanrt r. -j—|—|—(- pozitiv. 

II. 3. Éjjel többször fulladásos roham. II. 4. d. e. 8 órától II. 5. d. e. 8 óráig 
1200 ccm. cukrozott teát iszik csak a beteg. Ez idő alatti vizelet meny-
nyiség 700 ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék: 36'4 367 369 
Érlökés: 90 96 84 
Légzés: 30 30 22 
Vérnyomás: 150 153 152 
Vörösvértest: 5,000.000 5,200.000 4,400.000 
Vérfesték: 98 100 100 
Maradék N.: 30 34 34 
Az érlökés, légzés, vérnyomás állandóan magasabb a rendesnél. A vörös-

vértestek száma estére megkevesbedett, a vérfesték kissé megnöveke-
dett. A maradék N. mindhárom esetben alacsony értékeket mutatott. 

VI. P. M. 34 éves, vasöntő segéd. Dg. Insuff. aortae 1904 óta, különösen erő-
sebb mozgásnál szívdobogása van. 1924. febr.-ban egy hétig tartó 
szívdobogása, fulladása miatt ágyban fekvő beteg volt. Ezután bár 
szívdobogása, időnkénti fulladása megmaradt, két hét előttig nehéz 
testi munkáját végezte. 2 hét előtt ágyba került. Munka közben fullad, 
állandóan nehéz légzése volt, lába alszára megdagadt. Dagadtsága 
fekvésre csaknem elmúlt. Körülbelül 1 hó óta nehéz légzése, fulladása 
közben köhögési rohamai vannak. Meglehetős sokat köp. Köpetében 
azóta véres csikókat lát. 

Vizenyője nincsen. Tüdők felett diffuse érdes légzés hallható, száraz és ned-
ves szörtyzörejekkel. Kevés köpet, mely erősen tapadós, üvegszerü, 
benne finom rozsdabarna szemcsék. A szívcsúcslökés a bimbóvonalon 
kivül a VI. bordaközben mintegy 3 ujjhegynyi terjedelmű, emelő jellegű. 
Az abszolút szívtompulat bal felé megnagyobbodott. Az egész szív fe-
lett durva systolés-diastolés zörej hallható, melynek punct. max. az 
aorta felett. Pulzus celer et altus. Szívműködés szabályos. Durozier, 
Quincke tünet. A máj 4 ujjnyival a bordaiv alatt érezhető. Vizeletben 
kevés fehérje. Wassermann r. -|—(-"I—h pozitiv. 

Bennfekvése alatt éjjelente gyakran voltak fulladásos rohamai. Digitális ké-
szítményt kapott. Időnként véres köpet. Köpetben nagyon sok szívbaj 
sejt. Berlini-kék próba pozitiv. Étrendje tej, tejes kávé, burgonya pép, 
kása. XI. 17. d. e. 8 órától XI. 18. d. e. 8 óráig 1000 ccm. teát fogyasz-
tott. A 24 óra alatt elválasztott vizelet mennyisége 700 ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra, 

Hőmérsék: 36 5 37"0 37 2 
Érlökés: 88 100 100 
Légzés: 22 26 24 
Vérnyomás: 115 130 140 
Maradék N.: 72 44 38 
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Az érlökés és légzés szaporább, a vérnyomás estig 25 Hg. mm. nyomás nö-
vekedést mutat. A maradék N. a reggeli normális feletti értékről estig 
normalisra sülyedt. 

VII. V. L. 55 éves, kerékgyártó. Dg. Insuff. aortae 13 hónapja beteg. Munka-
közben nehéz légzése, fulladása jelentkezett. Mult év márc.-ban mind-
két lába dagadni kezdett. Pár nap alatt az arc kivételével az egész 
teste megdagadt. Két izben 4—4 hétig feküdt kórházban. Első izben 
dagadtsága megszűnt, de három nap múlva újból oedemás lett s fel-
vétette magát megint a kórházba. a mult év jul. óta többé-kevésbbé 
mindig dagadt. 8 hó óta dolgozni nem tud, 20 év előtt luese volt. 
Ezelőtt 8 hónappal a farizomzatába 10 injekciót kapott. 

A test, alsóvégtagok bőre vizenyős. Az arcbőre kisfokban. Pupillák egyenlőt-
lenek, fényre nem reagálnak. Patellaris reflexek nem válthatók ki. 
Brach-Romberg tünet, ataxia nincs. Emphysemás mellkas. Szívcsúcs-
lökés a VI. bordaközben, a mellső hónaljvonalban, koronányi terje-
delmű, emelő jellegű. Balfelé megnagyobbodott szívtompulat. Aorta 
felett diastolés zörej. Tüdőszerte érdes légzés, hátul-alól igen sok, 
apró, száraz nem consonáló szörtyzörej. Keveset köhög. Köpete nyá-
kos, savós. Ascites. Máj 3 ujjal a bordaiv alatt tapintható. Vizeletben 
kevés fehérje. 

Urobilinogen pozitív. Wassermann r. -|—1—]—}- pozitív. 
I. 13. Éjjel fulladásos roham miatt nem tudott aludni. A nehéz légzés ki-

sebb-nagyobb mértékben egész napon át megmaradt. I. 14. Fulladása, 
nehéz légzése van, d. u. sokat köhög, habos-savós köpetet űrit. I. 15. 
Fullad, nehezen légzik, tüdők felett számos kevert hólyagu nedves 
szörtyzörej; hig. erősen habos, savós-véres köpet. I. 16. Hidegrázás; 
hőmérsék: 39'7 C. I. 17 ; Orrvérzés, tüdőkön, mint előző napon ; sokat 
köhög, savós-vörhenyes, majd szilvalészerü köpet. Th.: Diuretin. I. 18. 
Orrvérzés. Tüdők felett, főleg hátul-oldalt számos nedves szörtyzörej. 
Sokat köhög. Kissé vöröses-barna, nyákos, különálló csomókat tartal-
mazó, köpet. A diuresis megindul. I. 19. Orrvérzés. Tüdők felett keve-
sebb szörcsölés, köpete nyákos-savós. Továbbiakban a tüdőstatus vál-
tozatlanul áll fenn, éjjeli fulladásai, nehéz légzése a diuresis megindu-
lásáig sem szűnt nyugtató szerek nyújtására sem. 

II. 3. 8 órától II. 4. 8 óráig 800 ccm. cukrozott teát iszik csupán. A 24 órai 
vizelet mennyisége 1400 ccm. 

D. u. 8 óra. 
365 
88 
26 

140 
4,400.00 

70 
16 

Az érlökés, légzés száma, valamint a maradék N. értéke alig kis ingadozást 
mutattak. A vérnyomás estig kis fokban növekedett; a vörösvértestek 
száma és a vérfesték százaléka estig sülyedt. 

VIII. B. J. 38 éves. máv. kalauz. Dg. Insuff. aortae 15 év előtt luese volt. 
Azt megfelő módon kezeltette. 1 év előtt köhögni, fulladni kezdett. 
Akkor kezelő orvosa szívbillentyű bántalmat állapított meg naia Ve-
rét megvizsgálta s az + + + pozitív Wassermann reactiot adott Ez 
alapon erélyes antilueticus kúrát foganatosítottak nala. 2 ízben b—0 
Neosalvarsan injectiót kapott; erre állapota folyton rosszabbodott A 
második kura után csak ülő helyzetben tudott fulladasa miatt aludni 
Bokái megdagadva nem voltak. Majd a harmadik Neosalvarsan kurat 
megkezdi; fulladása fokozódik, fulladásos rohamai gyakonabbak. Egy 
hó óta véres a köpete. 

Oedemája nincsen. Tüdők felett diffuse érdes légzés hallható. A szívcsucs-
9 

D. e. 8 óra. 12 óra. 

Hőmérsék : 36-2 366 
Érlökés : 78 86 
Légzés: 24 22 
Vérnyomás : 130 160 
Vörösvértest: 5,200.000 4,500.000 
Vérfesték : 74 74 
Maradék N. : 17 17 
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lökés a IV. bal bordaközben a bimbóvonalon kivül tapintható, emelő 
jellegű. Az absolut szívtompulat balfelé megnagyobbodott. A szív és 
nagy erek felett systolés hang és hosszú, kaparó jellegű, diastolés zö-
rej. melynek punct. maximuma az aorta felett van. Az érlökés nagy 
hullámu, gyors, perc. 90. Máj, lép nem tapintható. Vizeletben : 0. Was-
sermann : 0. Javultan távozik. Egy év múlva újból felvétetik a klini-
kára. Állapota künnléte alatt napról-napra rosszabbodott. Kimenetele 
óta dolgozni nem tudott. Utóbb nehéz légzése fokozódni kezdett, éj-
szaka felriadt, hogy fullad, szívdobogása erősebb lett. Majd a bokái is 
megdagadtak. Állapota az előbbenitől az incompensatiós tünetek meg-
jelenésében különbözik. Bennléte alatt éjjel-nappal orthopnoeban, ful-
lad ; éjszaka oly heves dyspnoes rohamok, hogy az ágyból ki kell 
ugrania. Ez az állapot digitális készítményekre sem javul. X. 7. d. e. 
8 órától X. 8. d. e. 8 óráig 1400 ccm. teát iszik. A 24 óra alatt elvá-
lasztott vizelet mennyisége 500 ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék: 36'5 36'5 36'8 
Érlökés: 104 102 94 
Légzés: 18 30 26 
Vérnvomós: 180 190 180 
Vörösvértest: 4,150.000 4,900.000 5,040.000 
Fehérvérsejt: 6.200 5.800 6.100 
Vérfesték: 98 98 95 
Maradék N.: 21 25 18 

A beteg állapota folyton rosszabbodott, az incompensatiós tünetek fokozódtak 
s X. 23-án exitólt. 

Az érlökés, légzés percenkénti száma az incompensatiós tüneteknek megfe-
lelőleg szaporább. A vérnyomás majdnem állandóan azonos magas 
értékeket szolgáltatott. A vörösvértestek száma estig emelkedést, a 
vérfesték százaléka sülyedést mutat. A maradék nitrogén mindhárom 
esetben alacsony. 

IX. Z. I.-né. 39 éves, napszámos neje. Dg. Insufficientia bicuspidalis cum 
stenosi. 10 év óta szívdobogóst érez. 2 év előtt lábai megdagadtak, 
nehéz légzése volt s incompensalt állapotban felvétetett a klinikára. 

Alszárakon térdig vizenyő. Orthopnoe. Ajkak, orr, orcák erősen kékes-szeder-
jes szinüek, a légzésben a légzési segédizmok részt vesznek. Tüdők 
felett diffuse érdes légzés száraz és nedves szörtyzörejekkel, főleg hó-
tul-alól. A szívtáj kissé elődomborodik ; a szívcsúcslökés az V. és VI. 
bordaközben elterülten, a mellső hónaljvonalban tapintható. Abs. szív-
tompulat jobbfelé a sternumjobb széléig, felfelé a III. borda felső szé-
léig, kifelé a szívcsúcslökés helyéig ér. A szívcsúcson durva systolés 
s fuvó jellegű diastolés zörej hallható. A pulmonalis II erősen ékelt. 
Nagyon arithmiás szívműködés; inaequalis, irreguláris, könnyen el-
nyomható érlökés. Pulsus deficit. A máj 3 ujjal a bordaiv alatt tapint-
ható. Hasban szabad folyadék. Vizeletben kevés fehérje. Wassermann 
reactio : H—|—|—b pozitiv. Jelenleg incompensatiós állapotban harmad-
szor fekszik a klinikán. 

II. 20. d. e. 8 órától II. 21. d. e. 8 óráig 800 ccm. cukrozott teát fogyaszt. A 
24 órai vizelet mennyisége 400 ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék : 360 36*4 36*7 
Érlökés : 60 58 52 
Légzés: 28 30 24 
Vérnyomós : 120 125 110 
Vörösvértest : 5,000.000 6,800.000 7,000.000 
Vérfesték : 110 130 93 
Fehérvérsejt: 5.800 4.800 8.200 
Maradék N.: 



131 

Az érlokés, légzés, vérnyomás érteke estig csökkenést mutatnak. A vörösvér-
testek száma estig emelkedik, a vérfesték százaléka csökken. 

X. F. F. 69 éves,, földmives. Dg. Myodeg. cordis. Öt éve vannak fulladásos 
rohamai. Öt hó óta állandóan nehéz a légzése. Kb. egy éve felhagyott 
a dohányzással, ivással a fulladás fokozódása miatt. Öt éve köhög, de 
kevés köpete van. 

Az alszárakon vizenyő. Emphysemás mellkas. Lejjebb levő tüdőhatárok. 
Tüdőszerte kevert hólyagu, száraz és nedves, nem csengő szörtyzöre-
jek, melyek az alaplégzést fedik. Légzés: 26. Bordaközök légzésnél 
erősen behúzódnak. Higan folyó, habos-nyákos köpet. Absolut szív-
tompulat megkissebbedett. Szívhangok tiszták, gyengén hallhatók. Ér-
lökés szabályos. Máj nem tapintható. Vizeletben kevés fehérje. Urobili-
nogen reakció erősen pozitív. Wassermann reactio : 0. 

II. 17. d. e. 8 órától II. 18. d. e. 8 óráig 800 ccm. cukrozott teát fogyaszt; a 
24 órai vizelet mennyiség 2000 ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék : 364 365 362 
Érlökés : 7o 72 70 
Légzés: 26 24 26 
Vérnyomás : 135 130 130 
Vörösvértest: 4,200.000 4,200.00 4,000.000 
Vérfesték : 75 77 78 
Maradék N.: 64 52 88 

Az érlökés, légzés, vérnyomás a napszakonkénti vizsgálatnál majdnem egyező 
adatokat eredményezett. A vörösvértestek száma estig sülyedést, a vér-
festék százaléka emelkedést mutatott. A maradék nitrogén értékek a 
normális határ felett állanak. 

XI. K. J. 69 éves, községi végrehajtó. Dg. Myodeg. cordis. 3 hó óta veszi észre, 
hogy járáskor, különösen lépcsőkön, légzése igen nehézzé vált. Szívtájon 
fájdalom lépett fel, mely a bal karjába sugárzott ki ujja hegyéig, annyira, 
hogy balkeze egészen elzsibbadt. Betegsége 3 hét előtt súlyosbodott, mikor 
is a fenti tünetek roham alakjában jelentkeztek. E rohamok naponta egy-
kétszer jelentkeztek igen erős fulladással s szívtáji fájdalommal. A fáj-
dalom nem volt nagyfokú, szorongás, félelmi érzés nem kisérte. 

Mindkét alszár vizenyős. Orthopnoe, nagyfokban nehezített légzés, a légzési 
segédizmok intenziv igénybevételével. Emphysemás mellkas; jobb 
tüdőhatár egy ujjal lejebb. Jobb tüdő felett dobos kopogtatási hang. 
Bal oldalt hátul a VII. bordától kezdve tompulat, mely a lép tompu-
lattal összefolyik. A tüdők felett érdes légzés hallatszik száraz szörty-
zörejekkel. A fent leirt tompulat fe'lett hörgi légzés. Az abs. szívtompu-
lat minden irányban megnagyobbodott. Szív és nagy ér hangok tisz-
ták, tompák. Érlökés 104. A máj megnagyobbodott, jól tapintható. Vi-
zeletben fehérje. Urobilinogen reactió pozitív. 

I. 5. d. e. 8 órától I. 6. d. e. 8 óráig 930 ccm. cukros teát kap; a vizelet 
mennyisége 24 óra alatt 500 ccm. 

D. u. 8 óra. 
368 
108 
32 

140 
4,200.000 

82 
54 

aian, uyspnoes. narum nap n.u.va ^0DZOmj, nyugtalansággal, 
fulladással, félelmi érzéssel. Az ágyban feküdni magasan felpolcoltan 
sem tud. Részben az ágyban ülve, részben lábát az agyszelen lelo-
gatva ül. 

9* 

D. e. 8 óra. 12 óra. 

Hőmérsék : 368 37"1 
Érlökés : 110 104 
Légzés: 32 30 
Vérnyomás: 140 140 
Vörösvértest: 4,730.000 4,170.000 
Vérfesték: 81 82 
Maradék N.: 50 54 
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Az érlökés, légzés, a szívműködés elégtelenségének megfelelőleg szaporább. 
A vérnyomás mindhárom esetben ugyanazon, a rendesnél valamivel 
magasabb értékeket mutatott. A vörösvértestek száma estig kisfokban 
sülyedt; a vérfesték értékek állandóak voltak. A maradék nitrogén 
majdnem azonos értékekkel a normális felső határán találtatott. 

XII. Cs. N. 43 éves, müvirágkészitő neje. Dg. Asthma bronchiale. Betegsége 
1918. végén kezdődött. Ez időtől kezdve köhög. Éjjelente nehéz légzése 
van, időnként görcsös köhögés fogja el. Két hét előtt naponta többször, 
de különösen éjszaka, görcsös köhögési rohamok jelentkeztek nála ful-
ladással, ugy, hogy az éjszaka egy részét ágyon kivül ülve töltötte. 
Negyedik hónapban gravid. 

A tüdők felett dobos kopogtatási hang. Tüdőszerte érdes-sejtes légzés hall-
ható, száraz szörtyzörejekkel. Üvegszerü, szívós-tapadós köpet, mely-
ben Curshmann spirálisok és sok eosinophilus sejt. Szív és egyéb 
szervek részéről feltűnőbb eltérés nem észlelhető. Vizeletben : 0. 

XII. 5. d. e. 8 órától XII. 6. d. e. 8 óráig 1000 ccm. cukros teát fogyaszt. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék : 360 361 360 
Érlökés : 90 70 72 
Légzés: 22 22 24 
Vérnyomás: 105 90 95 
Vörösvértest: 3,500.000 3,200.000 3,400.000 
Vérfesték : 82 74 80 
Maradék N.: 36 28 24 

Az érlökés reggel szaporább, mint este. A légzés megfordítva este a legsza-
porább. A vérnyomás estig sülyedést mutatott. A vörösvértestek, vala-
mint a vérfesték százaléka estig minimálisán csökkent, úgyszintén ha-
sonló volt észlelhető a maradék nitrogén értékeknél is. 

XIII. K. I. 42 éves, kereskedő. Dg. Bronchiektasia. Bronchitis diffusa. Nephri-
tis chronica. 15—20 éve állandóan köhög. 2 év előtt hirtelen megda-
gadtak a lábai s emiatt ágyba került. Akkor heveny veselobot állapí-
tottak meg nála. 2 hétig ágyban feküdt s diaetát tartott. Ez év febr.-ban 
arca, lába újból megdagadt. Állapota javult, de rendbe nem jött. Estére 
mindig megduzzadt a lába. 2 hét óta pedig többet köhög. Nehéz a 
lélegzete, ha mozog, megy. 3 hét óta alacsonyan nem tud feküdni, 
mert akkor légszomja fokozódik. Évek óta nagy mennyiségű köpete 
van. Kb. 6 éve oly erős fejfájása van csaknem naponta, hogy 3—4 
migraenint kellett bevennie. Hányingere, szédülése, látászavara nin-
csen. A legutóbbi néhány napon a hajnali órákban nehéz légzése, ful-
ladássá fokozódott, fel kellet ülnie, de ezt sem szívdobogás, sem szo-
rongó érzés nem kisérte. 

Az arc, ajkak, kézujjai és a körmök erősen szederjes-kék szinüek. Alszára-
kon térdig vizenyő. Orthopnoe. Az arc duzzadt, pöffedt, rajta a 
cyanosis minden testmozgáskor fokozódik. A nyakon tág vénák, me-
lyek köhögésre, mozgásra még teltebbek lesznek. Jobb mellkasfél szű-
kebb. Jobb oldalt-hátul tompult dobos a kopogtatási hang, elől vala-
mivel élesebb. Bal oldalt éles a kopogtatási hang; tüdőhatárok mé-
lyebben. A bal bordaközök minden mély légvételkor erősen behúzód-
nak. Légzés nehezített. Jobb oldalt erősen érdes légzés hallható, nagy-
számú, kevert hólyagu, nedves, nem csengő és száraz szörtyzörejjel. 
Az abs. szívtompujat eltérést nem mutat. Szívhangok tiszták, szívmű-
ködés szabályos. Érlökés telt, feszes, 96. Nagyobb, jól tapintható, nyo-
másra érzékeny máj. Vizeletben sok fehérje. 1 °/oo Esbach szerint. Üle-
dékében kevés hyalin henger. Wassermann reakció 0. Röntgen átvilágí-
tásnál nagyobb szív. Jobb tüdő egészben árnyékolt, bal hilus tömött, 
terjedelmes. 



XII. 12. d. e. 8 órától XII. 13. d. e. 8 óráig csak 1200 ccm. cukrozott teát 
fogyaszt. Ez idő alatt 800 ccm. vizeletet választ el. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék: 368 37"4 373 
Éilökés: 96 102 102 
Légzés: 24 24 26 
Vérnyomás: 142 145 138 
Maradék N.: 34 32 30 
Az érlökés, légzés estig szaporábbá válik ; a vérnyomás, maradék nitrogén 

értékek pedig estig csökkenést mutatnak. 

XIV. F. J. 19 éves, földmives. Dg. Pneumonia crouposa. 2 nap előtt kirázta 
a hideg; azóta lázas, bal oldali oldalszúrásai vannak, köpete véres. 

Bal alsó lebeny területén tompulat; fölötte éles hörgi légzés, crepitatio. He-
ves dyspnoe, szapora, felületes légzés. Rozsdabarna köpet. Szív és 
egyéb szervek részéről különös eltérés nincsen. Szapora érlökés. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Érlökés: 108 128 108 
Légzés: 48 35 36 
Vérnyomás: 110 125 118 
Maradék N.: 20 20 18 
Érlökés, légzésszám mindhárom alkalommal magasabb volt. Vérnyomás estig 

valamivel emelkedett; a maradék nitrogén értékek alacsonyak voltak. 

XV. Z. L. 50 éves, kereskedő. Dg. Nephritis chronica. Mult év tavaszán ful-
ladni kezdett, erős szívdobogással kapcsolatban. Majd megdagadtak a 
lábai, de a duzzanatok reggelre eltűntek. Később azonban állandósul-
tak, 3 hónapig volt ekkor beteg. Csaknem minden nap hányt. A látása 
romlott. Azután dolgát újból kifogástalanul látta el. Márciusban lábai 
újból dagadni kezdtek. Nehezen légzett. Időnként rohamszerű fulla-
dásai jelentkeztek. Csak magasra polcolva tudott feküdni. Látása erő-
sen megromlott. Csaknem naponta hányik, fejfájása nincsen. 20 éves 
koréban izületi csúza volt. 20 éves korában luest aquirált. 

Kézhát. alsó végtagok vizenyősek. Látók egyenlőtlenek. Bracht-Romberg. 
Emphysemós mellkas. Jobb oldalt hátul a VIII. bordótól lefelé tompu-
lat. Bal alsó határ 2 ujjal a normális alatt. A tompulat felett távoli 
hörgi légzés. Egyebütt érdes légzés száraz és nedves szörtyzörejekkel, 
főleg a bal alsó lebeny felett. Légzés nehezített. Időnként erősebb ful-
ladósi érzéssel járó légszomj, mely miatt a betegnek fel kell ülnie. A 
szívcsúcslökés a VI. bordaközben 1 cm.-el a bimbóvonalon kivül ta-
pintható. Az abs. szívtompulat jobbfelé a szegycsont közepéig, felfelé 
a IV. borda alsó széléig ér. A szívcsúcson halk systolés zörej, diasto-
lés hang.-Aorta és pulmonalis II ékeltek. Szapora, feszes érlökés. Máj 
3 ujjnyira haladja tul a bordaivet, nyomósra érzékeny A lép alsó 
széle 2 ujjal a bordaiv alatt tapintható. Vizeletben sok fehérje ; Esbach 
szerint 1"5 °/oo. Üledékében sok hyalin és szemcsés henger, egv-^gy 
vesehómsejt. Röntgen átvilágításnál balra hatalmasan megnagyobbo-
dott szív. Wassermann reakció negatív. Szemfenéki lelet: retinitis 
albuminurica. 

Éjjel erős dispnoes roham. 

V. 23. d. e. 8 órától V. 24. d. e. 8 óráig csak 303 ccm. cukrozott teát iszik. 
A 24 órán ót elválasztott vizelet mennyisége 1100 ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék: 373 376 374 
Érlökés: 102 106 105 
Légzés: 30 26 24 
Vérnyomós: 265 265 
Vörösvértest: 4,240.000 4,700.000 4,390.000 
Vérfesték: 67 64 60 
Maradék N.: 60 52 38 
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V. 23. Gyakran fulladásos roham, különösen éjjel. V. 29. Lumbalis punctio : 
a liquor cerebrospinalis nagy nyomással folyik, kristálytiszta. Pándi: H— 
Nonne-Appelt: -{-. Wassermann reactio a liquorban : -|—{-. VI. 3. 
Exitus. 

Az érlökés állandóan szaporább; a légzés estig gyérebb. A vérnyomás estig 
emelkedést mutatott. A vörösvértestek száma három alkalommal való 
vizsgálatkor lényegesen nem tért el egymástól. A maradék nitrogén 
kissé normális feletti reggeli értékről estig lényeges sülyedést mu-
tatott. 

XVI. K. B.-né. 53 éves, férfiszabó neje. Dg. Tumor cerebri. 4—5 hete szűnni 
nem akaró fejfájós gyötri. A tarkótájról indul ki a fejfájós, ahonnan 
kisugárzó fájdalmak haladnak a fejtető, homlok, szemgödör felé. Lóz-
talan. Álmatlanságban szenved. 

A központi idegrendszer részéről feltűnőbb eltérés nem észlelhető. Kóros ref-
lexek nincsenek. Tüdőn, szíven kóros elváltozás nem mutatható ki. 
Szívhangok tiszták. Aorta II ékelt. Szívműködés szabályos. Érlökés : 64, 
elég telt, elég feszes. Hasüri szervek kórosat nem mutatnak. Vizeletben 
minimalis fehérje, üledékében néhány hólyaghámsejt és genysejt. Was-
sermann reakció negativ. Szemészeti lelet: pangásos papilla. 

XI. 24. d. e. 8 órától XI. 25. d. e. 8 óráig 250 ccm. cukros teát fogyaszt. Az 
elválasztott vizelet 24 órai mennyisége ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék : 360 36*5 36*5 
Érlökés : 90 92 94 
Légzés: 22 24 24 
Vérnyomás : 150 135 160 
Vörösvértest: 5,500.000 5,200.000 5,000.000 
Vérfesték: 85 88 98 
Maradék N.: 39 — — 

Az érlökés, légzés szaporább a rendesnél, úgyszintén a vérnyomás is. A 
vörösvértestek száma estig sülyedést, a vérfesték emelkedést mutat. Az 
egyszer végzett maradék nitrogén meghatározás normális értéket mutat. 

XVII. F. I. 64 éves, napszámos. Dg. Nephritis chronica. Kb. 8—10 hónap óta 
gyengének érzi magát, dolgozni nem tud. Háromnegyed éve erős 
gyomorégést érez, mely eleinte csak savanyu ételre, később bármilyen 
ételre jelentkezett. Néhány hónap előtt vizelési nehézségek jelentkeztek 
nála. Flgy hó óta lábai megdagadnak s járás közben lábaiban zsib-
badsógot érez. Naponta alig vizelt valamit. Vizelési ingert nem érzett. 
Felvételkori panasza főleg a szomjazósra, torokszórazságra vonatkozik. 

Az alszórak bőre vizenyős. Agy és peripheriós idegek részéről eltérést nem 
észleltünk. Kóros reflexek nincsenek. Mellkas emphysemós. Légzés 
percenkénti száma 26. Tüdők felett dobos kopogtatósi hang. Tüdőszerte 
érdes-sejtes légzés hallható s főleg hótul-alól száraz és nedves szörty-
zörejek. Kevés tapadós, nyákos köpete van. A szívcsúcslökés a VI. 
bordaközben tapintható. Abs. szívtompulat felfelé a IV. bordáig, jobb-
felé a bal szegyszélig ér. A, szívcsúcson puha systolés zörej, diastolés 
hang. Pulmonalis II ékelt. Érlökés 56, szabályos, feszes. Máj nem ta-
pintható. A köldök tájon jókora tyúktojósnyi, könnyen mozgatható, 
ellenálló képlet, mely a légzőmozgásokat nem követi. Nyomósra érzé-
keny. Vizelet fajsúlya 1011. Vizeletben: 0. Üledékében kevés kilúgo-
zott vörösvértest, kevés fehérvérsejt, néhány degenerált vesehámsejt. A 
vér maradék nitrogén értéke 110 mg. %. 

XI. 24. Gyomortóji fájdalmak, mely miatt nagyon nyugtalan. 48 órára étel és 
ital megvonás. XI. 25. Éjjel a hasürből a mellkasba kisugárzó égő fáj-
dalom. Hányinger, csuklós, hányás. Vizelete 250 ccm. 1011 falsulyu, 
fehérje: 0. XI. 26. A hasüri fájdalom, hányás újból jelentkezik. XI. 
27. Hányinger, csuklós, hányás, Vizelet 1011 falsulyu. Sulfosalycilsavra 
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kisfokú zavarodás. Üledékben sok kilúgozott vörösvértest, kevés zsíros 
vesehámsejt. Három, híg-véres szék. XI. 28. Egész napon át csuklik, 
hányt, többször hig-véres szék. 320 ccm. vizelet, melyben kevés fehérje. 

XI. 29. Somnolens, csuklik. Négyszer hig-véres szék. Vizelet 120 ccm. XI. 29. 
d. e. 8 órától XI. 30. d. e. 8 óráig, csak 100 ccm. cukrozott teát fo-
gyasztott el. Az ez idő alatt elválasztott vizelet mennyisége 240 ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék : 36'2 365 36-1 
Érlökés : 70 56 64 
Légzés: 18 18 16 
Vérnyomás : 170 160 160 
Vörösvértest: 2,260.000 2,450.000 1,890.000 
Vérfesték : 60 60 50 
Maradék N.: 188 169 168 

XI. 30. Egész nap somnolens, mély légvételek (Kussmaul f. légzés). XII. 1. 
Soporosus, időnként végtagjaiban erős remegés. Légzés mély, messzire 
hallható. 

Az érlökés, légzés gyér; mindhárom alkalommal magasabb vérnyomás. A 
vörösvértestek száma, a vérfesték a maradék nitrogén értéke estig sü-
lyedést mutattak. 

XVIII. L. F.-né. 50 éves, földmives neje. Dg. Myodegeneratio cordis. Három 
hét előtt fulladni kezdett, szívtáján szúrásai léptek fel. Azóta ágyban 
fekszik. 5 nap előtt jobb oldali oldalszúrásai jelentkeztek, ugyanakkor 
mintegy két evőkanálnyi söiétvörös vért köhögött fel. Ugyanakkor lábai 
megdagadtak. 

Ajkak szederjesek, úgyszintén az orrhegye és a fülcimpák is. Mindkét al" 
száron vizenyő a térdekig. A bal alszáron chronikus alszárfekély. 
Orthopnoe. Légzés 34. Légzésben a segédizmok erősen részt vesznek. 
Bal oldalt éles a kopogtatási hang, jobb oldalt a scapula közepétől 
lefelé tompulat. Az éles kopogtatási hangot adó terület felett érdes lég-
zés hallható, kis és közép hólyagu, száraz és nedves, nem csengő szörly-
zörejekkel. Jobb oldalt a tompulat felett hörgi légzés, a be és kilég-
zés alatt kis és közép hólyagu, nedves, csengő szörtyzörejekkel. Pec-
toral fremitus, bronchophonia fokozott. Keveset köhög, kevés véres-
nyákos, sötét, feketés-vörös, kevés apró és középnagy hólyagu levegő-
buborékot tartalmazó, tapadós köpetet űrit. A szívcsúcslökés a VI. 
bordaközben, a mellső hónaljvonalon kivül 1 ujjal elterülten tapint-
ható. Az abs. szívtompulat minden irányban megnagyobbodott; szé-
lessége 19 cm. Szabálytalan szívműködés. A szív és nagyerek felett 
hangok hallhatók. Pulmonalis .11 erősen ékelt. Szabálytalan, kicsi, 
könnyen elnyomható, szapora érlökés. Pulsus deficit, vérnyomás 114 64 
Máj 3 ujjal a bordaiv alatt, tapintható. Vizeletben kevés fehérje. Uro-
bilinogen reactio pozitív. Üledékében laphámsejtek, néhány fehérvér-
sejt. Th. : Digiclarin. Wassermann : 0. 

II. 12. d. e. 8 órától II. 13. d. e. 8 óráig 800 ccm. cukrozott teát ivott. Az 
elválasztott vizelet mennyisége 1600 ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék: 373 375 379 
Érlökés: 94 96 108 
Légzés: 26 26 32 
Vérnyomás: 114 115 „«vnnm 
Vörösvértest: 5,170.000 4,890.000 4,8/0.000 
Vérfesték: 97 100 

97 

Fehérvérsejt: 17.800 17.300 l 7- 8^ 
Maradék N.: 72 67 

46 

A következő 5 napon át a dyspnoeja állandóan fennáll; éjjel elég jól alszik. 
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Diuresise megindul, oedemái eltűntek, szívműködése szabályosabb és 
gyérebbé vált, köpete azonban állandóan véres. 

A vizsgálatot megismételtük. II. 20. d. e. 8 órától II. 21. d. e. 8 óráig 800 
ccm. cukrozott teát fogyaszt. A 24 órai vizelet mennyisége — ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék : 372 377 374 
Érlökés : 56 54 54 
Légzés : 22 24 24 
Vérnyomás : 120 115 120 
Vörösvértest : 4,800.000 4,700.000 4,630.000 
Vérfesték : 96 96 87 
Fehérvérsejt : 11.000 10.600 12.700 
Maradék N. : 90 124 148 

Ugy az incompensált, mint a compensált stadiumban az érlökés, a légzés, a 
vérnyomás napszakonkénti vizsgálatnál lényeges eltérést nem mutat. 
A vörösvértestek siáma, a vérfesték százaléka mindkét alkalommal 
estig kisfokú sülyedést mutatott. A maradék nitrogén értékek incom-
pensált és compensait állapotban a normális felett állanak 

XIX. özv. M. J.-né. 52 éves, gazdálkodó özvegye. Dg. Insufficientia aortae. 
2 év előtt függőér elégtelenséget állapítottak meg nála. Az akkor vég-
zett Wassermann reactio pozitív volt. Csaknem egy évig orvosi ren-
deletre jodot szedett. Pár hó előtt szívpanaszai kiújultak, időnként a 
légzése nehéz lett. Ekkor kezelő orvosától 12 Bismosalvan injectiót 
kapott, közben hetenként egy-egy Neosalvarsant. Egy drb. 15, egy drb. 
30 ctg.-os után nem volt semmi kellemetlensége. A következő 45 
ctg.-os után rosszullét lépett fel, ami miatt a következő héten ismét 
csak 45 ctg.-osat kapott. Majd 2-szer 60 ctg.-osat, amelyek után he-
vesebb rosszullétek jelentkeztek, majd a 3-ik után kezelő orvosa 
kénytelen volt abbanhagyni a kúrát, mivel az időtől fogva csaknem 
minden éjjel fulladásos rohamok lepik meg. A beteg ezekről a követ-
kezőket adja elő : éjfél után, 2—4 óra tájban arra riad fel, hogy nem 
kap levegőt s nyakának mindkét oldalán és jobb karjában heves fáj-
dalmat, zsibbadást érez, nyakerei erősen lüktetnek. Azonnal fel kell 
ülnie s amig a roham eltart, (fél—egy és fél óra) nem tud többé le-
feküdni. A szívtájon fájdalmat nem érez. Időnként pillanatig tartó vér-
tolulásai vannak, megizzad. A roham után keveset köhög, kevés híg-
nyákos köpetet űrit. A roham alatt ugy érzi, hogy „a halóllal vias-
kodik". 

Oedemái nincsenek. Tüdők felett éles kopogtatási hang. Tüdőszerte puha-
sejtes légzés. A szívtój elődomborodik ; a szívcsúcslökés az V. borda 
közben a mellső hónaljvonaltól egy harántujjnyira tapintható, nem éle-
sen körülirtán, csaknem emelő jelleggel. Az abs. szivtompulat : a szegy-
csont bal széle, a III. borda, a csúcslökés helye. Szíven és nagy erek 
felett systolés és diastolés zörej, melynek punct. maximuma az aorta 
felett hallható. Peckelő pulzus. Quincke tünet. Máj nem tapintható. 
Vizeletben kevés fehérje. 

II. 14. d. e. 8 órától II. 15. d. e. 8 óráig 800 ccm. cukros teát iszik. A 24 
órai vizelet mennyiség 900 ccm. 

D. e. 8 óra. 12 óra. D. u. 8 óra. 

Hőmérsék : 360 365 36'4 
Érlökés : 84 78 82 
Légzés : 20 24 30 
Vérnyomás : 146 150 160 
Vörösvértest : 4,310.000 4,640.000 4,010.000 
Vérfesték : 81 80 74 
Fehérvérsejt : 5.600 4.900 5.700 
Maradék N. : 52 56 45 
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A következő két napon, az éjjeli órákban rövid ideig tartó nehéz légzése 
jelentkezett a szokásos kisérő tünetek nélkül. A harmadik napon, este 
1 óránál továb tartó heves légszomj, amelyet azonban a fent leirt 
ijesztő tünetek nem kisértek. A vizsgálat után azonnal megkezdett 
Digiclarin kezelés hatására a szívműködés szabályozódott, nehéz lég-
zései a 3-ik nap után nem jelentkeztek, csupán a 6-ik napon fellépett bi-
geminia okozott újból erősebb kellemetlenségeket. 

Az érlökés napszakonkénti vizsgálatnál alig mutat ingadozást. A légzés 
száma, a vérnyomás nagysága estig emelkedik. A vörösvértestek száma, 

a vérfesték és maradék nitrogén értéke estig sülyedést mutatnak. 
* * 

* 

A vizsgálatok adatait összegezve 9 aorta insufficientiá-

ban szenvedőnél (kiknek vére kifejezett Wassermann pozitív 

reakciót adott) sem az érlökés, a légzés számónak, sem a 

vérnyomás nagyságának számbavehető ingadozása, vagy vál-

tozása, napszakok szerint nem észlelhető. Még pedig egyező 

eredménnyel, akár compensált, akár incompensált állapotban 

levőknél is végeztettek a vizsgálatok. A vörösvértestek száma 

s a vérfesték százalékos értéke csak 4 vizsgálat alkalmával 

mutatott, olyan különbséget, amely esetleg értékesíthető volna, 

azaz reggeltől estig a cardialis asthma megjelenési idejéig a 

vörösvértestek számának s a vérfesték százalékának a csök-

kenését. Ez a vér felhígulására valló tünetként volna értel-

mezhető, ha tekintetbe nem vennők az egyéb momentumo-

kat, amelyek az adatok ily irányú értékesítését nem engedik 

meg. A maradék nitrogén értékek, egy reggeli meghatározás 

értékétől eltekintve, normális alatt, vagy a felső normális 

határértékek körül mozognak. 

A többi vizsgálatok eredménye, melyek insufficientia bicus-

pidalis, pneumonia crouposa, myodegeneratio cordis és nephritis 

chronicában szenvedőktől származnak, az előbbiekkel egye-

zők. Jelentéktelen különbség csupán a maradék nitrogén érté-

keiben van. 3 esetben kóros mennyiségben állapíttattak meg s 

ezek közül egynél volt csak kifejezett vesebántalom kimu-

tatható. 

A vérnyomós, a vörösvértestek száma, a vérfesték száza-

léka, a maradék nitrogén % mgr. értéke ugy aorta insufficien-

tiában, mint más megbetegedésben szenvedőknél eléggé állandó 

vizsgálati adatokat szolgáltatott. Ez az eredmény más vizsgálók 

hasonló vizsgálati eredményeivel egyezik. 
* * * 

A vér partialis szénd ioxyd-oxygén feszülésének cardialis 

dyspnoék, asthma cardialénál való megváltozása kórtanilag a 



138 

kérdés tisztázásához, megoldásához nem vezet. Ugyancsak a 

vér alcalescentiájára ill. aciditási viszonyaira irányuló vizsgá-

latok sem. Lehet, hogy valamilyen szerepe van a mechanis-

mus létrejöttében, azonban legnagyobb valószínűséggel csak 

közbeeső tényező. Az egyéb más téren, pl. áramlás sebessé-

gének mérése, stb. végzett vizsgálatok is hasonló értékűek. 

A tüdővérkeringés megváltozása kapcsolatban a „bal gyom-

rocs csökkent teljesítő képességével", a légzés megváltozása s 

az azzal összefüggő finomabb összefüggések kimutatása már 

csak a következmények tünetei ill. azok vizsgálata. A beteg-

ség megnyilvánulásának pontosabb determinatióját jelentik csu-

pán. A causa morbira ez úton-módon reábukkanni nem tudunk. 

A kérdés helyes irányba való terelését főleg ASCHOFF, KOGH, 

RICKER, KOROWSCHTSCHIKOW, STUERTZ s mások háborús phos-

gen gáz vizsgálatainak köszönhetjük. E vizsgálatok a központi 

idegrendszerre ill. az érmozgató központ működésére hivták 

fel a figyelmet. 

Mindnyájan emlékszünk az 1918—1919. évi influenza jár-

ványra. Hasonló észlelésről tesz említést könyvében STRÜMPELL 

az 1889—90—91. évi influenza járvánnyal kapcsolatban. 1918. 

őszén és 1919. telén két három nap alatt pusztultak el az eladdig 

egészséges fiatalemberek. A megbetegedett tüdőterületek colliqua-

tiós necrosisa, oedemája következtében. A beteg arca, teste, 

végtagjai cyanotikusak, hűvösek voltak s mint ismeretes másod-

lagos Streptococcus fertőzéseknél szokott ez a kép előfordulni. 

Bármit kíséreltünk is meg, a vasomotoros zavart, mely toxicus 

alapon a tüdő és peripheriás érrendszert érte, befolyásolni 

nem tudtuk. 

Kissé a tárgytót eltérve megemlítem a splanchnicus terü-

let érrendszerének a szerepét, mely a hasi erekre s következ-

ményeiben a tüdővérkeringésre s a szívműködésre is kihat. S 

ha a splanchnicus beidegezte terület viselkedését csak egy 

szempontból a heveny peritonilissel kapcsolatban nézzük, ak-

kor legalább a tüdővérkeringés mechanismusára következte-

tésként felhasználhatjuk. A hashártya lob jelentkezésével egy-

idejűleg a collapsus tünetei fejlődnek ki s az eladdig jó sziv, 

a splanchnicus terület bénulása folytán, felmondja a szolgála-

tot. Ez esetben sem tudunk a szívtámogató szerekkel célt érni. 

Ha ezek előrebocsátása után SAHLI, KREHL és mások kli-

nikai megfigyelését, mely a bronchusok sima izomzatának be-



idegzésére, ill. annak szerepére a tüdővizenyő keletkezésére 

vonatkozik, valamint ASCHOFF, KOCH ,MAGNUS és LAQUEUR, 

HEUBNER, RICKER háborús phosgen-gáz mérgezéssel kapcsola-

tos klinikai észleléseit és bonctani vizsgálatait nézzük, akkor 

azt látjuk, hogy a légszomj, a tüdővizenyő létrejöttében az 

elsődleges tényező a capillarisok laesiójától feltételezett, mely 

kisebb-nagyobb, vagy az egész tüdőterületre kiterjedő, exces-

siv nagyfokú capillaris és hörgtágulat alapján fejlődik ki. Ehhez 

csatlakoznak a vérkeringés sebességének megváltozása, a capil-

larisok falának táplálkozási zavara s vele kapcsolatban a szív-

működés elégtelenné válása. A laesio vagy a capillarisok ér-

szűkitő rendszerét, vagy a bronchusok sima izomzatában levő 

ideg végkészülékeket éri közvetlenül, vagy pedig az érmozgató 

központra hat s ily módon idézi elő a fennebb vázolt módon 

a beállott tüneteket. 

Végül az elmondottakat még a Salvarsannal való gyó-

gyítás közben észleltekkel kell kiegészíteni. A nehezen oldódó 

subcutaneusan alkalmazott Salvarsantól is láttunk rövid időn 

belől beálló halált, úgyszintén a jól oldható intravenosusan 

adott Neosalvarsantól is. MARSCHALKÓ és VESZPRÉMY, DEMETER, 

SZENTKIRÁLYI és mások számos esetet irtak le. Keresték, ku-

tatták a beálló halál s az azt megelőző tünetek okát. Arra a 

megállapodásra jutottak, hogy ugy az életben jelentkező tüne-

tek, mint a halál után talált elváltozások arsen mérgezések s 

a megszokott arsenmérgezéstől eltérő kép a készítménynek a 

véráramba való közvetlen bejuttatásával áll összefüggésben. 

Ezt anorganicus és organicus arsen készítményekkel végzett 

állatkísérletek is igazolták. Ez „esetekben is a tünetek, a bon-

colási. szövettani leletek, az embernél észleltekkel teljesen 

egyezőek. 

„A Salvarsan mérgezések tehát arsen mérgezések, csak-

hogy itt az arsenmérgezésnek megszokott alakjától eltérő, a 

régebben csak elvétve előforduló, úgynevezett paralyticus for-

mája jelentkezik." 

Az arsenmérgezésnek ez az alakja csak nagyobb mennyi-

ségű arsen felszívódásakor jelentkezik. S a Salvarsan therapia 

alkalmazása óta ez természetszerűleg gyakrabban észlelhető. 

„DEMETER az arsenmérgezés paralyticus a lakjának kór-

tanát, kórbonctanát és szövettanát röviden a következőkben 

foglalja össze: az arsenmérgezés paralyticus a lakjánál is elő-
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foidul az émelygés, hányás, esetleg a hasmenés is, majd hideg-

rázós és hőemelkedés is jelentkezhetik, de rendszerint azt lát-

juk, hogy rövid ideig tartó motoricus nyugtalansággal kezdődik. 

Az illető fejfájásról, szívtáján szorongó érzésről panaszkodik, 

nyugtalan, a szobában fel s alá járkál, ágyában ide-oda veti 

magát, sokszor a legkisebb zaj is ingerli. Nemsokára a vaso-

motoricus központok hüdésének tünetei mutatkoznak. Az előbb 

halvány esetleg kipirult arc megduzzad, szederjes szinű lesz, 

a légzés szaporodik, felületes, az érlökések száma hirtelen 

magasra szökik és mind felületesebbé válik. A mérgezett gyen-

gének, tehetetlennek érzi magát, majd eszméletét veszti. A 

A vérpangás fokozódása mellett rövidebb-hosszabb időközök-

ben epileptiformis görcsök lépnek fel, amelyek opisthotonusig 

fokozódhatnak. Majd mind mélyebbé váló coma lép fel és a 

szívműködés fokozatos gyengülése mellett bekövetkezik a halál. 

Boncolásnál az élőben jelentkező véredényrendszer hüdé-

sének következményei mutatkoznak. Minden esetben visszeres 

pangás. Az agyburkokerei sűrűn folyó vérrel feszülésig teltek: 

a tüdő, lép és főként a vese a visszeres pangás jeleit mutatja. 

A hosszasabban fennálló és emellett fokozódó pangásnál a 

vér alakelemei a véredények falzatán per diapedesin kilépve, 

vérzések keletkeznek. Ilyen vérzések a savós hártyákon is 

mutatkozhatnak, de leggyakrabban és a legnagyobb kiterje-

désben az agy vérerei körül találhatók és nem egyszer infarctu-

sos jellegűek. Szövettani vizsgálatnál a hajszálereken hyalin 

alvadékok, életben keletkezett thrombusok találhatók. Egyes 

esetekben a véredényfal endothel, sőt adventitia rétegében is 

észleltek elváltozásokat, azonban az agy szövetében a vize-

nyős átivódáson kivül más elváltozások nem mutathatók ki." 

„Az arsenmérgezés paralyticus alakjánál az arsen mint 

vasotrop méreg fejti ki hatásót, megbénítva mindazon berende-

zéseket, amelyektől rendes körülmények között a vér áram-

lása függ. A központi és periphericus vasomotoricus ideg köz-

pontokat izgatja és az arsennek ez a hatása ugy a vasodi-

latatorokra, mint a constrictorokra kiterjed. Minthogy az utób-

biak gyengébbek, kevésbbé ellentóllók, azért könnyebben me-

rülnek ki és igy hüdésük is hamarább következik be, mint az 

értágitó központoknak. Az utóbbiak adott esetben az edény-

szükitő idegközpontok hüdése után is működésben maradnak, 

sőt működésűk az arsen izgató hatására még fokozódik. Ami 



érthetővé teszi, hogy a Salvarsan mérgezésnél miért lép fel a 

visszeres pangás s az miért fokozódik." 

Kiegészítésül meg kell még említenem a nagyobb tüdő-

emboliánál a motoricus nyugtalansággal együtt jelentkező nagy-

fokú légszomjat, úgyszintén a zsiremboliát kisérő hasonló tüne-

teket, melyek LANDOIS, BÜRGER, PAUL és WINDHOLZ s mások 

vizsgálatai alapján a kis vérkörben a capillarisok elzáródása 

folytán keletkező tüdővizenyő révén okoznak halált. 

Az influenza-járvány alkalmával tapasztaltakat, a phos-

gen-gáz mérgezésnél észlelteket és a Neosalvarsan intravenosus 

alkalmazásával kapcsolatban élőben jelentkező tüneteket és 

boncolási adatokat összegezve, azt látjuk, hogy mindhárom 

csoportnál a vasomotoros rendszer laesiója az elsődleges tünet 

és csak ezt követik a keringés megváltozásával összefüggő 

pangás ill. szívgyengeség majdnem azonos klinikai, bonctani 

és szövettani leletekkel. 

Az elmondottak, illetve ezek a pozitívumok sokkal logi-

kusabb kapcsolatot teremtenek a klinikai kép s az asthma 

cardiale pathogenesise között, mint az eddig végzett más irá-

nyú vizsgálatok. Sőt tovább menve olyan perdöntő adatok 

birtokába juttatnak, amelyekből önként adódik a következtetés. 

Az utóbbi években a lúeses megbetegedések causalis 

therapiája elég nagy szómmal szolgáltatott erre vonatkozólag 

nagyon értékes adatokat. Mint ismeretes, ujabban az aortitis 

lueticát, ha incompensatiós tünetek még nem jelentkeztek, 

antilueticus kúrával gyógykezelik. E kezelésben kombináltan 

alkalmazzák a különféle készítményeket Neosalvarsan injek-

ciókkal. Ugy a klinikán benn fekvő, mint az ingyenes rende-

lésen megfordult lueses eredésü, tünetmentes aorta insufficien-

tiában szenvedőknél több esetben próbálkoztunk ilyen kombi-

nált antiluetikus kúrával. Az esetek egy részénél Neosalvarsan 

alkalmazása után typusos asthma cardialés rohamok jelent-

keztek. Ezek illusztrálására néhány esetet röviden a követke-

zőkben ismertetek: (Idevágó 2 esetet már a vizsgálatokkal kap-

csolatban 8. és 19. sz. alatt ismertettem.) 

I. F. T. B. 43 éves, gépész. Dg. Insufficientia aortae. 1920-ban aortitis lueti-
cát és aorta insufficientiát állapítottak meg nála. Ennek alapjón 
Neosalvarsant + higany kúrára fogták. 1921. márciusóban 4 Neosal-
varsant s néhány sublimát injekciót kapott A Wassermann reakció 
—J—J—f—(—, később -f—E pozitív. 1921. augusztusában 8 Neosalvarsant 



és sublimatot kap; 1922. áprilisában 8 Neosalvarsant és 20 Mirion 
injekciót. Wassermann : 0. Klinikára való felvétele előtt két héttel 
ujabb Neosalvarsan kúrát kezd. 4 Neosalvarsan injekciót kapott. A 
második injekcióig feltűnőbb panaszai nem voltak, azt követőleg he-
ves fulladásos rohamok lepik meg, különösen éjjel. Rosszul alszik. 
Utóbb alsó végtagjai megdagadnak. 

Az alszárakon térdig vizenyő. Merev mellkas, lennebb levő tüdőhatárok. 
Tüdők felett érdes légzés, nedves szörtyzörejekkel. Dyspnoe. Szivcsúcs-
lökés a mellső hónaljvonalban tapintható gyermektenyérnyi területen, 
emelő jellegű. A szívtompulal csak balfelé a szívcsúcslökés helyéig 
nagyobbodott meg. A szíven, nagy erek felett systolés hang, diastolés 
zörej hallható, melynek punct. max. az aorta felett van. Az érlökés 
peckelő; pulzus sonans; Quincke tünet. A máj négy ujjal haladja 
meg a bordaivet, nyomásra érzékeny. Vizeletben kevés fehérje. Was-
sermann : O. A digitális kura, ágynyugalom javulást nem eredményez. 
A közben alkalmazott diuretin, Novasurol az oedemákat nem befolyá-
solta. Állandóan, naponta többször, dyspnoés roham. Az éjjelt ágyban 
tölteni, felpolcolt párnákon sem képes. A kura ellenére a dyspnoés 
rohamok gyakorisága fokozódik. Személyi ügyei elintézése végett haza 
kell mennie, hogy 2 nap múlva visszajőve a kúrát folytathassa. Ott-
hon a megérkezést követő napon exitál. 

II. B. I. 40 éves, építészmérnök. Dg. Insufficientia aortae. 1914-ben 8 hóna-
pig polyarthritis rheumatica miatt feküdt. Még az évben luest aqui-
rált, melyet Embarinnal és higany bedörzsöléssel kezelt. Már akkor 
érezte, hogy erősebb munka után fullad. Azóta fulladása fokozódott. 
Fulladása, luese miatt négyszer feküdt az egyik budapesti belgyógyá-
szati klinikán, ahol digitális készítményt s Neosalvarsan injekciókat 
kapott. 1922-ben részesült utoljára kezelésben. Azóta sem digitálist, 
sem Neosalvarsant nem kapott. Ujabb antilueticus kura elvégzése vé-
gett véteti fel magát a klinikára. 

A végtagokon oedema nincsen. A tüdők felett különösebb eltérés nem ész-
lelhető. A szívcsúcslökqs a IV. bordaközben a bimbóvonalon kivül 
tapintható, körülirt, emelő jellegű. A szívtompulat lefelé és szélesség-
ben megnagyobbodott. A szív és a nagyerek felett systolés-diastolés 
zörej, melynek punct, max. az aorta felett. Az érlökés feszes, nagy 
hullámu. A máj a bordaiv alatt 2 ujjnyira tapintható. Vizeletben 0. 
Wassermann -j—|—|—F pozitív. 

I. 31. Két heti klinikán való benntartózkodása után 15 ctg. Neosalvarsant 
kap intravenosusan. Úgyszintén II. 3-án. Ezeket semmi kellemetlen tü-
net nem kiséri. II. 6-ón újból 15 ctg. Neosalvarsant kap. Utána a be-
teg percenként csuklik, a nap folyamán kétszer hányik. állandóan ne-
héz légzési rohamok. Feküdni nem tud. Este erős tachypnoe, tachy-
cardia. Arythmiós szívműködés. A tüdők felett mindkét oldalt-hátul 
érdes légzés és kis és nagy hólyagú szörtyzörejek. II. 9-ig inclusive a 
csuklás és hányás tart, akkor megszűnik. Kinzó bigeminia. Bal oldalt 
hátul-alól tompulat, felette hörgi légzés. A máj 2 ujjal a bordaiv alatt. 
Nappal két-háromszor, éjjelente háromszor-négyszer kinzó fulladásos 
rohamok. Ezek digitális szereléssel nem befolyásolhatók. Az állapot 
nap-nap utón változatlanul igy tart IV. hónap 5-ig, amikor hazamegy, 
ahol néhány nap múlva exitál. 

Továbbá III. Sz. E, 42 éves; IV. B. J. 35 éves; V. R. J. 46 éves; VI. K. Z. 
38 éves ; kiknél a klinikai kórisme innsufficientia aortae-t, az anamne-
sis, valamint a Wassermann reakció pozitiv volta támogatott, a Neosal-
varsan injekciókra szinte furibundus nyugtalanság vett rajtuk erőt, nap-
pal és éjjeli dyspnoés rohamok kíséretében. Eltorzult arccal jelentek 
meg az ingyenes rendelésen, kérve segítséget a kellemetlen tünetek, 
nyugtalanság, szorongó érzés fulladásos rohamok megszüntetésére. Egy-
ben pedig kijelentették, hogy további Neosalvarsan therapiának nem 
vetik alá magukat. 
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A röviden ismertetett esetekben a Neosalvarsan alkalma-

zása után typusos asthma cardialés rohamok jelentkeztek. Sőt 

egyik esetben gócos tüdővizenyő, azt nem sokkal utóbb kö-

vető incompensatiós tünetek voltak észlelhetők, mely miatt 

a beteget a klinikára felvettük. 

Az észlelt esetekben a Neosalvarsan intravenosus alkal-

mazására arsenmérgezési tünetek jelentkeztek, melyek transi-

toricusan főleg az érmozgató rendszert érték. S e hatás alap-

ján fejlődtek ki nálunk az asthma cardialéra jellemző tünetek. 

A véletlen szolgáltatta klinikai megfigyelések, melyek 

MARSCHALKÓ, VESZPRÉMY, DEMETER, SZENTKIRÁLYI s m á s o k halá-

losan végződő Neosalvarsan mérgezési eseteihez hasonló, 

csak enyhébb tünetekkel lezajló mérgezéseket mutattak, az 

asthma cardialés rohamok pathogenesisének megismeréséhez 

közelebb hoztak bennünket. Neosalvarsan befecskendezésekre 

aortitis lueticában szenvedőknél akaratlanul sikerült ilyen roha-

mokat kiváltani. 

Miután pedig az influenza járvány alatt észleltekből, a 

háborús gázmérgezési és a Salvarsan, Neosalvarsan mérge-

zési észleletekből, vizsgálatokból tudjuk, hogy a laesió első-

sorban a szervezet vasomotoros berendezését, a hörgők sima 

izomzatát éri; továbbá, hogy a capilláris bénulás kiterjedt 

vagy csak körülirt területre szoritkozhatik, a testre vonatkoz-

tatva, vagy akár egyes szervekre, pl. a tüdőre, vagy annak 

egyes területeire. S ha még hozzávesszük a Salvarsan mérge-

zésnél észlelhető esetleges motoricus nyugtalanságot, közel-

fekvő a kórkép pathogenesise. 

Ebből ugyanis az a következtetés vonható le, hogy a 

kórkép kifejlődéséhez az érmozgató berendezés laesiója szük-

séges. Hogy mily uton jön az létre, arra felvilágosítást adni 

az eddigiek alapján nem tudunk. Az érlökés, a légzés, vér-

nyomás, vérmennyiség (vörösvértest, vérfesték százalék) mara-

dék nitrogén meghatározások, adatai, valamint mások fino-

mabb eljárással egybekötött vizsgálatai csak negatív eredmé-

nyeket szolgáltattak. Azokat a pathogenesis kérdésében fel-

használni alig lehetséges. Ellenben a Neosalvarsan befecsken-

dezés kapcsán jelentkezett tünetek, az előbb mondottak alap-

ján, az egyedüli pozitív adatok birtokában feljogosítanak ben-

nünket arra, hogy a bántalom létrejöttének okát az érmozgató 



berendezés valamilyen vagy valamelyes bántalmazottságában, 

laesiójában keressük, illetve találjuk meg. 

Ezek alapján a kifejlődő kórkép mechanismusa a követ-

kezőképen zajlik le. A tüdő capillaris területének, vagy csak 

kis részének vasomotoros bénulása az elsődleges momentum. 

Következményes pangás, melyhez a vér arteriálisátiojának za-

vara, egyéb következményes tünettel csatlakozik. A stasis 

révén kevesebb vér jut a bal gyomrocsba. Az eleinte meg-

tartott energiával működve, a vér áramlás sebességét nem 

változtatja meg. Ily módon fokozott nyomással hajtja a vért a 

venosus rendszeren át a tüdőcapillarisokba, melyet a bal gyom-

rocs hypertrophiájával együtt járó jobb gyomrocs hypertrophia 

biztosit. A capillarisok egy darabig, amig tágulni képesek, te-

lődnek vérrel, a fokozódó nyomással plasmát préselnek át a 

közti tüdőszövetbe, ha tovább tart, a tüdőhólyagcsákba per 

diapedesim kijutó sejtes alakelemekkel, főleg vörösvértestekkel, 

előbb az asthma cardiale, utóbb a tüdővizenyő kórképét idézve 

elő. A szív eleinte a lüktető volumenek megkisebbedését, 

frequentia megváltozással igyekszik ellensúlyozni. A szívmű-

küdés szaporává válik. A fokozódó ez irányú kiegyenlítődésre 

való törekvés a majdnem üresen verő szívnél kimerüléshez 

vezethet. 

A mechanismus lényegében, mint emiitettem, a heveny 

hashártyalobnál jelentkező szívgyengeséghez hasonlóan zajlik 

le. S épp ezért az asthma cardialés rohamnál, tüdővizenyő-

nél a cardiotonicus szerekkel eredményt nem érhetünk el. Az 

érmozgató berendezés izgatása, mellékvese, vagy hypophysis 

készítmények, a kisvérkör tehermentesítésére venaesectio, az 

alsó végtagok időleges lekötése, leszorítása hathatnak esetleg 

jótékonyan. A nyugtalanság, kellemetlen érzések leküzdését 

pedig hypnoticumok, morphin és ópium készítmények nyújtá-

sával kísérelhetjük meg. 

A vizsgálatok eredményeit összegezve az asthma cardialés-

roham pathogenesisére vonatkozólag a végső következtetés rö-

viden a következőkben foglalható össze: 

1. Az asthma cardiale nem a bal kamra heveny gyen-

geségének a következménye. 

2. A roham a vérmennyiség, helyesebben a vörösvértes-

tek, vérfesték %, valamint a verőérlökés, légzés, vérnyomás 
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napszakonkénti vizsgálatánál kapott adatoktól függetlenül je-

lentkezik. 

3. A vér maradék nitrogén értéke a rohamok jelentke-

zésével összefüggést nem mutat. 

4. A rohamok a tüdőcapillarisok vasomotoros laesiója 

következtében jelentkeznek, melyet csak másodlagosan követ, 

esetleg muló, vagy tüdővizenyő kifejlődésével kapcsolatosan a 

halálig fokozódó szívgyöngeség. 

5. Gyógyító hatás, illetve a rohamot kisérő heveny ve-

szély elhárítására nem cardiotonicus szereket kell adni, hanem 

a vasomotoros berendezés izgatására mellékvese, hypophysis 

készítményeket. A motoricus nyugtalanság, félelmi érzés meg-

szüntetésére pedig morphin és ópium készítményeket. 

* * * 
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A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem belgyógyászati 

klinikájáról. Igazgató Jancsó Miklós dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Halálos lefolyású bariummérgezés Röntgenvizsgá-
latnál. Adatok a bariummérgezés tünettanához 

és kórbonctani képéhez. 

Irta : Engel Rudolf dr. klinikai tanársegéd. 

Az alkali és alkaliföldfémek vegyületei közül az emberi 

szervezetre mondhatni legmérgezőbbek a bárium oldható sói. 

Ennek dacára bariummérgezés az orvosi gyakorlatban arány-

lag igen ritkán fordul elő. Magyarázza ezt az a körülmény, 

hogy e vegyületeknek ugy gyógyszeres, mint technikai alkal-

mazása igen szük térre korlátozott. A mult század nyolcvanas 

éveiben megkísérelték ugyan a chlorbariumnak cukorgyártás-

nál való alkalmazását, de éppen nagyfokú mérgességére való 

tekintettel hamar felhagytak vele. A salétromsavas báriumot 

mint „casseli zöld"-et a pirotechnikában alkalmazzák, a kén-

savas báriumot fehér festékek előállításánál használják. Gyógy-

szeres alkalmazásával a szívizomra gyakorolt digitális szerű 

hatása miatt már HUFELAND kísérletezett, általánosítani azon-

ban nem tudta. A helyileg maró hatású bárium sulphuratum 

(BaS) különböző szőrvesztő szereknek képezi hatóanyagát, 

igy a BÖTTCHER féle szőrtelenítő, THOMPSON féle szőrvesztő, 

poudre épilatoire, stb. tartalmazzák. A szénsavas bárium pe-

dig mint egér és patkányírtó szer ismeretes s régen kiterjedten 

használták. 

Orvosi szempontból a bariummérgezések azóta birnak na-

gyobb jelentőséggel, amióta a gyomor- bélhuzam Röntgen diag-

nostikájában a bariumnak oldhatatlan kénsavas sóját mint 

kontraszt anyagot alkalmazzuk. Hosszasan e célból kizárólag 

az ugyancsak oldhatatlan bismuthum subnitricumot használtuk, 

ennek nagy hátránya volt azonban, hogy relatíve igen drága 

s használatánál, bár elenyésző kis számban, fordultak elő többé-

kevésbbé súlyos mérgezések. Így más veszélytelen kontraszt 

anyag után kutatva 1910-ben KRAUSE ajánlatára BACHEM és 

GÜNTHER pontos méregtani és gyógyszertani vizsgálat után 

nagy óvatossággal a bárium sulphuricumot kezdték alkalmazni 

10* 
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s mivel kísérleteik során a vegytiszta kénsavas bárium teljesen 

veszélytelennek bizonyult, ajánlatukra alkalmazása gyorsan ál-

talánossá lett és kiszorította az összes többi kontraszt anyagot. 

A bárium sulphuricum vizsgálatuk szerint vizben csak 1 : 

430.0C0-ban oldódik, gyakorlatilag tehát teljesen oldhatatlannak 

vehető, használata azonban igen nagy óvatosságot igényel. 

Bizonyították ezt KRAUSE tanítványának, PREYER-nek vizsgálatai, 

aki Németország legkülönbözőbb városaiból, összesen 26 gyógy-

szertárból szerzett be kénsavas báriumot mindig hangsúlyozva, 

hogy „vegytiszta, Röntgen vizsgálat céljából belsőleg alkalma-

zandó készítményre van szüksége s e 26 próbából 13-ban 

mutatott ki mérhető mennyiségben oldható, tehát mérgező 

bárium sókat. KRAUSE klinikáján a bonni városi gyógyszertá-

rakból beszerzett bárium sulphuricum adagok 40 %-át találták 

oldhatő vegyületekkel szennyezve. A kísérleteikhez szükséges 

vegytiszta, megbízható készítményt a Merck gyár bocsátotta 

rendelkezésükre, igy Röntgen vizsgálatra való használatra ki-

zárólag e gyár készítményeit ajánlották. 

A bárium mérgezések, mint mondottuk, igen ritkák. Mé-

gis azt látjuk, hogy az utóbbi években feltűnően gyakrabban 

fordulnak elő. Ennek egyik oka az, hogy a háború alatti és 

utáni nehéz viszonyok miatt különböző háborús „pótszerek" 

pl. keményítő pótlékok stb. tartalmaztak bárium vegyületeket, 

gyakoribb lett élelmiszereknek, főleg lisztnek bárium sókkal 

való hamisítása. Sajnos elég nagy számmal járult hozzá e 

mérgezés eseteinek szaporításához az orvosi gyakorlat is a 

Röntgen vizsgálatnál történő szerencsétlenségekkel. KOBERT 1906-

ban, tehát a radiológiában való alkalmazás előtt, mintegy har-

mincra teszi az ismert bariummérgezések számát. WOLFF 1922-

ben megjelent közleménye 22 pontosan ismertetett esetet állí-

tott össze az irodalomból, hozzácsatolva három halálos lefo-

lyású, — két bariumchloriddal és egy bariumcarbonáttal tör-

tént — mérgezés és egy bariumnitráttal megkísérelt eredmény-

telen gyilkossági kísérlet ismertetését. A bariumcarbonáttal tör-

tént mérgezés egy „Stárk-So" nevü háborús keményítő pót-

szernek sütőpór helyett való használatánál történt. A gyilkos-

sági kísérletet WOLFF mint az irodalom első ilyen esetét is-

merteti, holott FELLETÁR már 1892-ben közölt egy ilyen esetet. 

KRAFFT esetében ételhez keveredett szénsavas és kén-

savas bár iumbó l á l ló patkányméreg okozott ha lá los mérgezést 
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egy 79 éves férfinél. BAUMANN ugyancsak étellel történt mér-

gezési esetet ismertet, hol 2'34 % szénsavas bár iumot tartal-

m a z ó pudd ing négy megbetegedést okozott egy halá los kime-

netellel. 

1921-ben Varsóban és környékén elég nagy szómban for-

dultak elő sajátságos mérgezési esetek csempészett lisztből ké-

szült kenyér fogyasztása után. JANUSZK1EVICZ ismertette ezeket, 

mig HIGIER-nek alkalma volt egy ilyent pontosabban észlelni s 

az teljesen bariummérgezésnek megfelelő tünetekkel folyt le 

és gyógyult. A kórjelzést igazolta utólag a lefoglalt liszt vizs-

gálata, mely szénsavas bariummal való szennyezettséget mu-

tatott. 

WÜRZ 1924-ben az egész addigi irodalom adatait fölhasz-

nálva 41 bárium mérgezési esetet gyűjtött össze, ezek közül 

11 áll összefüggésben a bárium sulphuricumnak a Röntgen 

diagnostikában való alkalmazásával. Ezek közül 8 esetben a 

szernek bárium carbonicummal való szennyezettsége volt a 

mérgezés oka. Kiemelendő ezek közül az IPSÉN által ismerte-

tett, amennyiben ugyanazon bárium carbonicumot tartalmazó 

bárium sulphuricum készítmény összesen 9 mérgezést okozott 

egy halálos kimenetellel. Háromszor nem a készítmény szeny-

nyezettsége volt a mérgezés oka, hanem egyszerű gyógyszer 

elcserélés. SCHWARTZ esetében bariumoxyd, BECKER-ében bá-

rium sulphuratum, BACHEM-ében bárium carbonicum szerepelt. 

WÜRZ a 12-ik Röntgen vizsgálattal kapcsolatos igen érdekes 

esetet ismerteti részletesen: 53 éves férfi, kinél ismételten vé-

gezték bárium sulphuricumos kontraszt-beöntéssel a vastagbél 

röntgenezését, mivel a beöntések után makacs vastagbél-

hurutja lényegesen javult, orvosát kérte, hogy gyógykezelésül 

is használják e szert. Az orvos feljegyezte neki a szer nevét, 

de nem szabályosan kiállított vényen, hanem dátum és aláírás 

nélkül a helytelen német Írásmóddal: „bariumsulfát". A drogu-

ista, kinél a beteg a szert beszerezte, összetévesztette ezt az 

oldható bárium sulphuratum (BaS)-al. Az első beöntésnél, mi-

dőn 125 gr. port másfélliter vizben elkeverve alkalmaztak, 

azonnal heves fájdalom, székelés és hányinger jelentkezett és 

másfél óra múlva beállott a halál. 

WÜRZ köz leménye óta még néhány u j abb eset került köz-

lésre. LORENZ egy halá los és egy gyógyult esetről referál, me-

lyeknél ételnek bár ium carbon icummal történt szennyezése volt 
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az ok. OLBRICHT hat szénsavas baríummal történt gyilkosságot 

ismertet, PUTAWSZKI egy öngyilkossági kísérletet. Röntgen vizs-

gálattal kapcsolatosan WÜRZ összeállítása óta három ujabb 

mérgezési eset ismeretes. GAIKWAR esetében gyógyszer elcse-

rélés volt az ok. Egy 29 éves indiai herceg a röntgenologus 

gondatlansága folytán bárium sulphuratum emuisiót ivott meg 

a vizsgálatkor, azonnali hányás jelentkezett s pár óra múlva 

a halál. A gyógyszertartó üvegen újból a hibás elnevezés: 

„bariumsulphát" szerepelt, de rajta volt a figyelmeztetés: nem 

belső használatra. DINSLAGE és BARTSCHAT esetében a „bárium 

sulphuricum pro Röntgen" jelzésű por több mint 90 %>-a szén-

savas s csak 5'95 %-a volt kénsavas só. A vizsgált 32 éves 

férfinél 50 gr. elfogyasztása után néhány órával jelentkeztek a 

mérgezési tünetek s 12 óra múlva a halál. 

A harmadik halálos lefolyású eset egy egészen enyhe 

mérgezéssel együtt klinikánkon került észlelésre. Ugy a barium-

mérgezések ritka volta, mint esetünknek néhány érdekesebb 

sajátsága miatt célszerűnek tartjuk pontosabb ismertetését. 

1925. február 17-én egy 63 éves férfi jelentkezett a klinika ingyenes rendelé-
sén gyomorpanaszokkal. Kórelőzménye és vizsgálata alapján nyombél 
fekélyre téve a kórjelzést, ennek biztosítására Röntgen vizsgálatot aján-
lottak. E célból fölirtak számára bárium sulphuricumot a következő 
vény alakjában : 

Rp. Barii sulphurici purissimi Merck 
gmta 150.0 

Div. in dos. aequ. No. II. 
D. S>, pro Röntgen, 

s utasították, hogy a gyógyszer egyik adagját másnap reggel 7 órakor 
fogyassza el egy tányér tejes-kásába keverten, a másik adaggal pedig 
délelőtt 11 órakor jelentkezzen a klinika Röntgen laboratóriumában, 

A beteg a szert gyógyszertárban beszerezve pontosan a kapott utasítás sze-
rint járt el. Miután az egyik adag port reggel 7 órakor elfogyasztotta, 
fél 9̂  órakor enyhe, görcsös hasfájása s utána egyszer hig széke volt. 
Midőn 9 órakor elindult otthonról, feleségének rosszullétről panaszko-
dott. Útközben kétszer hányt s e hányás alkalmával, — ugy látta, — 
az elfogyasztott gyógyszeres kása jó része is kiürült. 10 órakor a klini-
kán jelentkezve jelentette, hogy a kását kihányta, emiatt további vizs-
gálat nélkül azzal az utasítással bocsátották el, hogy ha rosszul léte 
megszűnt, ujabb vizsgálat végett jelentkezzen. Hazatérve rosszulléte 
fokozódott, ismételten hányt, többször volt hig vizes széke heves hasi 
görcsökkel, nagyon gyengének érezte magát, erősen izzadt. Emiat dél-
után 2 órakor orvost hivtak hozzá. 

Az orvos a teljesen tiszta öntudatu betegnél rendkívüli elesettséget talált, 
ólomszürke arccal, szenvedő tekintettel, megtört szemekkel. Igen heves 
hasi görcsről, kinzó szomjuságról panaszkodik, 3—5 percenként hányik 
egyszerre csak egészen kevés mennyiségű zöldes-sárga folyadékot s 
gyakran van kis mennyiségű zöldes, nyákos széklete. Érverés száma 
percenként 140, alig tapintható, kihagyó. A végtagok hűvösek, a kéz 
és lábujjakban sajátságos dermedésről, zsibbadásról panaszkodik. Az 
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lyosak. Mellhártyájukon elszórtan pontszerű vérzések. Állományuk tészta 
tapintatu, bővérű, légtartó, sok bőven habzó savót tartalmaz. 

Gyomor 100 gr.-nyi világos sárga nyákos bennéket tartalmaz, mely gyengén 
lúgos vegyhatásu, nyálkahártyája duzzadt, vérbő és a gyomor fenéken 
tenyérnyi területen sűrűn egymásmellé zsúfolt pontszerű vérzéseket 
mutat. A nyálkahártya redőibői néhány fehéres szürke, lágy, morzsol-
ható szemcsét sikerült összegyűjteni. Á nyombél nyálkahártyáján a re-
dők élein számos pontszerű vérzés. A vékony bél 200 ccm. hig pépes, 
világos szürkés-sárga nyákos bennéket tartalmaz. Az éhbél nyálka-
hártyája duzzadt, vérbő, élénk rózsaszínű, a csipőbélé nem duzzadt, 
csupán helyenként mutat ágazatos belöveltséget. Vastagbélben kevés, 
mindenben a vékonybéltartalomnak megfelelő bennék, nyálkahártyája 
foltosán belövelt. 

Száj, garat, bárzsing eltérést nem mutatnak. A gége és légcső nyálkahártyája 
mérsékelten belövelt. 

Lép rendes nagy, állománya feltűnően petyhüdt, metszéslapon előcsordul, 
sötét szederjes vörös, vérbő. Máj rendes nagy, állománya sötét szeder^ 
jes barnavörös, elmosódott rajzolattal. Vesék rendes nagyok, tokjuk jól 
leválik, állományuk feltűnően vérbő. Vesemedencék halványak. Hó-
lyag összehúzódott, alig 2 ccm. vizeletet tartalmaz. Végbél üres, nyálka-
hártyája halvány, csupán egy helyen mutat pontszerű vérzéseket. 

A boncolásnál előírás szerint csomagolt hullarészek az országos bírósági 
müvegyészhez küldettek föl a gyomorból összeszedett fehéres szürkés 
szemcsékkel együtt. Ugyancsak felküldetett vizsgálatra az elfogyasztott 
gyógyszert tartalmazó papírzacskó, melyben még minimális mennyiségű 
fehér por volt, a gyógyszertárban lefoglalt 100 gr.-nyi bárium sulphu-
ricumnak jelzett szer, továbbá 150 gr.-nyi hasonló jelzésű gyógyszer, 
melyet a gyógyszerész egy másik gyógyszertárnak kölcsön adott. 

A vegyi vizsgálat eredménye a következő volt: (JAHN JÓZSEF miniszteri 
tanácsos) Mindkét lefoglalt gyógyszertári por bárium sulphuricum és 
bárium carbonicum keveréke megközelitőleg azonos arányban, ameny-
nyiben az egyik 21'4 °/o, a másik 22'8 % szénsavas báriumot tartal-
mazott. A papírzacskó igen kis mennyiségű tartalma ugyancsak ilyen 
keverékből állott. A gyomorból kiszedett fehér szemcsék 3 centigr. 
súlyban ugyanezen két sóból állanak. Ezen lelet már egymagában is 
igazolta, hogy az elhalt kénsavas és szénsavas báriumból álló port 
vett be, mivel pedig hullarészek vizsgálatánál a különböző bárium só-
kat egymástól elkülöníteni nem lehet, a gyomorbélcsatornának meny-
nyileges vegyvizsgálatát mellőzték. Megállapítandó azonban, hogy a 
bevett szer bárium carbonicum tartalmából tényleg jött-e létre felszí-
vódás, a beküldött zsigerek 150 gr.-nyi mennyiségét feldolgozták és 
abból 1'5 mgr.-nyi bárium carbonicumnak megfelelő bárium vegyületet 
sikerült leválasztani. 

A vizsgálat eredménye alapján a müvegyész véleménye kimondotta, hogy az 
elhalt oly szert vett be, amely a halál előidézésére alkalmas s a mé-
reg nemcsak a tápcsatornában, hanem a vér áramban és a zsigerek-
ben is ki volt mutatható. Megállapította továbbá, hogy a gyógyszer-
tárban lefoglalt készítmény nem felel meg a klinikai vényen előirt 
Merck-féle „bárium sulphuricum pro Röntgen"-nek. Hogy a bevett 
szer és a bekövetkezett halál között fölvehető-e az oki összefüggés, 
az a vegyi vizsgálatból nem állapítható meg, hanem a kórlefolyás és 
a boncolás adatainak összevetéséből kell erre bizonyítékot szerezni. 

Ha a vegyvizsgálat adatait tekintjük, a megállapított 

214 %-os szénsavas bárium szennyezés mellett a beteg az 

elfogyasztott 75 gr. mennyiségű porban 16 gr. bárium carboni-

cumot vett be. Hogy ebből a gyomornedv sósavában milyen 
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mennyiség oldódott mint chlorbarium és szívódhatott igy föl 

azt megállapítani nem tudjuk, részben mert ez a beteg gyo-

morsav értékétől is függ, részben mert a hamar jelentkező há-

nyás és hasmenés a fölvett por egy jó részét eltávolította. Az 

oldható bárium sók mérgező adagjaira egészen pontosan meg-

állapított adataink nincsenek ugyan, de tapasztalat szerint meg-

lehetősen kicsinynek kell azt vennünk. KOBERT 0'20 gr.-t, 

NEUMANN 0'50 gr.-t tart dosis toxicának, még bizonytalanabb 

a letalis dosis. KOBERT pontos adatot erre adni nem tud, az 

addig ismert esetekben 3—10 gr. között ingadozott. SCHEDEL 

szerint 2 gr., SCHUCHARDT szerint 3 gr., WOLFF és ERBDEN sze-

rint 3—4 gr. a halálos adag. Határozott adagot megjelölni már 

azért sem lehet, mert ugy az egyes bárium vegyületek külön-

böző oldhatósága, mint a gyomor állapota, esetleg az egy-

idejűleg felvett táplálék, főleg annak sulphát tartalma igen 

különbözően befolyásolják a mérgezés menetét. Különösen 

számottevők e körülmények a szénsavas bariummal történő 

mérgezésnél, mivel az oldható bárium vegyületek közül ez a 

legnehezebben oldódó, tökéletesen csak hig savval vihető ol-

dásba. A Röntgen vizsgálattal kapcsolatosan történt 15 halálos 

mérgezési eset közül 1 I-nél, igy esetünkben is éppen ez a 

vegyület szerepel. Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy bete-

günk éhgyomorra fogyasztott el 16 gr.-nyit, tehát a halálos 

adagnak 5-6-szorosát tartalmazó mennyiséget, kétségtelennek 

vehetjük, hogy még ha nem is oldódott az föl teljesen, halá-

los mérgezés előidézésére elegendő mennyiség belőle könnyen 

fölszivódhatott. 

A mérgezésnél létrejövő klinikai kép a legkülönbözőbb 

barium-vegyületeknél azonosnak mondható, hiszen a mérge-

zést tulajdonképen a valamennyiben közös fém-komponens 

okozza. Helyi izgató hatása csupán a bariumoxyd és bárium 

sulphuratumnak van. A lassan oldódó bariumcarbonatnál tel-

jesen hiányzik. 

A mérgezés első tünetei a gyomor-bélhuzam részéről mu-

tatkoznak. Elsőnek mondható a heves hányás, mely rendesen 

oly korán jelentkezik, hogy a gyomorba került méregnek jó 

részét eltávolíthatja s igy a szervezetnek egy oly önkéntelen 

védekezése, mely sok esetben volt életmentő. Különösen ta-

nulságos ebből a szempontból két eset, melyek egyikét REINKE 

ismertette 1878-ban, a másikat WOLFF 1922-ben. Az első eset" 
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ben bárium carbonicummal, a másodikban chlorbariummal 

szennyezett étel egy-egy egész családnál okozott mérgezést s 

mindkét esetben csak az apánál vált ez halálossá, ki csak 

órák múlva hányt, mig a gyermekek, kiknél a hányás azonnal 

bekövetkezett, enyhe rosszulléttel szabadultak. A gyorsan be-

következő hányás volt életmentő a később ismertetendő eny-

hébben lefolyó esetünknél is. 

A hányással egyidőben, vagy kevéssel később heves gör-

csös fájdalmakkal járó hasmenés jelentkezik, eleinte faeculens, 

majd vizes nyákos széklettel. Mint állatkísérletek mutatják, ez 

a szernek parenteralis alkalmazásánál is azonnal jelentkezik, 

tehát nem a gyomor-bélhuzam nyálkahártyájának közvetlen 

ingerlésére vezethető vissza, hanem a felszívódott szernek di-

rekt hatása, mely az Auerbach plexustól periferiásan, tehát 

egyenesen a bélfal sima izomelemeire hat. (BARY, MAGNUS.) 

így atropin adása sem gátolja meg e hatást. 

A bariumnak digitális szerű hatását már HUFELAND is-

merte. A mérgezéseknél is rendesen találunk igy tüneteket a 

vérkeringési szervek részéről. Eleinte átmenetileg bradycardia 

jelentkezik, növekszik a szívösszehúzódások intenzitása, fesze-

sebb a pulzus, emelkedik a vérnyomás, a betegek praecordi-

alis fájdalomról, lüktető fejfájásról panaszkodnak. E tünetek 

azonban rendesen oly rövid ideig tartanak, hogy legtöbbször 

mire a mérgezett orvosi kezelés alá jut, már szapora, üres, ki-

hagyó a pulzus, sülyedt a vérnyomás és szívbénulás a halál 

közvetlen oka. 

A bariummérgezésnek legjellemzőbb, a kórképet teljesen 

uraló tünetei az idegrendszer részéről jelentkeznek. A senso-

rium rendesen tiszta marad egészen a végső percig. Először a 

végtagok, majd az egész test izomzatában sajátos gyengeség, 

fáradtság érzés jelentkezik, majd alulról fölfelé haladó pety-

hüdt bénulás, mely néha a végtag-izomzatra korlátozódik, 

máskor a törzs, arc és nyakizomzatra is ráterjed. A légző iz-

mok bénulása folytán erős légszomj, cyanosis jelentkezik. E 

bénulás az eddig ismert eseteknek körülbelül 70 %-ában meg 

volt, több-kevesebb intenzitással. Foka a fölszívódott bárium 

mennyiségétől függ. Leghamarább fél, legkésőbben 8 óra múlva 

jelentkezett. Enyhe mérgezésnél gyakran csak a nagyfokú izom-

gyengeséget, a mozgások lassúságát, bizonytalanságát láthatjuk. 
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Állatkísérletben a hüdés felhágó typussa mindig meg van, 

embernél nem mindig oly kifejezett. 

Ha a mérgezés nem halálos, a bénulások egy-két nap 

alatt visszafejlődnek, de elég sokáig meg marad a nagyfokú 

izomgyengeség. A pontosan leirt eseteknek igen kis százaléká-

ban motoricus izgalmi jelenségeket, izomrángásokat, sőt test-

szerte jelentkező görcsöket észleltek. Mivel ezt állatkisérletben 

csak igen nagy adagokkal és főleg intravénás alkalmazással 

lehet kiváltani, ugylátszik, hogy nagy és gyorsan felszivódó 

bárium mennyiség kell ehhez. 

Az érzési körben paraesthesiáktól eltekintve eltérés nincs. 

A felületes és mély érzések végig megtartottak. A paraesthe-

siák, mint bőrfeszülés, zsibbadás érzés jelentkeznek. Az agy-

idegek körében jelentkező érzészavarok közül a gyakori fül-

zúgást, ritkábban teljes süketséget találjuk, továbbá gyakran 

heves főfájást. 

Ha végig tekintünk a bárium mérgezéseknek klinikai ké-

pén, amelyet a rendelkezésünkre álló összes irodalmi adat, 

elsősorban WOLFF közleményének adatai alapján állítottunk 

össze, kétségtelen, hogy e mérgezés kórjelzése az esetek nagy 

részében nem okoz nagy nehézséget. Különösen a vázolt ideg-

rendszeri tünetek fognak jól útba igazítani. Az összetévesztés 

még legkönnyebben hevenyen lefolyó arsen mérgezéssel történ-

hetik meg. (LORENZ, WOLFF) Esetünkben nemcsak a tünetek, 

hanem még jelentkezésük sorrendje is pontosan megfelelt min-

denben a fentebb ismertetett klinikai képnek. 

A boncolási lelet tulajdonképpen semmi föltétlen jelleg-

zetest nem mutat, összevetve azonban a kórlefolyás adataival 

megerősítheti a diagnosist. A vért a sziv üregeiben és a na-

gyobb erekben folyékony állapotban találjuk. Egyesek szerint 

ez a bárium véralvadást gátló hatására vezetendő vissza, való-

színűleg a halál gyors bekövetkezésének még nagyobb itt a 

szerepe. A tüdők, máj, lép, vesék feltűnően vérbővek, a savós-

hártyákon, nyálkahártyákon testszerte sok pontszerű vérzés 

mutatkozik. A gyomor és bélhuzam rendesen igen kevés nyá-

kos, esetleg véres bennéket tartalmaz, nyálkahártyája duzzadt, 

vérbő s tömegesen mutat pontszerű vérzéseket. Különösen a 

gyomor és nyombélben, továbbá a csipőbél nyiroktüszőiben 

nagyszámuak ezek. A zsigeri hashártya lemez is vérbő, vör-

henyes, gyakran tapadós, vagy sikos tapintatu. Vérzéseket az 
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egész szervezetben találhatunk, igy az agyban, lágyburkokban, 

tüdőben, vesékben, hugyutak nyálkahártyájában. E vérzések 

legvalószínűbb oka a bariumnak az erek sima izomelemeire 

gyakorolt hatásában keresendő, mert ezáltal a hajszálereknek 

erős vérteltsége, majd rexisse jön létre. 

A bevett báriumot a gyomor bélhuzam vizsgálatánál csu-

pán a nehezen oldódó carbonáttal történt mérgezésnél lehet 

könnyen kimutatni, mint a nyálkahártyához tapadó, vagy a 

véres nyákkal elkevert szürkés fehér szemcséket. (DINSLAGE) 

Vegyileg ugy a bélbennékben mint a parenchymás szervekben 

kimutatható. 

Esetünk tehát kórbonctanilag is teljesen typusos képet 

mutatott, ha összehasonlitjuk a boncjegyzőkönyv kivonatosan 

közölt adatait a fentiekkel. 
* * * 

A bariummérgezéseknél létrejövő finomabb morphologiai 

elváltozásokra vonatkozólag a rendelkezésemre álló irodalom-

ban csak igen kevés adatot találtam. WOLFF egyik esetéről kö-

zöl adatokat, WÜRZ a máj és vese górcsövi elváltozását rész-

letesen ismerteti, sőt még néhány állatkísérletet is közöl, ame-

lyekkel a talált szöveti elváltozások eredetét igyekszik leve-

zetni. Ezen mindenesetre igen kevés adatot kiegészítendő kissé 

részletesebben szeretnénk beszámolni esetünk szövettani fel-

dolgozásáról, különösen mivel néhány érdekesebb, szokatlan 

elváltozást is mutatott. 

Az agyvelő legkülönbözőbb részeiből vett metszetekben 

az elhalt korának megfelelő öregségi elváltozásokat találtunk, 

a ducsejteknek festékes sorvadásával, az ereken kifejezett ar-

teriosclerosissal, több helyen praecapillaris arteriolák falában 

egész kis mészgyürü keletkezését is láthatjuk. Feltűnő ugy a 

kéreg és velőállományban, mint a lágyburkokban a hajszál-

erek nagyfokú vérteltsége. Legrészletesebben a halántéklebeny 

azon részét vizsgáltuk, amely szabad szemmel mindenben 

pontszerű vérzésekre emlékeztető, vizsugárral le nem mosható, 

feketés vörös pontokat mutatott. Kézi nagyitóval vizsgálva a 

festett metszeteket, azonnal feltűnik, hogy ugy a kéreg, mint a 

szomszédos velő állomány is sürün tele van szórva ad maxi-

mum tágult és vérrel telt erekkel, vérzést azonban sehol sem 

látunk. (1. ábra.) E tágult erek változó sűrűséggel feküsznek 

egymás mellett, néhol oly tömegesen, hogy egészen azt a be-
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nyomást keltik, mint egy tágult véröblökből álló daganat. Má-

sutt az erek jóval kevésbbé tágultak és csak fokozati különb-

séget mutatnak azzal a vérbőséggel szemben, amelyet az agy-

velő többi részén is láthatunk. A tágult erek pontosabb vizs-

gálatnál igen különböző képet mutatnak. Nagyobbrészükben a 

sűrűn egymás mellé zsúfolt vörösvértestek egymástól jól el-

különíthetők, határaikat élesen föl lehet ismerni. Feltűnik azon-

ban már itt is, hogy a legtöbb érben a lebenyes magvu fehér-

vérsejtek jól kifejezett széli elrendeződést mutatnak, néhol 

egész körkörösen, másutt pedig az érfalnak csak egyes secto-

rait foglalva el. (2. és 3. ábra.) Az erek nagyrészében azon-

ban a vörös vértestek összetorlódása már olyan fokot ért el, 

hogy határaik teljesen elmosódtak, az ér lumenét egynemű, 

eosinnal igen sötéten festődő anyag tölti ki. Jellemző képét lát-

juk tehát a vérrekedésnek. Ilyen erekben fehérvérsejteket alig, 

vagy egyáltalában nem találunk. Ezzel szemben, egyes főleg 

kisebb erekben a fehérvérsejtek száma lesz a túlnyomó, azok 

sűrűn egymásmellé sorakozva foglalják el az egész lument, 

közöttük sem vérlemezke halmazokat, sem fibrin szálakat, 

vagy vörösvértesteket nem találunk. Gyéren elszórtan olyan 

ereket is látunk, melyeknek belvilágát vagy teljesen, vagy csak 

a fehérvérsejtektől szabadon hagyott területen egynemű, szer-

kezetet nem mutató, eosinnal élénken festődő, hyalinra emlé-

keztető anyag tölti ki. Nagyobb nagyítással vizsgálva kitűnik, 

hogy az erekben látható fehérvérsejtek szinte kizárólag lebe-

nyes magvu neutrophil leukoeyták, más fehérvérsejt alakot 

nem találtunk. Közöttük igen sokban a sejtmagvak töredezett-

séget mutatnak, rosszul festődnek. (4. ábra.) Ugy a fehérvér-

sejtek, mint a tágult erek endotheljei igen sok sárgás barna, 

durva pigment szemcsét tartalmaznak. E phagocytált szemcsék 

mikrotechnikai vaskémlést nem adnak. így nem tekinthetők 

vérpigment eredetűnek. 

A hypophysis szövetileg igen feltűnő vérbőséget mutat. 

Az egyes sejtcsoportjait körülvevő, egymással hálózatosan össze-

függő hajszálerei erősen tágultak és vérrel teltek. 

A tüdő is igen nagyfokú hajszáleres vérbőséget mutat. 

Ez olyan fokot ér el, hogy az alveolus falakban lefutó ka-

nyargós hajszálerek messze beemelkednek az alveolusok lu-

menébe. Sok helyen a lument is vér tölti ki. Emellett tüdő-

vizenyő kifejezett szöveti képét látjuk. A lép feltűnően vérbő, 
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a pulpában oly tömegesek a vörösvértesfek, hogy a többi sej-

tes elemet egészen háttérbe szorítják. 

A máj lebenyes szerkezete kissé elmosódott, sejtjei mér-

sékelten duzzadtak, protoplasmájuk finoman habos. Zsírfestés-

sel a lebenykékben mindenütt igen nagy mennyiségű zsírt 

lehetett kimutatni finom, egészen kicsiny cseppek alakjában. 

A vesék az elhalt korának megfelelő egészen kisfokú arterio-

sclerotikus elváltozások mellett a parenchymának súlyos pusz-

tulását mutatják. A kéreg állományban egyenletesen, a velő-

állományban foltosán a csatornácskák hámjának majdnem 

teljes elhalását látjuk, duzzadt, leválóban levő, esetleg teljesen 

szétesett hámsejtekkel, teljesen hiányzik a magfestés is. A ké-

reg állományban jól festődő sejtmagvakat csupán a glomerolu-

sokban láthatunk. Ugy a kéregben, mint a velőállományban 

foltosán zsiros elfajulás látható. A kéregben a duzzadt csator-

nácskák között az erek vértelenek, a velőállományban ezzel 

szemben erős vérbőség látható és sok helyen elszórtan kis 

vérzések. 

A gyomor-bélhuzam szöveti vizsgálatát nem lehetett érté-

kesíteni, tekintettel arra, hogy a haláltól a boncolásig igen 

hosszú idő telt el. 

A szöveti vizsgálat eredménye, ami a máj és vesét illeti, 

elég sokban megegyezik WÜRZ leletével. Esetünkben azon-

ban különösen a vese elváltozása sokkal súlyosabb volt. El-

tekintve az arteriosclerolicus elváltozásoktól és a minden bi-

zonnyal ezzel kapcsolatos zsíros elfajulástól, a kanyarulatos 

csatornácskák oly súlyos képet mutattak, amilyent sublimát 

mérgezések után szoktunk látni. Magyarázható ez talán azzal 

a körülménnyel, hogy betegünk a mérgezés után elég hossza-

san, 27 óra hosszat élt, WÜRZ esetében a halál már két és fél 

óra alatt beállott. A májban kimutatható nagyfokú zsíros el-

fajulás nem fejlődhetett azonban ki ily rövid idő alatt. Itt arra 

kell gondolnunk, hogy a májban régebben fennálló zsíros le-

rakodás a súlyos mérgezés hatására alakult át finom cseppes 

zsíros elfajulásba. A tüdőn észlelt elváltozások megfelelnek a 

WOLFF által adott leletnek. 

Meglepő és váratlan volt az agyvelő halántéklebenyének 

szöveti lelete, melyhez hasonlót az eddig ismert bárium mér-

gezések leírásában sehol sem találtunk, sőt még egyszerű 

pontszerű vérzésekről is csupán WOLFF két chlorbariummal 
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mérgezett eseténél van említés téve. A talált elváltozás lénye-

gileg nem más, mint egy vérrekedésig fokozódó pangás, ille-

tőleg kezdődő rögösödés, melynek kiváltó oka, mint a barium-

mérgezéseknél testszerte mutatkozó vérzéseké is, a praecapil-

laris ereknek erős összehúzódása, a bariumnak az érfal sima 

izomelemeire gyakorolt direkt hatása folytán. Emlékeztet a kép 

némileg arra az elváltozásra, amelyet salvarsan halál esetei-

ben láthattunk, bár eltér attól a vérlemezkék teljes hiányában. 

— Hogy mi lehet az oka annak, hogy az agyvelőnek csak 

egyes részeiben fejlődött ez ki s másutt megmaradt egy egy-

szerű vérbőségnél, arra határozott választ adni nehéz. Való-

színű, hogy valamilyen helyi, talán a praecapillaris erek scle-

rosisától feltételezett praedisponáló körülménynek volt ebben 

szerepe. — Hogy az ereket elzáró fehérvérsejtekben, illetőleg 

az endothel sejtekben látható pigment milyen eredetű, az sem 

tisztázható. Mindenesetre semmi alapunk nincs arra, hogy mint 

WÜRZ is kissé önkényesen teszi, a vérpályában kicsapódott 

bárium vegyületnek tekintsük azt. 
* * 

* 

Tekintettel e ritka és általunk még nem észlelt elváltozá-

sokra igyekeztünk néhány állatkísérlettel tanulmányozni a bá-

rium mérgezés lefolyását és a szöveti elváltozások kifejlődését. 

E célból körülbelül 1509 gr. sulyu házinyulaknak adtunk 

emelkedő adagban tiszta bárium carbonicumot előzetes 12 

órai koplaltalás után, kevés kukorica darában elkeverve. így 

a nyulak a lemért mennyiséget néhány perc alatt elfogyasztot-

ták. A legkisebb adag 10 centigr., a legnagyobb 35 centigr. 

volt. Ez utóbbi a testsúly kilogrammjára számítva megfelel an-

nak a mennyiségnek, amelyet a beteg vett be a Röntgen-ká-

sával. Kísérleteink rövid leírása a következő: 

1. nyul 10 centigr. bariumcarbonátot kap. Egyetlen mér-

gezési tünetként 3 óra múlva a hátsó végtagokban kisfokú 

izomgyengeség jelentkezik, mely hat óra alatt megszűnik. Has-

menés nem jelentkezett. Ugyanezen adag más nyúlnál adva 

sem okozott hevesebb tüneteket. 

2. nyul 20 centigr.-t kap. A lefolyás ugyanolyan, mint az 

előbbinél, azzal a különbséggel, hogy az izomgyengeség vala-

mivel kifejezettebb. Ismétlés ugyanazon állatnál és egy másik-

nál is ugyanazon eredményt adja. 

3. nyul 25 centigr. bárium carbonicumot kap. 4 óra múlva 
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bő vizes hasmenés jelentkezik, 5 óra múlva izomremegés az 

egész testben, gyengeség a hátsó végtagokban, 6 óra múlva 

teljes végtag bénulás, 9 óra múlva halál. Boncolási lelet: Szív 

petyhüdt, hig vérrel telt, a szívbelhártya alatt vérzésekkel. Mind 

két tüdőben nagy kiterjedésű véizés, mely a hilus körül a leg-

tömegesebb. A gyomor és belek majdnem üresek, nyálka-

hártyájukon néhány pontszerű vérzés, belöveltség. Szöveti vizs-

gálat : Az agyvelőben szinte stasisig fokozódó vérbőség, a tüdő 

vérzés a hörgők és erek mentén halad. A lép és különösen 

a máj feltűnően vérbővek, a vesékben vérbőségen és kis vér-

zéseken kivül a kéreg állomány foltokban kezdődő epithel el-

fajulást mutat, a sejtmagvak halványabban festődnek, a sejt-

határok elmosódottak, a protoplasma finoman szemcsés. 

4. nyul: 35 centigr. bárium carbonicum elfogyasztása 

után 40 perc múlva bő vizes-nyákos hasmenés jelentkezik, 

ötnegyed óra múlva az alsó végtagokon izomgyengeség, mely 

20 perc alatt a nyakizmokig terjedő bénulásba megy át. Köz-

ben a hasizomzatban erős fibrillaris rángások jelentkeznek. 3 

óra múlva exitus. Boncolás: A szervek általános vérbőségén 

kivül csupán a tüdőkben találunk a hilustól kiinduló nagy ki-

terjedésű vérzést, szív petyhüdt, a bélhuzam majdnem teljesen 

üres, a hólyag tág, 25 ccm. vizeletet tartalmaz, melyben semmi 

kóros alkatrész nincs. Szöveti lelet: Kisfokú vérbőségen kivül 

más eltérés nincs a szervekben, a máj és vese sejtjei elfaju-

lásnak semmi szöveti jelét nem mutatják. 

Láthatjuk tehát, hogy állatkísérletben, ha sikerül az ada-

got ugy megválasztani, hogy elegendő ideig éljen még az állat, 

ugyanolyan szöveti elváltozások fejlődnek ki, mint feldolgozott 

esetünkben, így WÜRZ véleményével együtt a talált szöveti el-

változásokat joggal tekinthetjük a bárium mérgezés következ-

ményeinek. 
* * * 

Midőn a beteg, kinél a mérgezés halálos véget ért, a klinika Röntgen labo-
ratóriumában jelentkezett, az általa hozott második, ugyancsak 75 gr.-nyi 
porból emuisiót készítettek, hogy azt a vizsgálat alatt elfogyassza. Mi-
vel azonban az átvilágítás a beteg rosszul léte miatt elmaradt, a kész 
emuisiót a következő ambuláns beteg vizsgálatánál használták fel. E 
beteg, egy 27 éves férfi csupán mintegy 30 gr. pornak megfelelő meny-
nyiségü emuisiót ivott meg, a többit azonnal kiköpte. E mennyiség a 
szer szennyezésének arányát tekintve körülbelül 6 gr. bárium carbo-
nicumot tartalmazott. A beteg mintegy 20 perc múlva már gyengülni 
kezdett, szédült, többször egymásután hányt, majd hasmenése volt s 
utánna egész testében, főleg végtagjaiban erős gyengeséget, zsibbadást 
érzett, E tünetek körülbelül 8 óra alatt fejlődtek vissza, de a nagyfokú 
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izomgyengeség miatt még két napig feküdnie kellett, fejében ezen idő 
alatt sajátságos feszülést érzett. Orvos ezen idő alatt nem látta, mi-
dőn rosszullétének megszűnte után a klinikán jelentkezett, vizsgálatá-
nál semmi eltérést nem találtunk. Ennek dacára a fenntebbi tünetek 
alapján kétségtelen, hogv egy typusos, de enyhe bárium mérgezést 
állott ki, melynek enyhe lefolyása részben a bevett mennyiség arány-
lag kicsiny voltának, részben az igen hamar jelentkezett hányásnak 
köszönhető. Méltán sorakozik igy ez is REINKE és WOLFF már is-
mertetett eseteihez. 

A bárium mérgezés kezelésénél úgyszólván teljesen tehe-

tetlenek vagyunk, Gyomormosásnak csupán az első mérgezési 

tünetek beállta előtt van nagyobb jelentősége. Az első tünetek 

közé tartozó heves hányás és csillapíthatatlan hasmenés a föl 

nem szívódott bárium vegyületet ugy is eltávolítja, a már fel-

szívódott pedig ugy sincs hatalmunkban. A kezelés igy jófor-

mán teljesen tüneti és a fenyegető szívbénulás leküzdésére 

kell irányuljon. Enyhébb esetben HIGIER a bénulások gyors 

visszafejlődését látta pilocarpin bőralá fecskendése után. En-

nak magyarázatára azt veszi föl, hogy a bárium sóknak vaso-

constrictor hatása az izomzat ischaemiájával váltaná ki a bé-

nulásokat. Igy jó hatású az értágitó pilocarpin. A görcsös has-

fájás ellen megkísérelhető atropin adása, de a bárium hatás 

ismertetésénél elmondottak alapján nem várhatunk nagy ered-

ményt tőle. 

A legfontosabb igy végeredményében e mérgezések meg-

előzése. A mai napig ismeretes összes bárium mérgezések 

számát legfeljebb 50—60-ra tehetjük. Ezeknek egy negyede, 

15 halálos lefolyású mérgezés Röntgen vizsgálattal kapcsolato-

san történt. A bárium sulphuricumnak, mint kontraszt anyag-

nak a Röntgen diagnostikába történt bevezetése óta végzett 

sok százezernyi vizsgálathoz arányítva nem nagy e szám. Nem 

lehet azonban elsiklanunk felette akkor, ha meggondoljuk, 

hogy ezen emberéletet áldozatul követelő szerencsétlenségek 

mily könnyen megelőzhetők lettek volna megbízható készítmé-

nyek használatával. Mint láttuk, az oldható bárium sók mér-

gező adagja nagyon kicsiny, mivel pedig a Röntgen techniká-

ban a kontraszt anyagokat nagy, 75—150 gr.-os adagokban 

kell alkalmaznunk, aránylag igen csekély fokú szenyeződés is 

végzetes lehet. Igy kontraszt anyagul csak vegytiszta, teljesen 

megbízható bárium sulphuricumot szabad használnunk, mint 

pl. a Merck gyár készítményét s azt is célszerű lehetőleg az 

eredeti gyári csomagolásban rendelni. Igy biztosan elkerülhet-

jük a szer szenyeződését s nem vagyunk kitéve annak sem, 

11 



hogy a még ma sem teljesen egységes elnevezések mellett 

(bárium sulphát stb.) gyógyszer elcserélés áldozata lesz a vizs-

gált beteg. Mivel pedig ezen aránylag csekély és könnyen ke-

resztülvihető óvatossággal minden veszélyt biztosan elkerülhe-

tünk, teljesen jogosnak kell tartanunk KRAUSE felfogását, mely 

szerint az előfordult szerencsétlenségek még nem jogosítanak 

fel arra, hogy a bárium sulphuricumot, az eddig ismert leg-

jobb és legolcsóbb kontraszt anyagot kizárjuk a Röntgen diag-

nostikából. 

Ábrák: 

1. Halántéklebeny kéregállománya häm.-eos. festés, lupe 

nagyítás. 

2. és 3. ugyanaz 100 sz. nagyítással. 

4. ugyanaz 350 sz. nagyítással. 

Irodalom: 

1. KRAUSE: Deutsche Med. Wochenschrift 1922. 10. 2) 

KOBERT: Intoxikationen 1906. 3) WOLFF: Zeitschr. f. d. g. gericht. 

Medizin 1922. 4) FELLETÁR : Gyógyászat 1892. 5) FELLETÁR : Pest. 

med. chirurg. Presse. 6) KRAFFT: Zeitschr. f. Untersuch, d. 

Nahrungsmittel. 42. 7) BAUMANN: u. o. 43. 8) JANUSZKIEWICZ • 

Polska gaz. lekarska 1923. 9) HIGIER: Deutsche Zeitschr. f. 

Nervenheilkunde. 10) WÜRZ: Zeitschr. f. d. gericht. Medizin 

1924. 11) OLBR1CHT: u. o. 1924. 12) PUTAWSZKI: Pols, gazetta. 

1923. 13) GAIKWAR; Med . leg journal 40. 14) D1NSLAGE & BART-

SCHAT: Zeitschr. f. Untersuch, d. Nahrungsmittel. 1924. 15) LO-

RENZ: Wien. klin. Wochenschr. 1924, 



Tüdőben támadó takonykóros fertőzések esetei 

A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem belgyógyászati 

klinikájáról. Igazgató: Jancsó Miklós dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Irta : Berkesy László dr. 

klinikai tanársegéd. 

Embereknek takonykórral való fertőzését, mint elég ritkán 

észlelhető megbetegedést ismerjük az orvosi irodalomban. Az 

erre vonatkozó észleletek a legtöbb esetben a bőrön át történt 

fertőzésekre vonatkoznak, a betegség lefolyását, tüneteit, a kór-

isme felállításának nehézségeit mind innen kiindulva tárgyalják 

s a betegségnek általánossá válása után a belső szervek, — 

tüdő, savós hártyák, stb. — megbetegedését, mint másodlagos 

lokalizációt emiitik, kiemelve ezeknek igen ritka elsődleges 

fertőzését. 

Az állati takonykór ellen minden kulturállamban törvény-

nyel elrendelt hatósági védekezés pontos keresztülvitele hozta 

magával, hogy az állatok takonykóros fertőzését igen alacsony 

számra sikerült szorítani, ami maga után vonta az emberi fer-

tőzések természetszerű csökkenését. (Budapest nagy prosec-

turáin átlag 5 évenként kerül boncolásra egy eset. — BALOGH:) 

— A háború alatt és után a viszonyok e tekintetben is min-

denütt romlottak, ugy az állati, mint az emberi takonykórt 

illetően. 

Magyarország lóállománya a leginkább veszélyeztetve 

rég idő óta a Tisza alsó folyása mentén volt (HUTYRA-MAREK:) 

s alábbi két esetünk is a Szeged környéki hatalmas tanya-

vidékről került, ahol aztán az ezek nyomán megindult ható-

sági vizsgálat megtalálta a fertőzés forrását (betegeink tanyá-

ján) s több szomszédos gazdánál számos nyilt takonykóros és a 

mailein reactióval, complement kötéssel betegnek talált lovat 

kellett elpusztítani. 

Mindkét esetünknek különös jelentőséget kölcsönöz az, 

hogy élőben diagnostizáltuk a betegségnek ritka elsődleges 

lokalizációját s megkísérelhettük ellene beavatkozni, majd a 

halálos kimenetel után a klinikai képpel összevethettük a kór-

11* 
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boncolásnál találtakat. A rövid kórtörténeti adatok s a bonc-

jegyzőkönyv kivonatos ismertetése mellett a két eset kapcsán 

tett néhány megfigyelésünkről kívánunk beszámolni. 

1. T. A., 27 éves, gazdálkodó fia. Földmives munkával foglalkozó ember, 
aki emellett 8 lovuk körül is foglalatoskodott. Felvétele előtti napon 
hirtelen lett rosszul órákig tartó borzongás kíséretében, amit erős ol-
dalszurás, fejfájás követett; alig tudott lélegzeni. Ez az állapot az éj-
szaka folyamán rohamosan fokozódott. 

Felvétel : 1924. dec. 31. Izmos, jól táplált férfi. Bőrén semmi rendellenesség 
nem látható, nyirokmirigyei nincsenek megnagyobbodva. A jobb mell-
kasfél oldalsó-alsó részén nagy területen tompult kopogtatási hang, 
amely fölött sem légzés, sem dörzsölés nem hallható s e hely légzés-
kor és nyomásra rendkívül fájdalmas. Többi tüdőterületek felett kissé 
hangosabb érdes légzés. Jobb oldalán feküdni nem tud. nem köhög. 
Légzés : 40. Szív ép. Érlökés: 84; kishullámu, puha. Hasi szervek 
részéről semmi kóros. Hőmérsék : 38'2. 

Felvételét követő napon az oldalszúrás csaknem teljesen megszűnik, de a 
tüdőlelet változatlan marad; hőmérséke 36'8-ig száll alá. Egy napi 
szünet után a heves oldalszúrás, légzési nehézség újból jelentkezik, 
hőmérséke 39'9-ig emelkedik, mig az érlökés 60—90 körül mozog. Ez 
az állapot egy hétig tart, miközben a tüdőlelet semmit nem változik, 
láza a nagy adagokban nyújtott hőcsökkentő szerek dacára 39 fok 
felett van, az érlökés ezzel szemben csak ritkán emelkedik 100-ig. 
Mellkasi próbacsapolásnál izzadmányt nem kapunk. Január 9-én a 
jobb mellkas bőre nagy területen vizenyősen megduzzad, szederjes-
vörös szinü s a fájdalom még hevesebb, a bal felső végtag izomza-
tában két helyen diónyi beszürődés jelenik meg; egyikből vörhenyes 
szinü, sűrűn folyó gennyet szivünk ki, melyben számos karcsú, folto-
sán festődő, Gram negatív pálcikát találunk, mig gennykeltőket egyál-
talában nem tartalmaz. A pálcikák alakjuk, festődésük szerint a ba-
cillus malleinek felelnek meg. Ettől kezdve mindenütt az izomzatban, 
bőralatti kötőszövetben gyorsan ellágyuló beszüremkedések támadnak, 
a bőrt keskeny piros udvarral körülvett pustulák lepik el, amelyek 
között némelyek véres bennékük miatt feketés szinüek, mások köldök-
szerű behuzódást mutatva a himlő pustulákhoz hasonlóak, majd meg-
nyílva éles szélű fekélykékké alakulnak. A mellkas bőrén a hólyag-
osak összeolvadásából csaknem tenyérnyi hólyagok keletkeznek. Több 
nagy izület gyulladásos duzzanata fejlődik igen heves fájdalom kísé-
retében. A betegség 16-ik napján bekövetkezett halál előtt 1-2 nappal 
orr-, szemkötőhártya hurut, szinte teljes hangtalansághoz vezető gége-
hurut társul a többi tünetekhez. Nyirokmirigyei testszerte megnagyob-
bodnak. Hőmérséke ezeken a napokon 38—40 fok között ingadozik 
s az eddigi relatív bradycardiát igen szapora, kicsiny érlökés váltja fel. 

A tályogok gennyéből, a vérből a bacillus mailei tenyészett ki szintenyé-
szetben. Gennyel intraperitonealisan oltott him tengeri malac heréi 
megnagyobbodtak s a hereburkok közötti tályogok tartalmában, vala-
mint az állat szívvérében kimutathatók voltak a takonykór bacillusok. 

A kórboncolási lelet röviden a következő: testszerte a bőrön, a végtagok 
bőralatti kötőszövetében, izomzatában gombostüfejnyi-diónyi tályogok 
barnás-sárga, genyes tartalommal. A 4. és 5-ik bordaközti izomban a 
bőralattiakkal közlekedő nagyszámú tályog. A jobb tüdő rekeszi felü-
lete, elülső alsó része 2—3 mm. vastag, rostonya lepedékkel a fali 
mellhórtyóhoz tapadt, legerősebben a 4—5-ik borda tóján. A légtar-
talmu tüdők valamennyi lebenyében sok borsónyi, tömött góc; a fe-
lületesen fekvők ékalakuak, a mélyben levők szabálytalanok, a na-
gyobbak feketés-vörösek, vérzéses udvarral. Gége, légcső nyálkahár-
tyája duzzadt, apró vérzésekkel tarkított, részben szürkés lepedék fedi. 



A lép a rendesnek másfélszerese, puha. Máj erősen megnagyobbodott. 
Jobb lebenye és a rekesz között rostonyás összetapadás. Állománya 
kifejezett zsíros elfajulás képét mutatja. Szív, emésztő tractus részéről 
lényeges eltérés nincs. Orr nyákhártyéja a kagylókon 5—6 mm. vas" 
tag, telve gombostüfejnyi genygócokkal. Iköböl, Highmore üreg ny. 
hártyája vérbő. 

A legkülönbözőbb tályogokban, legnagyobb számmal az orr gennyes vála-
dékában, malleus bacillusokat találtak. 

Epikrizis : a fertőzés kiindulási helyét kétségtelenül megállapítani nem lehe-
tett. Azonban a boncolási leletet a kórelőzmény és klinikai észlelés 
adataival egybevetve, fel lehet venni, hogy a mellhártyán volt az 
elsődleges góc. Támogatja ezt az a körülmény, hogy a súlyos pleura-
lis elváltozással függöttek össze a legsúlyosabb izom és bőr elválto-
zások. (DR. ENGEL R.) 

2. T. V. 19 éves, gazdálkodó fia (az előbbinek testvéröccse). Felvétetett: 
1925. jan. 10-én. Bátyjával együtt részt vett lovaik gondozásában, me-
lyek között egy hónapok óta kehes csikó is volt. — Egy hét előtt bal-
oldalában hirtelen szúrások léptek fel, amelyek a légzésben, oldalfek-
vésben akadályozták; nem köhögött. Három nap óta lázasnak érzi 
magát, oldalában kinzó, tompa fájdalmai vannak. Ugyancsak három 
napja fáj a jobb ikraizomzata. 

Gyengén fejlett, közepesen táplált férfi. Bőrén semmi rendellenesség. A jobb 
ikraizomzat tömegesebb, a mélyben ludtojásnyi beszürődés érezhető. 
A bal mellkasfélen, elől a 2-ik bordától lefelé nyomásra fokozódó fáj-
dalom. Tüdők fölött kopogtatási eltérés nincs, a légzés kissé érdes. 
Légzés percenként: 36. Nem köhög. Szív, hasi szervek részéről eltérés 
nincs. Vizeletben kevés fehérje. Hőmérsék : 39'5. 

A betegség egy hétig lényegesebb változást nem mutat. Az első hét végén 
néhány gennyel telt hólyag látható a bőrön s az ikraizomzat beszü-
remkedése megnövekedett. A bal mellkasfél hátsó-alsó részén 3 ujjnyi 
tompulat, fölötte légzés nincs. Majd a szívvel szomszédosán mellhár-
tya dörzsölés válik kimutathatóvá s a bal térdizület megduzzad, fáj-
dalmas. Hőmérséke állandóan 39—40 fok között van, az érlökések 
száma emellett 70—90. A betegség 14-ik napján egyszerre számtalan 
gennyhólyag jelenik meg a bőrön, testszerte fájdalmas beszürődések 
keletkeznek, főként a végtagok izomzatában, több nagy izület gyulla-
dása, orrhurut társul a kórképhez, az addig csendes beteg nyugtalanná 
válik, az érlökés 120-ig emelkedik. Az utolsó három napon a bőrt tel-
jesen ellepik a, részben a himlőéhez hasonló hólyagok, számtalan 
mély beszürődés tapintható, a jobb felső végtag idomtalanul megduz-
zad s rajta előbb bullák, majd-nagy piszkos, zöldes-vörhenyes alapú 
fekélyek keletkeznek. A beteg csendesen delirál, láza végig 40 fok 
körüli continua continens jellegű, az érlökés 130—140. Betegsége 14-ik 
napján exitál. 

A beteg véréből, a genyből malleus bacillus tenyészett ki. Tályogok, pustulák 
bennékében megtaláltuk a kórokozót. 

A kórboncolási lelet röviden a következő : az egész test bőre sűrűn telve 
van kisebb-nagyobb hólyagocskákkal, legtömegesebben a mellen, felső 
végtagokon, combokon ; tartalmuk sárgás-barna geny. Bal felkaron, 
jobb könyökön koronányi fekélyek. Jobb könyökizületből nyúlós, sár-
gás geny ürül. Bőralatti kötőszövetben sűrűn, végtagok izomzatéban 
csak elszórtan vannak tályogok. A jobb ikraizomban egy férfiökölnyi 
tályog. Szív ép. Mindkét tüdő mellhártyáját kevés rostonyás lepedék 
boritja s vérzések tarkítják. Bal alsó lebeny egész rekeszi felszínével, 
valamint hátsó-alsó részével a fali mellhártyához rögzített. Tüdők álta-
lában légtartók. A bal alsó lebenyben férfiökölnyi, májtömöttségü, 
fakó, szürkés-sárga szinü terület. A tüdők sűrűn tele vannak szórva 
borsó-mogyorónyi, tömött, részben ékalaku, vöröses-sárga gócokkal. 
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Gége, légcső ny. hártyája belövelt. Lép a rendesnél másfélszer na-
gyobb, vérbő, mállékony, szerkezete nem ismerhető fel. Máj kissé na-
gyobb, zsíros elfajulást mutat. A jobb mellékhere tele van szórva 
vérzéses udvarral körülvett gombostüfejnyi tályogokkal. Orrgaratürben 
vérzések. Orrkagylók nyálkahártyája 8—10 mm. vastag, gennyesen 
beszűrődött; Highmore üreg nyálkahártyája kocsonyásan duzzadt, nyá-
kos-genyes váladékkal borított. 

A legkülönbözőbb tályogok genyében, a bal alsó lebeny beszűrődött területé-
ről nyert szövetkaparékban, a mellhártya fibrin lepedékében, legna-
gyobb számban pedig a Highmore üreg váladékában sikerült kimu-
tatni a malleus bacillusokat. 

Epikrizis: a kórelőzménnyel és klinikai képpel egybevetve a boncolásnál 
találtakat, a bal alsó lebeny, sajtos tüdőgyulladásra emlékeztető, be-
szürődése, mint a fertőzésnek elsődleges góca fogható fel. (DR. ENGEL R.) 

Mindkét esetünkben a kórboncolás igazolta a klinikai 

diagnózist egészen a végső pontig, hogy t. i. az elsődleges 

fertőzés a légutakon keresztül történt s a nem egészen 3 hét 

alatt halálosan végződő betegség első kiinduló pontja a tüdő 

ill. a mellhártya volt. Ilyen elsődleges lokalizáció természete-

sen csaknem leküzdhetetlen akadályokat állit a helyes kórisme 

felállitasa elé, ami viszont egyrészt a gyógykezelés megkísér-

lését lehetetlenné teszi, másrészt a beteggel érintkezőkre nézve 

jelent komoly veszedelmet. 

A kórismére vonatkozólag azt hisszük, hogy alábbi meg-

figyelésünk, a belső szervek rejtett takonykóros fertőzésénél, 

segítségül jöhet. Ez a vérképnek a viselkedése. Az I. esetnél 

a betegség 2-ik napján normális leukocyta számot kaptunk. A 

4-ik napon 8600 fehérvérsejt szám mellett a fehérvérsejtek egy-

máshoz való viszonyának oly erős megváltozása volt észlel-

hető, ami egy egyszerű pleuro-pneumonia mellett, aminek az 

esetet először felfogtuk, nem fordulhat elő, t. i.: a neutrophil 

szemcséjű fehérvérsejtek jelentékeny balra tolódását (Schilling 

beosztása értelmében), ami ennél is feltűnőbb, a lymphociták 

olyan mérvű megfogyatkozását (2 %-ra), ami csak a legsú-

lyosabb septicus folyamatoknál fordul elő s ezenkívül a nagy 

egymagvuak megszaporodását. Később, amidőn bizonyos mér-

tékig a sepsis fogalmát fedő állapot fejlődött ki, a neutrophil 

szemcséjüek balra eltolódása tovább fokozódott, olyannyira, 

hogy a pálcika magvu leukocyták csaknem kétszeresen meg-

haladták a segmentált magvuakat, a neutrophil szemcsézett-

ségü fehérvérsejtek összes száma a rendes 70—72 %-ról 

90—96 %-ra emelkedett, a lymphocyták teljesen eltűntek a 

vérből, mig a mononuclearisok még egy ideig szaporodva 17%-ot 

értek el, majd a halál előtt két nappal számuk 2 %-ra esett. 



XII. 30. I. 2. I. 7 I. 10. I. 12. 

Fehérvérsejtszám: 7.600 8.600 — 24.000 17.500 

Segmentált magvu: - 66 % 25 % 32 % 32 % 

Pálcika magvu: - 15% 4 0 % 49% 57% 

Fiatal magvu: — 9 % 8 % 9 % 5 % 

Myeloblast: — — 6 % - 2 % 

Lymphocyta: — 2 % 3 % — 

Monocyta: — 8 % 18% 10% 2 % 

Eosinophil: — — — — — 

Türck-f. izgalmi sejt: — — — — 2 % 

A 2-ik esetben a betegség 7-ik napján, 15.000 fehérvér-

sejtet számolva, a qualitativ vérkép kb. ugyanazon eredmé-

nyeket adta s ez mindvégig meg is maradt, bár itt a lympho-

cyták teljes eltűnése nem következett be, számuk 5—6 % kö-

rül ingadozott és végül mégis 1 %-ra esett alá. 

I. 10. I. 13. I. 15. I. 17. I. 19. 

Fehérvérsejtszám: 15.000 18.500 14.600 18.500 21.000 

Segmentált magvu : 52 % 43 % 47 % 52 % 40 % 

Pálcika magvu: 22 % 35 % 30 % 29 % 25 % 

Fiatal magvu: 12% 2 % 12% 6 % 16% 

Myeloblast: — — 2 % 1 % 3 % 

Lymphocyta: 6 % 2 o/o 5 o/o 6 o/o 1 o/o 

Monocyta: 8 % 18% 4 % 6 % 15% 

Eosinophil: — — — — — 

Összefoglalva tehát a vér viselkedését: mindkét esetben 

magas értékű neutrophiliát és balra tolódást, a lymphocyták 

megkevesbedését, sőt hiányát, eleinte monocytosist és mind-

végig aneosinophiliát észleltünk. Hogy ez valóban jellemző 

lenne-e a malleusra, azt teljés bizonysággal nem állithatjuk, 

de valószínűnek látszik, egyrészt, mert egyszerűen septicus 

vérképnek nem fogható fel, ha hasonlóság áll is fenn a kettő 

között, habár septicaemiánál a lymphocyták teljes eltűnése nem 

szokott bekövetkezni, azonkívül az első beteg vére már az 

első napokban mutatta e sajátosságokat, amikor betegünknél, 

a tünetek alapján, a folyamat még helyhez kötött volt. Más-

részt támogat feltevésünkben az a két észlelet, melyet az iro-

dalomban mindössze kaptunk. Az egyik, klinikánknak még 

Kolozsvárott észlelt takonykór esete, ahol szintén neutrophilia, 

aneosinophilia és erős lymphopenia (3'9 o/o) (JAKOBi), a másik, 

hogy lovaknál a vérnek ugyanezen változásait találták (M1ELKE, 
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FRÖHNER, BURNETT és PEARCE, WITTE). Ismételjük, hogy ezeknek 

figyelembevétele különösen a generalizálódás előtt tehet jó 

szolgálatot, mivel később a pustulák, izomtályogok megjele-

nése amúgy is a helyes irányba kell terelje a figyelmet. 

Minthogy mindenütt hangoztatva halljuk azt, hogy az ér-

lökés szapora és kicsiny szokott lenni, nyomatékosan kell ki-

emelnünk, hogy mi ellenkezőleg feltűnő ellentétet találtunk a 

magas láz és a csaknem normális érlökésszám között, amely 

relativ bradycardia csak a halál előtt 3—4 nappal, a szív ere-

jének csökkenésével adott helyet igen szapora érverésnek. Be-

tegeinknél sem hidegrázást, még csak nagyobb hőleeséseket 

sem láttunk, sőt egyiküknél a láz mindvégig continua continens 

jellegű volt. E két utóbbi tény demonstrálására itt adjuk a be-

tegek láztábláját. 

I. T. A. 
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Gyógykezelésünk részben tüneti volt s a fájdalmak csil-

lapítására, a láz csökkentésére irányult, részben megkíséreltük 

a kórokozónak a szervezetben való elpusztítását. E célból 

Neosalvarsannal avatkoztunk be, mint olyan desinficienssel, 

amely BENEWOLENSKY vizsgálatai szerint a malleus bacilluso-

kat in vitro, nagy hígításban elöli. A Neosalvarsant, illetőleg 

Salvarsant e kísérleti tapasztalat alapján előbb ő, majd GOR-

JAEFF, BLAGODETELEW és mások, lovaknál próbálták ki, de csak 

annyi eredménnyel, hogy időleges javulást értek el, anélkül 

azonban, hogy a halálos kimenetelt megakadályozhatták volna. 

Legutóbb Dél-Amerikában jeleztek Salvarsannal sikeresen ke-

belt-emberi takonykór eseteket. Mi mindkét betegnél a kórisme 

felállítása napjától másodnaponként 45, majd 60 ctgr. Neosal-

varsant adtunk intravenásan, oly módon, hogy egyikük 5 nap 

alatt 1'5 gr.-ot, másikuk 7 nap alatt 2'25 gr.-ot kapott. Az első 

betegnél semmi eredményt nem láttunk e szertől, a második-

nál ellenben azt a benyomást nyertük, hogy a folyamat elő-

haladását néhány napon keresztül tényleg lassította. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Belgyógyászati 

klinikájáról. Igazgató: Jancsó Miklós dr. ny. r. tanár. 

A halált közvetlenül megelőző s követő 

vérképekről. 

Irta: vitéz Varga Lajos dr. klinikai tanársegéd. 

Egy pár szóval meg kell emlékeznem azokról a vizsgála-

tokról és eredményekről, amelyeket a haematologiai vizsgála-

tok nyomán kezdetben merő kíváncsiságból, később bizonyos 

szabályosság megjelenésekor annak rendszeres vizsgálata alap-

ján végeztem. Az én eredményeimhez hasonló megállapításo-

kat tettek DONÁTH és PERLSTEIN a W . A . F. I. M. 1925. már-

ciusi számában „Über die Veränderung des peripheren leu-

cocytären Blutbildes durch den eintretenden Tod," 12 eset 

kapcsán. Fenti szerzők LITTEN, EHRLICH, LAZARUS, RIEDER, LIM-

BECK, ARNETH, legújabban BANTZ vizsgálatai nyomán kezdték 

kutatni rendszeresen a postmortalis vérképet is. Az előbbiek 

egy része agóniás hyperleucocytosist talált, ARNETH azonban 

csak ott ismeri el ezt, ahol az magából a betegségből magya-

rázható. A szerzők a leucocytás vérkép viselkedésére fektetik 

a fősúlyt s az erős neutrophilia és lymphopenia után ennek 

megfelelőt vártak postmortalisan is, ezzel szemben azonban 

erős lymphocytosist és monocytosist találtak. 

Többféle magyarázat van : 

1) Az erős hyperleucocytosist LITTEN a véráram agóniás 

gyengülése miatt a leucocyták széli tapadásában látja, aminek 

következtében a beszúrás helyén azok nagyobb mennyiségben 

áramlanak ki. 

2) A sülyedési theoria, amely ha szerepet já tszana, akkor 

ez az ante és postmortem vörösvértest s zámo lásná l szintén 

különbséget kellene, hogy ad jon . A vizsgálatok a zonban nem 

adták , va lamint a kü l önböző testrészeken nyert eredmények 

sem mutattak különbséget. A LITTEN, EHRLICH és LAZARUS ago-

nalis leucocytosis magyarázatára felvett széli tapadását a leu-

cocytáknak ARNETH elveti, mivel bénu ló sz ívműködés minden 

esetében meg kellene ezt találni. 



3) C0MHE1M, RIEDER az artériás vérnyomás csökkenése és 

a véráram gyorsaság meglassubbodásával magyarázza, ami 

diffusio és resorptio révén kivülről befelé a folyadék kicseré-

lődés irányát megfordítja és a lymphás-áram folyása ductus 

thoracicusból a vena subclaviába nagyobb gyorsasággal tör-

ténne. Ekkor azonban minden esetben lymphocyta megszapo-

rodást kellene találni, amit ARNETH nem észlelt. Ezzel szemben 

agóniában neutrophiliát talált. Következményesen a C0NHE1M 

theoriát elveti. A szeizők ugyanezt találják. A postmortalis vér-

képpel azonban a CONHEIM theoria vonatkozásba hozható. 

Támogatására megemlítik MÜNZER megfigyeléseit, aki vérnyo-

máscsökkenésnél lymphocytosist talált, valamint HIRSCHFELD 

magyarázatát oxygén hiánynál, aki az erős lymphocytosist az 

erőltetett légzés emelkedett szivó hatásának tudja be a ductus 

thoracicusból. Ismeretes azonkívül FRÁNKEL és HOCHSTÁTTER 

fulladási lymphocytosisa, valamint PENTINALLI észlelete protein-

test mérgezésnél, mint absolut oxygénhiánynál fellépő reactiója 

a vérképző szerveknek, vagy felhalmozódott toxin következ-

ménye. 

Mindenesetre lehetséges, hogy a vérképző szervek né-

mely esetben vitalitásukat az agónia alatt is megtartják, más 

életfontos szerveket túlélnek és a majdnem teljes oxygén-

hiányra egy lymphocyta kiáramlással válaszolnak. Némely 

esetben a monocyta megszaporodás jelentkezett. A szerzők 

12 eset közül háromnál lymphocytosist, négynél monocytosist, 

négynél mindkettő megszaporodását észlelték, egy nem moz-

dult. Ők a prae és postmortalis vérképek összefüggéséről Ítéle-

tet alkotni nem tudtak. 

Én 38 esetben legtöbbnél prae és postmortalis vérképeket 

végezve a következőket találtam : 

Az esetek mindenikében praemortalisan erős lymphocyto-

penia volt észlelhető kivéve három esetet, amelyben a beteg-

ség jellemzőjeként azelőtt is lymphocytosis volt, Egy esetben 

typhusos perforaciós peritonitisnél. Ennek magyarázatára többi-

ektől függetlenül legplausibilisebbnek az látszik, hogy a typhus-

toxin csontvelőgátló hatása a granulocyta apparátust lekötve 

tartotta s a perforáció s ezzel kapcsolatban kifejlődött perito-

nitis mint igen súlyos inger a typhusnál a védekezést amúgy 

is megpróbáló (s annak jelenléte jó prognosticus jel is) lymp-

hocytákat végső kétségbeeséssel igen nagy tömegben harcra 



ingerli s mint compensáló védekezési próba a granulocyták 

bénításával szemben a peripheriás véráramban igen nagy 

számban jelennek meg. Ugyancsak ideosztanám egyik angina 

agranulocyticás esetemet, melynél praemortalisan is erős lymp-

hocytosis és monocytosis volt (ly: 60, mo: 20.) s hol postmor-

talisan monocyta megszaporodás lép fel. Általában ugy látszik, 

hogy azok a szervek, amelyek életben erősen igénybe vétet-

tek, azok functiójának a halál csaknem teljes csődjét jelenti, 

illetőleg őket a halál már reactio nélkül hagyja s a pihenő szer-

vek a halál pillanatában (ami a szervre nézve a halál megje-

lenési alakja után jóval később áll be) még egy utolsó erőfeszí-

téssel, talán a fentemiitett FRÁNKEL, HOCHSTÁTTER, HIRSCHFELD-

féle oxygénhiány befolyása alatt is — harcbalépnek a véde-

kezés megkísérléséért. Hogy ennek a valószínűsége meg van 

a postmortalis lymphocytosist illetőleg, mutatják azok a be-

tegségek, melyeknél a granulocyta gátlás mellett a lymp-

hocyták veszik át a védekező antitoxinos, bactericid, virulen-

ciacsökkentő szerepet, melyeket másutt a leucocyták végeznek 

el. A postmortalisan vett vérképek — sajnos — a halál után 

nem azonos időben készültek, hanem amint az tudomásomra 

jutott vagy amint azt a körülmények megengedték. Megfigyel-

tem azonban azt, hogy a postmortalisan kb. 7-», xk órán túl 

vérképek között qualitative lényeges különbség nem volt kimu-

tatható, ami szintén jele lenne annak, hogy a haemopoeticus 

apparatusnak a halál utolsó functióját jelentené, melyen túl 

változás nem várható. 

Megfigyelhető, hogy azokban a betegségekben, amelyek-

ben a lymphocyta nem volt erősen igénybe véve sokáig, azon-

kívül főleg acut rohamos lefolyású esetekben sokkal erősebb 

postmortalis lymphocyta megszaporodás mutatkozik, szemben 

az átlag 10—20 differenciával, ezekben 40—50 különbség is 

van. Pld. Egyik meningitis purulenta 14 lymphocytája 60-ra, 

egyik polyserositisnél pedig a praemortalis három lymphocyta 

49-re ugrik. Ezeknek a vérképét a táblázat két oszlopsorán fel-

tüntetve jól látjuk, amiből világosan demonstratíve látszik az 

a különbség, amely a prae- és postmortalis vérkép között van. 

Egy esetben (Hegedűs, cc. ventriculi et hepatis) nem moz-

dult, másik esetben (Tiriczné cc. uteri) alig. A többieknél azon-

ban határozottan igen erős. 

Említést érdemel s ritkaságánál fogva ebből a szempont-

ból igen érdekes egy lymphosarcomás vérképe (VI. oszlop), 
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amely igen szépen mutatja a lymphásrendszer pusztulását s 

az egész betegségre jellemző lymphopeniát, mivel nemcsak 

prae-, hanem postmortalisan is erős lymphocytopeniát találunk. 

Ebben nemcsak az a fontos, hogy kevés a lymphocyta, hanem 

igen nagyfontosságú az is, hogy a praemortalis 3—8 monocyta 

helyett 48—61-et mutat, ami szerintem igen súlyos érv a mo-

nocyta apparátus függetlensége mellett, egyben azonban azt is 

bizonyítaná némileg, amit az emiitett szerzők a mono- és lymp-

hocyta parallelismusát illetőleg képviselnek: egymás rokonságát. 

Azaz a lymphássystema kimerülésénél a végső fegyverhez, a 

monocytákhoz fordul a szervezet. Másfelől a chronicus meg-

betegedéseknél észlelt parallel megszaporodásuk szintén a 

szervezetben való szerepük s rendeltetésük hasonlóságát mu-

tatja. Itt tehát igen fontos a vérkép systematicus jelentősége 

(Schilling). Monocyta megszaporodást emlitésreméltót lényegé-

ben alig találtam. Egynél 19-et, az azelőtti 5-tel szemben (Bal-

láné: empyema thoracis. 5 hónap) a másikban 25-öt 6-tal 

szemben (Miskolczy: malleus. 2 nap) harmadikban 6—29 (me-

ningitis purulenta. 2 nap) negyedikben 7—18 (sclerosis poly-

insularis. 7 hét) ötödikben 17-et (cc. hepatis). Mindezekben 

azonban a lymphocyta szintén kifejezetten meg volt szapo-

rodva, illetőleg postmortalisan szintén magasra ugrott fel. 

Súlyos infectióknál s toxicus megbetegedéseknél úgy a 

mag, mint a granulatió, plasma megváltozik. A vacuolás seg-

mentmagvuak majdnem minden affectionál megjelenhetnek. 

(Megjelenésük súlyos intoxicatios jel: NAEGELI saját megfigye-

lése(I-2)). Toxicus granula alatt érti NAEGELI a kevésszámú, 

nagy durva, élesebben festődő granulát, esetleg széli csoporto-

sulást. El is tűnhetik. Súlyos septicus állapotoknál a balra el-

tolódás kimarad, csak a neutrophilek toxicus ártalma lép fel.(1) 

R1EUX(2) a leucopenia magyarázatára a következőket hozza 

fel. 1) Az apparatus functiócsökkenése (praeagoniás állapot, 

fertőző megbetegedéseknél.) 2) A haemopoeticus apparatus in-

toxicatiója. 3) Negativ chemotaxis, mely visszaszorilja a sejte-

ket a rendszerbe. 4) Fokozott leucolysis (BOTTKINE: a sok 

tönkrement leucocyta mutatja. MAURIAC-MAUREAU: a leucocyta 

fragilitás nagyobb leucopeniában). 

Sőt olyan is akad, aki azt mondja, mihelyt a leucocyta 

activitás a normalisnak V -̂e alá esik. a bekövetkezendő halál 
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jeléül tekintendő. A RIEDER lymphocyta azúr granulatióval sú-

lyos prognosticus jel. 

A plasma fragilitásra, ellenálló képességének teljes gyen-

gülésére vall az az eset, amelyet volt alkalmam észlelni egy 

paralysis progressivá-s női betegnél bevezetett malária kezelés 

nyomán. Hat roham után fellépő purpura fulmináns tünetei 

között (hatalmas symmetricus subkutan haematomák a válla-

kon stb.) én a beteget exitus előtti napon láttam. Teljesen el-

esett, zavart, testszerte nagy bőralatti vérzések. Hőmérséklet 40'4. 

Vvt. 1,300.000. Fvs. 22.100. Thr. 98.000. Vörösvértestsülyedés 63i 

mm. 1 óra alatt. Vvt. resistencia 0'5. 

VII. 21. Eo Mybl. Myc. F. P. S. Ly. Mo. 

1*5 11 07 10*8 22 44 4 12*2 7*3 Fvs. 28350 

VII. 22. d. e. 6*3 2*2 17*5 36T 30'5 29'5 7*9 „ 24600 

VII. 22. d. u. 4 66 25 5 „ 23000 

A vörösvértest szám 1,600.000 és 1,400.000 között. Az első 

vérkép 400, a második 700, a harmadik 100 sejtből számítta-

tott. Az itt fellépő hyperleucocytosis természetesen a posthae-

morrhágiás állapot következménye. A vérkép a fehérvérsejtek 

qualitativ viszonyán kivül a wt. rendszert illetőleg anaemiás, 

sok sejtroncs,' folyton fokozódó számú normo — s megalob-

last. A regeneratió szempontjából is igen érdekes képet tár 

elénk. Kezdetben még próbál védekezni a peripheriás vérbe 

bedobott fiatal alakokkal. Dacára a fertőzés súlyosságának, 

ami ilyen erős endotheliosist idézett elő hagy haematomákkal, 

a neutrophilek nem lépik erősen túl a normális számot s a 

regenerates alakok sem olyanok s annyi, ami jó erőre mu-

tatna. Ez a neutrophil szám is fokozatosan csökken 79-72'6-70-re, 

mely utóbbiban a szervezet védekezőképessége már regenera-

tes alakot kidobni nem tud s a még meglevő idős sejtjeivel 

Próbálja állni még a harcot, de ezekkel is hogy! Azon a pon-

ton vannak, amidőn majdnem eltűnnek a keringő vérből. A 

granulatiók tompák, aprók, néhol csoportosultak. Legtöbb he-

lyen nincsen sejthatár. A mag, plasma szakadozott. Vacuola 
a z egész, nagy lyukakkal kitöltve, legtöbb sejtben ezenkívül a 

keringő véráramban gyorsabban sodródó vörösvértestek van-

nak befúródva, egy sejtben 2—3, sőt 4 is. A magot oldalra 

nyomva a leglehetetlenebb torz alakokat hoznak létra. Az egy-

másután készített 3 vérkép szépen mutatja a szervezet ellen-

álló képességének fokozatos végleges csődjét. 
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Az emiitett neutrophil csökkenésen kivül az utolsó vér-

képben regeneratiós alak már alig van, ezzel szemben a lympho-

cyta megszaporodik már praemortalisan, ami teljesen kimerült 

szervezetnél a végső út szerintem a védekezés megkísérlésére 

s amit a legsúlyosabb praemortalis jelnek tekintek. Az erythro-

cyta apparatus szintén a védekezés képét mutatja kezdetben 

a maga normo — s megaloblastjaival, polychromasiával, mig 

az utolsó vérkép már a kimerülés képét adja, sok normo-

blasttal, amelyeket az erős inger következtében a csontvelő 

kénytelen kidobni (vérkrizis). A vöröscsontvelő (amelynek a pe-

ripheriás vérkép legtöbbször, ha nem bénúl tőkörképe) meg-

próbálja még a keringésbe dobni minden tartalékját, mivel az 

erős inger következtében az érésre már idő nincsen. 

A fehérvérsejtrendszer már kimerült, a még keringő fehér-

vérsejt alakok pusztulófélben, szétesve, vagy szétesőfélben, a 

csontvelő új erőket a keringésbe dobni nem tud, nyeloblast, 

fiatal, pálcikamagvú nincs, a neutrophil megfogy a lymphocyta 

szaporodik, ami a legerősebb kimerülést, praemortalis állapo-

tot jelent. 

Egy sublimát mérgezésnél végzett vizsgálatnál az izga-

lom következtében a regeneratiós alakok megjelennek, de a 

granulatió absolute nem látszik. (Egy nap alatt exitushoz ve-

zetett). Mintegy demonstrálására, hogy nincs mi ellen véde-

kezzék, amivel mint fehérje test összeköttetésbe lépjen, ami-

vel szemben ellenanyagot termeljen. 

A praemortalis, exitus, postmortalis vérképek majdnem 

teljesen egyforma számot mutatnak. A lymphocyta 1'5—2—6, 

ami azt mutatja, hogy az a súlyos toxinhatás, ami a leuco-

poeticus apparatust izgatta, a lymphás systemát mindvégig 

egészen a halálig blokád alatt tartja, másfelől a granulocyta 

apparatust védekezésre nem hangolja. Dacára az igen súlyos 

intoxicatiónak, valamint a foudroyáns befolyásának, az elég 

erős balraeltolódásnak s annak, hogy a lymphocytagállás és 

elnyomás kifejezett, sem a plasma, sem a granulatió nem mu-

tat olyan elváltozást, ami akár jó regeneratióra, akár erősebb 

degeneratióra mutatna. 

Ez az eset újabb támpontja a prae- és postmortalis arány-

szám megváltozásnak, amit én a lymphocyta apparatus utolsó 

functióján kivül leucolysisel is magyarázok, ami itt a sejtek 

épségénél fogva kizárható s igy az arányszám nem változik. 
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Hogy a lymphásrendszer meg sem moccan, a teljes működés-

gátláson kivül magyarázatát abban is látom, hogy a szerve-

zet mindennel szemben célirányos berendezkedése a mérgező 

toxinnal szemben (ami hirtelen, gyorsan jött) a védekezést (mivel 

hiábavaló) meg sem próbálja. A monocyta megszaporodás 

pedig jelzi a compensatoricus működés-pótlási s phagocitálási 

törekvést. 

Dacára a gyors lefolyásnak a vérkép stagnál, nem mutat 

az elég erős reg. eltolódáson kivül semmi lényegest a parallel 

lymphocytopenián kivül, sőt a három nap múlva megejtett tör-

vényszéki boncolásnál a szívből nyert vérből a neutrophilek, 

amennyiben még megítélhetők, ugyanolyan arányszámot adnak, 

a lymphocyta alig emelkedik, mutatván hogy nem lévén bac-

teriotoxin, leucolysis is alig van. Egyben szépen igazolja azt, 

hogy postmortalisan a lymphocita nem változik, nincs ki téve a 

pusztulásnak annyira, mint a neutrophilek. A plasma igen szé-

pen sötéten festődik, éles szélű, akkor, amikor pld. a ductus 

thoracicusból vett vérben a majdnem teljesen ép lymphocyták 

mellett a neutrophilek roncs- és magárnyék tömegeit találjuk 

megítélésre már képtelen alakban. Ezekben a vérképekben az 

összes fehérvérsejtek roncsok, alak alig kivehető, a plasma 

szétfolyó, a granulatió alig látható, finom, tompa, a mag hal-

vány, töredezett, a chromatin állomány alig látszik. Ezzel 

szemben a lymphocyta éles határu, a mag sötét, szép plas-

máju, ami jele, hogy a lymphocyta nincs kitéve annyira pusz-

tulásnak, rezistensebb s a szervezetet támadó toxin elsősor-

ban a neutrophyleket támadja meg, ami aztán azok pusztulá-

sára vezet. Ugyanezt mutatta a thoracicusból vett vér is. 

Egy másik betegnél: (tuberculosis pulmonum cum caver-

nis, haemoptoe, cholelithiasis stb.) a neutrophilek a halál előtt 

egy nappal 89, 12 órával 72, a halál pillanatában 58, egy fél-

órával utánna 58, egy óra múlva 69 s a fokozatosan emel-

kedő lymphocyta 3—13—36—25—22 a tuberculosis bacillussal 

szemben való védekezési próba lehetőségét mutatja s azt, 

hogy a Koch-bacillussal, azok toxinjával szemben berendez-

kedő szervezet a védekezést a hyperfunctióra berendezett 

lyphocyta apparatussal mégegyszer megpróbálja. A hosszú agó-

nia oxigénhiányra is gondoltat. A granulatió finom, pálcás, a 

leucolysis csekély s ez is majdnem kizárólag a segmentmag-

vúra vonatkozik, a fiatal s pálcikamagvu változatlan számmal 

12 
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marad a különböző képekben. Sok a Rieder-lymphocyta, sok 

az azurgranulatió, ami megfigyelésem szerint ép olyan súlyos 

prognosticus jel, mint a Rieder-lymphocyta és valószínűleg 

nem más, mint a lymphocyta systemát sokáig megtámadó fer-

tőző ágens hatása alatt a lymphocyta magból leszakadt granu-

latió részlet. Ennek jelenléte tehát a ly. apparatus erős meg-

támadására, hosszas igénybevételére vallana. 

A leucocytaszámra vonatkozóan csak pár esetben végez-

tem pontos vizsgálatot, legtöbbször megelégedtem a SCHILLING 

ajánlotta becsléssel, ami az én eseteimben egyezve a fenti 

szerzők vizsgálataival — szemben ARNETH felfogásával, aki az 

agóniát s hyperleukocytosist a betegségtől teszi függővé, — 

mindig hyperleucocytosist találtam, illetőleg olyat, ami a szer-

vezet reactióképességének megfelel. Még akkor is, ha a beteg-

ség jellemzője azelőtt leucopenia volt s a halál előtt 1-2 nap-

pal végzett számolás is ezt mutatott. 

Egyik esetemben, akinél a fehérvérsejt számolást épen 

az agoniás hyperleucocytosisra való tekintettel elvégeztem (az 

előbb emiitett tuberculosis pulmonum) az exitus előtti napon 

két izben végzett számolás 24.000, postmortem í h óra 16.000-et, 

1 óra múlva pedig 13.0C0-t mutatott. Teljesen összefüggésben 

látom az agoniás hyperleucocytosist azzal, amit a prae- és 

portmortalis lymphocytosis magyarázatára felvettem, azaz a 

halál a granulocyta apparatusnák is, valamint az egész leuco-

poeticus apparatusnak utolsó functióját jelenti s még utoljára 

megpróbálkozik teljes erejével a védelem szolgálatába lépni. 

Hogy itt erős lymphocytosis nem volt postmortalisan s hogy 

erős leucolysis ennél is hiányzott, azt a betegség maga ma-

gyarázza meg: egyrészt a hosszú időn keresztül igénybe 

vett lymphássystema kifáradása, másfelől a gyenge toxinha-

tás, ami kevés degeneratiós elváltozást szokott a neutrophi-

leken előidézni. Nem szabad figyelmen kivül hagyni az ago-

niás hyperleucocytosis eredményeinél a betegség lefolyását 

állapotát azéd sem, mert pld. vízveszteséggel járó megbetege-

dések (hasmenések, cholera, dysenteria, sublimát, arzénmérge-

zés) a vérbesürüsödését okozván a számok természetes meg-

szaporodását vonja maga után. így a sublimát mérgezésnél, a 

mérgezés után 9 órával végzett fehérvérsejt számolásnál vért 

először is alig tudtam venni, még a legerősebb szorítással is 

alig jött egy kis csepp sűrű vér, a szám pedig 26,030 volt, ami 

az állaneóan továbbtartó hasmenések után az exitus pillana-



tában 29.200-ra emelkedett. Általános megjegyzésként a prae-

és postmortalis vérképekre majdnem ugyanaz áll, mint a sú-

lyos infectiós vérképekre. A fehérvérsejtek toxicus elváltozása, 

a plasma, granulatió, mag — NAEGELI—SCHILLING és mások ál-

tal leirt elváltozást mutatjak. És pedig vagy kevés, vagy hi-

ányzó granula, pseudolymphocyták lymphocyta alakkal és ne-

utrophyl granulációval, vacuolás leucocyta, felfújt chromatin-

szegény mag, vagy abnormisan kicsiny mag, vagy erős festődő 

granulatió. Ezeket úgy prae- mint postmortalisan megkapjuk. 

Hangsúlyozni kivánom azonban ezeken kivül azt, hogy a 

plasma súlyos toxicus folyamatoknál nemcsak vacuolásan de-

generál, hanem lassankint határát elvesztvén szétesik, vele pár-

huzamosan a gránulatió mind porszerúbb és porszerübb lesz, 

itt-ott csoportosul (ezt én igen fontosnak tartom), másutt bevo-

natik a vacuofás degeneratiós folyamatba s eltűnik. A mag 

pedig lassanként az exitus felé való közeledéskor a küzdelem-

ben chromatinja legnagyobb részét a granulatió számára fel-

áldozva a széteső plasmával együtt ő is kiesik a védelem ke-

zéből s magárnyékká sülved. Máskor meg a sejt szétesésekor 

a szervezet számára más, — thrombocyta alakban válhatik sze-

rintem használhatóvá, amint ilyen erős szétesésnél a thrombo-

citák számának megszaporodását meg is figyeltem. A legtöb-

ben jelen levő aniso, poikilocytosison kívül amint már emii-

tettem a thrombocyta megszaporodást lehetett mindenikben ta-

lálni, kivéve a lymphás leukaemiákat; ezek azonban nem tar-

toznak tárgyalásunk keretei közé. Megfigyeltem azonkívül azt. 

hogy prae- és postmortalisan a granulatió elveszti élességét. 

Ahol a betegség gyors lefolyású volt s a granulatió durva, 

természetesen ennek arányában változott meg, lett kisebbé, 

tompább. A magtöredezés pedig sokszor olyan fokot érhet el, 

mintha apró darabokból lenne összetéve. A plasma lépést tart 

az ártalom súlyosságával s mig kezdetben súlyos infectió vagy 

intoxicatiónál alig van valami elváltozás, a folyamat rosz-

szabbodásával mintegy a szervezet reactióképességének gyen-

gülése jeléül mind több- és több sejt lesz vacuolás, szá-

mosabb és számosabb a vacuola szám is, úgyhogy a vé-

gén az egész sejt szinte egy-két hólyaggá alakul át. Sokszor 

pedig a szétfolyó, szétszóródó granulatiók mutatják azt a mó-

dot, ahogyan a granulocyták eltűnnek s válnak ronccsá, mag-

árnyékká, amelyeknek számos megjelenése súlyos fertőzésre 

vall. 
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A vacuolák magyarázatára a legplausibilisebb lenne an-

nak felvetése, hogy ezek a degeneratiós folyamat kapcsán ke-

letkezett lipoid-szemcsék, ami az újabban kimutatott lipoidter-

mészetü granulatiót is magábavonja, (szemcse megkevesbedés, 

eltűnés) (ALFRÉD NEUMANN szerint a granulaliónak az eozin fes-

tékhez való affinitása azért volna; mert lipoidot tartalmaz(5)) 

(A franciák degeneration granulo-graisseuse, amit RIEUX-ék Su-

dan III.-mai ki is mutatták'"*). A készítményekben látható vacu-

olák pedig a May-Grünwald-, Giemsa festésnél levő methylal-

coholos fixálás közben kioldódásuk miatt keletkeztek. Az erős 

vacuolát azonban nem chronicus folyamatoknál, hanem leg-

többször s legkifejezettebben gyors lefolyású súlyos fertőző 

megbetegedéseknél észleltem. Sokkal megfelelőbb emiatt an-

nak a feltevése, hogy ez a JEMMA(1) által leirt toxin által ter-

melt leucolysin következtében létrejött teljes szétesési kezdet, 

ami ilyen vacuolákat idézne elő protoplasma elfolyósodással 

(ami a physikai törvények szerint természetesen gömb alakot 

vesz fel), amit a fixáló anyag szintén kioldana. Ezek azonban 

természetesen többé-kevésbé hypotheticus dolgok, melyek mel-

lett, vagy szemben állást csupán csak a tinctorialis viszo-

nyok figyelembevétele mellett nem foglalhatunk. A postmorta-

lis vérkép lymphocyta megszaporodása és az erős granulocyta 

apparatust bénitó súlyos hatás között összefüggést látok. Az, 

hogy a neutrophilek és a lymphocyták más tényezők és okok 

kiváltó hatása alatt állnak, az mindenki előtt ismeretes és vi-

lágos, valamint az is, hogy a legkifejezettebb antagonismus 

van a két rendszer között annyira, hogy ami a neutrophiliát 

kiváltja, az feltétlenül lymphocita zuhanást idéz elő. Az a sú-

lyos toxinhatás, infectió, ami a neutrophil apparatus csődjét 

előidézi, a kezdetben teljesen lenyomott lymphocyta appara-

tust ideig-óráig még lefojtva tartja, ami súlyos infecliózus folya-

matnál első perctől fogva azt igen alacsony niveaura szorította. 

Később azonban érvényesülnek az antagonisticus viszonyok a 

két rendszer között, hogy úgy mondjam alkúja alapján s az 

utolsó percben, utolsó erőfeszítéssel a már bénult s működés-

képtelen granulocyta apparatus helyett kidobja a maga töme-

geit az utolsó harcra (IX. oszlop). Másfelől nincs kizárva, hogy 

az anaphilaxiás állapotok (serumbetegség, protein therapia) 

lymphocytosist kiváltó hatás analógiájára a lymphociták kivál-

tásához a fent emiitett okon kivül hozzájárulnak még a FALTA 



által említeti eosinophiliát és lymphocytosist kiváltó vagotoniás 

eredet(4); másodszor pedig a leucocyták pusztulása által elő-

állott proteinhatás következtében a JEMMA által leirt leucolysis 

miatt s ezáltal a véráramban feloldódott rengeteg fehérvérsejt 

mint fehérjeanyag következtében jönne létre az a lymphocyto-

sist előidéző hatás az a már a szervezetben lassankint felhal-

mozódott fajazonos fehérje által előidézett allergia következté-

ben. Megemlíthető támogatásul a Röntgen után fellépő leuco-

penia a granulocyták szétesése miatt következményes lympo-

cytosissal, ami szintén arra mutat, hogy a granulocyta pusztu-

lás miatt jön létre a relatív lymphocytosis. 

• Hogy a lymphás systema védekező szerepet tölt be bizo-

nyítják BARTEL, DENYSE, WASSERMANN s mások vizsgálatai, 

csakhogy bactericid hatásuk csekélyebb a csontvelői sejteké-

nél. Valamint az a megfigyelése BARTELNEK, hogy a tuberculó-

sis bacillus virulentiája csökken, ha azokat lymphocytával ke-

veri össze. ASHER szerint antitoxinos functiója is van, aminek 

következtében a mérgező szervlymphát a szervezet számára 

ártalmatlanná teszi. A lymphocyta megszaporodás, vagy csök-

kenés a lymphásszövet hyper- vagy hypofunctiójának követ-

kezménye. Megkevesbedhetik a lymphásszövet pusztulása, vagy 

funcliós gátlása miatt. A további lefolyásban azonban felerő-

södnek az afficiált szervek s egy sajátos hyperfunciió jön létre, 

ami pld. typhusnál tapintható nyirokmirigyek fellépésében nyil-

vánul, a vérben igen sok lymphocytával. Sokszor az erős 

lymphocyta zuhanás nem egyéb, mint functiós insufficientia. 

A postinfectiósus lympocytosis pedig, amely hónapokig eltart, 

egy hyperfunctió jele, amely megfelel annak a biologiai tény-

nek, hogy egy bénult functió- ha visszatér, a célon túl lő 

(NAEGELI)(1). 

Ha végig tekintünk a képeken, igen érdekes meglátások 

tárulnak fel előttünk. Ott, ahol a lymphocyta megszaporodott, 

postmortalisan felugrott, ott a neutrophilek esnek le, főleg 

azonban az öregebb segment magvuak, amelyek már a prae-

mortalis szakban is a legsúlyosabb degeneratiót mutatják. Sőt 

legtöbben csak a segment mozdul meg, a íiatal; pálcika 

magvú változatlanul marad ugyanolyan számokkal továbbra is 

(a pusztulás utja). Azokban a készítményekben pedig ahol a 

neutrophil csoport nem mozdult, ott a lymphocita is állandó 

maradt. Ez az antagonismus miatt egészen természetes, de 
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fontos azért, mert a fertőzés súlyosságára lehet ebből követ-

keztetni. Azok a készítmények pedig, amelyek az előbbi ké-

pet mutatják, mind gyors lefolyású és súlyos toxinhatásu meg-

betegedéseknél készültek (purpura fulmináns, meningitis puru-

lenta, sepsis, malleus, pneumonía, empyema, appendicitis per-

forativa cum peritonitide stb.) Ezeknek legnagyobb része pár 

nap alatt halt meg, ami alatt nem volt idő a lymphás appa-

ratus kimerülésére, csupán gátló hatás alatt állott. Másfelől 

még inkább igazol abban, hogy erős infectiónál lehet a leg-

súlyosabb degeneratiós elváltozásokat találni, amelyeket fent el-

soroltam. Végül leucolysis, függvén ez épen magától a fertőző 

ágenstől, annak virulentiájától. Ennek következménye aztán a 

sok postmortalis roncs, magárnyék, túlfelől a relativ lympho-

cyta megszaporodás. Ott pedig, ahol a lymphocyta nem moz-

dul, post és praemortalisan igen alacsony számmal marad, a 

neutrophilek is egy színvonalban maradnak. Ezek pedig azok 

az esetek, hol a lymphásapparatus hosszú időn keresztül volt 

kitéve izgalomnak és kimerült, minek következtében uj véde-

kezést meg sem próbálhat. Azután meg a lassú lefolyásnak 

megfelelő gyengébb fertőzés a leucocytákat nem támadja meg 

illetőleg csak alig, minek következtében postmortalis-leucolysis 

s granulocyta szétesés nem áll be következményes relativ 

lymphocytosissel. Ha figyelembe vesszük a súlyos fertőzések-

nél, intoxicatióknál a leucocyta apparatus gátló megtámadását 

(acut peritonitis, bélvérzés stb.) ahol az erős leucopenia mellett 

egyedül a vérkép eltolódásra támaszkodhatunk s erős lymp-

hocytosist találunk, ha megemlítem a TÜRK által leirt septicus 

granulocyta eltűnést, amikor ő egy esetben 940 fehérvérsejtet 

talált s a sectiónál sem volt a csontvelőben sem egyetlenegy 

neutrophil sem, ha vesszük az én általam észlelt esetet, ahol 

szintén nem volt egyetlenegy neutrophil sem 890 fehérvérsejt-

szám mellett (sajnos az autopsia a szülők miatt nem volt ki-

vihető), ezzel szemben csak lympho- és monocyta volt elég 

magas eosinophil sejtszámmal (9), akkor még inkább alátá-

masztottnak veszem az általunk említett eseteknél fellépő 

lymphocytosis magyarázatát még praemortalisan is (amit tulaj-

donképen amióta figyelmem ilyen irányban kiterjedt csak há-

rom esetben észleltem, igaz, hogy igen súlyos foudroyans ese-

tekben) mint olyan vérképeket, amelyek ha szabad monda-

nom már praemortalisan postmortalisak. 



A mondottakat röviden összefoglalva a következőket ta-

láltam : 

1) A vizsgált 38 eset közül csupán 29-nél tudtam post-

mortalisan is vérképet készíteni. Kilencnél az utóbbi vétele 

nem volt kivihető részben a hozzátartozók, részben távollétem 

miatt. Ebből 21 esetben igen kifejezett lymphocyta megszapo-

rodás észlelhető postmortalisan, praemortalisan erős hyperleu-

cocytosis, neutrophilia, lymphocytopenia és aenosinophilia. Há-

rom legsúlyosabbnak mondható eseteimben s íegrohamosabb 

lefolyásában azonban a lymphocyta már praemortalisan is 

kezdett emelkedni. Egy eset agranulocytás lévén csupán lympho 

és mono találtatott 9 eosiphil sejttel, ami vagy a serumhatás, 

vagy a lymphocyta származással magyarázható. Két esetben 

meg sem mozdult (cc) egy esetben sublimát mérgezésnél a 

lympho 1—2—3. Egy esetben a lymphocyta alig szaporodott, 

ellenben a monocyta ugrott fel igen magas számmal (6l-re), 

amelynél a lymphás szövet pusztulás ezt jól megmagyarázza 

(limphosarcoma). Egy esetben pedig 5 hónapos betegség kö-

vetkeztében beálló lymphocyta apparatus kimerülése miatt 

lymphocyta csökkenés lép fel. A többi esetben a praemortalis 

vérképekben erős neutrophilia és lymphocytopenia volt ta-

lálható. 

2) A három praemortalis lymphocytosis, valamint az agra-

nulocytás eset arra gondoltat, hogy a legsúlyosabb granulo-

cyta apparatust bénitó megbetegedésnél a lymphocyta appara-

tus utolsó functióját még a halál előtt elvégzi s próbát tesz a 

szervezet megvédésére. 

3) Az agoniás hyperleucocytosisra vonatkozólag minden 

esetben megszaporodást figyeltem ARNETH álláspontjával szem-

ben, feltételezve természetesen a csontvelő jó functióképes-

ségét. 

4) A lympho és monocyta postmortalisan sokszor együtt 

van, ami a vérképben a lymphocyta apparatus utolsó functiójának 

s a súlyos toxinhatás által feltételezett leucocyta szétesés re-

sultatumaként fogható fel, amely ilyen erős lymphocytosis! 

eredményez, egyben a két rendszer functiós hasonlóságát is 

mutatja. 

5) Ahol a lymphás apparatus meg van támadva, vagy 

elpusztul, a postmortalis lymphocytosis elmarad (a praemorta-

lis is természetesen) s helyette a monocyta lép fel, mintegy 



igazolásául a moncyta apparatus függetlenségének kidombo-

rítva egyben a vérkép systemás jelentőségét. 

6) A mag a szervezet ellentálló képessége szerint mutat-

hat regeneratiós sajátságokat (myeloblast, fiatal, pálcika magvu) 

igen sok esetben azonban, vagy a gátló hatás révén, vagy a 

kimerülés következtében több nem jelenik meg, hanem csak 

öreg sejtek keringenek, amit rendszerint követ a lymphocyta 

zuhanás, másfelől a fokozatos támadások kapcsán a kezdeti 

erős durva granulatió készítésére lassankint elhasználtatván, az 

mindinkább feldarabolódik, részben porlik, úgy hogy igen sok-

szor számtalan apró rögből van összetéve. Sokszor pedig erős 

elhasználás miatt teljesen elhalványul. 

7) A protoplasma vacuoláson degenerál a fertőzés sú-

lyossága s annak gyors lefolyása szerint a fenti elgondolás 

értelmében, másfelől szétesik s a granulatiókat szerteszórja s 

mint roncs vagy magárnyék jelenik meg, amelyeknek tömeges 

fellépése rossz prognosticus jel. 

8) A granulatió praemortalisan, agóniában megváltozik, 

porszerü lesz, felaprózódik, csoportosul, néha egy része eltűnik, 

máskor durvább rögökké kicsapódik, végül legsúlyosabb eset-

pen bevonatik a plasmával a vacuolás degeneratioba, ami 

vagy a JEMMA által leirt leucolysinek munká jának kezdete, 

vagy a degeneratiós folyamat kapcsán fellépő lipoid képződés 

által magyarázható, amit a fixáló kiold. 

9) Végül a prae és postmortalis vérképek egymásnak 

térmészetes folytatásai, annak a betegségnek mint oknak sú-

lyossága következményeként, ami azt előidézte, s kifejezője az 

utolsó functiónak. 

Irodalom : 

1. 0. NAEGELI ; Blutkrankheiten u. Blutdiagnostik. 923. 

2. RIEUX: Hamatologie Cliniqne. 924. 

3. SCHILLING: Das Blutbild u. seine klinische Verwertung. 1922. 

4. DONÁTH és PERLSTEIN: W . A. f. I. M. 925. IV. hó „Über die 

Veränderung des peripheren leucocytären Blutbildes durch 

den eintretenden Tod". 

5. ALFRED NEUMANN.- Zeitsclr. f. Zellforschung u. micros-

copische anatomie. 925 : III. B. I. H. 



Az orvosok munkája és a közművelődés 

Irta : Id. Imre József dr. 

a Ferencz József Tudományegyetem nyug. tanára. 
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hallgatni; kiképzésünkből sok mással együtt ez is hiányzott. 

Engem FODOR könyve rávezetett az angol tételre, hogy: a jó 

egészség nem ingyenes ajándék, hanem tudatos és rendszeres 

törekvés jutalma; tehát érdem. Ez lett nekem egész életem-

ben sok orvosi prédikációm alaptétele és sok küzdelmem ser-

kentője. Ez az irány, a FODOR JÓZSEF hatása, mutatta meg 

azokat a pontokat, hol egyszerű viszonyok közt is sikeresen 

lehet a betegségek ellen egy-egy gátat húzni vagy a szivárgó, 

elégtelen gátat betömni. És most egy hosszú életen át táplált 

eszmények, vágyak, igyekezetek végiggondolása közben ez a 

közegészségügyi és nemzetjóléti gondolkozás ösztönöz annak 

a kérdésnek felvetésére: mi haszna van annak, ha az orvos 

— betegei mellett — egész „nemzetét hordja szivében", ha 

gyógyító munkáját jól végzi s emellett egészségügyi, higiénikus 

befolyást is igyekszik környezetére gyakorolni ? Van-e általá-

ban haladás hazánkban az egészségügyi művelődés terén és 

ha van: mi része és érdeme van ezekben az orvosok mun-

kájának ? 

Nem statisztikai módszerrel akarok vizsgálódni. Megelég-

szem azzal, hogy a magam ötven éves orvosi működésének 

elejéről és végéről mutatok be némely adatokat, meg apró ké-

peket, élményeket, fordulatokat, melyek az orvosi élet, a gyó-

gyító munka nehézségeit, tökéletlenségét, majd ennek és az 

egész egészségi kulturának nagymérvű megjavulását bizonyít-

ják. Ha statisztikát akarnék adni néhány számmal megtehet-

ném ezt. De ezek a számok nem jellemeznék a kiválasztott em-

bercsoport, egy nagyobb alföldi város életét s benne az orvoso-

két. íme, néhány szám a most elmúló félszázad elejéről és 

végéről. A hetvenes években Magyarország halálozási száma 

35 körül volt (ezerre); de Kolozsvárt, B.-Csabán stb. 50 (dif-

téria!), Budapesten 44'9; a születések száma : 40-en felül; a 

gyarapodás csekély; a gyermekek nagy része csak azért szü-

letett, hogy minél előbb eltemessék. Az 1925. év III. negyedé-

ben, Csonka-Magyarországban meghalt 16'3 (ezerből), szüle-

tett 29"2; szaporulat = 12'9, ezerre; Budapesten szül. 18'6, 

megh. 15'5; szaporulat = 31 (!) — de Hódmezővásárhelyen 

szül. 21'8, megh. 14'8; szap. = 7'4, — viszont Kecskeméten: 

szül. 30'8, megh. 17'4; szap. = 13'4. így magokban, igen szép 

számok, de magyarázatuk szomorú. A halálozások csökkenése 

örvendetes, a születések apadása kétségbeejtő! Hogy valamely 
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nemzet fennmaradjon, ahoz minden családban 3 gyermeket 

kell felnevelni; hogy erősödjék: négyet. Mint legtöbb európai 

nemzet, mi is a pusztulás utján haladunk. Ez azonban nem 

tartozik az én tárgyamhoz; én biztatást akarok nyújtani s ehez 

azt kell tudnunk: honnan indultunk ki, egy uj korszak kezde-

tén, ezelőtt félszázaddal? 

A kiindulás, vagyis a félszázad előtti orvos-gyakorlati és 

egészségügyi helyzet igen nagy elmaradottság állapotát jelenti; 

az egészségügyi mivelődésnek, az ily irányú civilizációnak, az 

egész országban alig volt valami komoly jelensége. Ha az ide 

tartozó ügyekről (az orvosok felhasználására, a gyógyittatásra 
való hajlandóságról, kórházakról, iskolákról, fürdőkről, köz-

tisztaságról, ivóvíz dolgáról, lakásügyről stb.) hű képet akar-

nék felmutatni, köteteket kellene irnom csupa hiányokról. 

Mintha a külföld példái ránk nézve nem is léteztek volna! 

Az orvosok azonban már kezdték a munkát; MARKUSOVSZKY 

a külföldet jól ismerő lelkes hazafi, FODOR, az elméleti tudós, 

de nagy gyakorlati érzékű ember és tüzes agitátor, vezettek 

egy orvos-tanárokból, gyakorló orvosokból álló csoportot, mely 

előtt a felemelt, egészségében megerősített magyarság képe le-

begett s mi fiatal kezdők leiköktől áttüzesedtünk. Az orvos-

képzés rohamosan fejlődésnek indult; elkezdődött a KORÁNYI 

korszaka, a SCHULEK-é, KÉSMÁRSZKY-é, HÖGYES-é stb. Uj idők 

kezdete volt ez, egyelőre a fővárosban. De a vidéken az ősi, 

földhöz kötött, stagnáló élet folyt. Én csak az Alföldet jelle-

mezhetem, annak nagy, tisztán földmivelő jellegű városait, de 

tudom, hogy ezektől nem sokban különböztek mások sem, 

csak a felső Magyarország régi, műveltebb városai, mint a 

szepesiek. 

A fekete, jól termő föld nem kedvez a művelődésnek, 
meg az egészségügyinek sem. Az Alföldön az elmaradottságot 

" e m faJk hanem geologiai és közgazdasági alapon magyaráz-

atjuk. A primitiv földmiveléssel és állattenyésztéssel könnyen 

•ztositható megélhetés feleslegessé teszi a sok fejtörést, a 

szellemi erők megfeszítését, a változtatás és haladás vágyát; 

cz a helyzet a művelődés megölője. Mikor én, ötven évvel 

ezelőtt abba a nagy faluba letelepedtem (melyet szerettem 

"epe miatt s mert szülőföldem volt), tapasztalatlanságomban is 

amar rájöttem, hogy az orvosi munka ott képzelhetetlen aka-

alyokba ütközik, magában a nép lelkében ! Ha egészségügyi 
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műveltség az az állapot, hogy az emberek törődnek egészsé-

gökkel, bajaik okaival, ezek elhárításával és ismerik ennek 

módjait, fel is használják azokat: akkor az Alföld ötven évvel 

ezelőtt még az egészségügyi barbárság korszakában élt. Vé-

gig minden téren látjuk ezt; a nép kórtani képzelete tele volt 

az ó-kor babonáival; a „megrontás", a „megigézés", a szem-

mel való „megverés", a beteg ételének az uccára való kiön-

tése, hogy a bele lépő emberre ragadjon el a baj s a beteg 

szabaduljon tőle, stb. valóságos pogány korszakban való el-

maradottságot jelentett — pedig nem valamely hegyzugban 

rejtőző telep, hanem nagy, szabad síkságon fekvő, nagy vá-

ros, melyben öt templom, 40 elemi iskola, régi gimnázium 

volt; önálló törvényhatóság! Mindez máig sem mult el vég-

legesen. És milyen viszonyban voltak a lakosok az orvosok-

hoz — milyenben ezek az orvosi tudományhoz és az igazi, 

akkori színvonalú gyakorlathoz ? Fáj rá visszagondolni; de 

szükséges. 

Az orvosokat úgy tekintették az emberek, mint csodála-

tos, rejtélyes hatalom tulajdonosait, kik ezt hol jóra, hol rosszra 

használják, kik azonban nem mindig bírhatók cselekvésre, kik-

ben (mint az egykori boszorkányokban, lidércekben, garabon-

ciás diákokban) sok rossz szándék és mások gyötrésében való 

öröm is van (ezt még 1914-ben BERNHARD SHAW is igy fejtette 

ki!) — ezért a lakosság egy része, a túlnyomó rész, nem lá-

tott más különbséget orvos és kuruzsló közt, minthogy az 

előbbi — több fizetést kiván ; ami nem is volt mindig igaz. A 

nép érzelmi, sőt értelmi világát erre vonatkozólag jellemzi a 

következő eset. Mikor már gyakorlatom nagyobb körre terjedt, 

szekéren, harmadmagával jött hozzám egy Kikinda-vidéki fa-

lusi rác s roppant nagy fájdalom jeleivel panaszkodott egyik 

szemére; igen heves szivárvány-gyúladása volt. Nem tudott 

magyarúl s tolmácsot hivattam, elmagyaráztam neki a bajt és 

teendőket, de előbb (nagy ellenzésére) becseppentettem a sze-

mébe atropint és kokaint. Folyvást nyögött. Egyszer felugrott, 

rám meredt s a rémület kifejezésével nagyokat ordított — a 

tolmács meg nevetett. A beteg azt ordította környezetének, 

hogy vigyázzanak, mert én ördög vagyok: csak az mulaszt-

hatja el ilyen hirtelen a fájdalmat! Alig tudtuk megnyugtatni! 

A bizalom hiányát jelentette, hogy nagy ritkaság volt és 

csak valamely egyéni, személyes ismeretség miatt történt a 





lakosú városban, 7 orvosdoktor és 2 sebészmester közt egy 

idősebb kartárs volt, ki BÓKAY J. segédorvosa volt az ötvenes 

években — a többi semmiféle kórházi szolgálattal nem szapo-

rította készségeit; a diploma kezébe vétele után azonnal gya-

korlatot kezdett. A közönségnek fogalma sem volt arról, hogy 

vannak egy szakban külön szolgálattal és tanulással bővebb 

kiképzést nyert orvosok; a „specialisták"-at a közönség kreálta 

s engem pl. bizonyos időszakban (néhány kedvező eredményű 

eset után) megtett „nőorvosnak", bár komolyabb eseteket e 

szakban mindig igazi szakemberhez (Szegedre vagy Buda-

pestre) utasítottam. Akkoriban még az egész országban alig 

voltak hosszabb szolgálatban, kórházi osztályokon vagy kliniká-

kon kiképzett specialisták, aki volt, leginkább sebész, a nagy 

városokban helyezkedett el; leginkább a fogorvosokról volt tu-

domása a közönségnek, az én városomból Szegedre jártak, 

kik az otthoni borbélyokkal és a foghúzással meg nem elé-

gedtek. Szemészi képzettségű orvos talán négy volt (Pesten kí-

vül) az egész országban : Pozsonyban KANKA, Váradon GRÓSZ 

FRIGYES ma jd ALBERT, Brassóban FABRIT1US; többnek nevét 

legalább nem ismertük. De voltak speciális szemész-kuruzslók 

s nem épen kevesen, kik a régen elavúlt (de még a pesti 

tanszéken LIPPAY-tól is gyakorolt) hályog-lenyomást végezték, 

legalább 50 °/o veszteséggel, de nagy dicsőséggel. Kitől, kinek 

működéséből ismerte volna meg az alföldi magyarság az or-

vosi művészet haladását, melynek csodálatosan megjavult ered-

ményeivel a külföldet már elárasztották a LISTER, LANGENBECK, 

NUSSBAUM, BILLROTH stb. tan í tványai? Meg a GRAEFE, ARLT és 

DONDERS, HELMHOLTZ neveltjei, kiknek méltó követe volt SCHU-

LEK a magyar orvosi életben ? Aki a maga szakjának lelkesült, 

áldozatra kész első képviselőjeként vidékre települt, annak szá-

mítani kellett arra, hogy abból megélni nem fog s értékét, mű-

ködési képességének terét és határait belátni és megbecsülni 

sokáig nem fogják. 

Az „ignoti nulla cupido" törvényén kivül épen a speciális 

szakok gyakorlása előtt, még az oly meglepő eredmények előtt 

is, mikre a szemészetben lehet számítani, más akadályok is 

emelkedtek. Egyik a kartársi viszonyok rosszasága, másik a 

gyógyintézetek hiánya volt. Nagyon jól emlékszem, milyen 

ritkaság volt, hogy valamelyik kollegám küldött hozzám 

szembajost; köztök a legtudatlanabb is elfogadta a szembaj 
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gyógyítását, melyről fogalma sem volt és a patikában vagy 

máshol ellesve az én recipéimet, azokat másolta le, kellett vagy 

nem kellett az a szer, meg hogy azzal előzte meg az illetők 

hozzám fordulását, hogy „ő is csak ott tanulta a szemészetet 

ahol én". Egy időben külön, nem kellemes feladatom volt a 

szükségtelen atropintól tágított, rendes pupillák összehúzatása 

előbb calabar-kivonattal, majd pilocarpinnal, minthogy némely 

kollegám modernizálni akarta szemészeti fegyverzetét s huru-

tok ellen vagy nélkülök is szemet illető panaszokra atropinos 

recipével reagált. A szaknak ez a látszólagos, a közönség előtt 

való ignorálása, a szakban jártas ember lekicsinylése igen ala-

csony módja volt a versenyzésnek, de állandó gyakorlatban 

volt igen hosszú ideig az én letelepedésem után. Míveletlen-

ség, irigység, anyagi szorultság volt az oka. Később más for-

mában nyilvánult ez a lelkület; soha nem gyakorolt szem-mü-

tétek lelkiismeretlen megkisértésében, aminek néhány borzasztó 

kimenetelű esetére (saját lakóhelyemről s az Alföld némelyik 

nagy községéből) ma is felindúlva emlékezem. 

Nagy nehézség volt még a szemészet gyakorlásában is 

(hát még a sebészetben!), hogy minden műtétet magán házban 

kellett végezni. Volt a városnak kórháza, volt is benne 15—20 

részint elhagyott, elaggott ember, részint gyógyíthatatlan béna 

beteg, egy pár prostituált vagy letartóztatott beteg csavargó — 

de az a szörnyű büz, elhagyatottság, mely ott uralkodott, in-

kább siralomházzá minősítette az intézetet. Két iridectomiát vé-

geztem benne (a kórházban „működő" városi t. főorvos kéré-

sére), assistálás, kellő világítás, kokain és más kényelem nél-

kül, de ez műtéti tevékenységemnek nagyon elriasztó kezdete 

volt. Az illetők elzárt pupillájok"megnyitása után láttak ugyan, 

de mint addig, azután is tovább — koldúltak. Nem volt bizta-

tóbb és jutalmazóbb első hályogmütétem sem. Öreg, 82 éves 

szegény zsidó és 84 éves felesége éltek egy talán 12 m" nagy-

ságú, apró ablakú nyirkos szobában, elég szennyes állapot-

ban ; az öreg férfinak túlérett hályogján kellett megmutatnom 

(legelőször magán gyakorlatomban), hogy mit tudok? El kellett 

vállalnom. Segédkezett egy kollegám, ki sohasem látott hályog-

operálást, a fejet tartotta egy katonaviselt csizmadia legény, ki 

(mint volt „kranfúter" = betegápoló) erre önként vállalkozott 

s ki, amint kezembe vettem a Graefe-kést, azonnal hanyat 

vágódott és elájult; a páciens fejét kapkodta, jajveszékelt, ök-



löndözött, felesége az ajtóból kiabált, a segéd nem nézett a 

szemre, hanem ezekkel viaskodott — s Isten csodája! — a 

műtét baj nélkül fejeződött be; a beteg látott négy napig, mi-

kor (szombat levén) felesége kioldotta a szemét s az ablaknál 

demonstrálta az összegyűlt rokonságnak. Még aznap kitört rajta 

a legsúlyosabb iritis, pupillája végleg elzáródott; ezen aztán 

három iridotomiával sem tudtam segíteni. Vak maradt. És ezt 

az emléket az utóbb végzett sikeres hályog-kivételek sem 

mosták el lelkemből, azzal a szomorú tanulsággal együtt, hogy 

az úttörőnek, szakja első képviselőjének, minden rosszra ké-

szen kell lennie ! 

Gyakorlatom első évében talán 6—8 operálásom volt, 

nem mindig ily balsorsú, de mindig gyötrő körülmények kö-

zött, melyek minden jó eredményt megkeserítettek. Aztán 2 

évet töltöttem egy 10.000 lakosú nagy községben, teljesen azo-

nos közviszonyok közt mint jól díjazott községi és uradalmi 

orvos, hol azonban (mivel a hivatalos látogatási dijat elfogadni 

nem akartam s ezt azonnal kidoboltattam) bezzeg nem volt 

panaszom a forgalomra, mert mindenkit ingyen gyógyítottam, 

néhány gazdag, szemérmesebb embert kivéve. Műtétem is volt 

elegendő s egy tiszta vendéglő kis szobájában helyeztem el 

őket. Ott is volt néhány jellemző esetem; egyet elmondok. 

Hozzám jött egy idegen községbeli asszony, vak, hályogos 

embert vezetve, ki koldulásból élt; várakozásra utasítottam az 

előszobában, mig a többiekkel végzek. Rákerülvén a sor, ki-

derült, hogy az asszony eltűnt s a vak koldús ott maradt egye-

dül. Mit tegyek? Haza küldjem a községi elöljáróság utján? 

Sajnáltam szép, egészséges szemét vakon hagyni. De hova 

tegyem? hiszen ama kis vendéglőben a koldúst nem vállalják! 

Megtudtam, hogy lakásomhoz közel van egy üres ház, mely 

eladó volna, de most senki sincs benne. Elkértem a kulcsát, 

uccai szobáját fogadott munkással kitakaríttattam, kölcsön kért 

ágyat stb. tétettem bele; feleségem küldött az embernek élel-

met, egy derék bába segédkezésével megoperáltam s a jó 

magaviseletű ember szemén a 10. napon igen jó látást állapí-

tottam meg; másnap akartam felírni a pápaszemet és a köz-

ség szekerén falujába haza küldeni. Mikor beléptem a házba 

— hült helyét találtam. Kiderült, hogy bemondott lakóhelyén 

soha hirét sem hallották, Ez is egy példa arra, hogy milyen 

rejtélyek vannak a szegény emberek lelkében ! De egyben bi-

zonyítéka annak is, hogy a községek mennyire nem ismerték 



s még kevésbbé hajtották végre az egészség- és ápolás-ügyi 

feladataikat. Még akkor vak, vagy beteg szegény ember hiába 

ment a községi elöljárósághoz, hogy valahova kórházba be-

juttassák; ilyenekre csak akkor gondoltak, mikor a mégis oda-

jutott szegény beteg költségét rajtok behajtották. Ez is jele az 

egészségügyi barbárságnak. 

Megelégelve a községi orvosi állás terheit s a 10.000 em-

ber közti egyedüllét leverő érzéseit, melyek megérlelték ben-

nem azt a meggyőződést, hogy ilyen helyzetre külön előkészí-

tés után kell az orvosokat kibocsátani, felfogadtam, hogy soha 

többé hivatalt nem vállalok s megmaradok a szabad gyakorlat 

mellett; visszatértem első lakóhelyemre s ott maradtam 30 esz-

tendeig. Gyakorlatom lassanként szépen kifejlődött, főleg a la-

kosság tanultabb részében és gyarapodott a környékből sze-

mészeti forgalmam is. De még öt éven át súlyos nehézségek 

közt végeztem mindig szaporodó műtéteimet. Összesen több 

mint hét év telt el, mig az (időközben bővebb helyiségekhez 

jutott) kórházban szemészeti osztályt állított fel a város és meg-

kért, hogy annak vezetését vállaljam el. „Milyen nagy meg-

tiszteltetés" — gondolhatja az olvasó. De ennek oka nem a 

megbecsültetés volt, hanem okos számítás. A város sokalta az 

ottani szembajosok, többnyire trachomások, budapesti kórhá-

zakban való ápolásának költségeit és ezektől akart szabadulni; 

ezt el is érte. Hat év alatt abból a 12 ágyas osztályból külön 

szemkórház lett; majd uj, saját céljára való épületet kapott és 

23 év alatt, 1909-ig, forgalma talán 12 vármegyére terjedt ki, 

betegei száma pár százról háromezernél többre, a felvetteké 

80-ról 750-re, az operáltaké 40-ről mintegy 5C0-ra emelkedett 

(évenként) — s amely minden, költségét, még építkezését is, 

saját bevételéből fedezte. Már ez idő alatt megszaporodott az 

orvosok száma, köztök volt egy jó sebész, majd elhalálozása 

után jött másik, átvette a kóiház igazgatását s hogy mi lett a 

kórházból máig: azt majd később mondom el. Ez lesz a 

„csattanó". De letelepülésemtől teljes 26 esztendő telt el, mi-

korra én felhagyhattam az általános praxissal és megélhettem 

saját szakom, a szemészet gyakorlásából. Pedig nekem, bár 

nagy családom volt, szerények voltak az igényeim. 
* * 

* 

Az orvosi viszonyokon kivül szomorú állapotban volt 

minden egyéb is, mi az egészségügyhöz tartozik. A lakás-

13 
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ügy, az ivó víz, köztisztaság, iskolák épülete, ellenőrzése, sze-

gények gyógyítása, — szóval mindaz, miknek javulását a kül-

földön láthattuk s mikről a polgáriasodás gondoskodik. Nagy 

dolog volt ezek elmaradottságáról beszélni; magán társaság-

ban vagy városi közgyűlésen felháborodtak az emberek az 

újitó, érthetetlen és költséges javaslatok, főleg a javaslók ellen. 

Nem is igen voltak ilyenek. 

Volt egy kedvező körülmény a kedvezőtlen helyzetben; 

a városnak rossz volt az ivó vize. Minden rendű lakos érezte 

ezt és sokat szenvedett a keserű sós, meszes, sokszor szeny-

nyes vizű nyitott körkútak miatt. Rémes helyzetek állottak elő, 

nagy ijedelmek, ha pl. egész városrész ivott olyan kútból, 

melybe bele ölte magát valaki. Az ilyenféle tapasztalatok miatt 

fogadta el a városi hatóság Zsigmondy V. ajánlatát ártézi kút 

készítésére; 1881-ben ismerte meg a lakosság a jó ivó és mosó 

viz áldását s hordta azt a mérföld-széles város minden részé-

be. Aztán jött a derék, jó lelkű gazda: Nagy András János 

második ártézi kútja (30.009 frtjába került) s jött a nagyon sok 

vizből származó „embarras de richesse" : kérdés lett, hova te-

gyék az elfolyó rengeteg vizet ? El kellett vezetni, állandó egy 

tömegben való elfolyást biztosítani — mert általános vízveze-

téket alkotni a városban nem lehetett a költségek miatt. Egyi-

künk felvetette az eszmét, hogy útjába be kell iktatni egy gőz-

fürdőt s csak azután bocsátani tovább, a Tisza felé. Hosszú 

tárgyalás indult meg és ebben az orvosok, mint egy ember, 

állottak az eszme mellé; egyik cikkeket irt a helyi lapba, ma-

gyarázva a közfürdő, az olcsó testi tisztaság hasznát, másik 

informálta a bizottsági tagokat, harmadik a politikai pártok ve-

zetőit igyekezett megnyerni — s a kitartó igyekezetnek meglett 

a haszna: egy idő múlva a városi mérnök primitív, de elég 

célszerű tervezete valóra vált és a városi közfürdő két me-

dencéje és néhány kabinja, melyekben kád-fürdőket lehetett 

kapni, négy évtized óta hódítja az egész lakosságot a fürdés, 

a testi tisztaság gyakorlatára. Sőt, mikor a viz apadni kezdett: 

a városi közgyűlés nehézség nélkül szavazta meg a fürdő cél-

jára külön ártézi kút furatását és ingyenes fürdő épitését! Ez 

már a közgondolkozás nagy javulását bizonyítja, — hiszen 

olyan dologról volt szó, „mely nélkül megvoltak az őseink". 

Ezen kivül idő multával, mikor az olcsóbb kút-fúrás (vizöbli-

téssel) elterjedt, az ártézi kutak elszaporodtak (ma száznál 



több van a város belsejében), bevezették vagyonosabb embe-

rek házaikba a vizet, fürdőszobákat, árnyékszékeket, konyhá-

kat láttak el kényelmesen, bő vízzel s ma igen sok házban 

van ilyen házi vízvezeték. (Igaz, hogy ez egy nehezen meg-

oldható bajt: a házi szennyvíz eltávolításának ügyét rótta a 

közönségre; ennek aztán a legrosszabb módját gyakorolják, t. 

I. az udvarbeli feleslegessé vált kutakba, vagy nagy „emész-

tőkbe" bocsátják a rohadó tartalmú víztömeget, mely a talajt 

fertőzteti meg. Ez az egész már igen bonyolult házi, csatorná-

zás nélküli vízvezeték-hálózat külön, szorgos figyelmet érde-

melne a higiénikus intézet és az állam-kormányzat részéről. 

Különösen elmaradt volt a lakások egésségi helyzete. El-

helyezésök és épitésök módja sok esetben kizárta, hogy a 

napfény, sőt az égbolt visszavetett fénye is, egyenesen bejus-

son a házba; a talajnedvesség soknak falába magasan fel-

szívódott s az egészet dohossá tette; az ablakok kicsik, a 

szobák alacsonyak voltak; a fűtés a legcélszerütlenebb, nagy 

boglyakemencékkel, szalmával vagy szárított trágyával; stb. 

Fájdalom, ma is van még az Alföldön sok ilyen ház. Mi or-

vosok igyekeztünk jó tanácsokkal segíteni, de a bajoknak igazi 

oka gazdasági és topográfiái körülményekben volt és van, 

ezek ellen pedig tanács és magyarázat nem elég. Hozzá kel-

let fogni az egészségi rossz állapotok ismeretének s azok okai-

ról való gondolkozásnak terjesztéséhez. FODOR JÓZSEF ajánla-

tára a Természettud. Társulat elhatározta a műveltebb osztály 

részére népszerű Egésségtan kiadását; ő maga engem szólí-

tott fel ERISMANN „Gesundheitslehre" c. német munkájának le-

fordítására. Soha kedvesebb feladatom nem volt az életben; 

mikor a mű 1880 karácsonyára megjelent — annak rendkívül 

Jól válogatott tartalmát, érthető stílusát mindenki ugy élvezte, 

mint én a fordítás ideje alatt. Ez a könyv gyorsan terjedt el 

s igen sokat tett arra, hogy az ország könyv-olvasói, a közép-

osztály érdeklődése közegésségi kérdések és teendők iránt fo-

kozódjék. Lassanként szivárogtak az erre vonatkozó ismeretek 

még lefelé, a nép közzé is, kivált a tanítók jobbjai segítségé-

vel. Lakó helyemen az orvosok, gimnáz. tanárok, tanítók vol-

tak a legelőbb meghódítottak s a nemsokára megalakított 

»Orsz. Közegészségi Egyesület" h.-m.-vásárhelyi osztályának 

első leghívebb tagjai. A „közvélemény" nem talált már feles-

leges követelőzésnek és haszontalan ujmódiságnak minden 

13* 
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egészségügyi javaslatot és megtörtént az, hogy a törvényható-

ság az „építkezési szabályrendelet" újraalkotásakor, a nyolc-

vanas években, majdnem minden javaslatomat elfogadta. Ta-

lán legtöbbet nem hajtották végre; de ehez az egész közigaz-

gatás uj szelleme lett volna szükséges. 

Különösen kedvező alkalom volt javításokra az iskola-

hygiene terén. Az iskolák majdnem olyan állapotban voltak, 

mint a kórházak és minthogy a gyermekek ezreire tettek rossz 

hatást, elmaradott állapotok és káros befolyások még nagyobb 

jelentőségű volt. A közoktatási kormány ekkor már nemcsak 

az iskolák számát szaporította és a tanítás módját javította, 

hanem egésségi vonatkozásaikat is lassanként intézkedések 

tárgyává tette. Külföldön (Angol-, Francia- és főleg Német-

országban) egymást érik az iskola-hygienei közlemények, ki-

sebb-nagyobb méretű könyvek, főleg az iskolázás hatásáról a 

szemre, de tüdőre, gerinc-oszlopra stb. is. Ez a hygiene fellen-

dülésének korszaka volt, részint gyakorlati (PETTENKOFER-féle), 

részint kórtani (KOCH-féle) irányban. 1882-re nagy kiállítást hir-

dettek Berlinben, (Ausstellung für Hygiene u. Rettungswesen), 

mely el is készült, de részben leégett és csak 1883-ban nyilt 

meg. Magam fajta egészségügyi „rajongó" számára a kiállítás, 

melyet egy hónapig tanulmányoztam, olyan kincstár volt, mely-

ből mindent magammal vihettem, anélkül, hogy valamit — el-

loptam volna. Rám nézve fő része volt a kiállításnak a lakás-

és iskola-hygiene osztálya: az ott kiállított minta-ház és minta-

iskola részletei, a bennök megvalósított elvekkel együtt, örökre 

benyomódtak az érdeklődők és szemlélők emlékezetébe. Én sem 

váltam meg tőlük soha s ettől kezdve az iskola-ügy egyik leg-

főbb gondom volt városunkban. Mint a református presbitérium, 

mint a városi iskolaszék tagja s egy ideig elnöke, éveken át 

igyekeztem befolyást gyakorolni az iskolák életére, kivált épí-

tésére és bár a régi, sötét, bűzös, alacsony, szük iskolák a 

nagyon konzervativ lakosságot kielégítették, néhány év alatt 

már 3—4 nagy elemi és egy polgári leány-iskola építésekor si-

került az egészségileg jól épült iskola példáit mutatni fel, bár 

e körben nem kevés gúnyos és elitélő megjegyzést kellett hal-

lanom, mikor német, francia és angol iskola képeket és alap-

rajzokat mutattam be követendő például. Mégis csak javultak 

az irányadó emberek fogalmai és az iskolák levegője, világí-

tása, rendtartása stb. hasonlóul. Kissé megerősítette befolyáso-



mat és javaslataim súlyát, mikor az 1885-iki „Közegészség-

ügyi Kongresszus ion (az országos kiállítással kapcsolatban) 

FODOR JÓZSEF javaslatára az iskola-hygienei teendők előadó-

j ává engem választottak s ott (FODOR, CHYZER, TAUFFER stb. so-

rában) tartott előadásomat szívesen fogadták. 

Az iskola-egészségügy annyira megragadta elmémet, hogy 

Iaz orsz. kongresszus után két dolgot határoztam el. Egyik volt, 

ho gy lakó helyem összes iskoláiban néhány éven át adatokat 

gyűjtök az iskolai épületekről és minden egészségi vonatkozá-

sukról meg a tanítókról a külföldön szokásos mód szerint és 

a tanítók közreműködésével; másik volt az, hogy kellő elő-

készület után megírok egy összeállítást „az iskola és a tanítók 

egéssége" cimmel, főleg tanítók, tanárok és iskolai hatóságok 

használatára. Az a néhány év, ameddig ezekkel foglalkoztam, 

kedves emlékű korszaka volt az életemnek, bár egyik szán-

dékom sem járt igazi eredménnyel. Először is néhány elő-

adást tartottam elemi s polg. iskolai tanitók és gimnáziumi ta-

nárok részére, avégett, hogy az iskola-hygienei mozgalom cél-

ját és módszereit, a külföldi haladást, a kutatások várható 

eredményeit megismertessem velük. Nagy buzgósággal hallga-

tott s vett részt később az adatgyűjtésben az elemi tanitók 

legnagyobb része; a gimn. tanárok, sőt a polgári iskolaiak is 

magok alatt levőnek érezték a vállalkozást, kivonták magokat 

belőle. 2—3 éven át azonban türelmesen kitartottak, egésség-

ügyi dolgokat olvastak, sőt ilyenekről népkörökben néhány 

előadást is tartottak a tanitók, kiknek megnyerését akkor mél-

tán tartottam komoly sikernek. Az általok gyűjtött adatokat 

tanítványaikról megőriztem, de soha fel nem dolgozhattam, 

szemkórházi dolgom igen nagy. felszaporodása miatt. Ugyan-

ezen okból maradt félbe az iskola-hygienei munka kidolgo-

zása is. Három részre terveztem: első volt a tanitók egésségét 

illető adatok s az iskolába járás rossz hatásainak elemzése, 

második az iskolai épület alkotása, felszerelése és az egésznek 

igazgatása; ezek 1886-tól 1890-ig elkészültek, sok fárasztó gyűjtő 

munkával, mint egy tisztességes, őszinte kompiláció; a har-

madik rész lett volna „a testi nevelés az iskolában" — amit 

el kellett hagynom, mert más dolgom miatt már nem vállal-

hattam ! Pedig FODOR könyvekkel és tanácsokkal támogatott, 

MARKUSOVSZKY kieszközölte a minisztérium támogatását (az 

iskolai hatóságoknak ajánlta volna) s egy előkelő kiadó (Grill) 
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önként jelentkezett a könyv kiadására! De hiába. Sorsom más 

irányba terelte a munkámat. De ezek a fáradalmak élvezete-

sek voltak s környezetemre határozottan befolyást gyakoroltak, 

melynek nyomai máig sem mosódtak el. Hogy ezt elmondom: 

nem dicsekvésből történik ; már ennek nem volna értelme. 

Mikor az Orsz. Közegészségi Egyesület megalakult, egyik 

legelső osztálya lett a hódmezővásárhelyi. Bizony, mindig ke-

vés volt a tagjai száma és a vagyonos osztályból (amely szó 

túlnyomólag a vagyonos gazdálkodókat jelentette) nem lépett 

bele senki; a gyér „úri rendből" telt ki az a kevés : orvosok, 

tanárok, papok, tisztviselők voltak. Legelső munkánk volt nyil-

vános, népies előadások rendezése, melyben az orvosi kar 

tagjai nagy készséggel és buzgósággal vettek részt. Hallgató-

ságuk számával, bár néha egy időben több helyen is volt 

előadás, meglehetett elégedni; de az eredménnyel nem. Az 

volt mindnyájunk benyomása, hogy tanításaink egy részét nem 

értették, más részét, a régi szokásokhoz való nagy ragaszko-

dásuk miatt nem fogadták el a közönséges földmivesek, Há-

lásak voltak, de elhatározásokra nem jutottak. Eleinte csak az 

értelmesebb és műveltebb hallgatók vittek el magokkal meg-

gondolni valókat s csak ezek közt lehetett bizonyos hatásokra 

számítani. Ugy tudom, hogy az ottani osztály máig is rendez 

ilyen egészségügyi előadásokat, ami azt bizonyítja, hogy az 

érdeklődés ezek iránt nem szűnt meg. De az orvosok nyilvá-

nos tanításoknál többre mennek a családoknak orvosi mükö-

désök közben adott magyarázatokkal és utasításokkal. Vég-

eredményben azt mondhatjuk, hogy bár az egészséges életre 

viselt gond mértéke a kulturától függ és félszázad nem sokat 

tehet e lassú folyamat gyorsulásában, mégis volt az orvosok 

felvilágosító működésének látható eredménye. Hogy milyen 

nehéz ily, bár közvetlenül érthető gondolatokat és tevékeny-

séget a gazdálkodók elméjébe becsempészni, arra nézve jel-

lemző egy, az árnyékszék rendszerekről tartott s igen türelme-

sen hallgatott előadásom negatív eredménye. Az Alföldön egye-

dül okszerű kihordó (tőzeges) rendszert ajánltam, magyarázva 

az angol Vivián Poore adataival és rajzaival és felhívtam a 

nagy számú hallgatóságot, hogy nézze meg a készülékek mű-

ködését a magam házában. De ezt egyetlen egy sem tette meg. 

Jellemző az orvosi befolyás mértékére nézve az általános 
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kórház sorsának alakulása. Részint az orvosi kar, részint a 

városi tanács már a nyolcvanas évek elején szükségesnek 

látta, hogy a mérnöki hivatallal tervet készíttessen uj kórház 

építésére. El is készült egy negyven ágyra szóló terv (ha jól 

emlékszem) és nagy nehezen a közgyűlés elé került azzal a 

javaslattal, hogy a város legszélén, a vásártér mellett, olyan 

telken építsék fel, mely évtizedek óta sok hulladékkal, trágyá-

val volt fertőzve. Mikor a tárgyalás közeledett, néhány bizott-

sági tag megkeresett, hogy nézzük meg azt az óriási épületet, 

az elhagyott egykori sörházat (melyben sok évtizeddel azelőtt 

az uradalom sört főzetett) s mondjam meg: nem lehetne-e azt 

kórháznak felhasználni s az uj épület költségét ezzel megkí-

mélni ? Tehát a vezető gondolat nem a jó kórház, nem a jó 

elhelyezés volt, hanem — a spórolás. E szomorú helyzetben 

mégis a sörház mellé állottam; ennek egy részét kórházzá 

alakíttatni nem kerülhetett sokba és az uj épület tervének tel-

jesen rossz volta, a hely célszerütlensége a végleges és jó 

kórház építésének kedvezőbb időre halasztását tette kívána-

tossá. Ugyanez volt a belügyminisztertől szakértőül leküldött 

FODOR J. véleménye is. Hosszú vekengések után az átalakított 

épületben vegetált mintegy 25 évig a városi kórház. De ennek 

meglett a haszna. Ez idő alatt a szemkórház fejlődése, meg-

becsültetése megjavította a közönség felfogását a kórházakról 

és mikor a század első éveiben felvetettük azt a gondolatot, 

hogy eljött már az ideje városi, modern közkórház építésének, 

a közgyűlés, ha nem könnyen is, de nagy gáncsok nélkül 

megnyugodott benne. Igaz, hogy eleinte, mint az uj szemkór-

ház építésekor, pártkérdést csináltak belőle, de a spórolós 

városatyák ellenállása nem volt már oly makacs és sikeres, 

mint tiz évvel azelőtt. Döntő fontossága volt annak, hogy idő-

közben (1905.) megjelent a városban egy régen várt erős lo-

vagja az egészségi művelődésnek; a modern sebész, a kórház 

uj főorvosa. Még a régi, hiányos felszerelésű és rossz elhe-

lyezésű kórházban kezdte munkáját; de egész működése, 

egyénisége, főleg pedig műtétei a még kedvezőtlen viszonyok 

közt is gyorsan hódítottak. Az a husz év, mi azóta eltelt, szá-

mokkal, a közkórház forgalmának adataival, illusztrálhatja az 

orvoslásban való bizalom fejlődésének, a kórház befolyásának 

és egyetlen egy ember; a jó sebész kulturális térfoglalásának 

gyönyörű történetét. Aki kételkedik abban, hogy egyes embe-



reknek milyen befolyása van embertársaik életfolyására és 

nemzedékek sorsára: tanulja át a vidéki kórházak fejlődését 

(a vásárhelyi, gyulai, szentesi, szolnoki, csabai, s.-a.-ujhelyi, 

nyíregyházi stb. kórházakét) s meglátja mindenütt az egyes 

embernek, a jó orvosnak munkáját, mint nevelő, hóditó, javitó 

tényezőt. Csak ennek lehet tulajdonítani, hogy Vásárhelyen az 

utolsó 20 év alatt az orvosok száma 18-ról 40-re szaporodott, 

hogy a 300 ágyas mintaszerű kórháznak ma öt főorvosa van, 

hogy benne a legmodernebb, legnagyobb műtétek sokaságát 

végzik, hogy ott a legelőkelőbb és kényesebb családok keresik 

és találják a gyógyulást s belőle elég sürün kerülnek ki ko-

moly, értékes orvosi közlemények. A világ legkonzervativebb 

néposztálya, az alföldi magyar földmivelők lelke teljesen hozzá 

simult a kórháznak, mint magasztos feladatok tiszteletre méltó 

eszközének, mai felfogásához, amit azzal bizonyított be, hogy 

nemrég a kórháznak több milliárdos költséggel 500 ágyra való 

kibővítését egyhangúlag határozták el. Honnan származott ez 

a felfogás? Bizonnyal az orvosi munkából, melyet tisztelni, 

sőt illendően díjazni is lassanként megtanultak. A felemelt 

színvonalú orvosi munka okozta a közigazgatási szervezet 

egészségügyi tovább építését is: az 50 év előtti főorvos és 2 

kerületi orvos helyett ma öt városi és vagy 8 kórházi orvos 

teljesiti amazok feladatait. Es ne feledjük az előbb már emii-

tett adatot: ezer élő lakosból nem 30 — csak 15 hal meg 

évenként. 

Ide kell, a kulturális haladás jelenségei közé, számitanom 

a vásárhelyi népszanatórium fejlődését is. Mikor LUKÁCS GYÖRGY 

volt Vásárhely főispánja (1903—1906), az ő ösztönzésére ala-

pítottuk ott a Szanatórium Egyesületet, ő szerezte meg az első 

nagyobb adományokat; nemsokára megvettünk egy 12 hold 

terjedelmű, jó helyen levő kis birtokot s egyszerűen, 10 ággyal 

kezdve, megkezdődött a munka. Jó levegő, bő hely, takaros 

és célszerű kis épület volt a dologhoz; de semmi sem lett 

volna az egészből, ha nem akad egy orvos, ki — majdnem 

egészen díjtalanul — nagy önfeláldozással, már 17 év óta jár ki 

csaknem napról-napra a távoli intézetbe és folytatja a betegek 

gondozását, egész jutalmát abban a kielégített vágyában ta-

lálva, hogy az ő eredményei épen olyan jók legyenek, mint 

bármelyik szanatóriumban. Hogy mit ért el, annak két illusz-



szanatóriuminak, melyről még az orvosi nyilvánosság is alig 

tud valamit) ma 54, állandóan elfoglalt ágya van; a másik, 

hogy a gazdálkodók köréből több izben részesült nagyobb 

adományokban és végrendeleti hagyatékban, fekvőség és na-

gyobb pénzösszeg alakjában, Én ezt még fontosabb jelenség-

nek tartom, mint a sebészet vagy szemészet hódításait, mert a 

belorvoslásban hiányzanak, kivált a tüdővész gyógyításában, 

a nagyon feltűnő, gyors és szemmel látható eredmények, tehát 

az ily irányban folytatott orvosi munka megbecsülése elfogu-

latlanabb, értelmesebb megítélést kiván, ami már a nagyobb 

műveltséget jelenti. Mindezekhez hozzá kell vennük azt az 

adatot, hogy a művelődés más irányban nem gyarapodik fel-

tűnően ; igy pl. Vásárhelyen ma sem tud megélni egy igazi 

könyvkereskedés, tehát nem a nagyobb könyves, irodalmi mű-

veltség okozta az egészségügyi művelődés fokozódását, hanem 

az orvosi igyekezet, az orvosi élet magasabbra emelkedése s 

ebben az irányban a közönségnek mindig kedvezőbbé vált 

tapasztalása. 

De ez a haladásban csak az első fokozat; belőle to-

vább fog fejlődni az általános közművelődés. Amint egészség-

ügyét jó kezekben látja s az orvosokban inkább bizik az al-

földi gazdálkodó, más tanult emberhez is több bizalommal 

lesz (sőt van), mint félszázaddal ezelőtt volt; ezzel mindig fogy 

a távolság közte és emezek közt, inkább enged ezek veze-

tésének, nem látja bennök született ellenfeleit, megérti beszé-

deiket, követi életmódjukat nemcsak felületes szokásokban, 

öltözetben, szórakozásban, hanem majd gondolkozásban, tanu-

lásban, olvasásban, eszményi fellángolásokban és az egész 

élet tartalma tekintetében is. És-ha minden tanult ember, mint 

félszázad óta az orvosok, feljebb emelkedik munkája értékére 

és a lakosságért való felelősség érzésére nézve : akkor ez a 

nép, az egész nemzet magasabb műveltségben s anyagi és 

szellemi szempontból nagyobb biztonságban fog élni. 
* * 

* 

Fél századdal ezelőtt minden nap láttunk ragyás (himlő-

helyes) embereket, — ma egész városokban egy sincs ; akkor 

kivált sérvvel, vakbélgyúladásban igen sok ember meghalt — 
m a legtöbb meggyógyul; akkor egész Magyarországban nem 

végeztek hasmetszést — ma évente ezrével végzik, sokféle 

okból, a vidéken is; akkor még a fertőző bajok fejezete sürü 



ködbe volt borítva — ma a legfinomabb részletek kidolgozá-

sánál jár az orvosi tudomány; az akkor 50—60 százalékban 

halálos diftéria talán 5 százalékban halálos s a kolerát és 

pestist elszabadulásakor lefogják. Miért kellene a mi orvosi 

munkánk értékét kicsinyleni s a magunk szerepét a közműve-

lődésben félreismerni ? Nyugodtan állhatjuk a birálatot és az 

olyan elbizakodott, lenéző kritikát mint BERNARD SHOW-ét („A 

doktor dilemmája" előszavaban), nem kell nagyon érzékenyen 

vennünk. Ez a nagyon tanult, nagyon bátor, de szörnyen el-

bízott és lelkiismeretlen iró 104 oldalon olyan megvető han-

gon és nagy képpel halmozott durva rágalmakat az orvosokra, 

amilyen módon aligha irtak még rólunk valamit. Pedig elég 

sok rosszat irtak már. Ha ő azt mondja pl., hogy „az orvo-

sok ugy uralkodnak az emberiségen, mint Péter cár a musz-

kákon", vagy hogy „orvosaink gonoszságai és butaságai olyan 

babonákban gyökereznek, melyeknek olyan kevés köze van 

a tudományhoz, mint egy páncélos hadihajó megkeresztelésé-

nek a hajó erejéhez" — mi erre nyugodtan válaszolhatjuk 

azt, hogy B. SHOW ur, ki soha senkinek egy percnyi fáj-

dalmát nem enyhítette, ki soha senkit valamely legkisebb ve-

szedelemből ki nem szabadított, sokkal nagyobb butaságot 

tesz fel olvasóiról, kik az ő paradoxonjait és ál-igazságait nyel-

desik, mint az orvosok, kiknek fáradságos működése fél szá-

zad óta több rejtett és hasznos igazságot tett nyilvánossá és 

több embernek tette jobbá és szebbé az életét, mint a szatiri-

kus irók a világ teremtése óta. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem női klinikájáról. 

A bábák eltiltása a belső vizsgálattól. 

Irta : Kubinyi Pál dr. 

egyetemi ny. r. tanár, a klinika igazgatója. 

A gyermekágyi láz előidézője ma is leggyakrabban a 

szülészeti segítséget nyújtó kéz. Ennek jutott az oroszlánrész a 

régente a szülőintézetekben világszerte pusztitó u. n. gyermek-

ágyiláz járványok előidézésében is, amelyek ezer és ezer 

anyának életét oltották ki, annak legszentebb óráiban, midőn 

gyermekének életet adott. 

SEMMELWEIS volt az, aki a szennyezett kéz veszedelmét 

felismerte s megtanított arra, hogy miként kell ezt elkerülni, 

miáltal méltán kiérdemelte „az emberiség jótevője" nevét. Meg-

ismertetett továbbá azzal is, hogy miként kell kezünket fertőt-

leníteni s az általa foganatosított rendszabályokkal néhány %-ra 

nyomta le a gyermekágyi láz halálozását. Nem tudjuk, vájjon meg-

győződése volt-e, hogy a fertőzött kezet a szó szoros értelmé-

ben valóban ártalmatlanná is lehet tenni, ám az bizonyos, 

hogy a lángész ösztönszerű előérzetével mégis megsejtette, hogy 

ez nem lehet tökéletes s később nagy súlyt helyezett arra, hogy 

a szülészettel foglalkozó orvos és bába lehetőleg kerüljön min-

den olyan alkalmat, amely kezét szennyezhetné. Ez kifejezést 

nyer ebben a felkiáltásában: -,Az összes kormányokhoz for-

dulok kérésemmel: hoznának törvényt, mely mindenkit, aki 

valamely szülőházban foglalatoskodik, ottmüködése idején tilt-

son el az olyan dolgoktól, amelyek bomlott anyagokkal képe-

sek szennyezni a kezét". Ehez a megérzéshez, amit ma már 

tantételként vallunk s mely szerint a fertőzött kezet semmiféle 

eljárással sem tudjuk megbízhatóan fertőtleníteni. SEMMELWEIS 
a maga korában nem szerezhette meg a döntő erejű bizo-

nyítékokat, mert még nem létezett bakteriológia. Ennek a tu-

dományágazatnak birtokában ma előttünk kísérleti alapon be-

bizonyított s napnál világosabb tény, hogy a nagyító alatt 

egy hepe-hupás szántóföldhöz hasonló kézbőrt a maga temér-
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dek redőjével, a verejték és faggyumirigyek ezernyi likacsaival, 

szörtüszőivel, körömaljával, amelyek mindannyi rejtekhelyet 

nyújtanak a baktériumoknak, absolut értelemben véve csakis 

a felületen, ott is csak rövid időre lehet csiramentessé tenni, 

mert az izzadtsággal csakhamar a felszínre vándorló bak-

tériumok már rövid idő múlva ismét fertőző képessé teszik 

a kezet. 

Ezt a veszedelmet csakis olyan fertőtlenítő eljárással le-

hetne kiküszöbölni, amely a bőr egész vastagságát, annak 

tönkretétele nélkül átjárná. Sajnos, ilyennel ma nem rendelke-

zünk. Ilyen volna a magas hő, amellyel pl. eszközeinket, 

kötőszereinket valóban absolute csirtalanná tudjuk tenni, ám 

kezünket nem főzhetjük ki, sem magas száraz hőnek nem te-

hetjük ki, meg kell tehát elégednünk a felület: mechanikai le-

súrolásával, a rejtekhelyek, igy a körömalatti piszok kitakarítá-

sával, azután a baktériumokat ideiglenesen lefixáló eljárások-

kal (alcohol stb.) s végül fertőtlenítő vegyi szerek alkalmazá-

sával, azonban csak addig a töménységig, ameddig azt ke-

zünk eltűri, már pedig ezek igen nagy hígítások. A kéz tehát 

egy esetleges fertőzés után jó ideig veszedelmes marad s 

csakis a levegő, a napsugár behatása a folytonos hámlás, 

körömvágás, időközben ismételt fertőtlenítő mosakodás teszi 

azt ismét ártalmatlanná. Ennek a megismeréséből fejlődött ki 

a klinikák tagoltságának, a fertőzött, vagy fertőző képes esetek 

elkülönítésének, külön ápoló s orvosi személyzettel való ellá-

tásának követelménye továbbá fertőzés után az abstinentia 

szükséges volta, amire mind nem volna szükség, ha a kezet 

épugy tudnók fertőtleníteni, mint pl. az eszközöket, mert a 

mellékforrások (levegő stb.) aránylag csekély jelentőséggel bír-

nak a sebfertőzés előidézésében az u. n. érintési (contacO in-

fectioval szemben. Legmeggyőzőbben mutatott erre rá ZWEIFEL 

tanár, aki rendkívül tanulságos cikkében. (Die Verhütung des 

Kindbettficbers, Deutsche med. Wochenschr 1922. 23. sz.) 34 

éves, klinikai vezető állásában szerzett tapasztalatairól számol 

be s esetekkel illusztrálja, hogy a sebgyógyulásba mindig ak-

kor csúszott be hiba, amikör a védelmi rendszeren valamiként 

rést ütött a véletlen. Pl. a szülőnő testén valahol genyedő seb 

volt, vagy egy, előzőleg fertőzött kezű assistens kapcsolódott 

be a tiszta eset műtétjébe vagy ápolási tárgyak közvetítették 

a fertőzést. Ezen az alapon fejti ki azokat a nagyon megszív-



lelésre méltó elveket, amelyek keresztülvitelét ő „antipyosis"-

nak, azaz a geny ellen való küzdelemnek nevezett el. Minden 

sebészi szakmával foglalkozó orvos és osztályvezető okulhat 

belőle. Ebből a szempontból a bába és az orvos keze épen-

séggel nem mondható ártalmatlannak, sőt nem egyszer még 

fertőtlenítés után is veszedelmesebb, mint a talán alig megmo-

sott u. n. polgári értelemben vett piszkos kéz, amely ritkán 

hordoz pathogen vagy virulens baktériumokat. Ha az orvos és 

a bába kezét e szempontból összehasonlítjuk, az orvos kezét 

még veszedelmesebbnek kell Ítélnünk, mert annak, kivált ha 

általános gyakorlatot folytat, válogatás nélkül mindenféle be-

teghez hozzá kell nyúlnia: egyszer kariosus fogat huz, máskor 

phlegmonét, tályogot nyit meg, fertőzött torkot vizsgál, skarlá-

tos gyermeket látogat meg stb. s egyszer máskor talán bon-

colni is kénytelen. Ám az iskolázott orvost kivételektől vagy 

kényszerhelyzettől eltekintve, ahol sürgős segítséget kell nyúj-

tani s azt nem ruházhatja másra, mégis vezetni fogja a tudá-

son alapuló lelkiismereti gátlás, ha lehet elkerüli a b. vizsgá-

latot vagy lehető alaposan fertőtleníti kezét, esetleg gumikez-

tyüt huz. Sajnos, kivétel itt is akad. Van orvos, aki mert egy-

szer másszor nem látta a rettegett megbetegedés bekövetke-

zését, midőn pl. boncolás után szüléshez ment s szinte elvesz-

tette hitét abban, amit az egyetemen hallott s azt kathedrai 

bölcsességnek tartja. Többször hallottam ilyesmit a szünidei 

orvosi curzusokon megjelent kartársak szájából sőt olyat is ta-

pasztaltam, hogy vidéki orvos panaritiumban szenvedő kezé-

vel végzett lepényleválasztást. A beteg hosszas vergődés után 

elpusztult a pyaemiában, halálával, mint valamely sikerült kí-

sérlettel nyújtva bizonyságot á kételkedőnek. A többségben 

szerencsére meggyőződéssé érlelődtek előző tanulmányai, ame-

lyeket a hiányos tudásu bábával szemben bakteriológiai ös-

meretek is alátámasztanak, vagy még inkább tapasztalatai ta-

nították meg arra, hogy a fertőzés elkerülésének abc-je a'„non 

infectio"-val kezdődik. Hogy van ez a bábánál? Vegyük szem-

ügyre elsősorban a mi viszonyainkat. Mi ma még ott se tar-

tunk, hogy az előképzettség szempontjából conditio sine qua 

non gyanánt a középiskolai végzettséget követelhessük, mert 

kevés ilyen jelentkező akad. Ujabban a jelentkezők közt van 

ugyan néha tanítónő, tisztviselő özvegye stb. de a zöme pa-

raszti sorból való, vagy mesterember családjához tartozó, más-
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kor rossz sorsba jutott hadiözvegy stb. Ezek közül némelyik, 

ha jó eszű, értelmes, szorgalmas az intézeti fegyelembe szo-

rítva néha bámulatosat produkál s a bábavizsgán sokszor 

olyan feleleteket hallunk, amilyenek egy orvosi szigorlaton is 

becsületére válnának a jelöltnek. Ám ez sokszor csak külső 

máz, ráerőszakolt, betanult forma, amely nem vált vérré s mi-

helyt nincs többé folyton felújítva, mint a klinika falai közt, 

ha nem áll többé szigorú ellenőrzés alatt, a mindennapi élet-

ben, ahol még olvasmány se táplálja, csakhamar lekopik s 

előttünk van a közönséges bába. BAUMM* ezt a „verwildert", 

azaz az „elvadult" kifejezéssel illeti s találó példával szem-

lélteti. Látott olyan bábát, aki évekig kitűnő főbába volt egy 

bábaiskolában s midőn letelepedése után találkozott vele a 

gyakorlatban, már nem steril ollóval, nem steril köldökszallag-

gal végezte a köldökzsinór ellátását. Az is jellemző, amit 

GÁNSSBAUER** mond, aki leirja, hogy lesújtva hallgatta a bá-

bát, akit valaha tanított, midőn az nevetve azt mondta neki : 

— „Ön főorvos ur sok szépre tanított; ezt azonban nem kell 

olyan pontosan venni, igy sem történik semmi baj". 

Ilyen elvadulásra magam is idézhetnék példákat. A leg-

jellemzőbb s legkirívóbb volt azokban az, amit egy öreg bá-

bánál tapasztaltam, aki a szüléshez egy kis karkosárral jött, 

amelyben csak egy félig megkötött piszkos harisnya rejtőzött. 

Körömkeféröl vagy pláne bábatáskáról szó se volt s aki ilyen 

hozzákészüléssel (még kimondani is borzasztó) leválasztotta a 

lepényt. Az ezt követő súlyos pyaemiába csaknem belepusztult 

a gyermekágyas. Szinte irónia, hogy ez a bába még SEMMEL-

WEISS-nál tanult s ezzel folyton dicsekedett. A gyermekágyi 

láz legyőzésének lánglelkü apostola bizonyára megtagadta 

volna ezt a jeles tanítványt. Igaz, hogy volt ideje elfelejteni a 

szent tanokat, amelyeket mestere bizonyára iparkodott emlé-

kébe vésni, mert már 80 év körül járt. Olyanforma itt a hely-

zet, mint a muzsikus cigányoknál — akik közül ma már nem 

egy végez zeneiskolát sőt akadémiát is, mégis alig akad olyan, 

aki igazi művésszé emelkednék, a legtöbb visszatér a bandába 

s olyan lesz, mint a többi cigány, akitől legfeljebb abban különbö-

zik, hogy „kottista" azaz hangjegyismerő, mikor pedig öregszik, 

a közmondás szerint mindennap egy nótát felejt. így közönsé-

* Gyn. Ges. zu Breslau 1923. jun. 19 ülés ref. Zbl. f. gyn. 1924. 1. 2. sz. 

** Münch. med. Wchschr. 1924. 18. sz. 
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gesedik el a bába is, mert alacsony műveltsége ettől nem óvja 

meg. Ezért van oly nagy szükség az ismétlő tanfolyamokra is. 

Szerencse, hogy az ilyen bábakézen többnyire nem streptococcu-

sok tapadnak, hanem inkább staphylococcusok, vagy coli s 

néha csak ártatlanabb saprophyták s igy aránylag ritkán okoz 

életveszedelmet. Ez azonban nem általánosítható, mert ha vi-

szont egyszer streptococcusokhoz jut, akkor valóságos járvány-

nak lehet megindítója. Ilyenről is tudok, ahol végül a bába is 

áldozatul esett, magát is fertőzvén. De nemcsak a beteg, ha-

nem még az egészséges gyermekágyas ápolása közben is szert 

tehet streptococcusokra, azonkívül szülés közben is kénytelen 

szennyes ápolónői teendőket végezni, beöntést ad, megfogja 

az ágytálat, a szennyes lepedőt cseréli stb. Tudjuk, hogy a 

láztalan gyermekágyasok lochiája is az esetek 75 %-ában tar-

talmaz streptococcusokat. (BUMM. SIGWART) ezek pedig idegen 

talajra átoltva a legrövidebb idő alatt virulensekké lehetnek. 

Ha mindehez még hozzá vesszük, hogy nálunk a bába, fő-

ként vidéken, beteget is ápol, beöntéseket ad, irrigál (pl. ino-

perabilis méhrák esetében is) sőt kuruzsol is s mint ilyen kü-

lönböző betegségekkel, sebekkel, fekélyekkel jöhet érintke-

zésbe, akkor megértjük, hogy mit jelent a szülőnőkre nézve 

az ilyen belső vizsgálat. 

Ez ma a főoka annak, hogy a gyermekágyi lázon főként 

csak intézetekben arattunk győzelmet, ellenben a magángya-

korlatban, mint azt a már általánosan ismert mondás is hangoz-

tatja, csak kevéssel javultak a viszonyok a SEMMELWEIS kora-

beliekhez mérten, (Akkor ugyanis az intézetek voltak a baj 

fészkei s odakünn aránylag jó volt a helyzet) s ma még a 

müveit államokban is ezren és ezren halnak meg gyermek-

ágyi lázban igy ZWE1FEL szerint (loc. cit) a háború előtt Német-

országban 5003—7000 asszony halt meg évente gyermekágyi 

lázban. 

Bátran kimondhatjuk, miszerint a gyermekágyi megbete-

gedések mérlegének legnagyobb tehertétele, mely az egyik ser-

penyőt állandóan lenyomva tartja a szülészeti belső vizsgálat 
s ahol a szülésnél ez elkerültetett, a gyermekágy lefolyása egy 
nagy terhelő tényezőtől szabadult fel. Általánosan s régen is-

mert az u. n. utcai vagy kocsiban lefolyt szülések kedvező 

morbiditása, amire már SEMMELWEIS is rámutatott. A kedvező 

lefolyás onnan van mert az illetők elkerülték a belső vizsgá-

latot. Viszont mi, klinikai szülészek nagyon is respektáljuk 



az intézeten kivül előrement belső vizsgálatokat s ezt minden 

beszállított szülőnőnél külön rovatban tartjuk számon s életbe-

vágó műtét, igy császármetszés esetén bizonyos fokig ellen-

javalatnak is tekintjük. 

Pedig e téren odakünn mérhetetlen polypragmasia ural-

kodik. A bábák, sőt sajnos az orvosok is, csaknem valamennyi 

esetet ahová hívják, (BAUMM* szerint 100 %-ot) megvizsgálnak 

belsőleg, még pedig nemcsak egyszer, hanem többször sőt 

sokszor. Nem ritkaság, hogy, mint azt fejlapjaink feljegyzései 

tanúsítják, mielőtt a szülőnő bekerül a klinikára, egy-egy el-

húzódó szülés folyamán 4—7 sőt 15—20 belső vizsgálat megy 

előre. 

Hogy ez mit jelent, azt néhány számadattal illusztrálha-

tom: A klinikámon az 1921 —1925 évek alatt lefolyt 3632 szü-

lésből (abortusok nélkül) azok közül, akiknél a klinikán kivül 

belső vizsgálatot végzett a bába, átlag 22'1 % lett lázas (az 

1923. évben pláne 30'5 %). Az intézeten kivül orvos által bel-

sőleg vizsgáltak közül pedig átlag 13'2 % (1922-ben ezek kö-

zül is 33*3 %). Ezzel szemben azok közül, akiket csupán a 

klinikán vizsgáltak orvosok, bábák, orvosnövendékek és bába-

tanulók, mindössze 8'4 % lett lázas. Végül azok közül, akiken 

egyáltalában nem történt belső vizsgálat, csupán 3'98 %, azaz 

kereken 4 % lett lázas s ezek is könnyű többnyire extragenita-

lis megbetegedések voltak. Még kirívóbb lesz ez a különbség, 

ha a mortalitást nézzük. A fertőzéses halálesetek közt 362 

belsőleg vizsgált szülésből 8 terheli az intézeten kívüli bába-

vizsgálatot = 11 %. 233 belsőleg vizsgált szülésből 1 az in-

tézeten kivüli orvosi vizsgálatot = 0'4 %, ellenben a klinikát 

1350 belsőleg vizsgált szülésből egy se terheli, pedig itt egy-

egy szülőnőt a tanulás érdekében többen is megvizsgálnak. 

Jellemzők a halálokok is. Az első csoportban (bábák) 4 sep-

sis és 3 Peritonitis, a másodikban intézetenkivüli, (orvosok) 1 sep-

sis szerepel. Mindez, ugy hiszem, eleget mond. 

Hogy ez mit jelent emberélet veszteségben Magyar-

országra nézve, azt a statist. évkönyvből kiszámíthatjuk: 

1925-re nézve az adatok jan.-tól szept.-ig már közzé vannak 

téve**. E szerint 3 A év alatt Magyarországon 180.652 szülés 

történt. Ha a hiányzó 'A évet ebből próbáljuk meghatározni 

ez 45.163. Összesen tehát 225.815-re tehető az évi szám. Ha 

* BAUMM. Zur Frage d. rektalen Untersuchung durch die Hebamme. Med. 
Wchschr. 1926. N° 48. 

** Statisztikai havi közieménvek. 
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ebből a fertőzéses haláleseteknek az intézeten kivüli bába-

vizsgálatra eső 11 %-át és az intézeten kivüli orvosi vizsgá-

latra eső 0'4 %-át összeadjuk s a kapott 1*5 °/°-ot a 225.815-re 

vonatkoztatjuk akkor ez 3387 halálesetet jelent. Ennyi asszony 

hal meg évente Magyarországon a belső vizsgálat okozta fer-

tőzés következtében. Ha ez nem is mind terheli tisztán a belső 

vizsgálatot, azzal többé kevésbbé mégis összefügg s ennélfogva 

igen nagy azaz áldozat, amit emberéletben a belső vizsgálat fe-

jében fizetünk. 

E tekintetben a régebbi szülészeti bábatanitás is hibás. 

Olyasmit ma már ugyan nem tanítunk, mint amit az 1876. évi 

magyar bábakönyv tartalmaz s igy szól : „a bába a tágulási 

szak alatt minden 4. vagy 5. fájás után, a kitolási szak alatt 

még gyakrabban vizsgáljon, midőn pedig a kimenethez köze-

ledik a fej, mutatóujját vigye a hüvelybe s hagyja a kopo-

nyával érintkezésben". 

Ez ma szinte fülsértően hangzik. Ám a még jelenleg is 

érvényben lévő 1902. évi bábakönyv sem helyez elég nagy súlyt 

a külső vizsgálat gyakorlására s a belső vizsgálat lehető apasztá-

sára, sem azt nem részletezi, hogy mikor lehet ezt mellőzni s 

viszont mikor kell a bábának okvetlenül belsőleg vizsgálni, ha 

ugyan egyáltalán helyes az az álláspont, hogy a bábának nem 

csupán meg van engedve a belső vizsgálat, hanem arra kötele-

zett is. Némely bába minduntalan vizsgál, néha csupa kíváncsi-

ságból, máskor meg épen a szülőnő vagy a környezet meg-

nyugtatása végett. Ebben azután az orvosok is hibásak, akik a 

bábától mindig leletet követelnek. Ez annál inkább helytelen, mert 

a bába amúgy is túlzott önbizalmát táplálja, de egyben, valljuk 

be, bizony az orvos szülészeti tudásának szegénységi bizo-

nyítványa is. A bába nem való egyébre, mint az élettani szü-

lés levezetésére ápolói minőségben s ezen a kereten belül kell 

őt meg is tartanunk, mert a túllépésnél kezdődnek a bajok. 

Elősegíti ezt a közönség műveletlen része körében a bábás-

kodás felől elterjedt ama tévhit is, mely szerint a bába a 

szülés lebonyolításában valamelyes aktiv szerepet játszik („ő 

fogja a gyereket") mintha nélküle az világra se jönne. Tőle 

várják a segitséget, rossz néven veszik s ügyetlennek tartják, 

ha a szüléshez orvost kér, sőt ezt a műveletlenek sokszor 

kereken meg is tagadják. így a bába azután szorult helyzeté-

hen, hol kényszerűségből, de meg elbizakodottságból is elha-

nyagolt állapotba juttatja az elhúzódó vagy nehéz szülést. 
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Még rosszabb» ha már egészen kisajátítja magának a szülész-

orvos szerepét, igy a medencevégü szüléshez, amelynek leve-

zetésére, nevezetesen a kar és fej kifejtés és kihúzásra kényszer-

helyzetekre tekintettel megtanítjuk a bábát, már egyáltalában 

nem is hiv orvost, hanem maga végzi azt el, vagy kinyomja 

sőt leválasztja a lepényt, befejezi a vetélést, sőt fordítani is 

merészel, amire egyeseket alighanem a nagyobb honorárium 

reménye is biztat, amelyet nem apaszt az orvost illető tiszte-

letdíj. Mindez éppenséggel nem szolgálja a szülőnők üdvét. 

„Ne sutor ultra crepidam". Komplikált szülés, az orvos, még pedig 

lehetőleg szakszerűen képzett „szülész" kezébe való, aminők-

kel lassanként az egész országot ellátni fontos közérdekű 

feladat. 

Az a kérdés, hogy mennyiben nélkülözhető hát a belső 

vizsgálat az élettani lefolyású szülés menetében és az esetle-

ges rendellenességek felismerésében. 

Ennek a kérdésnek lökést adott LEOPOLD, volt drezdai 

bábaképzői tanár fellépése, aki 2 erre vonatkozó s az Archiv 

f. gyn. 38. és 45. kötetében a 60-es években napvilágot látott 

közleményében* állást foglalt a külső vizsgálat mellett s ki-

mutatta, hogy a rendes szülés vezetését kizárólag külső vizs-

gálat segítségével a legtöbb esetben el lehet végezni s egyik 

cikkének ezt a cimet is adta: (LEOPOLD v. SPÖRLIN: Die Leitung 

d. regelmässigen Geburten nur durch äussere Untersuchung. 

Arch. f. Gyn. Bd. 45. ref. Zbl. f. Gyn. 1894.45. sz. LEOPOLD, u. 

a. Zbl. f. gyn. 1894. 21. sz.) Sajátságos és sajnos, hogy ez 

nem ment át oly mértékben a köztudatba és a gyakorlatba, 

amennyire megérdemelte volna, pedig azóta WINTER már 1909-

ben, tehát ezelőtt 17 évvel kijelentette, hogy ezzel a kérdéssel 

foglalkozni kell. Magángyakorlatomban én már évtizedek óta 

csak kivételesen vizsgálok belsőleg, a tanítás terén pedig ugy az 

orvos, mint a bábanövendékek oktatása alkalmával a legnagyobb 

súlyt helyezem a külső vizsgálat begyakorlására, mert csak az 

e téren megszerzett biztonság teszi nélkülözhetővé a belső v.-ot 

s győzi meg az illetőt ennek sok esetben felesleges volta fe-

lől. Világos, hogy azért tanítom a b. v.-ot. is. A b. v. mellő-

zésével mintegy vissza is térünk a természethez. 

Hiszen a föld kerekségén naponta ezer és ezer szülés 

"LEOPOLD u. PAUTZER: Die Beschränkung d. inneren u. grösstmögliche 

Verwertung d. äusseren Untersuchung in d. Geburtshilfe Arch. f. gyn. 

Bd. 38. 5.330. ref. Zbl. f. gyn. 1891-11 sz. 



folyik le belső vizsgálat nélkül, igy a vad népeknél, valamint 

az állatoknál, ami természetes is, mert hiszen tudjuk, hogy a 

szülés élettani folyamatában, amely analóg módon s bizonyos 

fokig a húgyhólyag és a végbél kiürítésével azonos beideg-

zéssel és erőkkel, többnyire rendesen lefolyik s aránylag ritka a 

kóros. Bizonyítják ezt a szülőintézetekben tett tapasztalatok is, 

ahol szintén csak töredéket tesznek ki a rendellenességek, pe-

dig azok itt összehalmozódnak. BUMM szerint a magzatfekvé-

sek 99*5 % hoszfekvés s ennek ismét 96'5 °/o koponyatartás. 

Tudjuk azt is, hogy az olyan medenceszükület, amely komoly 

zavarokat idéz élő, az összes szüléseknek legfeljebb 3—5 %-

ában fordul elő. BUMM Grundriss z. Stud. d. Geburtsh. KUBINYI 

magyar fordítása. (A szülészet alapvonalai.) A köldökzsinór elő-

esés KÜSTNER szer. pl. nem több mint 1 %. A harántfekvés 

0'5 %, azaz átlag 200 szülésre jut 1. Klinikám anyagában 

ezek a számok igy szólnak: Az 1921 —1925. esztendők alatt 

(4 V2-év) lefolyt 3632 szülés közt: 

Szük medencés volt 133 = 3'6 %. 

Harántfekvés 52 = 1*4 

Medence v. f. 184 = 5*06 

Piac. praev. 48 = 1'3 

Köldökzsin, előesés 42 = 11 

Műtéti szülés (általában) 543 = 14*9 

A kérdés forduló pontja tehát az, hogy lehetséges-e ezek 

valamelyikének jelenlétét külső vizsgálattal felösmerni vagy 

legalább is gyanítani — s viszont lehetséges-e csupán külső 

vizsgálattal tudomást szerezni a szülés rendes meneteléről s e 

nélkül nem követünk-e el mulasztást? Erre azt felelhetjük, 

hogy ma még, bár ezen a téren is haladunk, valóban nem 

tudhatunk meg mindent a k. vizsgálattal, de a bábának ez 

nem is feladata, mert rendellenesség esetén amúgy is or-

vost kell hivnia s ehez elég, ha a rendellenességét csak sejti 

is. Igy szorul ma mind szűkebbre a bába belső vizsgálata. 

• ABERNETTY* (Königsberg) 39 %-ra szorítja le, de a kov. 

5 pontban még fenntartja: 
1. Ha a helvzetet kv.-al fel nem ösmeri. 

'Monatlchr. f. geb. u. gyn. Festschrift. f. Winter. 

**Zbl. f. gyn. 1923. 14 
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2. Ha az előlfekvő részt a bemenet felett mozgathatónak 

találja. 

3. Életveszélyes vérzés esetén a terhesség II. felében, ha 

nincs jelen orvos (piac praevnál, hosszfekvés esetén burok re-

pesztés. 

4. 5. Komplikatio a magzat fej (hydrocephal) vagy a me-

dence részéről (szük medence). 

RÓBERT** (Schroeder-Kiel) még tovább megy s 20 %-ra 

véli leszorithatónak, sőt már csak 3 esetben tartja fenn: 1. Ha 

a külső vizsgálattal nem kap tiszta képet. 2. Ha piac. praev.-ra 

van gyanú, a vérzés fokozódik és nem kap orvost. 3. mély 

harántállás gyanújánál. 

BAUMM* (Breslau) némi eltéréssel ugyanerre az ered-

ményre jut. Az ő pontjai: 1. Ahol a kv. nem ad tiszta képet. 

2. Ha az előlfekvő rész mozgékony. 3. Életveszélyes vérzés 

esetén, ha nem mindjárt kap orvost. 

RÓBERT és BAUMM tehát nagyjában megegyeznek s el-

térés csak abban van, hogy az előbbi a mély harántállás, a 

második az előlfekvő rész mozgékony voltát tartja fontosnak. 

Legmesszebb megy E. MARTIN** (Elberfeld) aki a rajnai 

tartományokra vonatkozólag, ahol kedvezők az orvosi viszo-

nyok, egyáltalában nem tartja szükségesnek, hogy a bába bel-

sőleg is vizsgáljon. 

így szükült össze lassanként a bába általi belső vizsgá-

lat. Sajátságos, hogy e téren mily lassan, szinte félve közele-

dünk az igazsághoz, mert utunkban állnak a megszokás által 

szentesitett dogmák. 

A magam részéről a vidék orvosi viszonyait tekintve, ma 

még nem tartom ugyan teljesen mellőzhetőnek, de arra min-

denáron törekednünk kell, hogy amennyire lehetséges, oda jus-

sunk s addig is a minimumra szorítsuk. Ha nem tud eliga-

zodni, vagy rendellenességet gyanit, hivjon azonnal orvost, 

így elhúzódó szülésnél, ha az előlfekvő rész hosszabb ideig 

nem ékelődik be. Ilyenkor részben szük medence vagy tér-

aránytalanság (hydrokephalus) esetleges jelenléte, továbbá eset-

leges köldökzsinór-előesés miatt tartják fenn a belső vizsgála-

tot. Az első miatt nem megokolt, mert a szük medencés szü-

lésnél a bába ugy sem tud segíteni a szülőnőn, ehez orvos 

kell, hivja azt tehát nyomban. Ami a köldökzsinór-előesést 

*Loc. cit. 

**Monatschr. Bd. LXI. XXIII. 



illeti, ha az a szeméremrés előtt látható, diagnosis szempont-

jából eo ipso felesleges a b. v. Ha még a hüvelyben van, az 

a kérdés, lüktet-e vagy már nem. Utóbbi esetben a magzatra 

nézve hiába való minden mentési kísérlet, az előbbiben a 

szívhangok rosszabbodása s a magzatviz meconiumos volta 

fogják jelenlétét gyanittatni. A bv. ilyenkor legfeljebb rosszab-

bítja a helyzetet, összenyomja a köldökzsinórt s fokozza a szülő-

fájásokat. Okosabb ha a bába azonnal felpolcolja a medencét, 

avagy térdkönyök helyzetet létesít s nem vesztegeti az időt kezé-

nek fertőtlenítésével hanem orvost hiv. Még leginkább a köldök-

zsinór „előlfekvésénél", azaz álló burok mellett látnám értelmét 

a bv.-nak, vagy midőn a fej sokáig mozgatható marad a bemenet 

felett, mikor is vagy szük medence vagya fej nagysága, tehát tér-

aránytalanság tartja vissza s a köldökzsinórnak módja van rá, 

hogy a fej mellett lecsúszva, az előlfekvő burokzsákban elhe-

lyezkedhessék anélkül, hogy nyomás alá kerülne s épen ezért 

esetleg semmi sem árulja el a tényálladékot. Az ilyen eset 

azonban künn a gyakorlatban aligha lesz eredményesen meg-

oldható a magzatra nézve, épen a téraránytalanság miatt, ott 

tehát nem jelent nagy veszteséget, intézetben esetleg császár-

metszéssel megoldható. Az ilyen eset eo ipso intézetbe szállí-

tandó, ehez már elég annak a megállapítása is, hogy a fej nem 

tud beilleszkedni. A köldökzsinór előesés csakis klinikán ad 

aránylag kedvező eredményt. így klinikámon 44 esetből 20-ban 

azaz 45 % sikerült megmenteni a magzatot. 

Az más kérdés s röviden majd erről is lesz szó, hogy 

nem volna-e helyén való ilyenkor a végbélen át való vizsgá-

lat, amellyel a lüktető köldökzsinór jelenlétét biztosan fel lehet 

ismerni. 

Kétségtelen, miszerint a belső vizsgálatot minden rendel-

kezésre álló eszközzel korlátozni kötelességünk s az orvosra 

nézve is vallanunk kell, hogy minden belső vizsgálat egy mű-

tét jelentőségével bir, amelyhez külön javalat szükséges. Re-

mélhetjük-e akkor, hogy a gyermekágyi láz, amelynek még ma 

is ezrek esnek áldozatul, végkép meg fog szűnni? 

Sajnos, ezt ekkor se érhetjük el, mert három forrást soha-

sem fogunk tudni kiküszöbölni. Az egyik a szülészeti műtétek 

mortalitása s morbiditása, amit azonban a szülés lehető conser-

vativ vezetésével kell törekednünk apasztani, a másik az u. n. 

antoinfectio kérdése, amelyet már SEMMELWEIS ösmert s ezen 
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a nevén is nevezett, amelyet azonban sokkal kisebb jelentősé-

gűnek tartott, mint azátviteli, azaz passage utján való infectiót. 

Ez ma is érvényes tétel, óm adott alkalommal, midőn helyben 

vannak a szülőcsatornában a baktériumok, igy, ha a szülőnő 

gonorrhoeában, vagy genyes folyásban szenved, avagy ha a 

portio vaginalison, vagy a cervixben eves rákos fekély van, néha 

áldozatul követelik a szülőnő életét. Hogy azonban e téren a 

baktériumok helyhez kötött volta s a feljebbvitelnek elkerülése 

mit jelent, mutatják az inoperabilis méhrák esetekben végzett 

császár metszések*, midőn közvetlenül a szétesett rák felett ope-

rálunk, az eves kráter helyben marad s mégis sima leheta gyógyu-

lás lefolyása. Ellenben ugyanekkor minden per vias naturales 

végzett beavatkozás veszélyes, még pedig annál inkább, men-

tül magasabb helyén a szülőcsatornának történik. így a belső 

vizsgálatkor mentül magasabbra hatol a vizsgáló ujj a rákon 

keresztül, ez annál nagyobb veszélyt, sokszor csaknem bizonyos 

halált jelent. Egy további módja az antoinfectiónak az u. n. 

ascendáló, azaz felszálló infectió, melyre KRŐNIG, NATVIG, WEGE-

LIUS és PANKOW tanulmányai mutattak rá s mely szerint a 

veszélyes csirok, a külső nemi szervek felől, ahol a szülés 

előtt tartózkodtak, ha a táptalaj, igy a lochia kedvező szá-

mukra, egyszerűen a felület mentén való terjeszkedés által 

(1—2 nap alatt) halálos gyermekágyi lázat idézhetnek elő. 

ZWEIFEL ennek az u. n. Spontaninvasio nevet adta. Ezt sajnos 

végkép nem tudjuk megakadályozni. Ha a streptococcusok 

(csaknem mindig ezek vannak a játékban) virulensek, a beteg 

részéről hiányzik az ellenállás, az eredmény egy : a halálos vég. 

Itt is sokat tehet azonban a belső vizsgálat kerülése, 

amely, ha nem is zárja ki a veszélyt, de azt jelentékenyen 

alászállithatja. Egy veszedelmet pedig sohase fogunk elhárít-

hatni a szülőnőről s ez a gyeimekágyi sebeknek haematogen 

uton, azaz a vérpályák utján távolabbi helyről történő másod-

lagos fertőzése, midőn a septikus anginában, influenzában stb. 

szóval heveny fertőző betegségben szenvedő nő szül vagy 

elvetél. Szomorú példáit láttuk ennek az 1918. spanyol influ-

enza idején. 

Hogy a külső vizsgálat terén az orvosok számóra milyen 

tökéletesedést hoz még a jövő, nem tudjuk, de már is értékes 

"KUBINYI: A méhrák és gyógyítása. Monographia. „Méhrák és Terhesség". 



jelekkel gyarapodott eddigi tudásunk, igy a méhszáj tágassá-

gának megbecsülése a tömörülési gyürü állásából (Unterberger) 

a medence kitöltött vagy üres voltának felösmerése a Sachs-féle 

fogással, amelyet Schwarzenbach bővített ki, a Leopold f. 3-ik 

fogás kiegészítése (Fuchs) stb., de ennek tárgyalása nem tarto-

zik ide. A bábát a LEOPOLD-féle 4 fogáson kivül nem taníthatjuk 

másra, de ez elegendő is s céljának jól megfelel s ezzel általában 

az esetek több mint 90 7o minden szükségest megtudhat a bába 

(BAUMM). Ezután következik a végbélen át való vizsgálat, 

amelyet Svájcban már behoztak, amelynek azonban ma még 

sok az ellensége. Saját tapasztalatom alapján mondhatom, 

hogy orvos számára az egyszerű megfigyelés szempont-

jából értékes, de részletek kiderítésére, amilyenekre pl. szük-

sége van a szülésznek egy műtét előtt, nem való, de ezt 

minek is kivánnók a bábától. ÖRFFY-től hallottuk a magyar 

nőorvosok 1925. szept. naggyülésén, hogy hosszas gyakorlata 

alatt még sohase találkozott azzal, hogy a bába pontosan 

megtudta volna mondani a b. v. leletet. Tőle elég az, ha 

tudja, hogy fej van elől, hol áll s halad-e a szülés. Tőle ne 

kívánjuk a mély harántállás felösmerését, erre csak intelligens, 

különösen iskolázott bába lesz képes. Annak eldöntésére, hogy 

halad-e a szülés az u. n. Hinterdammgriffel azaz vastag ki-

főzött keztyüvel a gátnak a végbélmegetti mély benyomásával 

is felelhet. 

A végbelen át való vizsgálat megengedését a bába részére 

azonban aggályosnak tartom, mert a keztyü sterilezését s a 

keztyü épségének kérdését nem lehet rá bizni. Más kérdés, nem 

segitené-e elő a szülőnők védelmét a ZWEIFEL ajánlata, aki a 

bába részére vastag, ujjnélküli-u. n. „Fausthandschuhe" kez-

tyüket javasol, de ezt sem aszülés vezetésére, mert ebben nem 

is képes vizsgálni, hanem kizárólag a gyermekágyas ápolá-

sára, csakis azért, hogy kezének szennyezését elkerülje. Ezek 

a vastag keztyük sokszoros főzést kibírnak. 

Ezt a fegyverzetet kiegészíthetnék a hosszú, keresztezett 

karu, a szennyes lepedők, alátétek megragadására való fogó-

müszerek s ebben a szellemben kell a bába táskát is refor-

málni. Mindez meg is volna valósítandó, mert igazat adok ZWEI-

FEL*-nek, aki az ellenzők szeme elé tartja, hogy mind a mai 
n a Pig évente több ezer anya hal meg egy elhárítható beteg-

*Loc. cit. 
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ségben csakis azért, mert a fertőzésre való leggyakoribb al-

kalmat illetőleg a bábára vonatkozó utasításokat figyelmen kivül 

hagyják. 

Végkövetkeztetések; 

1. A bábának általában tilos legyen belső vizsgálatot vé-
geznie. 

2. Ha végképen nem kaphat orvost és sem külső, sem 

esetleg keztyüvel a végbél megetti fogás, az u. n. Hinterdamm-

griífel nem képes tájékozódni a szülés haladása felől, akkor 

kivételesen végezzen belső vizsgálatot, de ezt szülési jegyző-

könyvben külön megokolni tartozik. 

3. Ezekre a kivételes esetekre tekintettel tanítani kell a 

belső vizsgálatot. 

4. Gyermekágyas ápolást frissen kifőzött vastag keztyü-

ben végezzen, amely lues esetén önvédelmét is szolgálja. 

5. A közönség is felvilágosítandó a terhesség, szülés és 

gyermekágy hygieneje felől, ugy, mint azt WINTER* nyugalomba-

vonulása előtti utolsó elnöki beszédében is leszögezte volt a 

kőnigsbergi orvostársaságban. 

6. A kéz számára bevonó kenőcs gyanánt a Magnosterint 

ajánlom, amely a kezet s főként a köröm aljat befedi, elzárja 

és a hüvely savanyu váladékában pedig még tovább fejlő-

dik belőle a chlor. Tapasztalatunk szerint sem a hüvelyben, 

sem a végbélben nem okoz a legcsekélyebb kellemetlenséget 

sem. 

A Chinoin gyár ujabban tanácsomra a táskába alkalmas 

tubusokban próbálja forgalomba hozni. 

*Portschritte u Probleme d. Frauenheilkunde Deutsche med. Wochenschr. 

1925. 5 sz. 
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A modern női klinika berendezése. 
Irta : Kuncz Andor dr. 

adjunktus a Ferencz József Tudományegyetem női klinikáján. 

A modern női klinikának berendezése, tekintve a célt, 

melyet szolgál több tekintetben speciális és eltérő a többi kli-

nikák berendezésétől. A női klinika magában foglalja a szülé-

szetet és nőgyögyászatot és minthogy e két tudomány-ág az 

utolsó időkben rendkívüli módon fejlődött, mind több és több 

speciális beosztás, berendezés vált szükségessé, úgy hogy a 

nem rég épült klinikák is bizonyos tekintetben elavultak lettek, 

nem felelnek meg mindazon követelményeknek, melyeket mai 

tudásunk alapján tőlük meg kell kívánnunk. 

Az orvostanhallgatók tanításán, orvosok továbbképzésén, 

tudományos kérdések megoldásán kivül természetesen a beteg 

anyag megfelelő ellátása, gyógyítása kell főcélját képezze. Az 

a professor, aki ma egy női klinikát vezet, hivatását csak ak-

kor tudja betölteni, ha mindezen célok elérésére megfelelően 

berendezett épület, megfelelő személyzet áll rendelkezésére. 

Nekem, akinek mostani tanulmányutamon Németország 

kiválóbb klinikáit van alkalmam megismerni s kritikai szem-

mel összehasonlítani az egyes klinikák beléletét, működését, 

örömömre szolgál megállapítani: hogy a mi klinikáink szegé-

nyes viszonyaik mellett is igyekeznek betölteni azt a hivatást, 

amit a mai modern elvek szerint tőlük elvárhatunk s ahol 

nem a legjobbat tudják nyújtani, ott mindig a tökéletlen, el-

avult épület és annak nem megfelelő berendezése a kerékkötő. 

Ami egy női klinikának speciális viszonyait illeti, ennek 

oka főleg abban van, hogy tulajdonképen 2 klinika, szülészet 

és nőgyógyászat van egyesítve, a physiologiás folyamatok mel-

lett pathologiás, sokszor a legsúlyosabb septikus kóresetek ész-

leltetnek, kezeltetnek, gyógyíttatnak. A szülészet foglalkozik a 

Physiologiás és pathologiás folyamatokkal, védi az egészséges 

egyént a fertőzéstől az asepsisnek összes rendelkezésre álló 
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eszközeivel s amellett gyógyítja a pathologiás kórformákat. 

Hogy ezen hivatását tökéletesen oldhassa meg, a legszigorúbb 

elkülönítésre kell törekednie, elkülöníteni az egészséges egyént 

a betegtől. 

Ezen célt szolgálják a teljesen különálló felvételi helyi-

ségek, hol felvételkor megvizsgálják a felvételre jelentkezőt s 

ha egészségesnek találják kellő előkészítés után az aseptikus, 

ha fertőzésre gyanúsnak (láz, kiütés stb.) a megfigyelő v. sep-

tikus osztályra utalják. Hogy ez milyen fontossággal bir, bizo-

nyítják azok az esetek, mikor ezen elővigyázatossági intézke-

dések mellőzésével az intézetbe ilyen módon behurcolt fertőző 

megbetegedések (scarlat, influenza stb.), a legsúlyosabb gyermek-

ágyi láz okai lettek. 

Az aseptikus szülőosztály — terhes osztály, szülőszoba, 

szülészeti mütő, gyermekágyas osztály, gyerekosztály, előké-

szitő-kezeíő helyiségek — a fertőzés mentes esetek befogadá-

sára szolgálnak. A házi terhes osztály szintén egyik speciális 

intézménye a klinikának. Amellett, hogy fontos socialis missiot 

teljesít, mivel lehetővé teszi az otthonukból, vagy előbbi fog-' 

lalkozási körükből elűzött egyéneknek hygienikus életmód mel-

lett bevárni közelgő szülésük idejét, a tanítás célját is szol-

gálja s nagyon jól használható segéd munkaerő. 

Figyelembe véve azt a körülményt, hogy ezen egyének 

nagyrészt a társadalom alsóbb rétegéhez tartoznak, alacsony 

intelligentiájuak, ezen osztályon a legszigorúbb felügyelet, ál-

landó ellenőrzés végrehajtása rendkívül fontos. 

Fontosnak tartjuk a külön csecsemőosztályt, tekintve hogy 

a mai csecsemő gyógyászat elveinek megfelelően a helyes 

ápolás és táplálás csak igy vihető keresztül tökéletesen. 

A fertőzésre gyanús, lázas, könnyebb természetű infectios 

esetek elhelyezésére szolgál a lázas osztály megfigyelővel, 

szülőszobával, terhes, gyermekágyas, gyerek osztállyal, mütő, 

előkészítő, kezelő helyiséggel. 

Súlyosabb természetű infectios, septikus esetek elhelye-

zése a sepíikus-elkülönitő osztályon történik, hol szintén külön 

szülőszoba, előkészítő, kezelő helyiség, mütő kell rendelkezésre 

álljon. Mind a három osztálynak külön orvosi és ápolónői 

személyzete legyen. 

Ha ezen elvek szemmeltartásával rendezzük be a szülő-

osztályt, eleget tehetünk az asepsis, a non infectio követeimé-
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nyeinek s a mai modern elveknek megfelelően védeni tudjuk 

az egészséges szervezetet az infectiotól. S ez főtörekvésünk kell 

legyen, mert sajnos a megtörtént infectio esetén, bár mai 

therapiás eszközeinkkel sokat tehetünk ugyan, de a beteg to-

vábbi sorsa mégis az infectio erősségétől és a szervezet ellent-

álló képességétől fog függni. Az ujabb haladás a szülészeti 

asepsis terén, a szülészeti belső vizsgálatoknak a lehető mini-

mumra való redukálása, törekvés külső vizsgálattal való teljes 

tájékozódásra, végbelen keresztül való vizsgálás, mind azt a 

célt szolgálják, hogy távol tartsunk minden infectio lehetősé-

get a belső nemi szervektől, de egyúttal beismerése annak, 

hogy jelenlegi antiseptikus eljárásaink nem tökéletesek s az anti-

sepsis gyengéit az asepsis tökéletesitésével igyekszünk'pótolni. 

Az orvos, ápolónő keze, mely érintkezésbe kerül a szülőnő 

nemi szerveivel, mint tudjuk tökéletesen nem csirátlanitható, 

de viszont a bőr védelme, fertőzések távoltartása, azokkal való 

nem érintkezés, lehetővé teszi a bőrfelület tökéletesebb csirát-

lanitását, legalább is pathogen csiráktól való mentesítését. A 

külön orvosi és ápolónői személyzet az egyes osztályokon 

tehát ezért szükséges, mert bár a septikus osztályon is kell 

törekednünk a kéz bőrének védelmére (gummi keztyü), telje-

sen ki nem kerülhető a kéz esetleges szennyezése és az ilyen 

betegekkel foglalkozó egyének keze megbízhatóan nem desin-

ficiálható. 

A nőgyógyászati osztályon is érvényesülni kell annak az 

elvnek, hogy az u. n, tiszta eseteket elkülönítsük a fertőzött 

esetektől. Tekintve, hogy a nőgyógyászati therapia conservativ 

és operativ, ennek megfelelően conservativ és operatív keze-

lésre alkalmas osztályok, előkészítő, kezelő helyiségek, műtők 

kell rendelkezésre álljanak. 

A szülőszobák és műtők elhelyezése legjobb ha az épü-

letek szegletein történik, lehetőleg teljesen elkülönítve folyosó-

val és megfelelő előtérrel, hogy a vajúdók jajgatása s a gya-

kori éjszakai munka ne zavarja a gyermekágyasok és operál-

tak nyugalmát. 

Ami a szülőszobák berendezését illeti, helyesebb, ha ke-

vesebb szülőágyat helyezünk el, az egyes ágyakat vászon-

falakkal elkülönítjük, hogy a vajúdók ne lássák egymást. 

Elegendő tér álljon rendelkezésre és az ágyak legalább 3 ol-

dalról megközelíthetők legyenek. 
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A szülőnőnél szükséges műtéti beavatkozósokat ne a 

szülőszobán, hanem a szülészeti műtőn végezzük, humánu-

sabb a szülőszobán levő többi vajúdóval szemben, másrészt 

az asepsis és az oktatás elvének inkább megfelel. 

Fontos a világítás kérdése. A nappali fény kellő felhasz-

nálása mellett természetesen legmegfelelőbb az elektromos vilá-

gítás, de tekintve, hogy ugy a szülésnél, mint a műtéteknél a 

felső világítás mellett oldalsó s tetszés szerint irányitható meg-

világításra is van szükség, nélkülözhetetlenek a reflectorok. 

Egyik ma legtökéletesebb formáját volt alkalmam meg-

ismerni a Schubert-féle világítási berendezésben. A megvilágí-

tandó terület kb. 2 méter magasságból visszavert tükör fényt 

kap s Yninthogy 4 több irányban mozgatható tükör vetiti a 

fényt, egyszerre nem csak függőleges, hanem ferde irányban 

is történhetik a megvilágítás. Figyelembe véve azt, hogy úgy 

a szülészeti, mint a nőgyógyászati műtéteknél az u. n. üregi 

sebészetet végzi a mütő, a műtéti terület áttekintése szempont-

jából ez rendkívül fontos. Megjegyzendő, hogy a reflectált fény 

nem vakitó. 

Az elektromos világítási berendezésnél elég gyakran elő-

forduló rövidzárlatok v. más technikai hibák miatt megtörtén-

hetik, hogy az áramszolgáltatás megszűnik és a világítási be-

rendezés felmondja a szolgálatot. 

Ilyen eshetőségekre gondolnunk kell s helyes, ha vagy 

házilag előállítható áramot kapcsolunk be ilyenkor a szülő-

szoba és mütő áramkörébe v. accumulatorokkal dolgozó ref-

lectorokkal pótoljuk a hiányzó világítást. Szabad fényforrást, 

petróleum, benzin, acetylen világítást a robbanás veszélye 

miatt (pl. aetherrel való altatás) nem ajánlatos használni. 

A műszer sterilizáló ne a műtőn legyen. A mütő levegő-

jének gőzzel való megtelése úgy a betegre, mint az operáló 

személyzetre nézve egészségtelen. Leghelyesebb, ha a mütő 

egyik falában beépített vegyi fülkében végezzük a sterilizálást 

és igy a műtéti asepsis szempontjából legideálisabb forgó instru-

mentarium, a műtétnél egyszer használt eszközök újbóli sterili-

zálása is gyorsan keresztülvihető. 

A kórtermekben inkább kevesebb ágyat helyezzünk el, 

ez a betegekre nézve kellemesebb s az elkülönítés is tökéle-

tesebb lehet. Legmegfelelőbb a 4—6 ágyas kórterem, igen 

praktikus elhelyezési forma: két 6 ágyas kórterem közbül elő-
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térrel, ápolónői szobával. Az operatív osztályon a friss operál-

tak részére, mig a műtét utáni első 3—4 kellemetlen napon 

túlesnek, külön 4—6 ágyas osztály, a septikus osztályon 1—2 

ágyas elkülönitők is építendők. A klinika fűtésére legideálisabb 

berendezés a központi fűtés megfelelő szabályozó berendezés-

sel, figyelembe véve azt, hogy az egyes helyiségek (mütő, 

kórtermek, lakóhelyiségek) hőmérséke a célnak megfelelően 

különböző kell legyen. 

Egyik legnehezebb és eddig még tökéletesen meg nem 

oldott a szellőztetés kérdése. Tökéletesnek az olyan beren-

dezés volna mondható, melynél megvalósulhatna az a kíván-

ság, hogy a klinika összes helyiségeiben állandóan jó levegő 

legyen és a levegő kicserélése viszont ne legyen kellemetlen 

a benttartózkodókra. 

A tanítás célját szolgálja elsősorban a tanterem. Hogy a 

tanterem megfeleljen céljának, úgy kell megépíteni, hogy a 

hallgatóság részére szolgáló ülőhelyekről egyformán jól lehes-

sen látni, mivel a mai modern tanítás nemcsak theoretikus, 

hanem a klinika beteg anyagának felhasználásával szemléltető, 

műtétek bemutatásával történik. Az amphyteatrum szerű fel-

építése az ülőhelyeknek nem ideálisan oldja meg ezt a kér-

dést, mert az oldalsó helyekről nem lehet jól látni. Leg-

megfelelőbb, ha az előadó és demonstráló térrel szemben a 

padsorokat lépcsőzetesen emelkedve helyezzük el. Az uj lip-

csei női klinikán 300 hallgató részére ilyen módon épitett tan-

terem előnyeit, az amphyteatrum szerűen felépített tantermek-

kel szemben volt alkalmam tapasztalni. 

A tanterem egyik végében van elhelyezve a demonstrá-

lásra, vetítésre, műtét végzésére alkalmas megfelelő tágasságu 

tér és vele szemben emelkednek lépcsőzetesen az ülőhelyek. 

A tanterem megvilágítása felülről és 2 oldalról történik. A 

vetitő készülék az ülőhelyek közé középen van beépítve. 

A tanterem elhelyezése az épület olyan részében történ-

jék, hogy a klinika összes osztályai felől jól megközelíthető 

^gyen, másrészt a hallgatóság részére egészen külön bejárat, 

ruhatár álljon rendelkezésre. 

A tanterem az előadás anyagának, s műtétek előkészí-

t s e alkalmas helyiségekkel rendelkezzék. 

Ebben az épületrészben helyezhető el a könyvtár olvasó 

szobával és az orvosok részére szolgáló közös étkező, társalgó. 



A szülészet praktikus tanitása megkívánja, hogy az orvos-

tanhallgatók, a gyakorló éves és a továbbképző orvosi kurzu-

son résztvevő orvosok részére a klinikán lakóhelyiségek állja-

nak rendelkezésre, hogy egész napjukat a klinikán tölthessék 

és a szülészetben gyakran előforduló éjjeli szüléseket, műté-

teket is észlelhessék. 

Az ambulantia a klinika különálló részében helyezendő 

el, a vizsgálatra és kezelésre bejáró betegek részére külön be-

járattal, váróhelyiség-előkészítő, vizsgáló és kezelő helyiségek-

kel. Ugyanebben az épületrészben helyezhető el a laborató-

rium kórszövettani, serologiai és biochemiai felszereléssel, a 

szülészeti és nőgyógyászati muzeum, fényképező szoba sötét 

kamrával és a ma már nélkülözhetetlen Röntgen intézet is, 

diagnostikai és therápiás gépekkel felszerelve. Az a körülmény, 

hogy a szülészeti pathologiában előforduló therápiás beavat-

kozásoknál az indikatio felállítása, az esetleges műtétek gyors 

esetleg azonnali végrehajtást tesznek szükségessé, kívánatossá 

teszi, hogy az intézet vezetője és a melléje beosztott tanár-

segédek, gyakornokok vagy az intézetben vagy az intézet 

mellé épített külön épületben lakjanak. 

Ami az egyes osztályok elhelyezését illeti, legcélszerűbb, ha 

a septikus osztályokat a tökéletes elkülönítés érdekében kü-

lön pavillonokban helyezzük el, azonban a főépülettel fedett 

elzárt, fűthető folyósóval legyenek összekötve, hogy a tanítás 

céljára szolgáló beteganyagnak a tanterembe való szállítása 

ne járjon nehézséggel. 

Az aseptikus és lázas osztályok lehetnek az épület egyik 

szárnyában, természetesen az utóbbi megfelelő módon elkülö-

nítve és elzárva, az épület másik szárnyában a nőgyógyászati 

osztályok helyezhetők el. 

Az épület középső részét a tanterem, ambulantia, Rönt-

gen intézet, muzeum, könyvtár, laboratórium, felvételi helyisé-

gek, iroda, az orvosok magánlakásai, orvosi ebédlő alkotná. 

A klinika főbejáratán kivül minden osztályhoz külön be-

járat is építendő, ezeket azonban ne az utcai szárnyon he-

lyezzük el. 

Ezeknek az elveknek megvalósításával felépített és be-

rendezett női klinika képes hivatását betölteni: tanitani, tudo-

mányt művelni, előbbre vinni, védeni az egészséges anyákat 

és csecsemőket, meggyógyítani a betegeket. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem női klinikájáról. 

Igazgató: Kubinyi Pál dr. egyet. ny. r. tanár. 

Terhességi vészes vérszegénység esetek 
tanulságai. 

Irta : Burger Károly dr. klinikai tanársegéd. 

A vészes vérszegénység jellegzetes tünetei általánosan 

ismertek és ezért első pillanatra azt hinné az ember, hogy 

még csakis az aetiologia kérdése tisztázatlan. Azonban köze-

lebbről tekintve kiderül, hogy a szerzők véleménye a kórismét 

illetőleg sem egységes. Nem akarok a betegség történetének 

vázolására kitérni, csupán a vélemény különbségekre óhajta-

nék rámutatni. Ezt szemügyre véve, kiderül, hogy nem egysé-

ges kórképpel állunk szemben, hanem az anaemia perniciosa 

kórisméje alatt oly betegségeket is tárgyalnak, melyeknek lefo-

lyásában, a mások által jellegzetesnek tartott tünetek egyikét 

másikát nem is találjuk meg. Csak egészen röviden említem 

azt, hogy ma a diagnosis szempontjából a fősúly a megalo-

blastok jelenlétén továbbá a haemoglobin relatív növekedésén 

van, ami abban jut kifejezésre, hogy a festődési index nagyobb 

egynél. Ez utóbbi tünet NAEGELI szerint az essentialis anaemia 

permiciosára jellemző és ezért véleménye szerint pl. a rákot 

kisérő anaemiánál nem szokott előfordulni. Ezzel szemben 

PAPPENHEIM ennek ellenkezőjét állítja. De nemcsak a vérképet 

illetőleg eltérők a vélemények, hanem a boncolási leletet ille-

tőleg is. így pl. EICHORST és mások láttak oly vészes vérsze-

génység esetet is, melyben a csöves csontokban nem volt 

vörös a csontvelő. Helyesen mondja ezért KREHL. hogy nem 

szabad az egyes tüneteknek túl nagy jelentőséget tulajdoní-

tani ; mert sokszor ismert eredetű, kimutatható okokkal biró 

súlyos anaemiaknak a vérképe teljesen megfelel az essentialis 

vészes vérszegénységnél ismertnek. A betegség okára vonatko-

zólag még kevésbbé egységes a felfogás, ami érthető is, hiszen 

mondhatni, itokzatos eredetű bajról van szó, amelynek kóroktani 

"magyarázata csak elméleti. így pl. NAEGELI szerint a csontvelő 

működési zavaráról van szó, amely toxinhatás által feltétele-



zett, M0RAV1TZ elsődlegesnek a fokozott vérszétesést tartja és 

szerinte a csontvelő-elváltozás ennek csak következménye. 

Egy dologban eddig valamennyi szerző megegyezett t. i. ab-

ban, hogy a betegség végeredményben toxinos eredetű. Leg-

újabban STEPHAN, ama felfogásának ad kifejezést, hogy a vé-

szes vérszegénység egy az endokrin rendszerben fellépő egyen-

súly zavar következménye és pedig oly értelemben, hogy a 

mellékvese kéregállományának hypofunctiója esetén túlsúlyra 

jut a reticuloendothelialis rendszernek, mint antagonistának a 

működése s ez a vörös vértesteknek oly fokozott széteséséhez 

vezet, hogy azt a csontvelő az embryonalis vérképzés mintá-

jára igyekszik ellensúlyozni. Stephan ezen állítását igen érde-

kes megfigyelésekkel és kísérletekkel igyekszik bizonyítani. 

Látjuk tehát, hogy az u. n. ersentialis vészes vérszegény-

ségeket illetőleg mennyire nem egységes a felfogás,, nemcsak 

a kórokot illetőleg, hanem még arra vonatkozólag is, hogy 

tulajdonképen mit soroljunk e betegség neve alá. Könnyen 

érthető ennélfogva, hogy a terhesség alatt fellépő súlyos vér-

szegénység kérdése amilyet pl. már 1854-ben közölt LEBERT 

Svájcból, gyermekágvi chlorosis név alatt még kevésbbé tisz-

tázott. BIÉRMER a vészes vérszegénységről szóló munkájában 

a kórokozó tényezők között a terhességet is emliti. 

Áttekintve a kérdés irodalmát, szembeötlő az a körül-

mény, hogy a terhességi vészes vérszegénység neve alatt kö-

zölt esetek között sok olyan fordul elő, amely nemcsak, hogy 

nem felel meg az e néven ismert kórkép egyik vagy másik 

kritériumának, de olyant is, amelynél a klinikai képben jelent-

kező nagyfokú anaemián kivül sem megaloblastokat, sem egy-

nél nagyobb festődési indexet nem találtak, Ennek oka abban 

keresendő, hogy még nem tisztázott kórképpel állunk szem-

ben, amely tulajdonképen csak annyiban közös a valódi vé-

szes vérszegénységgel, hogy sok esetben a qualitativ vérkép 

annak teljesen megfelelő. Mindenesetre azonban lényeges kü-

lönbség van a kettő között, igy először a kimutatható ok t. i. 

a terhesség, másodszor az, hogy utóbbinál gyógyulás nem-

csak, hogy lehetséges, de aránylag gyakori is, mig az előbbi-

nél legfeljebb remisziókat láthatunk, de véglegesen gyógyult 

esetet eddig még nem közöltek. 

Tekintve azt, hogy e betegség, melyet ESCH találóan 

„perniciosaartige Graviditátsanaemie" -nek nevez, meglehetősen 
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ritkán fordul elő, (a Peham klinika anyagában átlag 10.000 

szülésre jut egy) érdemesnek tartjuk felemlíteni, hogy 5.100 

szülési esetünkben 3 súlyos terhességi vérszegénységet láttunk, 

amelynél a vérkép az anaemia perniciosának mindenben meg-

felelt. 

I. 298/270 1923. 2 Né II. P. Első szülésénél fogó műtét, rendes gyermekógy. 
Terhessége elején sokat hányt, a nyolcadik hónaptól kezdve gyengél-
kedik, légzése nehezített. Jelenleg terhessége utolsó hónapjában van, 
A belgyógyászati klinikáról, hol nephritist állapítottak meg, művi kora* 
szülés megindítása végett teszik át klinikánkra, — mert a betegnél 
fennálló hányást, hasmenést, fejfájást uraemiás eredetűnek tartják. 
Tekintve azt, hogy a magzat az életképesség határát már túllépte, meg-
indítjuk a kora-szülést, az igen nagy fokban anaemiás, igen súlyos ál-
lapotban levő, soporosus betegnél, kinek lábai, szemhéjai oedemásak, 
érverése 126, könnyen elnyomható. A hasban szabad folyadék mutat-
ható ki. A vizeletben fehérje, az üledékben sok hámsejt, néhány vö-
rös és fehér vérsejt, egy-egy szemcsés cylinder. A szülés 24 óra alatt 
lefolyik, élő kora leány magzat (49 cm. hosszú, 2900 gr. súlyú, fej-
Terület 33 cm.), A beteg állapota szülés után rosszabbodik (állandó 
hányási inger, erős dyspnoe, érverés 130, igen könnyen elnyomható) s 
másnap fokozódó dyspnoe és szívgyengeség tünetei közt meghal. 

A boncolásnál az anaemia perniciosa összes jellemző tüneteit megtalálták, 
amelyek közül a következőket emeljük ki: Medulla rubra ossium, 
degeneratio striata adiposa cordis, degenerado adiposa et haemo-
chromatosis hepatis, glomerulonephritis subacuta stb. A hulla vére 
húslészerü volt és az abból kikent készítményben anisocytosis és 
megaloblastok voltak láthatók. 

A boncolási lelet és a hulla véréből kikent készítmény tehát az anaemia 
perniciosának. klasszikus képét mutatja. A parenchymás szervek és a 
szív zsírosan degenerált voltak, a májban haemosiderosis, a vérben 
anisocytosis és megaloblastok voltak jelen. A subacut glomeruloneph-
ritis a belgyógyászok által felállított diagnosist mégerősitette. Terhes-
ségi eredet mellett szól az a körülmény, hogy a beteg a terhesség ele-
jén sokat hányt és állapota a terhesség VIII. hónapjától kezdve foko-
zatosan rosszabbodott. A beteget oly súlyos állapotban kaptuk, hogy 
a művi koraszülést tulajdonképen csak mint életmentési kísérletet vé-
geztük el, amely azonban a baj természeténél fogva a beteg sorsán 
már nem változtathatott. 

II. 58/158 1925. 38-é V. P. Előző szülések és gyermekágyak rendes lefolyá-
súak. Felvételkor terhességének végén van. Terhessége elején has-
typhus-on esett át. A feltűnően sápadt, dyspnoes asszonynak alsó 
végtagjai, hasfala erősen oedemásak, szemhéjjai duzzadtak. Rendes 
lefolyású ikerszülés, élő, érett magzatok. Vérveszteség a szülés alatt 
minimális. Vizeletben kevés fehérje, bőven geny. Üledékben sok geny-
sejt, levált hámsejt. Wassermann negatív. A gyermekágyban broncho-
pneumonia 38'4 C°-ig menő hőmérsékekkel. A beteg a XI. napon láz-
talanná válik és ekkor áttesszük a belklinikára, hol a diagnózist ana-
emia perniciosára teszik. Vérkép : vörös vértest: 800.000, fehér vér-
sejt : 25.000, Hgb.: 20 %> festődési index 1'25, kifejezett poikilo- és 
anisocytosis, polychromasia, sok normoblast, egy-két megaloblast. Fe-
hérvérsejtek : F.: 25 °/0. P.: 125 ü/o, S.: 47 °.0, Ly.: 7 «/0, Atm.: 0 5 o/o. 
Mye: 7 % , Mybl.: 1 °.o. Az igen súlyos állapotban levő beteg so-
porosus, delirál és a szülés utáni 22 napon fokozódó szívgyengeség 
tünetei között meghal. 

A boncolási lelet a nagyfokú anaemián kivül a parenchymás szervek és a 
szív súlyos zsíros degeneratio-ját és a lép follicularis hyperplasiáját 
mutatta. A combcsontban ezúttal sárga csont velőt találtak. 
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Ez az éset klinikailag teljesen megfelelt a perniciosus 

anaemia képének. A boncolás a parenchymás szervek súlyos 

zsíros degeneratioját mutatta a combcsontban levő csontvelő 

a zonban sárga, zsíros volt. Mint azt már emiitettük EICHHORST 

sem talált minden perniciosában elhunytnál vörös csontvelőt, 

terhességi perniciosaszerü anaemiá ra vonatkozó lag pedig em-

líthetjük DEVRAIGNE és BLUM esetét, melyben egy súlyos ter-

hességi perniciosus anaem i áná l a boncolásná l a parenchymás 

szervek igen nagyfokú anaem i á j á n kivül egyéb eltérést nem 

találtak. Esetünk tekintve a parenchymás szervek nagyfokú 

zsíros degeneratioját, azt mutatja, hogy itt súlyos terhességi 

toxikosis volt jelen, amely a szív és a parenchymás szervek 

zsíros degeneratióján kivül, a vörös vértestek fokozott szétesé-

séhez vezetett. 

Aplast ikus anaemiáró l nem lehet szó, hiszen a vérkép-

ben regeneratiót je lző normo és megaloblastok voltak kimu-

tathatók s a csontvelő sem az aplasiás velő képét nyújtotta. 

A terhesség elején lefolyt typhus abdomina l i s mindenesetre 

gyengítette a szervezet el lenál ló erejét. 

III. 655/675 1925. 22-é I. P. terhessége VIII. hónapjában van, 3 hét óta beteg, 
betegsége fejfájással, hányással, szédüléssel kezdődött. Sokat soványo-
dott, igen gyengének érzi magát. A feltűnően anaemiás asszony vér-
képe a következő: vörösvértest: 1,300.000, fehérvérsejt: 8000, Hgb.: 32 ü/o 
festődési index: 12 "/o. Fehérvérsejtek: F.: 4 %, P.: 4 °/c, S.: 65 o/o, 
Ly.: 24 u/o, Eo.: 1 %, Mo.: 2 ü/o, nagyobb fokú poikilocytosis, mikro 
és makrocytúk, polychromasia, kevés normoblast. Tekintettel a festő-
dési indexre, bár megaloblastot nem találtunk, a diagnosist terhességi 
perniciosaszerü anaemiára tesszük, s a beteget átküldjük a belklini-
kára, hol diagnosisunkat megerősitik s a beteget arsen injectiokkal ke-
zelik. Négy hét múlva szülési fájdalmakkal újból felvesszük a beteget. 
A szülés simán folyik le, élő, kora, leány magzat 47 cm. hosszú, 
2460 grm. súlyú, fejkerülete 32'5 cm. A lepényi szakban, tekintettel az 
asszony súlyos anaemiájára, készen állunk esetleges tolal exstirpa-
tioig minden vérzés elleni eljárásra, vértadó házi terhes is áll készen, 
minderre azonban szükség nincs, mert a lepényi időszak is teljesen 
élettani lefolyású. A gyermekágy 14. napján az asszonyt utasításokkal 
ellátva, levéllel orvosához elbocsájtjuk. 1/2 év múlva megejtett utó-
vizsgálatnál az asszonyt feltűnő jó szinben, meghízva találjuk. A vér-
kép semmi rendellenességet nem mutat és a gyermek is igen jól fej-
lődik. Vörös vértest: 4,800.000, fehér vérsejt: 6.000, Hgb.: 85 o/o, fest-
index : 0'9, Fehérvérsejtek : Eos : 0, Basof: 0, neutrophil: F.: 2 o/o, 
P.: 5 o/o, S.: 72 o,o, Ly: 11 o/o, Mon : 10 o/o. 

A vérkép a lap j án ez esetben ís k imondhat juk a terhes-

ségi perniciosaszerü vérszegénység diagnosisát, mert bár mega-

loblastokat nem találtunk, a festődési index nagyobb volt egy-

nél; poikilo, anisocytosis, polychromasia volt jelen. Az eset 

minden tekintetben megfelel a terhességi perniciosaszerü ana-



emia kórképének és mutatja annak jóindulatu alakját, mert 

amellett, hogy a terhesség VII. hónapjában kezdődött, szülés 

után rohamosan javulni kezdett (elbocsátásakor már 45 % 

Hgb.) s a fél év múlva megejtett utóvizsgálatnál az asszony 

meghízva, piros arccal jelent meg. Remissióra is lehetne gon-

dolni, de az általános állapot és a vérkép ily nagyfokú meg-

változása, azt hisszük majdnem teljes bizonysággal a végleges 

gyógyulás mellett szól. 

A therapiát illetőleg nem célja e közleménynek a külön-

böző gyógyító eljárások (arsen kúra, lépkiirtás, vérátömlesztés 

stb.) értékelésének tárgyalása, tudjuk, hogy essentialis vészes 

vérszegénység esetén is sikerült ezekkel remissiokat elérni. A 

szülészt elsősorban a terhesség megszakításának kérdése ér-

dekli, Erre vonatkozólag úgyszólva általánosan elfogadott WIN-

TER álláspontja, mely szerint a terhességet, ha még nincsen a 

X. hónapban, meg kell szakítani. A terhesség megszakításának 

jogosultságát korai terhességeknél mi is elismerjük, hiszen 

sohasem tudható előre, nem egy terhességgel oki összefüg-

gésben álló vérszegénységgel állunk-e szemben, ily esetben 

pedig a terhesség megszakítása causalis therapia lehet. Más 

azonban a helyzet, amidőn a magzat életképességének határ-

ideje már közel van, ilyenkor a terhesség megszakítása már 

legalább is meggondolandó, hiszen a koraszülés is sokszor 

eredmény nélkül marad, (ezt különben Winter is hangsúlyozza) 

másrészt pedig a magzat életképessége idejének bevárása ese-

tén is lehetséges gyógyulás. Azonban BAUEREISEN véleményét 

sem osztjuk, amely szerint a terhesség semmi esetre sem sza-

kítandó meg, mert úgy sem használ, a gyermek pedig, ha ki-

viselték a terhességet, egészséges szokott lenni, mert valóban 

terhesség által feltételezett vérszegénység esetén a terhesség-

nek mint oknak megszűntével a beteg állapota javulni fog. 

Ugy véljük tehát, hogy ha a terhes állapota nem nagyon rossz 

(nincs dyspnoe, nincsenek nagyfokú oedemák), ha a vörös vér-

testek száma nem túl alacsony (1 millión felül) ugy rövid 

Időn át jogosult a megfigyelés és amennyiben az anya álla-

potában lényeges rosszabbodás nem mutatkozik s az életké-

pesség ideje nincs nagyon messze, úgy azt megfelelő belgyó-

gyászati kezelés mellett bevárhatjuk s az ekkor megindított 

kora szüléssel már életképes magzatot nyerhetünk. Ezt a fel-

fogást igazolja III. esetünk, melyben a magzat életképessége 
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idejéig, arsen kúra mellett a beteg állapota nem rosszabbodott 

a spontán kora szülés után pedig fokozódó javulás követke-

zett be. 
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A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem női klinikájától. 

Igazgató: Kubinyi Pál dr. egyet. ny. r. tanár. 

Ritkább daganat esetek 
(1. Myxoendothelioma sarkomatosum ovarii. 2. Fibroma lig. 

teres hepatis. 3. Hasfali multiplex fibrosarkoma. 

Irta : Filep Aladár dr. klinikai tanársegéd. 

H á r o m esetről k í v ánok bes z ámo l n i , me lyek a szegedi tud. 

egyetemi nő i k l i n ikán kerültek megfigyelésre. Mű té t ú t j á n eltá-

volított d agana t ok r ó l v a n szó , me lyek érdek lődésre tar thatnak 

s z ámo t részben r i tkaságuk, részben kórtani j e l en tőségük miatt. 

Eseteink k ö z ü l kettő n e m genital is eredetű s még is foglalkoz-

n u n k kell ve lük , részint mert a hasü reg sebészetével is foglal-

k o z ó n őgyógy á s z kényte len mego l dan i , részint ped ig azért , 

mert a nőo rvos g y ak r a bban ta l á lkoz ik vele — lévén n őkné l 

gyakor ibb , min t férf iaknál . 

Első esetben 30 éves 0. P.-ról van szó, aki először 1923. VI. 5-én jött a 
klinikára. Elmondotta, hogy utolsó havibaja, mely megbetegedéséig 
rendes volt, 1 Ti év óta elmaradt és körülbelül 1 év óta veszi észre, 
hogy hasában daganat nő. Dignosis: Cysta ovarialis, ascites. VI. 7-én 
laparotomía. A has megnyitásakor véres asdtes ürül s ezért a daga-
natot in toto távolítjuk el. A j. ovariumból kiindult gyermekfejnyi 
többrekeszü, tömlős daganatot az eltávolítás után azonnal felvágtuk. 
A rekeszek különböző színű, néhol véres savót tartalmaztak. Ezenkívül 
több tojásnyi, némileg kocsonyás részletet is találtunk, melyek rossz-
indulatúság gvanuját keltették fel, amit támogatott a véres ascites je-
lenléte is. Miután azonban azt szabad szemmel eldönteni nem lehe-
tett, másrészt a beteg fiatal volt és arra nagy súlyt is helyezett, nem 
végeztünk total exstirpatiot, hanem a műtétet conservative folytattuk. 
További eljárásunkat a kórszövettani vizsgálat eredményétől tettük 
függővé. Ennek eredménye; Myxoendothelioma cysticum volt. (Prof. 
Veszprémi.) A szövettani kép nem mutatott malignus jeleket. A gyó-
gyultan távozott betegnek mégis azt az utasítást adtuk, hogy két hó-
nap múlva jöjjön be ellenőrző vizsgálatra. Az asszony azonban csak 
nyolc hónap múlva, 1924. ápr. 1-én jelentkezett újra. Elmondotta, hogy 
a műtét után öt hónapig jól érezte magát. Havibaja a mutet utan csak 
két Ízben volt, utoljára 1923. dec. 16-án. Februárban vette észre, hogy 
hasa újra nő. Arra gondolt, hogy másállapotban van. Ennek tisztazasa 
végett jött újra a klinikára. 

Felvételekor a beteg kissé lesoványodott és sápadt volt. Hasában szabad 
folyadékgyülemet és kombinált vizsgálattal a méhtől jobbra göbös ta-
Pintatu, nagy ökölnyi daganatot találtunk. 1924. IV. 2-an laparotomía. 
A hasüreg megnyitása után 6—8 1. véresen színezett savó urult. Csep-
lesz és bél összenövések oldása után láttuk, hogy a méh és az első 
műtét alkalmával megtartott b. o. méhfüggelékek épek. A Douglasban 
a méhtől jobbra nagy ökölnyi daganat tömeg volt, mely mogyorónyi 
é$ annál kisebb-nagyobb göbökből tevődött össze. A csepleszt, a bele-
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ket és a fali hashártyát számtalan gombostüfejnyi, lencsényi, sárgás-fehér 
kissé kiemelkedő daganat szemcse borította. Az eset inoperabilis lévén, 
a Douglasban levő daganat tömeg és a b. o. méhfüggelékek eltávolí-
tására szorítkozva, a hasat zártuk. 

Szövettani vizsgálat céljából metszeteket készítettünk a daganat különböző 
részeiből. A metszeteken laza kötőszöveti, sokhelyen myxomásan el-
fajult stromában elszórtan, tömör szigeteket alkotó, majd cystosusan 
tágult üregeket körülvevő daganatsejt csoportok láthatók. A cystosus 
űrökben nagyrészt megalvadt savó, néhány fehérvérsejt, de helyenként 
sok vörösvértest is van. Az űröket részben egyrétegű endotheí béleli, 
mely fokozatosan több rétegűvé válik. Más helyen a bélelő endothel 
körkörösen több soros, vagy tömör kötegeket alkot. E tömör ketegek 
helyenként nagyobb fészekszerü csoportokat képeznek. A tömör daga-
natsejt fészkek egy részében minimális sejtközti állomány között igen 
különböző alakú és nagyságú sejtek vannak, melyek sejtjei különböző 
festődést mutatnak elég sok magoszlással. Ezek alapján diagnózisunk 
myxoendothelioma cysticum sarkomatosum volt. 

Műtét után a hasseb per primam gyógyult. A beteg négy hét múlva Rönt-
gen besugárzást kapott és tűrhető erőbeli állapotban hagyta el a klini-
kát. Ezután még két izben kapott Röntgen besugárzást, azonban álla-
pota nem javult. Érdeklődve a beteg sorsa iránt azt a választ kaptuk, 
hogy többszöri ascites lebocsájtása közben erőbeli állapota fokozato-
san romlott, mig 1924. okt. 22-én meghalt. 

Érdemesnek látszik esetünkkel kissé részletesebben fog-

lalkozni, mert az ovarialis endetheliomák jó, vagy rosszindula-

túságának kérdése mai napig sincs teljesen tisztázva. Ennek 

oka részben az, hogy az ovarialis endethelioma meglehetősen 

ritka s igy aránylag kevés tapasztalat áll ezidő szerint rendel-

kezésünkre, részben pedig az, hogy az észlelt esetek részint 

jó, részint rosszindulatúságot mutattak. így VEL1TS, BURCKHARDT, 

BARRET stb. eseteiben kahexia, ascites, helybeli kiujulás, át-

tétek vannak leirva. Ellenkezőleg ESPELET, APELT, KUBO, de 

különösen PFANNENSTIEL és PICK az aránylagos jóindulatú-

ságot hangsúlyozzák. Esetekre hivatkoznak, melyekben kiúju-

lás, vagy áttét a műtéti eltávolitás után évek múlva sem je-

lentkezett. 

De nemcsak a rosszindulatúság kérdésében eltérők a véle-

mények. Az endotholiómák származását illetőleg sem alakult 

ki egységes felfogás. E helyen nem térhetünk ki az erre vo-

natkozó vitára és csak annyit óhajtunk leszegezni, hogy a vér 

és nyirok ereket s igy a petefészek vér és nyirok ereit is bé-

lelő endethelből valódi endetheliomák indulhatnak ki. 

A petefészek endotheliomák általában meglehetősen nagy 

gömbölyded daganatok, dúdoros felszínnel, hol cystosus-papil-

laris, hol inkább tömöttebb szerkezettel. A kiindulási hely sze-

rint megkülönböztetünk lymphangio- és hámangioendotheli-

omát, melyek külső megjelenésre nagyon hasonlíthatnak a kö-



zönséges többrekeszü ovariális cystákhoz, ugy, hogy felismeré-

sük inkább csak szövettani vizsgálattal történhetik meg. Azon-

ban ez is nagy nehézségbe ütközhet, amennyiben az endot-

heliomákat sokszor nagyon nehéz megkülömböztetni a ráknak 

mirigyes, illetőleg cystosus alakjaitól. Támpontul szolgálhat más 

daganattól való elkülönítésnél az, hogy az endothelioma szö-

vettani megjelenése nem egységes. PFANNENSTIEL és PICK há-

rom typust állapított meg. Megjelenhet az endothelioma 1.) ró-

zsafűzérszerű tömött kötegek, 2.) mirigycsőszerü, ürtérrel biró 

kötegek alakjában, melyekhez 3.-nak a sarkomás typust szá-

mithatjuk. Ugyanazon daganatban sokszor megtaláljuk két-

három typus együttes megjelenését, mégis rendszerint egyik 

typus adja meg a daganat általános jellegét. 

Esetünkből levonhatjuk tanulságképen, amit mások ta-

pasztalata is bizonyít, hogy t. i. az ovarialis endotheliomák 

elég gyakran okoznak senyvedést, hasvizkórt, hajlamosak helyi 

kiújulásra, de ritkábban képeznek áttéteket. Esetünkben úgy a 

helyi kiujulás, mint az áttételek képzése bekövetkezett. Bete-

günk peritoneumát szétszórtan borító daganatszemcséket implan-

tatiós áttétekként foghatjuk fel. 

Sarkomásan elfajulhatnak, mint esetünkben is. Bár nem 

érik utói rosszindulatúság dolgában a rákot, vagy bizonyos 

sarkoma fajokat, mégis inkább a rosszindulatú daganatok közé 

kell őket soroznunk. 

Fenti megállapításainkból következik az is, hogy az endo-

thelioma diagnosis felállítása indokolttá teszi a radicális műtéti 

beavatkozást. 

Emiitettük, hogy a petefészek endothelioma sokszor ha-

sonlít a jó indulatú petefészek-tömlős daganatokhoz, miért is 

az elkülönítés megejthetése végett szükségesnek tartjuk minden 

kiopeiált petefészek daganat szövettani megvizsgálását, amint 

az klinikánkon évek óta rendszeresen meg is történik. Nagy je-

lentősége van a műtéttel eltávolított daganatok jó, vagy rosszin-

dulatúságának megállapításában, a még műtét közben, fagyasztó 

mikrotommal készült metszeteknek. Elkészítésük néhány perc 

alatt lehetséges és a műtő a vizsgálat eredményéhez szabhatja 

műtéti eljárását. 

Nem kevésbbé fontos kötelességünk az ilyen betegek mű-

tét utáni gyakori ellenőrzése is helyi kiujulás és áttétel kép-

ződés szempontjából. 
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Következő esetünk mutatja, hogy a hasüri daganatok 

kiindulási pontját a has megnyitása előtt sokszor alig lehet fel-

ismerni, vagy az teljesen lehetetlen is. 

63 éves asszony azzal keresi fel klinikánkat, hogy 10 év óta tapasztalja ha-
sában lassan növő daganat jelenlétét. Vizsgálatkor a vékony laza has-
falon át, azzal össze nem függő jókora gyermekfejnyi, kemény, dúdo-
ros daganat tapintható, mely elég jól mozgatható, de állandó ten-
dentiát mutat arra, hogy helyére, mely a colon descendens mellett 
van, visszatérjen. A légző mozgásokat alig követi. Ascites nincs. A ki-
csiny utérus golyófogóval könnyen lehúzható, ugy, hogy a portio meg-
jelenik a szeméremrésben. A daganat és a nemi szervek között össze-
függés nincs. Nagy cysto-rectokele, régi II. fokú gótrepedés. 

A daganatot elhelyezkedése és környezetéhez való viszonya alapjón, mesen-
terialis eredetűnek gondoltuk. 

1923. IX. 21-én hasmetszés. Feltárás után előtűnik a jókora gyermekfejnyi 
daganat, melyre a cseplesz lap szerint ránőtt. A lig. teres hepatis máj-
széli részével körülbelül 2 ujjnyi széles fibrosus pánt köti össze. A 
daganat alsó részére körülbelül 20 cm. hosszúságú ileum kacs és an-
nak mesenteriuma nőtt oda számos ólszalagos köteggel. A lenőtt csep-
lesz felszabadítása után az a benyomásunk, hogy a daganat mesen-
terialis eredetű és annak lemezei között ül. Alaposabb vizsgálat utón 
azonban ez a feltevésünk tévesnek bizonyult. A daganatot környeze-
tével számos álszalagos összenövés kötötte össze. Ezeket részben olló-
val, részben tompán szétválasztjuk, ügyelve arra, hogy a mesenterium 
ereit ne sértsük, ami néhány jelentéktelen hajszálér sérülésétől elte-
kintve, úgyszólva teljesen vértelenül sikerült is. A mesenteriumon két 
helyen csecsemőtenyérnyi folytonossági hiány maradt a daganat eltá-
volítása utón, melyek a daganat ágyának feleltek meg. Ezeket csomós 
catguttel összevarrva a méhet Olshausen szerint ventrofixóltuk és a 
később végzett hüvely-gót plastica utón egészségesen hagyta el a 
klinikát. 

A jókora gyermekfejnyi daganat általában igen kemény tapintatú, gömböly-
ded, alsó pólusán nagy tojásnyi dúdoros kiemelkedéssel. Felszínén 
számos ólhártyás szalag és reánőtt cseplesz részek resecólt darabja 
látható. Fala helyenként 3—4 cm., máshelyen alig 1'5—2 mm. vastag. 
A vékony falrészek alatt fluctuatio érezhető. A daganat felmetszése-
kor feltűnik falának igen kemény volta : alig lehet vágni. A kés éle 
alatt recseg és a kés meg is csorbul. A daganatból sűrű tejfelszerü 
sárgás-fehér pépes anyag ürül. Fala különösen a vastagabb részeken 
körkörös lefutású, pórhuzamos irányú lemezekből összetettnek látszik. 
Ugyanitt szabad szemmel is jól felismerhető zsíros és meszes elfaju-
lás is van. 

A daganat különböző részeiből szómos szövettani metszetet készítettünk. 
Ezekből kiderült, hogy a daganat falót párhuzamosan futó kötőszöveti 
rostonyanyalábok alkotjók, melyek egész tömegükben hyalinosan elfajul-
tak. A hyalinos kötőszöveti rostok között fenkő, vagy rombus alakú, 
egyebütt szabálytalan hézagok láthatók. Előbbiekben — sudan III.-al 
festett metszeteken — zsírt, utóbbiakban haematoxylin által sötét kékre 
festődött alaktalan törmeléket, meszet sikerült kimutatnunk. Feltűnő 
volt, hogy sejtmagot a daganat falában alig találtunk. Inkább a vé-
kony falrészekből készült metszeteken látható, különösen a daganat 
felszínén, vagy ahhoz közel, néhány fiatal kötőszöveti sejt magja és 
némi kereksejtes beszűrődés. 

Ezek után kétségtelen volt előttünk, hogy igen sejtszegény, 

belsejében elfolyósodott, a nekrobiosis számos jelét magán vi-

selő fibromával van dolgunk. 



Nem láttuk azonban rögtön tisztázottnak a származás 

kérdését. Emiitettük már, hogy a műtét elején az volt a benyo-

másunk, hogy a daganat a mesenterium lemezei között retro-

peritoneálisan fejlődött. Ezt a feltevést látszott igazolni a da-

ganat eltávolítása után, a mesenterium lemezén támadt folyto-

nossági hiány, melybe belenyúlt a daganat alsó pólusán levő 

tojásnyi kidudorodás. Mégis alábbi megfontolásunk alapján más 

következtetésre kell jutnunk. 

Említettük, hogy a daganat felszínéhez cseplesz és bél-

részletek voltak odanőve, részben szálagosan, részben lap sze-

rint, már pedig a retroperitonealis kifejlődésü daganatok nem 

szoktak a cseplesszel, belekkel, stb. másodlagosan összenőni, 

A retroperitonealis-mesenterialis eredet ellen szól a nagyfokú 

nekrobiosisos állapot is. Ugyanis nem tudjuk okát adni annak, 

hogy egy daganat táplálkozási viszonyai miért romlanának 

meg ily nagyon, ha eredeti helyéről el nem mozdult, vagy eset-

leges kocsánya körül meg nem csavarodott. Végül az is ne-

hezen képzelhető el, hogy ekkor a mesenterialis daganat műtéti 

eltávolítása közben sem a daganat tápláló erei, sem a mesen-

terium erei sérülést ne szenvedjenek. Holott kétségtelen, hogy 

a daganat kihámozása közben nagyobb érrel nem találkoz-

tunk s eltávolítása úgyszólva teljesen vértelenül sikerült. 

Kifejtés közben jobban szemügyre véve a daganatot és 

azt a két ujjnyi széles fibrosus köteget, mellyel a lig. teres hepa-

tishoz volt rögzítve, megtaláltuk a származás kérdésének kul-

csát. Ugyanis előbb leírt köteg képezte a daganat kocsányát. 

Támogatja e nézetünket az a körülmény, hogy a daganatot az 

említett fibrosus pánton kivül más szálag sem a májhoz, sem 

az epehólyaghoz nem kötötte. De nem is várható, hogy olyan 

folyton mozgó szervhez, mint a máj, valamilyen daganat, vagy 

más képlet szálagosan rögzülhetne gyulladás folyománya ké-

Pen. Azt sem lehet elképzelni, hogy épen csak azon az egy 

helyen keletkezett volna gyulladásos eredetű összeköttetés. 

Tehát a lig, teres hepatisból kiinduló fibromával van 

dolgunk, ami annál érdekesebb lehet, mert sem a nagy kór-

bonctani gyűjtőmunkákban, sem az egyéb rendelkezésemre 

álló irodalomban hasonló származású daganatot leírva nem 

találtam. Azt azonban tagadni nem lehet, hogy a lig. teres 

hepat.-ból fibrosus daganat kiindulhat. Nem lehet pedig azért, 

mert példát hozhatunk fel hasonló szalagszerü képletre, mely-



bői ugyancsak kiindulhatnak ilyen daganatok, sőt hatalmas 

dimensiókat is érhetnek el s ez a lig. rotundum uteri. Klini-

kánk gyűjteményében van egy emberfejnél jóval nagyobb fib-

roma, mely a méh görgeteg szalagából indult ki és műtét ut-

ján távolittatott el. 

Utolsónak hagytam egy esetet, mely egyebek között azért 

is különös figyelmet érdemel, mert a traumás daganatképző-

dés igen ritka példáját szolgáltatja. Hogy mi a daganat kép-

ződés közvetlen oka, mi készteti azok sejtjeit korlátlan bur-

jánzásra, arról ezideig semmit sem tudunk. Ezt bizonyítja az 

idők folyamán keletkezett sok magyarázat, melyek közül egy 

sem tudott általános érvényre jutni s ezért ma is sok tekin-

tetben csak feltevésre támaszkodhatunk ezen a téren. Az a 

sokféle behatás, melyet mint daganatok okozóját eddig megis-

mertünk, csak mint elősegítő, kiváltó ok szerepelhet, de nem 

valódi oka a sejtek korlátlan szaporodásának. Nem foglalkoz-

hatunk e helyen részletesen a daganat genesis problémájával 

s csak annyit kívánunk leszögezni, hogy legtöbbször gyakran 

ismétlődő kisebb-nagyobb erőmüvi behatások, vagy vegyi in-

gerek, idősült gyulladásos folyamatok indítják meg a daganat-

képződést. A hangsúly mindenesetre az inger gyakori megis-

métlődésén van. Nagyon ritka azonban az, hogy daganat egyet-

len nagyobb trauma után keletkezzék, mint pld. csonttörések 

után a callusban előfordul (osteoma fracturae). RECKLINGHAU-

SEN hassérülés után rák, STICH bordán, esés következtében fel-

lépett sarkoma keletkezését irta le. 12 éves fiúban az ikcsont 

szárnyának törése után sarkoma fejlődött. Lövési sérülések 

után rákos burjánzás indult. (PÓLYA, ENTZ.) Ebbe a csoportba 

tartozik esetünk is, mint az az alábbiakból kiderül. 

S. I.-né 25 éves II. P. 1924. III. 13-án jön a klinikára azzal a panasszal, hogy 
férje egy évvel előbb hasba rugdosta. Körülbelül 6—8 hét múlva vette 
észre, hogy hasában daganat nő. Eleinte tyúktojásnyinak érezte, de 
azóta sokat nőtt. Néha görcsös fájdalmai vannak. Nem fogyott. 

Akkor St. Pr.-e következő volt: Jól fejlett és táplált, tágult hasfalú nőbeteg. 
A hasfalon át két daganat tapintható. Az egyik a köldöktől felfelé és 
jobbra jókora lúdtojásnyi resistentiát képez, a hasfalban fejlődött és 
valószínűleg a fasciából indult ki. A beteg felültetése közben a meg-
feszülő hasizom teljesen rögzíti az amúgy sem túlságosan mozgat-
ható daganatot. A légzési mozgásokat nem követi. A másik nagyobb, 
nagy ökölnyi daganat az os pubishoz kötött. Felfelé és harántirányban 
kis mértékben mozgatható. Alatta van a húgyhólyag és a méh. Utóbbi 
a daganattól nem különíthető el, de az összefüggés valószínűleg má-
sodlagos. Diagnosis: sarkomára gyanús hasfali daganatok. A néhány 
nap múlva végzett műtét igazolta feltevésünket. 

Kiderült, hogy valóban hasfali daganatokról van szó, melyek a hasfali egye-
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nes izmokban ülnek és azok rostjai mintegy belefolytatódnak a daga-
nat állományába, hol elvesznek. Az alsó, nagyobb daganatot távolí-
tottuk el először. Az os pubistól való elválasztás csak nehezen sikerült 
és az elválasztás helyén a csonton fillérnyi, kerek, sekély bemélyedés 
maradt, melyet éles kanállal alaposan kikapartunk. A csont resecálá-
sától elálltunk a bekövetkezhető súlyos melléksértések és a műtét 
meghosszabbításának elkerülése végett, (aether narc.) A köldök fölött 
levő kisebb daganat ugyancsak egész tömegével az izomrostok között 
ül, illetőleg onnan domborodik elő. A nagy nehézséggel járó kihámo-
zás közben a fascia profunda a hashártyával együtt 4—5 cm. hosszú-
ságban beszakadt és igy a hasüreg megnyílt. A peritoneum zárása 
után a daganatágyak reconstructiója következett. Elég nagy nehézsé-
get okozott az izomnyalábok végeinek egyesítése. Ahol az nem sike-
rült ott az izom megfelelő részét a fasciához rögzítettük. Réteges has-
falvarrat. 

A beteg gyógyulása zavartalan volt. A műtét után 22 nappal Röntgen be-
sugárzást kapott és másnap egészségesen távozott a klinikáról. Azt az 
utasítást kapta, hogy ha bármilyen tekintetben változást venne észre 
állapotában, azonnal jelentkezzék, azonban mostanáig nem jött el. 

Az os pubissal összefüggő daganat jókora férfiökölnyi, a felső lúdtojásnál 
valamivel nagyobb. Mindkettő tojásdad alakú, rajtuk a daganatba be-
terjedő izomrost részletek láthatók, melyek a daganatban hamarosan 
eltűnnek. A daganatok metszlapja szürkés-fehér színű, nyalábos, rostos 
szerkezetet mutat. 

Mindkét daganat különböző részeiből készítettünk szövettani metszeteket, 
melyeken kevésbbé sejtdús, fibrosus részletek váltakoznak igen sejtdús 
területekkel. A különböző irányban futó rostnyalábok között hosszú-
kás, orsó alakú sejtmagok vannak, melyek alak nagyság és festődés 
tekintetében eléggé eltérnek egymástól. Néhány daganatsejtóriássejtet 
és atypusos megoszlást is találtunk. Ezek alapján szövettani diagno-
sisunk fibrosarkoma volt. 

A hasfali sarkomák nem tartoznak a gyakori leletek közé, 

még kevésbbé gyakori a multiplex megjelenés, mint esetünk-

ben. Itt egyszeri súlyosabb trauma hatására, egyszerre két 

különálló daganat fejlődött ki. A hasfali sarkomák legnagyobb 

részt már meglevő jó indu la tú f ibromák rosszindulatú elfajulá-

sának következményei . A trauma mindenesetre a sokkal rit-

kábban szereplő kiváltó ok. Mint bizonyos mértékig hajlamo-

sító tényezőt, megemlíthetjük a terhességet. A hasfali f ibromák 

és sarkomák is, tú lnyomó többségben, 20—30 év közötti több-

ször szült nőknél keletkeznek. Betegünk is kétszer szült a da-

ganatok kifejlődése előtt. Ez a körü lmény magyarázza meg 

azt is, hogy a nőgyógyász aránylag gyakrabban észlelheti, 

m i n t má s szakmabel i orvos. 

A műtéti eltávolítás nehézséget okozhat a környezettel 
v a l ó szoros összekapaszkodás miatt. H a a daganat a has-

bártya felé nő, néha csak kisebb-nagyobb hashártya rész 

együttes kivételével távolítható el. A hashártya és á l ta lában 

hasfali h iányok eltüntetése nagy nehézséget okozhat, sőt né-

mely esetben nem is lehetséges. A z ilyen hasfalnak kevesebb 
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értékűsége a későbbi szülések szempontjából nyilvánvaló. A 

kitolási szakban annyira fontos hasprés csak részben, vagy 

egyáltalán nem érvényesülhet. De, hogy ez nincs szükségké-

pen így, azt bizonyítja KUB1NYI és FARKAS esete, amikor is a 

3. terhességi hónapban, hasfali sarkoma miatt operált nőbeteg, 

a terhesség végén spontán, minden baj nélkül szült, a hasfalon 

ejtett nagy kiterjedésű sebzés ellenére is. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem női klinikájáról 

Igazgató: Kubinyi Pál dr. egyet. ny. r. tanár. 

A manualis lepényleválasztásról. 

Irta : Páll Gábor dr. klinikai tanársegéd. 

Ha áttekintjük a régebbi irodalmat, a lepényleválasztás-

nak veszélyességéről komoly intőszavakat hallunk. OLSHAUSEN 

és WINTER a legveszélyesebb beavatkozásnak tartották. LIEP-

MANN még a klassikus császármetszésnek morbiditását és mor-

talitását is kedvezőbbnek tartja, mint a lepényleválasztást. Más 

nagy tekintélyű szülészek, — BUMM, ZWEIFEL is igen komoly 

hangon emlékeznek meg róla. Ma is akadnak még szülészeti 

tankönyvek, melyekben 10 %-os mortalitásról olvashatunk. 

Az utóbbi évtizedben számos külföldi klinika közleménye 

már kevésbbé veszélyesnek tartja a lepényleválasztást. Hazai 

klinikák közleményei (HABA: Tóth klinika, BŰBEN és GAJZÁGÓ: 

Bársony klinika) kimerítő adatokkal számolnak be a művi 

lepényleválasztások s a visszamaradt lepényrészek kezelési 

módjáról. 

STOECKEL multévi referátumában részletesen foglalkozik 

ezen kérdéssel is. A különböző közleményeket áttekintve fel-

tűnő az, hogy mennyire tág határok között mozog a lepény-

leválasztás frequentiája, annak morbiditása és mortalitása. 

BAUMM-nak (Breslau) és ujabban a PEHAM klinikáról meg-

jelent közleménynek (ADLER és KRAUSS) adatai spontán szülé-

sek után történt lepényleválasztásokról igen jó eredményekről 

számolnak be. ROGOFF statisztikájában a lepényleválasztások-

kal együtt tárgyalja közvetlenül a szülések utáni cotyledo le-

választásokat is, ami eredményeit természetesen lényegesen 

kedvezőbbé teszi. A lepényleválasztás jelentőségét a morbidi-

tást, a mortalitást épen az fogja eldönteni, hogy a szülés volt-e 

komplikálva a lepényi szak előtt. Történt-e intézeten kivül belső 

vizsgálat, milyen műtétes beavatkozások előzték meg a lepényle-

választást, a vérvesztés legyengítette-e a szervezet ellenálló ere-

jét s lázas állapotba végezték-e a műtétet. Feltűnően nagy különb-
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séget fogunk találni a spontán szüléseket követő lepénylevá-

lasztások eredményei és azon esetek között, melyeknél a leg-

különbözőbb műtétes beavatkozások után, erősen kivérzett 

szülőnőnél, magas láz mellett végül még a lepényleválasztás 

is szükségessé vált. Ezeket figyelembe véve, érthetőnek talál-

juk a legkülönbözőbb eredményeket is. 

A kívülről beszállított és a poliklinikumi közlemények 

adatai jelentősen eltérnek tisztán a klinikán lefolyt szülések 

eredményeitől. Azonkívül mások az eredmények nagy kultur 

gócponton működő klinikákon és mások lesznek egy kevésbbé 

kulturált vidék központjában álló intézetnél. Mi olyan vidék 

központjában müködünk, ahol igen gyakori a szülészet patho-

logia s ahol sajnos, elsősorban a bábát hallgatják meg, mig 

az orvost ennek tanácsára lehetőleg mellőzik. Az állapotokra 

eléggé jellemző az, hogy 3 esetben tanyáról beküldött vajúdó-

nál komplet uterus rupiura és peritonitis mellett, moribundánál 

kellett a lepényt a hasüregből kihozni. Legutóbb pedig egy ki-

vérzett asszonynál 3 napig volt benn a lepény, mig végre be-

szállították. Nemrégen egy ismerős kollegától 3 hetes placenta 

retentióról hallottunk. 

Azonban ideális eredményekről is tudunk beszámolni, 

hiszen sima szülések után, láztalan szülőnőknél, vérzés miatt 

szükségessé vált lepényleválasztásainkat mindig láztalan gyer-

mekágy követte. Ha infectio jelenlétét kizárhatjuk, steril kaute-

lák mellett, gummi keztyüs kézzel dolgozva a legjobb eredmé-

nyekre számíthatunk. Itt van épen az a pont, ahol a lepény-

leválasztások mortalitása 0 % , a morbiditás pedig alig számba 

vehető, tehát jelentősége alig nagyobb, mint a császármetszé-

seknél történő lepényleválasztásoké. 

Klinikánkon 4500 intézeti szülés kapcsán 35 esetben (0'8%) 

poliklinikumi kiszállásainkból gyűjtött 600 szülés kapcsán pedig 

18 esetben (3 %), összesen 53 esetben végeztünk manualis 

lepényleválasztást. Intézetben 14 izben (0'31 %) végeztünk hi-

ányos, vagy gyanús lepény miatt betapintást, poliklinikumban 12 

alkalommal (2 %>) hoztunk ki lepényrészleteket. 

A lepény megszületése után fennálló atoniás vérzés 10-szer 

(0*22 %>) tette szükségessé a méhüregkitapintását, midőn is 

egyszer melléklepényre találtunk, 6 alkalommal burokrészietet 

hoztunk ki, 3 betapintás negativ eredménnyel járt. 

Az irodalom adatai alapján az intézeti lepényleválasztá-
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sok frequentiája 0'3 %—2'3 % között ingadozik, a mi eseteink 

után 0'8 % . 

Az intézetben történt lepényleválasztásainknak nagy ré-

szét idős először szülőnők szolgáltatták (35 közül 15 esetben). 

5 esetben placenta accretaról volt szó, 18 esetben placenta 

adhaerens, 12 izben a lepény csak kis felületével tapadt a 

méh falán. Ezen 35 intézeti esetnél 12 izben találtuk a lepényt 

a tuba sarokban. 

Lepényleválasztásainkat 12 esetben súlyos atoniás vérzés 

tette szükségessé (3 ízben piac. praeviával összefüggően). 19 

esetben a lepényi szaknak 2 órán túl való elhúzódása, kisebb 

fokú vérzés és sikertelen expressio-kisérlet javallta a ma-

nualis leválasztást. 3 esetben a 2 órás lepényi szakot magas 

láz komplikálta, 1 esetben nephritises coma sürgette a szülés 

mielőbbi befejezését. 

18 esetben spontán szülés után történt a lepényleválasz-

tás. 17 lepényleválasztásunkat súlyos szülési rendellenességek 

és műtétes beavatkozások előzték meg, melyeknek egymaguk-

ban is legalább akkora jelentőségük van, mint a lepénylevá-

lasztásoknak, tehát a műtétes szülések után történt lepényle-

választások a morbiditásról és mortalitásról nem nyújthatnak 

tiszta képet. 

Ha áttekintjük az irodalom adatait, ugy a morbiditás 2'8%-tól 

66 %-ig, a mortalitás pedig 0 %—10 °/o között ingadozik. A 

PEHAM klinika statisztikájában (ADLER és KRAUSS) 2'8 % mor-

biditás és 0 % mortalitásról olvasunk, amely azonban csupán 

a sima szülések után történt lepényleválasztások eredményeire 

vonatkozik. Ezzel szemben mindegyik lepényleválasztásról 

szóló statisztika az összes (szövődményes, műtétes) szülések 

utáni lepényleválasztásokról szól. így ROSENTHAL (München) 

13 % mortalitás és 66 % morliditásról számol be. A BÁRSONY 

klinika (GAJZÁGÓ) közleménye az összes lepényleválasztásokról 

15*9 % morbiditást és 3 7 % mortalitást emlit HABA (Tóth) pedig 

2772 % morbiditásról és 4'2 % mortalitásról számol be. Mind-

kettő a világirodalom adataiban is igen jó eredmény. 

18 spontán szülés után szükségessé vált lepényleválasz-

tásaink közül 16 esetben zavartalan gyermekágy következett, 

37*5° C fölé nem emelkedett a hőmérséklet. Csupán 2 spontán 

szülést követő lepényleválasztásnál volt 10 napon túli lázas 

állapot, de nem irható egyik sem a lepényleválasztás rovására, 



az egyiknél pyelitis, másiknál tbc. pulmonis. et laryngis szerepelt. 

Tehát a spontán szülések után szükségessé vált lepénylevá-

lasztásainknál ugy a morbiditás, mint a mortalitás volt. 

17 lepényleválasztásunkat a legkülömbözőbb műtétes be-

avatkozások és rendellenességek előzték meg. 8 esetben tel-

jesen láztalan volt a gyermekágy. 4 lepényleválasztás után 3 

napon át 38° C felüli hőmérséklet. 2 eset után több mint 10 

napon keresztül magas láz és többszöri hidegrázás követke-

zett. Utóbbi 2 esetet kivülről kaptuk, az egyiket 8 órai lepény 

szakkal, magas lázzal, a bába csaknem minden fájásszünet-

ben belsőleg vizsgálta, a másik esetben piac. praevia lateralis 

mellett harántfekvés és 38'5° C hőmérséklet, acut anaemia 

szerepeltek s ilyen előzmények után végeztük a manualis le-

pényleválasztást. Mindamellett meggyógyultak, kisebb-nagyobb 

komplikátiók után 4* héten belül távoztak, összes intézeti le-

pényleválasztásos eseteinknél 3 exitus szerepel. Ezek közül 1 

esetben nephritises koma tette szükségessé a szülés mielőbbi 

befejezését, moribund állapotban kaptuk. A sectiós lelet súlyos 

vese elváltozás mellett heveny sárga májsorvadást jegyez meg. 

2 esetben piac. praevia centralis s akut anaemia szerepelnek. 

Az egyiket pulsus nélküli állapotban kaptuk kivülről, a másik-

nál már osztályon hidegrázás lép fel s így császármetszést 

nem végezhettünk, a szülés folyamán erős vérzés sürgeti a 

lepényleválasztást. Utóbbi eset irható talán a lepényleválasztás 

rovására, de a placenla praeviával járó infectió és erős vérzés 

azt meg is magyarázza. 

Összes klinikai lepényleválasztásainkat követő morbiditás 

17 °/o-ot tesz ki, a mortalitás pedig 3 %-of mutat. 

Intézetben 14 esetben végeztünk cotyledó leválasztást. 

12-szer közvetlenül a szülés után, 2 izben kivülről beszállított 

gyermekágyasnál. Csupán utóbbi esetben láttunk több napig 

tartó 38° C felüli hőemelkedést. A méhüreg kitapintását egy 

izben sem követte hőemelkedés. 

Ha összehasonlítjuk poliklinikumi kiszállásainkban vég-

zett lepény és cotyledó leválasztások számát és eredményét 

úgy az lényegesen eltér a klinikai adatoktól. Az esetek nagy 

részében bába észlelte a szülést és vezette a lepényi szakot 

s ez meg is látszik az eredményen. Gyakoribb a lepénylevá-

lasztás (3 % ) s a morbiditás a 40 %-ot is eléri. Több izben 
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súlyosabb gyermekágyi megbetegedések is léptek fel, azonban 

haláleset egy esetben sem fordult elő. 

Tapasztalataink alapján összefoglalásképen megállapít-

hatjuk: 1. A lepényleválasztást intézetben nem tarthatjuk olyan 

súlyos beavatkozásnak, mint aminőnek általában Ítélik. 2. A 

méhüregnek közvetlenül a szülés után történő kitapintása le-

pényrész visszamaradásának legkisebb gyanúja esetén is min-

dig elvégzendő. 3. A morbiditás és mortalitásért nem a lepény-

leválasztást kell főképen okolni, hanem inkább az előző bel-

sővizsgálatokat s a lepényleválasztást megelőző legkülönbö-

zőbb szülési szövődményeket, melyeknek folyománya az in-

fectió és a vérzés, 

Minden lepényleválasztásunkat steril kautélák mellett, nagy 

részt gummi keztyüs kézzel végezzük. Súlyt helyezünk arra, 

hogy a műtétet a szeméremrés elé húzott méhszájon keresz-

tül végezzük, ennek valamely desinficiáló szerrel történt meg-

tisztítása után. Kezünket a méhből a lepény kihozása előtt nem 

vesszük ki, majd ujböl betapintunk s a méhüreget nagyobb 

mennyiségű jódtinctura borsárga steril vizes oldatával öblítjük 

ki. Néhányszor, ha szükség volt reá, Dührssen tamponadot is 

végeztünk. 

Irodalom: 

Hans Baumm: Monatschrft. f. Geb. u. Gynek. Bd. 

IV. 1921. H. Katz : Wiener Klin. Wochenschrft. 1925. Gajzágó : 

Orvosi Hetilap 1925. Haba : Orvosi Hetilap 1925. Bűben: Orvosi 

Hetilap 1924. Stoeckel, Rogoff, Adler és Krauss: Zentralblatt 

f. Gynekologie 1925. Dőderlein: Handbuch d. Geburtshilfe. 

Stockel: Lehrbuch d. Geburtshilfe. 
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A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem női klinikájáról. 

Igazgató: Kubinyi Pál dr. egyet. ny. r. tanár. 

A Dührssen tamponadról. 

Irta : Kühbacher Ferenc dr. klinikai tanársegéd. 

Közel negyven éve, hogy DÜHRSSEN átadta eljárását a 

gyakorlatnak és azóta folyik körülötte a vita. Jogosan, mert 

minden illetékes fórum szükségét érzi a döntésnek, hiszen 

olyan eljárásról van szó, amely polgárjogot nyert mielőtt ak-

tái lezárattak volna. Távol áll tőlem, hogy csekélyebb számú 

esetünk statisztikai adatai alapján végleges Ítéletet merjek mon-

dani a DÜHRSSEN tamponade értékéről, csupán beszámolni kí-

vánok azokról a tapasztalatokról, amelyeket az atoniás vérzé-

sek elleni küzdelem folyamán szereztünk ezzel az eljárással. 

Összesen 54 esetben végeztünk uterus tamponadot és 

pedig hússzor DÜHRSSEN szerint a hüvely felől, 34-szer csá-

szármetszés kapcsán direkt uton a has felől, amint azt KU-

BINYI tanár úr elvből végzi. 

Miután az atoniák leküzdése szempontjából kívánjuk el-

bírálni az első csoportba sorolt 20 esetünket, előbb levonásba 

kell vennünk, mint ide nem tartozót: 5 uterus rupturát, 2 cer-

vix rupturából eredő súlyos vérzést és 2 hüvelyi-császármet-

szés esetét, amely két utóbbit placenta praevia totális miatt 

végeztük és ahol a lepény eltávozása után azonnal tamponál-

tunk. A fennmaradó 11 eset kivétel nélkül mind igen súlyos 

természetű atonia volt és ezek közül csupán egyet veszítet-

tünk el elvérzés folytán. 

Összehasonlitás gyanánt szolgáljon az alábbi táblázat 

megfelelő oszlopa, amely nyolc intézet anyagából a tampo-

náltak halálozási arány számát mutatja, az elvérzéses halálo-

kat véve a lapul : 



Intézetek 
Szülések 

száma 

Tamponáltak 

száma 

Tamponade 

gyakorisága 

°/o-ban 

Tampönáltak 

halálozási 

%-a 

MAYER (Tübingen) 12.000 211 1'8 47 
PISKACEK (Bécs) 16.000 29 0'18 7-0 
KUBINYI (Szeged) 5.100 11 0'2 9'0 

BÁRSONY (Budapest) 19.517 48 0-25 10'0* 

CHROBAK (Bécs) 32.180 91 0'3 12*0 
PEHAM (Bécs) 37.423 254 0'48 12*5 
KNAUER (Graz) 37.882 34 0'09 20'0 

HERFF (Basel) 10.000 6 0'05 1000 

Ezen összehasonlítás alapján eredményeink jóknak te-

kinthetők. Feltűnő azonban a külömböző intézetek halálozási 

arányszámának 47 o/c-tól 100 %-ig terjedő széles skálája, 

amelyből könnyen megérthető a véleményeknek az az ellen-

tétes volta, amely az irodalomban megnyilvánul. Pedig már 

egyszerű elgondolás alapján is kizárható volna az, hogy egy 

és ugyanazon eljárás, gyakorlott szülészektől, a legkedvezőbb 

feltételek mellett alkalmazva, ilyen eltérő eredményekre ve-

zessen. És valóban, ha tüzetesebben átvizsgáljuk az idevágó 

közleményeket és olyan szempontok után kutatunk, amelyek 

magyarázattal szolgálhatnak, azonnal szemünkbe ötlik az a 

szoros viszony, amely a tamponade frequentiája és mortalitása 

között fennáll. Ha a táblázat két utolsó oszlopának számada-

tait egymáshoz viszonyítva vizsgáljuk világosan látjuk, hogy 

aki sokszor tamponált, annak % o k b a n kifejezve jobbak voltak 

az eredményei, mint annak aki csak végszükségből nyúlt ehez 

az eljáráshoz. Erre kiváló példa a HERFF anyaga, amelyről 

LABHARDT számolt be: 6 tamponadra 6 elvérzéses halál, azaz 

100 % . Ennek alapján azután LABHARDT, aki különben sem 

hive a tamponadnak, mereven elzárkózik használata elől és 

elvetendőnek tartja. Talán túl messze ment következtetéseiben 

és egyben egyoldalú maradt, mert ilyen formán valamennyi 

eljárást, amit ezekben az esetekben megkísérelt, hasznavehe-

tetlennek kellett volna deklarálnia az atonia leküzdése szem-

pontjából. Továbbá ő maga szövettani vizsgálataival beiga-

zolta, hogy 5 esetben a méh kötszövetének és az interfascicu-

*) absolut mortalitás, miután a többi is az. 
16* 
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laris kötegeknek túlsúlya tette lehetetlenné a vérzés megszün-

tetéséhez szükséges contractiók keletkezését, ami eléggé meg-

magyarázza a tamponade eredménytelenségét ezekben az ese-

tekben, azonban semmivel sem cáfolja azt a tapasztalatot, hogy 

az ép szövetű méhre igen erélyes ingerként hathat, amely maxi-

mális contractiokban fog megnyilvánulni. Miután pedig szeren-

csére az atoniák okai között a méh szövetének elváltozásai a 

ritkábbak és inkább az ingerlékenység, illetve az ingerelhető-

ség csökkenése (kifáradás, gyors kiürülés, stb.) szerepelnek, 

nem mondhatunk le egy ilyen hatásos eljárás előnyeiről csak 

azért, mert kivételes esetekben nem hozza meg a kivánt 

eredményt. 

Véleményünk szerint van még egy kardinális feltétele a 

beavatkozás eredményességének és ez a beavatkozás idejének 

helyes megválasztása. Ha a vérzés erős, nem szabad késle-

kedni és esetleg mindenféle más eljárást eredménytelenül meg-

kísérelve a kedvező pillanatot elszalasztani, hanem lehetőleg 

gyorsan és feszesen be kell tamponálni a méhet és hüvelyt, 

mert a kivérzett méh izomzatának ingerelhetősége mindinkább 

alászáll, mig végül teljesen elvész, amikor is minden bizony-

nyal elkésünk. 

Tudatában annak, hogy DÜHRSSEN eljárása nem suverain 

eszköz az atoniák leküzdésére, mégsem láthatunk benne mást 

mint egy jól bevált eljárást, mert 11 súlyos esetünkben 10-szer 

elértük vele a kivánt eredményt és ahol cserben hagyott ott 

nem segítettek sem a hypophysis, vagy anyarozs készítmények, 

sem a forró-hideg öblítések, sem a bimanualis massage, még 

az aortakompressor sem. Nincsen kizárva, hogy ez az eset is 

azok közé sorozható, amelyekben az atonia a méh szöveti 

elváltozásaiban leli magyarázatát. 

Egy másik elsőrendű fontossággal biró kérdés a tampo-

nade elbírálásánál a morbiditás kérdése, amelynek eldöntése 

azonban rendkívüli nehézségekbe ütközhetik, tekintve, hogy 

legtöbbször a beavatkozásoknak egész sora előzte azt meg és 

hogy egy a vérveszteség folytán csökkent ellenálló képességű 

szervezettel állunk szemben, amely tényezők bizonytalanság-

ban hagynak arra nézve, vájjon mit és mily mértékben terhel-

jünk meg az esetleges szövődményekért. Mindenesetre kétség-

telen az, hogy egy ilyen méhüri beavatkozás tökéletes technika 

mellett is csak növelheti a fertőzés veszélyét. Igazolják ezt 
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BUMM idevágó vizsgálatai, melyek szerint néhány óra múlva 

a tamponokból streptococcusok voltak kitenyészthetők; WEBER 

legfeljebb 7 órára teszi a csirmentesség idejét, már pedig álta-

lában 6—24 óráig maradnak benn a tamponok. Az egységes 

áttekintést megnehezíti az is, hogy nincs megállapodás a szö-

vődmények mértékét illetőleg. Mi általában a hőmérséknek két 

izben 38'2 C°-ig való emelkedését vesszük alapúi és STOECKEL-

lel egyetértőleg egyszeri lázat, egyébként nem tekintünk szö-

vődménynek. 

Ezek előrebocsátása után, mielőtt eseteinket részleteznők, 

előbb itt is levonásokat kell eszközölnünk. Az 5 uterus ruptu-

rán kivül azonban most csak azokat az eseteket vonhatjuk le, 

amelyeket azonnali elvérzés folytán vesztettünk el. Ilyen — 

mint láttuk — 3 volt: egy atonia és a két cervixruptura. A 

20-ból fennmaradó 12 eset morbiditása és mortalitása a követ-

kező : a mi álláspontunkat véve alapúi, 9 gyermekágy zavar-

talanul folyt le, holott minden esetben több-kevesebb súlyos ter-

mészetű beavatkozás előzte meg a tamponadat, mint fogó, fordí-

tás, perforatio, betapintás, lepényleválasztás, bába által végzett 

többszöri belső vizsgálat az intézeten kivül stb. Egy előreha-

ladott tüdő és gégetuberculosisban szenvedő lázai nem irha-

tok a tamopnade rovására. Egy esetben láttunk a gyermekágy 

4. és 5. napján pangott folyás mellett lázat, minden következ-

mény nélkül, sima lefolyással. Egy ízben láttunk pyaemiát ki-

fejlődni és ezt az anyát el is veszítettük, akit elhanyagolt ha-

rántfekvéssel szállítottak be és akit a bába és orvosa odakint 

sokszor vizsgált belsőleg és akinél darabolást, lepényleválasz-

tást és cervixvarratot végeztünk a tamponadot megelőzően. 

Ezt a pyaemiás halálesetet, bármennyire is tárgyilagosan igyek-

szem elbírálni, nem Írhatom egyedül a tamponade rovására, 

mert aki ismeri a Szeged-vidéki bábavizsgálatok nyomán tá-

madó morbiditás elrettentő számadatait — és itt utalok KU-

BINVI tanár úrnak ebben a kötetben megjelent munkájára — 

az tudni fogja, hogy melyik beavatkozást illeti a legsúlyosabb 

gyanú. 

A fentiek alapján, abból kiindulva, hogy 12 esetből 9-szer 

— bár a beavatkozások és műtétek egész sora előzte meg a 

famponadot — a gvermekágy zavartalanul folyt le, a DÜHRSSEN-

féle méh-hüvely tamponadot nem itélehetjük meg oly kedve-

zőtlenül, mint azt némelyek teszik. Nyomatékosan támogatja 
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ezen állításunkat a H1TSCHMANN, továbbá a BÁRSONY klinika 

anyaga. HITSCHMANN-nak 132 olyan esetből volt módjában le-

vonni következtetéseit, amelyekben a tamponadot más beavat-

kozás nem előzte meg és az eredményei ideálisaknak mond-

hatók, ugyanis mortalitása = 0, a szövődmények pedig csu-

pán 3 %-ot tesznek ki; ez utóbbiaknál is csak pár napig tartó 

lázas mozgalomról volt szó, következmények nélkül. A BÁR-

SONY klinika idevágó anyaga is azt igazolja, hogy fokozott elő-

vigyázatosság mellett nem fenyeget veszély, mert a redukált 

mortalitás = 0, hat közül pedig csak egynek emelkedett a hő-

mérséke 38'6 C° fölé. 

A kedvező kimenetel okát a gondos technikában véljük 

feltalálni, igy a szigorú asepsis, a méhszájnak lehető lehúzása 

feltárás mellett, annak letisztogatása sublimátos törlővel és a 

műszerrel való dolgozás azok a tényezők, amelyek alkalmasak 

arra, hogy a szövődményeket csökkentsék. A hangsúly a csi-

rokkal ellepett hüvelycsatorna kiiktatásán van. Erre vonatko-

zólag kiváló alkalmat ad az összehasonlításra tamponaltjaink-

nak második csoportja, ahol császármetszés kapcsán 34 eset-

ben a hasür felől közvetlenül tamponálhattuk a méhet. Ezek 

közül 20 gyermekágy zavartalanúl — mondhatnám ideálisan 

— folyt le. 10 esetben láttunk szövődményeket, ezekből 3 volt 

bronchopneumonia, 1 bronchitis, 1 eklampsia in puerperio, 1 

a lábszár varixában fellépett phlebitis, 1 enteritis és 3 pangott 

folyás. A fentiek közül csak a pangott folyások volnának vala-

mennyire összefüggésbe hozhatók a tamponaddal, azonban jól 

tudjuk, hogy ilyesmi nem tamponaltaknái is előfordúl, sőt sima, 

spontán szülések gyermekágyában is. 

Veszteségünk 4 volt, még pedig: kettő eklampsia, egy 

pneumoniával szövődött, előrehaladt cavernás tüdőtuberculo-

sis és egy foudroyans peritonitis, mely utóbbit a már előzőleg 

fennállott tonsilitis okozhatott, mert a boncolást az uterus ré-

széről semmi kórosat nem tudott kimutatni. 

A 34 eset kapcsán alkalmunk volt megfigyelhetni, hogy 

minden esetben milyen prompt reagált a méh izomzata a tam-

pon okozta izgalomra, még olyankor is midőn az intra véná-

san, vagy egyenesen a méh izomzatába adott hypophysis ki-

vonat cserben hagyott. így azután sohasem kényszerültünk 

csillapíthatatlan atoniás vérzés miatt, a műtétet kiterjesztve, 



életmentés céljából supravaginalis amputatio vagy totál extir-

patio végzésére, amint az már nem egy műtővel megesett. 

A tanulságok, amelyeket tapasztalataink alapján nyer-

tünk, a következőkben volnának összefoglalhatók: 

1. A DÜHRSSEN-féle méh-hüvely tamponade ép és még 

ingerelhető izmozat esetén igen erélyes eszköz az atonia le-

küzdésére. Természetesen ott ahol az atonia oka a méhizom-

zat rendellenességében rejlik, ép úgy mint a többi eljárástól, 

ettől sem várhatunk eredményt. Ezek azok az esetek, ame-

lyekben, mint egyetlen gyökeres megoldás, az atoniás méh 

teljes kiirtása jöhetne szóba. 

2. A tamponadtól eredményt csak úgy várhatunk, ha azt 

kellő időben alkalmazzuk és nem akkor midőn már a méh 

izomzat, a nagyfokú vérveszteség folytán, erélyes összehúzó-

dásokra képtelenné vált. 

3. A szövődményeket illetőleg a helyes technika és a 

gondos asepsis azok a tényezők, amelyek a kedvező kimene-

tel alapját képezik. 

4. Egyelőre nem lehet és nem szabad a gyakorló orvost 

egy bevált és begyakorlott eljárástól megfosztani, amig helyette 

valami jobbat és tökéletesebbet nem ajánlhatunk. 

Irodalom: 

GSIPKAY J . : 0 . H. 1924. 41. szám. STOECKEL: Arch. f. 

Gyn. N° 125. LABHARDT: Münch. M. W . N° 24-25. H. KATZ: 

Winer M. W . N° 48. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem sebészeti 

klinikájáról. 

Az epekövek korai műtétjéről 105 operáció 
alapján. 

Irta : Vidakovits Kamill dr. 

egyetemi ny. r. tanár, a klinika igazgatója. 

Ha a sebészetnek térfoglalásait más szakmák területén 

szemügyre vesszük, feltűnik, hogy azokat mindig rövidebb-

hosszabb harcok előzték meg. Rendesen tudományos viták in-

dították meg valamely betegség hovátartozandósága felett a 

küzdelmet, mígnem a therapia mondotta ki az utolsó szót a 

beteg vagy inkább az összes betegek, tehát az emberiség ér-

dekében. Legszembetűnőbben látjuk ezt az appendicitis törté-

netében. Sok időnek kellett elmúlnia, mig therapiája a mai 

megingathatlan alapra helyezkedhetett. Ismerték a peritonitist, 

az ileocoecális tályogot de eredetével csak jóval későbben jöt-

tek tisztába. Emberi gyöngeség, hogy a tett az eszmét nem 

követi mindig a megérdemelt gyorsasággal. Magam is jól em-

lékszem még a nehézségekre, melyekkel a sebésznek meg kel-

lett küzdenie még azután is, hogy az eppendicitis korai mű-

tétjének szükségességét már mindenütt hirdették a sebészek. 

Szokásban volt, hogy a sebész csak a súlyos tályogos esete-

ket és a pritonitises eseteket operálja meg és ettől a meggyöke-

resedett szokástól nehéz volt szabadulni. Ma ezt az állásfogla-

lást már meglehetősen elfelejtették, mert a korai műtét áldásai 

olyan közvetlenek, hogy azokat mindenkinek el kell ismernie. 

A helyzet és az eredmények a korai műtét bevezetésével egy-

szerre megváltoztak, a vakbélgyulladás megszűnt az a rém 

lenni, mely a beteget addig ijesztgette; a magas halálozás pe-

dig egyszerre majdnem nullára süllyedt. Igaz, hogy az appen-

dicitis — legalább ami a therápiáját illeti — megszűnt tudo-

mányos probléma lenni, mert a gyakorló orvos, ha a betegsé-

get felismerte nem tehet jobbat, minthogy azonnali műtétet 

ajánljon betegének, vagy sebészhez utasítja. Végeredményben 

mégis csak az fontos hogy a beteg hamarosan meggyó-

gyuljon, és nem a tudományos okoskodás; marad azért még, 
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különösen a betegség kóroktanát, pathogenesisét illetőleg elég 

kérdés a búvár számára. 

Az epekőbetegséget összehasonlítva az appendicitissel 

közöttük sok rokonvonást találhatunk, melyek a therápiában 

is közösséget követelnek. Mindkettő lehet kellemetlen és nem 

veszélyes, de lehet a legvészthozóbb betegség is. Mindkettő 

lényegében a legfontosabb a fertőzés, mely az intensités leg-

különbözőbb fokait érheti el. A gangraenás cholecystitis, a 

rázóhideggel járó cholangitis egy csöppet sem jobbindulatú 

betegség az appendicitisnél. Csak aki sok műtét alapján meg-

győződött arról, hogy a teljesen csendben, roham nélkül le-

folyó epekőbetegség milyen legsúlyosabb kórbonctani elválto-

zásokat idézhet elő, csak az ismerheti e betegség igazi vesze-

delmes voltát és érezheti azt a nagy felelősséget, mellyel a 

cholelithiasis exspektativ kezelése jár. Ennek megismerése előbb 

utóbb oda kell juttassa a cholelithiasis therapiájának kérdését, 

ahová az appendicitisé is eljutott, vagyis annak inkább sebé-

szinek kell válnia. 

Hogy ez nem egyéni véleményem csak, azt igazolhatom 

a világirodalommal, mely a kérdéssel az utolsó három év alatt 

feltűnően sokat foglalkozik. Mig a háború előtt és azt követő-

leg a cholelithiasis más kérdései foglalkoztatták inkább az 

orvosvilágot addig az utolsó három év irodalma inkább sta-

tisztikai jellegű, mely főleg egy kérdést kiván tisztázni, azt t. i. 

hogy a hosszas kezelés mily mérhetetlen veszedelmet hoz a 

betegre. Száz számra jelentek meg kimutatások a világ min-

den országának intézeteiből, kimutatván azt, hogy egyszerű 

esetekben a műtét nem veszedelmesebb az appendicitis mű-

tétjénél, ellenben komplikált esetekben a halálozás még gyors 

egyszerű beavatkozás mellett is tekintélyesen magas. 

Az exspektativ kezelés mellett az epekőbeteg egy része 

idővel a sebész kezébe kerül, akkor, amidőn a betegnek eset-

leg egy elrontott élete után a gyógyszeres kezelés már csü-

törtököt mondott; átvándorol a sebészhez, mert életveszélyes 

szövődmények léptek fel, melyek miatt a műtét elkerülhetet-

lenné vált. Sajnos az ilyen elgyengült betegek egy része a 

műtétet nem állja már ki. Ezen esetek képezik annak a szemre-

hányásnak az alapját, hogy a sebészi therápia olyan magas 

halálozással jár, mely miatt az appedicitis korai műtétjének 

elvét az epekőbetegre ez idő szerint kiterjeszteni még nem le-



het. Ettől a szemrehányástól a chirurgia nem fog megszaba-

dulni mindaddig, amig az úgynevezett elkésett esetek a se-

bész kimutatását rontani fogják. 

A kérdés fontosságát mi sem igazolja jobban, mint az a 

körülmény, hogy két-három esztendő óta majdnem minden se-

bészi kongressuson főtémaképen szerepel a choleilthiasis se-

bészi therápiája, sőt a németek körkérdés alakjában is foglal-

koztak vele egyik német orvosi szaklapban. A válaszok és a 

tapasztalatok annyira egyöntetűek, hogy a sebészeket nem le-

het elfogultsággal vádolni állásfoglalásukkal, mely sajnos még 

nem részesült abban az elismerésben, amelyet a betegek ér-

dekében megérdemelne. Majd ha általánossá válik az a meg-

győződés, mely szerint egyrészt az egyszerű esetek műtétje 

nem nagyobb beavatkozás az appendicitis műtétjénél, más-

részt, hogy a késői esetek műtétje mennyi veszedelmet rejt 

magában, melyeket a korai műtéttel meg lehet előzni, akkor 

ez a kérdés is ép olyan Colombus-tojása lesz egyszerre, mint 

az appendicitisé lett. Akkor majd az epekövek műtétje is nem 

lesz az a rém, melylyel ma a beteget fenyegetni szokás, mely 

sokszor egy elrontott életnek csak a befejezője, hanem lesz 

ugyanaz az áldásos műtét, mint az appendiektomia. A kérdés 

tisztázása érdekében a Magyar Sebésztársaságnak 1922-iki 

nagygyűlésén vetettem fel már a korai műtét szükségességé-

nek gondolatát, és igyekeztem akkor még csak gyér tapaszta-

latokkal állásfoglalásomat igazolni. Azóta anyagom annyira 

gazdaggá vált, hogy jogosnak tarthatom tapasztalataim köz-

lését. 

Bár az epekőbetegségnek a sebészi therapiával össze 

nem függő egyéb orvoslási eljárásaival nem kívánok foglal-

kozni, egyes kérdéseket mégsem hagyhatok megemlítés nélkül. 

Első sorban meg kell emlékeznem a duodenális szondáról, 

amely utóbbi időben az epekőbetegség therapiájában szintén 

szerepel. Tagadhatatlan, hogy ezen műszer segítségével lehet 

a duodenumba olyan vegyiszereket fecskendezni, amelyek epe-

köveket bizonyos körülmények között megmozgathatnak és a 

bélbe hajthatnak. Tagadhatatlan az is, hogy néha nagy szám-

ban távoznak kövek ezen eljárás segítségével. Vannak azon-

ban az eljárásnak olyan veszedelmes oldalai, amelyek miatt 

ezidőszerint még általános eljárásként nem lehet ajánlani. Az 

eljárás tökéletlen, bizonytalan, csak bizonyos esetekben lehet 



eredményes, és veszedelmes azért, mert az egyszerű esetet 

átalakíthatja komplikálttá. A legnagyobb baj az, hogy előre 

nem lehet megmondani, mely esetben várhatunk tőle ered-

ményt. Bizonyos, hogy a cystisus elzáródásával járó esetek-

ben, hydropsnál, beékelt choloedochuskő eseteiben, nem lehet 

eredményes a használata, pedig épen ezen utóbbiakat szíve-

sen meghagyná a sebész a belgyógyász kezelésében, legalább 

is olyan szivesen mint amilyen örömmel megválik tőlük a bel-

gyógyász a sebész javára. Igazi áldásos kezelési eljárássá ak-

kor válnék, ha épen ezen nehéz és veszedelmes esetekben el 

tudná hajtani a követ. Sajnos épen ezen esetekben' nem vár-

hatunk tőle eredményt, és sajnos ezen esetekben a kő eltávo-

lítása egymagában még csak félmunkát jelent. 

Hallva a kövek nagy számáról, melyeket ezen eljárással 

néha sikerül elhajtani, az a benyomása van a sebésznek, hogy 

a kövek okvetlenül az epehólyagból hajtattak ki. A sebésznek 

ugyanis ritkán van alkalma a choledochusban olyan nagy 

számmal köveket észlelni. Az eljárással tehát a köveket az 

epehólyagból első sorban a choledochusba hajtjuk, de ki nyújt-

hat biztosítékot arról, hogy onnét is minden követ kihajt a 

methodus. Mert ha csak egy is ott marad — mint ahogy az 

epehólyagban is maradhat még vissza kő akár elég is — ak-

kor az egyszerű eset komplikálttá vált, annak minden lehető 

következményével. Még ha minden követ mindenhonnét is ki 

tudna hajtani, akkor sem volna ideális eljárás, mert a beteg 

epehólyagot nem távolítja el. Bizonyos, hogy a már heges falú, 

zsugorodott epehólyagban lévő kövekre az eljárás hatástalan, 

még akkor is, hogy ha a cysticus egyébként nyitott, mert ilyen 

epehólyag összehúzódásokra már képtelen. A zárt empyémára, 

mely tapasztalás szerint teljesen láztalanúl állhat fenn, szintén 

nem lehet hatással. Az eljárás tehát épen a nehéz esetekben 

hatástalan, az egyszerű eseteket pedig átváltoztathatja szövő-

dött esetekké. 

Az újabban divatossá vált iktosan pedig egyenesen ve-

szedelmes eljárás az icterussal járó esetekben, mert a vele járó 

hosszasabb kezelés, ha nem eredményes — és rendesen nem 

az, nem is lehet az — a beteget az elkerülhetetlenné vált mű-

tét szempontjából a legnagyobb veszedelembe sodorja. Erre 

később még vissza kell térnem. 

Az epekövek feloldására, feldarabolására irányuló törek-



vésekkel ezidőszerint nem lehet még komolyan foglalkozni. 

Ennyit a nem sebészi therapiákról. 

Mielőtt a korai epekőoperatió szükségességét saját esete-

immel indokolnám, szükségesnek tartom néhány oly megisme-

rését ezen betegségnek felsorolni, mely általános fontossággal 

bir az epekövek therápiájának elbírálásában. 

Az epekőbetegség sebészei kezelése különösen két igaz-

ság megismerése folytán vált azzá, mely ma egyedül képes 

helyt állani a kritika tüzében. Az egyik az az általánossá vált 

felfogás, hogy a kőbetegség oka helyi és nem a cholesterin-

forgalomban keresendő (ARNOLDO VECCHI). A másik pedig az, 

amelyre főleg amerikai szerzők — ALVAREZ, MAYO, TAYLOR, 

EASTON — figyelmeztettek, hogy t. i. az epekőbetegségnél az 

elváltozás az epehólyag falában keresendő nem pedig az epé-

ben és ezért diaetás kezelésre eo ipso alkalmatlan. A helyes 

therápia természetesen csakis a betegség fejlődésének, kialaku-

lásának, lefolyásának pontos ismeretén épülhet fel. Kétségte-

len, hogy az epekőbetegségben kizárólagosan csakis a sebész 

felelhet meg ennek a feltételnek, mert csak ő van abban a 

helyzetben, hogy minden megoperált esetben megismerhesse a 

kórbonctani elváltozásokat, melyek sokszor teljes tünetmentes-

ség mellett is igen súlyosak lehetnek. A belgyógyász csak fel-

tevésekkel élhet, kezelése mint MOYNIHAN mondja csak látenssé 

teheti a bajt, mikor is senki sem képes megmondani, hogy a 

baj miképen halad előre a szövődmények útján. A kövekről 

közelebbet nem tudunk — sokszor a legfinomabb röntgenlelet 

sem képes erről felvilágosítást adni — de hiszen mint azt ta-

lálóan MAYO mondja nem is a kő a fontos, hanem a kővel 

járó infectió. Ennek fokát, jellegét külső jelekből épen olyan 

kevésbé lehet megítélni, mint ahogyan nem lehet gyógyszeres 

eljárásokkal sem az infectiót kiküszöbölni, vagy újabb roha-

moknak elejét venni. A sebészi autopsiák útján azt a meggyő-

ződést kell nyernünk, hogy a kövekkel együtt zsugorodott epe-

hólyagban meghúzódó fertőzés kizárólagosan csakis mechani-

kai úton, vagyis a kés segítségével küszöbölhető ki a szerve-

zetből. Annál inkább kell ezt a meggyőződést nyernünk, mert 

az elváltozások zöme az epehólyag falóban van. Hogy milyen 

szívóssággal tapad a fertőzés a kőhöz, azt leginkább a typhus-

bacillus-hordozók bizonyítják. FRAENKEL mutatta ki nagyobb 

anyagon, hogy a typhus csak köves hólyagban okoz súlyos 
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elváltozásokat és teszi bacilushordozóvá a beteget. GOOD pedig 

beigazolta, hogy a köves epehólyag eltávolítása után az 

ember megszűnik bacillus-hordozóvá lenni, (a paratyphus-ba-

cillusok jelenlétét azonban nem befolyásolta az epehólyag el-

távolítása). Magam egy beteget veszítettem el, akinek typhusa 

után súlyos genyes cholecystitise és epehólyagkörüli tályogja 

támadt. Az ál landóan lázas beteg annyira le volt már romolva, 

hogy myocarditicus szive nem birta ki a műtéti beavatkozást. 

Különben tapasztalati tény, hogy a typhussal kapcsolatosan az 

epekőbetegség komplikálttá válik, erre KÜTTNER figyelmeztetett 

nyomatékosan. Egy másik esetünk még nagyobb figyelmet ér-

demel. Empyema miatt eltávolított epehólyagban a bacterologiás 

vizsgálat typhusbacillusokat állapított meg. A beteget kikérdez-

vén azt a feleletet kaptuk, hogy sohasem volt typhusa, leg-

alább is nem tud róla. Hogy a bactriologiának igaza volt, iga-

zolta az a körülmény, hogy a beteg ápolónője, a műszereket 

tisztító nővér, valamint a műtétnek egyik assistense a műtét 

után 3—4 héttel typhusban megbetegedtek. 

Eltekintve speciálisan a typhusos fertőzéstől, minden fer-

tőzést illetőleg el kell fogadnunk MOOLTEN szavainak igazát, 

hogy ez — t. i. a fertőzés és nem a kő képezi az epehólyag 

sebészeti kritériumát. 

A fertőzés szerepének megismerése legnagyobb jelentő-

séggel bir a korai műtét szükségességének elbírálásában. A 

kövekhez társuló fertőzés lehet csak helyi, az epehólyagra; an-

nak környezetére, vagy az epeútakra is kiterjedő, lehet azon-

ban sokkal távolabbra ható is. HAGGARD szerint az anatómiai 

elhelyezkedés, a beidegzés és a nyirokútak közössége folytán 

az epehólyag, a máj, az epeútak, a pankreas, és a duodenum 

oly szoros nexusban vannak egymással, hogy közös alapon 

itélendők meg". Ezen rendszer megbetegedésének oka lehet a 

fertőzött epehólyag. Ezen rendszer subacút vagy idült megbe-

tegedése szolgáltatja a kórisme számára nehezen meghatároz-

ható azon eseteket, amikor csak helyi tompa fájdalomról vagy 

általános panaszokról tesz említést a beteg. A panaszok hatá-

rozatlanságából a cholelithiasis és cholecystitis nehezen álla-

pítható meg határozottsággal, ami megint a műtételleneseknek 

od alkalmat arra az ellenvetésre, hogy azért sem lehet a korai 

műtétet ajánlani, mert az epekövek kórismézése sok esetben 

nem könnyű. A sebész meggyőződhetik arról, hogy a gyomor-



táji kellemetlenségek, nyomás érzés, indigestio, étvágytalanság 

stb. mögött akárhányszor epekövek rejtőznek, különösen ak-

kor, hogy ha hyp vagy anaciditassal járnak együtt. Sajnos a 

diagnostika még nem értékeli eléggé a sebészeknek ezen ta-

pasztalatait. Nemrég volt alkalmam ilyen férfibeteget megope-

rálni, kinek belgyógyászati kórisméje hysteriára szólott. A be-

teg mindenáron követelte a műtétet, mely alkalommal kiderült, 

hogy tekintélyes összenövései vannak az epehólyagja körül — 

jeléül a sok előrement rohamnak — és benne mogyorónyi kő. 

Az ilyen esetek bajának igazi okát a kezelő orvos, amennyi-

ben műtétjükről nem szerez tudomást, még kevésbbé annak 

leletéről, soha sem tudja meg; annál kevésbbé, mert a szeme 

elől elkerülnek. Természetesen helyes kórisme nélkül nem 

volna szabad operálni, de vájjon nélkülözhetjük-e ma kétes 

esetekben teljesen a próbalaparotomiát ? Ez helybeli érzéstele-

nítésben végezve veszélyes beavatkozásnak nem mondható. 

FINSTERER, HESSE és mások nagyobb anyag alapján azt állítják, 

és erről minden sebésznek van tapasztalata, hogy kétes ese-

tekben a próbalaparotomia sohasem bizonyul feleslegesnek. 

Mindig vagy duodenális fekélyt, vagy epekövet, vagy pankrea-

titist, vagy appendicitist dérit ki, vagyis tisztázza a helyzetet és 

alkalmat ad mindjárt a gyökeres gyógyításra. De feltéve, hogy 

egyszer igazi hysteriás beteggel volna dolgunk, nem várha-

tunk-e ilyen esetben is a próbalaparotomiától mint hatalmas 

suggesztiv eszköztől kedvező hatást ? Bizonyára igen. Nem egy 

beteget észleltem már, kinek panaszait az appendektomia nem, 

csak a második alkalommal végzett cholecystektomia szüntette 

meg. KEHR kimutatásából tudjuk, hogy 2000 epekőműtét közül 

200 esetben — tehát 10 °/o-ban — duodenális fekély is volt 

jelen. Nekünk is több esetben volt alkalmunk — a kórisme 

bizonytalansága esetén mind a két műtétet egyszerre végezni. 

A sebésznek ezen tapasztalatait a gyakorló orvosnak jobban 

kellene megszívlelnie és általános gyomortáji panaszok esetén 

többször epekőre gondolni. Igaz, hogy ezeknek egy része ma 

már Röntgenvizsgálat segítségével tisztázható, egy másik részük 

azonban csakis a próbalaparotomia útján lesz biztosan fel-

ismerhető. 

A fertőzés és annak következményei döntő befolyással 

birnak a beteg további sorsára. Hosszas fennállása főleg a 

parenchymás szerveken okoz olyan elváltozásokat, amelyek 
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különösen akkor, mikor a sebészi beavatkozás elkerülhetet-

lenné válik a legnagyobb veszedelmet jelentik a betegre. Ha 

tapasztalt epe- és májsebészeknek ez irányban szerzett tapasz-

talatait tekintetbe vesszük, úgy a következő elváltozásokról kell 

megemlékeznem. Nephritis, glycosuriáról tesz említést MOYNIHAN. 

A legtöbb szerző a májban igen korán észlelhető elváltozáso-

kat emlit, különösen amerikai szerzők foglalkoztak e kérdéssel, 

igy MAYO azt állítja, hogy minden cholecystistisnél hepatitist is 

lehet kimutatni, DEAVER a MAYO-klinika nagy anyagán szerzett 

tapasztalatai alapján arra a meggyőződésre jut, hogy a kőbe-

tegségnél a máj megbetegedése az elsődleges: az infectio sze-

rinte a vena portae utján a máj közvetitésével jut az epehó-

lyagba. TIETZE és WINKLER 50 esetben a májból vett szövet-

darabon kimutathatták annak kisebb-nagyobb fokú elváltozá-

sait. Ezen elváltozások a máj teljes tönkremeneteléig fokozód-

hatnak, aminőt choledochuskő mellett észlelhetünk 

Hasonlóképen szenvednek a sziv és vese parenchymája 

elváltozást, főleg a baj hosszabb fennállása mellett. Ez a szervi 

elváltozás — a sziv és vese részéről — sok késői eset halá-

los kimenetelének az oka, amikor magasabb korban fellépett 

komplikációk sebészi beavatkozást követelnek. 

A legsúlyosabb szövődmények egyike a máj parenchy-

májának tönkremenetele egyrészt az infectio, másrészt az epe-

pangás, vagy mindkettőnek együttes hatására. Az icterus és a 

cholangitis a legrövidebb idő alatt tehetik tönkre a máj állomá-

nyát. Sajnos azt kell eseteim átvizsgálásánál megállapítanom, 

hogy az epekő mellett fellépő icterust nem méltányolják eléggé 

a gyakorló orvosok. Eseteim közt vannak, 3—4 hétig, sőt há-

rom hónapig kezelt icterusos esetek, sőt olyanok is, akiknek 

icterusok mellett rázóhidegük is volt. Hogy ezek a legkisebb 

beavatkozást sem tűrték el, azon igazán nem lehet csodál-

kozni. Haláluk oka májinsufficientia, cholaemiás vérzés, myo-

carditis,• atrophia hepatis flava, a legritkábban peritonitis. Ezen 

betegek nagy fokban lecsökkent ellentállását mutatja a még 

helyi érzéstelenítésben is végzett műtét utáni gyors felszökke-

nése a pulsus-számnak. Egyébként azt látjuk ezen betegeknél, 

hogy néha hirtelenül, máskor csak néhány nap alatt somno-

lensekké válnak, majd mély comába esnek, és körülbelül egy 

hét alatt elpusztulnak. Néha anuria lép fel náluk, vagy leg-

alább is oliguria, néha glycosuria. Az epe pedig vagy alig 
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nyeri vissza szinét, vagy mindvégig feltűnő kevés marad. Két-

ségtelen, hogy ezen esetekben a szervezetnek súlyos intoxica-

tiojával van dolgunk, melynek okát különbözőképen magyaráz-

zák. így HEYD azt hiszi, hogy a pancreas valamely fermentje 

a mérgező, a somnolenciát és comát a vér „alkalose '-ia idézné 

elő; a máj functió gyors sérülése pedig vasomotoriás collapsus 

von maga után, aminőt szintén műtét útján lehet észlelni. Ezen 

betegeknek az icterus részéről fenyegető veszélyére HABERLAND 

kísérletei vetnek némi világosságot. Ezek igazolják, hogy egész-

séges állatok az ikterust 3 hétg jól tűrik azután gyorsan elpusz-

tulnak intoxicatio tünetei között: májcirrhosis, szivgyengeség, 

ascites mellett. A nem egészséges állatok az icterust rosszúl 

tűrték. Emberre vonatkoztatva ezen kísérletek eredményét azt 

a következtetést kell levonnunk, hogy az epekőbetegségben 

beteggé vált szervezet icterusát nem szabad bizonytalan re-

ményben sokáig kezelni, különösen nem, ha láz is társult 

hozzá — cholangitis! 

Egy másik része a betegeknek az icterus, illetve a máj 

degenerációjának egy másik következményében pusztul el : 

cholaemiás vérzésben. Mi két esetben észleltünk ilyen halálos 

kimenetelű vérzést, egyszer az epehólyag ágyából, másodszor 

gyomorvérzés alakjában. Mindkét beteg hetekig állott — 4 il-

letve 7 hétig — icterusóval kezelés alatt. Calcium, normál-ló-

serum, a lép röntgenezése gelatin előzetes adagolása nem ál-

lította meg a vérzést. Általában véve tudjuk, hogy ez a vérzés 

meglehetősen szeszélyes; sokszor kifejezett icterus mellett is 

rendes a vér alvadékonysóga. SZ1T0WSZK1 — orosz sebész — 

mutatott reá kísérleteivel ennek okára. Ezek szerint nem az 

icterus mint olyan, hanem a vele járó májsérülés oka a chola-

emiás vérzésnek, illetve a vér csökkent alvadás képességének. 

A májsérülés pedig, mint ahogy arra reámutattam, kifejlődik az 

epekőbetegség alatt, és különösen gyorsan akkor, ha az ikte-

rushoz cgolangitis társul, vagyis az epe fertőzöttség© mellett. 

Kísérletileg SZITOWSZKY az artéria hepatica lekötésével idézte 

elő a májsérülést; ilyenkor kapta a legsúlyosabb vérzéseket, 

illetve igen alacsony alvadási coefficienst. A kísérletnek em-

berre levonható tanulsága rendkívül fontosnak látszik. 

Ezen betegeknek műtét utáni halóla a sebész kimutatását 

terheli, és nem egyszer hallottam azt a szemrehányást, hogy 

miért operáltam meg a beteget? Ezen naiv szemrehányásra 



csak azt lehet válaszolni, ha a sebész mindig előre tudná, 

hogy melyik betege nem birja ki a műtétet, akkor ahhoz nem 

nyúlna. Ám ezen szerencsétleneknek a sorsa műtét nélkül is 

meg van pecsételve, műtéttel egy részük tapasztalás szerint 

mégis csak meggyógyul még; vájjon melyik sebész nem kisé-

relné meg a még reményt nyújtó esetekben a műtétet? De 

nincs is joga megtagadni a műtétet betegétől, sőt kötelessége 

a beteg hozzátartozóit a helyzetről felvilágosítva a műtétet sür-

getni. Sajnos olyan kritériumunk nincsen, amely biztosan jelezné, 

hogy meddig ajánljuk még a műtétet. JUDD szerint a zöld ic-

terrussal és bőralatti vérzésekkel biró beteget nem kellene már 

operálni. Mindenesetre ha valahol, úgy itt kell a műtéti ve-

szélyeket a legkisebb fokra leszállítani: a legkisebb beavatko-

zást választani és lehetőleg helybeli érzéstelenítésben operálni. 

Mindkét feltétel igen nehezen teljesíthető, mert rendesen idősebb 

egyénekről van szó, akiknél a legsúlyosabb kórbonctani leletre 

akadunk, tehát technikailag nehezen megoldhatók. Másrészt a 

helybeli érzéstelenítés alkalmazása a kiterjedt összenövések 

miatt is nagy nehézségekbe ütközik. HARRISON — amerikai — 

azt állítja, hogy a kéjgázzal végzett bódítást jobban tűrik a 

májinsufficienciában szenvedők, mint az aether vagy chloro-

formmal való altatást ez a helybeli érzéstelenítéssel kombi-

nálva az eredményeket lényegesen megjavította. A beavatko-

zás nagyságának csökkentésére ajánlott kétüléses műtétet, nem 

tartom szerencsés gondolatnak, egyrészt azért, mert újból ki-

teszi a beteget egy még súlyosabb műtétnek, másrészt azért 

sem, mert a műtét megrövidítésére szolgáló benthagyása az 

epehólyagnak nem bir av\al a nagy fontossággal, amelyet neki 

itt tulajdonítani lehetne. Tapasztalásból állithatom, hogy az epe-

hólyag kivétele még sohasem okozott számbavehető technikai 

nehézséget, ami időmegtakaritás szempontjából latba esett 

volna. Cholecystektomia nélkül szövődött esetekben alig le-

het a choledochust becsületesen szabaddá tenni, ez pedig a 

benne lévő kő eltávolítása céljából igen fontos, ami nélkül a 

műtét csak félműtét. A kő eltávolítása nélkül szóba jövő segitő 

műtétek (choledocho-duodenostomia stb.) igen nehezek lehet-

nek, és nem közömbösek, mert ezen betegeknél a bélvarrás 

nem megbízható. 

Ezek előrebocsátása után legyen szabad eseteim részle-

tezésére reátérnem. Az első kérdés melyre feleletet akarok 
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adni az, vájjon a klinikai tünetekből lehet-e következtetni az 

eset kórbonctani elváltozásaira? Ez azért igen fontos kérdés, 

mert ha az eseteknek csak kis számában is a feleletadás le-

hetetlen, akkor be kell ismernünk, hogy a nem sebészi therá-

pia mellett olyan szövődmények fejlődhetnek ki, melyek a 

beteget előbb-utóbb komolyan veszélyeztetik. Ezzel a kérdéssel 

már egy izben foglalkoztam a Magyar Sebésztársaság 1922-iki 

nagygyűlésén. Az azóta szerzett tapasztalataim mindenképen 

megerősítették akkori állításaimat, róluk a következőkben kívá-

nok beszámolni. 

Tapasztalati tény, hogy néha minden előzetes betegeske-

dés nélkül az első rohamban végzett műtét alkalmával is már 

súlyos elváltozásokat lehet találni. A következő összefoglalás-

ban azon esetek szerepelnek, amelyekben a beteg betegségét 

legfeljebb két hét óta fennálónak mondotta és melyekben már 

súlyos leletre akadtunk. 

1) 16, sz. eset: 38 éves nő, első rohama két nap előtt volt. Lelet: Hydrops 
ves. felleae, diphtheritikus nyálkahártya, a hólyagban sok kő, a hólyag 
körül tekintélyes összenövések. 

2) 82. sz. eset. 56 éves nő. 5 nap óta beteg, icterus, magas láz. Lelet: empy-
ema, tályog az epehólyagon kivül, sok kő az epehólyagban és chole-
dochusban. 

3) 18, sz. eset. 32 éves nő. 6 nap óta beteg. Lelet: összenövések az epe-
hólyag körül, hydrops v. f., 15 kő az epehólyagban, 

4) 40. sz. eset. 23 éves nő, 8 nap óta beteg. Icterus, magas láz. Lelet: nagy 
pancreas, 8 kő az epehólyagban. 

5) 22. sz. eset. 45 éves nő, 2 hét óta beteg. Lelet: ökölnyi, hydropsos epe-
hólyag, vastag fallal, körülötte összenövések. 

6) 71. sz. eset. 38 éves nő, 2 hét óta beteg. Lelet: diónyi, genyes epehólyag 
áttöréses tályoggal a máj felé. Sok choledochuskő. 

Tehát majdnem 6 °/o-ban olyan leletre akadunk a beteg-

ség legelején végzett műtét alkalmával is aminőre nem számí-

tottunk, köztük vannak olyan súlyos elváltozások is aminőket 

rendesen a betegségnek csak hosszú fennállása után észlel-

hetünk. 

Az ezen esetekből vonható igen fontos tanulságot kiegé-

szítik a halálos kimenetelű esetek. 

105 esetünk közül meghalt 11, ami 10-nél valamivel ma-

gasabb %-számnak felel meg. Ezen mortalitás — halálozási 

arányszámával, — megfelel a legtöbb klinika kimutatásának. Ter-

mészetesen már itt is hangsúlyoznom kell, hogy ez a szám az 

esetek összeségére vonatkozik. Ha igy vesszük, úgy tényleg 

magasnak kell mondanunk. Mint puszta szám nem fedi az 
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igazságnak azt a tételét, amely azonnal szembe ötlik, amint 

az eseteket elkülönítjük egyszerű és elkésett, súlyos esetekre. 

Epen ez a különválasztása az eseteknek az, ami a korai mű-

tét szükségességének elismeréséhez vezet. Eseteink a követ-

kezők : 

1. 38 éves nőbeteg, 4 év óta typusos rohamai. A műtétet megelőzőleg typ-
hust szerzett, melyből meggyógyult. Két heti láztalan állapot után új-
ból lázas lett, közben rázóhideg rohamokkal, remittáló typussal. Azóta 
állapota állandóan romlik, sokat hányik, állandóan kezelés alatt van. 
A műtét előtt pulsusa 108, kishullámú, a beteg nagyon legyengült. 

Műtét: prof, Vidakovits. Lelet: heges összenövések a porckemény képletre 
összezsugorodott epehólyag körül, mely első pillanatra carcinoma be-
nyomását teszi. Tályog az epehólyagon kivül, mely sok követ tartal-
maz. Kövek az epehólyagban és choledochusban. Cholecystektomia, 
choledochusdrainage. 

Igen nehéz műtét, tartama : 1 óra 20 perc. A beteg szívgyengeség tünetei 
között 20 órával a műtét után meghal. 

2. eset. 45 éves elhízott nőbeteg, egy éve vannak rohamai. Icterusa, lázai 
nem voltak. Normális hőmérséklet mellett pulsusa 120. Hat napig elő-
készítve a műtétre, 

Műtét: prof. Vidakovits. A kövér beteg mája nem húzható elő, ami a mű-
tét kivitelét nagyon megnehezíti. Lelet: az epehólyag genyes, epétől 
alig festenyzett folyadékot tartalmaz. Nagyfokú összenövések miatt a 
tájékozódás rendkívül nehéz, ennek következménye, hogy a ductus 
cholodochus megsérül, ami annak összevarrását draincső felett teszi 
szükségessé. Ez meghosszabbitotta a műtét idejét, tartama: 1 óra 35 perc. 

A beteg a műtét utáni negyedik napon szívgyengeség tünetei között meghalt. 
Sectio nem történt, a klinikai tünetek alapján a peritonitist teljes bi-
zonysággal ki lehet zárni. 

3. eset. 58 éves nőbeteg. 12 éve szenved epekőrohamokban ; egy év előtt 

icterusa volt. A műtét előtt is kisfokú icterus, pulsusa 96 és 106 között. 
Műtét: prof. Vidakovits. Kicsiny, zsugorodott epehólyag, benne sok kő. Ne-

héz műtét. Megnyitása után a hepaticusból nagy mennyiségű kender-
magnyi kő ürül. Cholecistektomia, hepaticusdrainage. A műtét tar-
tama 1 óra 5 perc. 

A beteg a műtét utáni 14. napon általános gyengeség tünetei között meghal. 
Sectio. a hashártya ép. Súlyos arteriosclerosis (art. coronar), myocardi-
tis, renes arteriosclerotici. 

4. eset. 53 éves elhízott nőbeteg. 11 éve szenved epekő rohamokban ; felvé-

tele előtt 4 nappal kirázta a hideg, azóta sárgasága van, mely napról-
napra fokozódik. Hasa puffadt, mindenütt érzékeny, mindent kihány 
(ileus). 

Műtét: Tomasovszky. L. dr. A hasüregben nagymennyiségű epés folyadék. 
Az epehólyag összenövések közé beágyazva, környezete fibrinlepedé-
ket mutat.' Maga az epehólyag ökölnyi, nyele megcsavarodott, tele kö-
vekkel. A Douglasban is sok epés exsudatum. Cholecystektomia, ap-
pendectomia. 

A műtét tartama 1 óra 45 perc (éjjeli műtét). A beteg 24 órával a műtét 
után meghal. Sectio : Atrophia hepatis flava, kövek a papillaban. Pen-
tonitis biliaris. Degeneratio cordis. Aortitis syphilitica. Polisarcia. 

5. eset. 29 éves nőbeteg. Négy hónapja vannak rohamai. 8 nap óta icteru-
sos, több köve távozott természetes úton. azóta sargasága enyhült. 
Közben 40 fokos láza is volt. Műtét előtt pulsusa 130, nagyfokú icte-
rus, láza 39 felett. Hasa puffadt érzékeny. 

16* 
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Műtét. Kenessey A. dr. Nagyfokú összenövések az epehólyag körül, újjnyi 
vastag choledochus, benne sok kő tapintható, ép úgy a hepaticusban 
is. A papilla nem átjárható. Tályog az epehólyag és a máj között (át-
törés). Cholecystektomia, hepaticusdrainage. A műtét tartama 2 óra 
10 perc. 

A beteg a műtét után 20 órával meghal, Sectio nem történt. 

6. eset. 26 éves nőbeteg. Egy éve beteg, egy hét óta van icterusa. Műtét 
előtt láztalan, érverése ennek dacára 106—120 között. 

Műtét: prof. Vidakovits. Kicsi, zsugorodott epehólyag, tömött pancreas. Ne-
hezen kiszabadítható tág cysticus és choledochus, benne kövek. Cys-
tektomia, choledochusdrainage. 

A műtét tartama 1 óra 2 perc. A beteg a műtét utáni 3. napon meghal 
pneumoniában. Sectio nem történhetett. 

7. eset. 38 éves nőbeteg. Első rohama a műtét előtt 7 héttel. 3 nap óta nin-
csen széke, azóta icteris. 

Műtét: Kenessey dr. Nagy, összenövésekbe ágyazott epehólyag, benne sok 
kő. Hüvelykújjnyi choledochus. A papilla nem járható ót. Gholecystek-
tomia, choledocho-duodenestomia. 

A műtét tartama 1 óra 55 perc. A beteg a műtét után két és fél napra meg-
hal. Sectio. Peritonitis univ. Icterus mechanicus máj. Grad. Tbc. dis-
seminata apic. utriusque. A májban diónyi göbök, amelyeket sajnos, 
szövettanilag nem vizsgáltak meg. 

8. eset. 54 éves férfi. 5 éve beteg. 4 év előtt icterusa volt, mely 24 kő távo-
zása után megszűnt. 

Műtét: Vidakovits prof. Heges falú, zsugorodott epehólyag, összenövésekbe 
beágyazva. A nagy epeutakban kő nem tapintható. Összenövések a 
duodenummal, melyek a nagy epeutak szabaddátételét nagyon meg-
nehezítik, ezekben kő nem mutatható ki. Cholecystektomia. A műtét 
tartama 57 perc. 

A betegen peritonitis tünetei lépnek fel, ezért újbóli laparotomia, mely utón 
collapsusban meghal. Sectio nem történt. Peritonitis. 

9. eset. 56 éves nőbeteg. 5 nap óta nagy fájdalmai vannak magas láz és 
sárgasággal. Érverése a műtét előtt 108, hőmérséke 38'8 fok. 

Műtét: Vidakovits prof. Heges epehólyag, heges környezetbe ágyazva. Tályog 
tele kövekkel az epehólyagon kivül. Tályog az epehólyag fundusónak 
falóban. Tág choledochus benne sok kő. A műtét tartama 1 óra 20 perc. 

A műtét utáni 4. napon somnolens lesz, majd mély comóba esik és bár a 
hatodik napon is érverése még 90 és 96 között van, a 8. napon meg-
hal teljes eszméletlenség mellett. Sectio nem történt. 

10. eset. 58 éves nőbeteg. 2 hónapja beteg. 7 hete icterussal állandóan ke-
zelésben. Sokat hányt ezen idő alatt. Icterus gravis. 

Műtét: Vidakovits prof, Kövér hasfal, a máj nem emelhető elő. Összenövé-
sek az ökölnyi epehólyag körül, mely zavaros hydropsos folyadék 
mellett csak aljóban tartalmaz besűrűsödött epét. Sok kő az epehó-
lyagban. A nagy epeutakat az összenövések miatt alig lehet szabaddá 
tenni. Cholecystektomia. Az epehólyag ágyából altg csillapítható vér-
zés indul meg. A műtét befejezetlen marad, a choledochust annyira 
nem lehetett szabaddá tenni, hogy legalább felhasíthattuk volna. A 
vérzés a műtét befejezését követelte. Infusió. A műtét tartama 1 óra 
50 perc. 

A beteg 2 órával a műtét utón meghal. Sectio nem történt. 

11. eset. 52 éves nőbeteg. 4 éve vannak rohamai. 4 hét óta hidegrázás mel-
lett mindinkább fokozódó icterusa. Icterus gravis. Érverése 120, hő-
mérséke 39'2. 

Műtét: Vidakovits prof. Nagyfokú összenövések az epehólyag körül, ezek-



ben a gyomor és az epehólyag között tojásnyi tályog, mely a hepa-
ticussal közlekedik és köveket tartalmaz. Tág choledochus, benne 
sok kő. 2 drb. kő a pancreas fejecsében — a papillában — be-
ágyazva. Ezeket reámetszéssel távolítjuk el. Fehér epe. Cholecystek-
tomia, choledochusdrainage. A műtét tartama 1 óra 25 perc. A beteg 
teljesen puha has mellett, bőségesen véreset hányva a műtét utáni 4. 
napon meghal. Sectio nem történt. 

Ezek volnának halálos kimenetelű eseteink kórtörténetei, 

a kérdéshez tartozó legfontosabb momentumoknak vázlatos fel-

emlitésével. Minő tanulsággal szolgálnak az esetek? Lássuk 

egyenkint a halálokot és az azt előidéző vagy siettető körülmé-

nyeket. 

Az első esetben a halál oka a typhus után fellépett genyes 

cholecystitis, illetve annak következményeiben keresendő. Ha 

epekövei nincsenek, vagy ha azokat idejében megoperáltatta 

volna, typhusát következmények nélkül állotta volna ki. Vég-

eredményben a hosszú fertőzés okozta myokardytise ölte meg, 

mely viszont következménye volt az epeköveihez társult fer-

tőzésnek. 

A második esetben elhizott, rövidnyakú szintén negyven 

éven felüli beteget ért a végzete. A súlyos elváltozások miatt 

a műtét — chledochussérülés — egy óránál tovább tartott. A 

halál oka myodegeneratio cordis. 

A harmadik 58 éves beteget súlyos arterisclerosisa és 

hosszú betegsége alatt kifejlődött rossz szive ölte meg. 

A negyedik betegnél biliaris peritonitis és hepatitis acuta 

— athrophia flava —v mint köveinek következménye vált ha-

lálának okává, mely már a műtét előtt is fennállott. 

A negyedik betegnek, bár még csak 29 éves már a mű-

tét előtt 130-as érverése van, igaz, hogy már 12 napja magas 

láza és icterusa is van. Cholangitis. Az anatómiai lelet miatt 

a műtét tartalma 2 óra 10 perci Halálának oka peritonitis. 

A hatodik esetben a halál oka pneumonia, 26 éves be-

tegnél. A három hetes icterus bizonyosan hozzájárult ennek 

kifejlődéséhez. A nehéz viszonyok miatt a műtét tartama itt 

Is 1 óra 2 perc. 

A hetedik esetben 38 éves nőbeteg icterus gravisa okozta 

a két órás műtétet. A halál oka peritonitis. 

A 8. esetben 53 éves férfiről van szó, akinek hosszú be-

tegsége alatt fejlődött összenövései nehezítették meg a műtétet, 

de halálának igazi oka peritonitis, mely a genyes epehólyag-

ból indult ki, 
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A 9 eset 56 éves nőbetegre vonatkozik, kinek magas láza 

és icterusa tette a műtétet szükségessé. Somnolencia majd mély 

coma mellett halt meg a műtét utáni 8. napon. Peritonitise nem 

volt. A halál oka intoxicatio — valószínűleg a májból kiinduló, 

alkalose, acidosis? — annyi bizonyos, hogy diabetese nem volt. 

A 10. esetben 58 éves nőbeteg 7 hetes icterussal került 

ad exitum. 1 óra 50 perces műtét, igen nehéz viszonyok. A 

halál oka cholaemiás vérzés. 

A 11. eset. 52 éves 4 hetes súlyos icterussal és rázó hi-

deggel került műtétre, melynek tartama 1 óra 25 perc. Fehér 

epe, tehát teljesen elpusztult máj. Halálának oka cholaemiás 

gyomorvérzés. 

Ezen esetek tanulsága tehát a következőkben foglaható 

össze: 

1) a hosszas betegség súlyos kórbonctani elváltozásokat 

teremt, melyek a műtét tartalmát tetemesen meghosszabbítják, 

és mivel majdnem mindig fertőzést is rejtenek magukban, peri-

tonitis vagy általános fertőzés veszélyét is felidézhetik. 

2) a negyven éven felüli betegek rosszúl tűrik a beavat-

kozást, a hosszabb műtét és narkosis ezekre kiválóan vesze-

delmes. 

3) a hosszas betegség alatt a szervezet parenchymás szervei 

súlyos elváltozásokat szenvednek, különösen a szív és a máj. 

4) legveszedelmesebb szövődmény az icterus, illetve az 

icterus és magas láz, vagyis a cholangiiis. Ezen szövődmény 

mellett észlelhetők a májinsufficienciából származó intoxicatiók 

és cholaemiás vérzések, súlyos myodegeneratio cordis stb. 

mint halálok. Ezen veszély napról-napra nő és megtilt minden 

bizonytalan belső kezelést. 

A halálokot tehát a következő táblázatban foglalhatjuk 

össze: 

1. myodegeneratio cordis, 

2. zsiros sziv, 

3. aretriosclerosis, 

4. peritonitis biliaris. 

5. 3 esetebn peritonitis, 

6. pneumonía, 

7. májfunctionális zavar: cholaemiás vérzés két esetben 

és coma egy esetben. 

A halál oka csak három esetben volt peritonitis, amit 
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azonban nem kell olyan nagy csodálattal fogadnunk, mert hi-

szen akárhányszor már az epehólyagon kivül találtunk tályo-

got, vagy maga az epe volt súlyosan fertőzött cholangitis. Túl-

zás nélkül állithatjuk, hogy ha a betegek korábban kerültek 

volna műtétre nagy valószínűséggel elkerülhették volna a vég-

zetes kimenetelt. Ezt azért állithatjuk, mert a 105 beteg közül 

94 simán gyógyult meg, közöttük magas korúak is és súlyos 

elváltozással bírók is. 

Végeredményben azt állapithatjuk meg, hogy korán, ide-

jében megoperálva egy beteget sem vesztettünk el; a halálos 

kimenetelűek mind úgynevezett késői esetek voltak. A kimuta-

tás tehát ugyanazt igazolja, amit a korai műtét az appendici-

tisre bebizonyított. 

Hogy kimutatásunk épenséggel nem külömbözik más in-

tézetek kimutatásától, annak beigazolására legyen szabad né-

hány sebésznek statisztikáját a miénk mellé állítani. 

Sherren — angol — 23 icterusos betege közül meghalt 9 = 28 százalék. 

Brentano — Am Úrban, Berlin. — 289 eset 13'2 százalék halálozással. 

Fedoroff — Szt. Pétervár. — 20 év alatt 255 eset, 12 százalék összmortali-

tással, köztük 15 százalék cholaemiás vérzésben pusztult el. 

Bűnnel — California — egyszerű esetekben a mortalitása 1 százalék alatt, 

a késői esetekben 20 százalék felett. 

Ribas, Ribas — spanyol — komplikált esetekben 30 százalék feletti morta-

litást észlelt. 

Gessner — New-Orleans — egyszerű esetekben a mortalitas 0'5 alatt van. 

Tanner — Guys Hospitál, London — komplikált esetekben 54 százalék 

halálozás. 

Colmers — német. — negyven év alatt 2 százalék, a felett 10'6 százalék 

mortalitás. 

Busch — Szt. Pétervár — 132 műtét 24'5 százalék halálozással. 

Wilenszky — New-York — 50 éven felüli férfiak 45 százalékban ugyanilyen 

korú nők 18 százalékban halnak meg. 

Völcker — Halle a. d. Saale — az első szakban O'O százalékban, a máso-

dikban 13 százalék, a harmadikban 50 százalék mortalitas. 

Zoepffel — német — az első szakban 0 százalék, a legsúlyosabb esetekben 
59 százalék mortalitás. 

Borghi — olasz — nagy gyűjtő statisztika: a komplikált eseteket összefog-
lalva 27'8 százalék halálozás. 

Biebl — Kiel — 10 év alatt 512 eset. Első stadiumban 0'8 százalék, a má-
sodikban choledochuskő okozta elzáródásnál 50 százalék, cholangitis-
nél 70 százalék halálozás. 

Ali Krogius — Helsingfors — 167 eset. Nem icterusos esetekben 2'6 szá-
zalék, nehéz esetekben 24 százalék halálozás. 

Galvini — Milano — 12 év alatt 119 eset. komplikált esetekben 33'3 száza-
lék halálozás. 

íme a világ minden országainak sebészeitől kimutatások, 

melyek mind egyet igazolnak és pedig azt, hogy egyszerű ese-
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tekben a műtét nem, vagy alig követel áldozatokat, mig a ké-

sői esetek után ijesztően magas a halálozás. Azt hiszem ebből 

csak egy következtetést lehet levonni a betegek érdekében, azt, 

hogy korán operáltassuk az epekőbeteget. 

Következtetéseim nem volnának tökéletesek, hogy ha né-

hány szóval itt is nem foglalkoznék a korai műtét ellen fel-

hozni szokásos ellenvetéseket. Ezek a következők: 

1. Azt állítják, hogy azért nem lehet mindig a korai mű-

tétet ajánlani, mert az epekövek kórismézése sokszor nehéz-

ségekbe ütközik. Kórisme hiján pedig nem lehet a műtétet 

ajánlani. Erre a kérdésre már megfeleltem. A próbalaparoto-

mia azonnal tisztázza a helyzetet, ma már teljesen veszélytelen 

és sohasem felesleges, kétes esetekben. 

2. Azt vetik a műtétnek szemére, hogy a vele járó halá-

lozás még mindig tülmagas! Erre az ellenvetésre úgy a ma-

gam mint a fent közölt kimutatások megadják a választ. Ha 

valaki több egyszerű epekőműtétet végignéz, okvetlenül azt a 

benyomást kell szereznie, hogy ez a műtét alig jelent nagyobb 

beavatkozást az appendicitis műtétjénél. De épen úgy meg-

győződhetik a késői eseteknek műtétjeinek megszemlélésénél 

arról is, hogy micsoda nehézségekkel kell a sebésznek ezek-

nél megküzdenie és micsoda veszedelembe döntötte a beteget 

a hosszas belső kezelés. Ám fordítsuk meg a helyzetet és 

képzeljük el, hogy a sebész csak egyszerű eseteket operálna, 

a belgyógyásznak pedig vállalnia kellene a nehéz komplikált 

eseteket; vájjon, hogy festene ez esetben a belgyógyász és 

hogyan a sebész kimutatása? Itt alig volna halálozás, amott 

pedig igen magas számban szerepelnének a halálos kimene-

telű esetek. Vagyis azt kellene mondanunk, hogy a sebészi 

kezelés nem jár mortalitással, mignem a belső kezelés ime 

milyen veszedelmes és a betegeket a belső kezeléssel lehetne 

ijesztgetni, ahogyan ma a műtéttel szokás rémítgetni a beteget. 

A sebésznek ez a jó statisztikája pedig el volna érhető és el lesz 

érve abban a pillanatban, amidőn minden esetet korán meg-

operálhatna. Ez csak a gyakorló orvosokkal való együttműkö-

déssel lesz elérhető, mert a betegek epeköves panaszaikkal 

nem a sebészt keresik fel, hanem első sorban a belgyógyászt, 

nem utolsó okból azért is, mert ismerve betegségét fél a mű-

téttől, amelyről annyi rosszat hall. Ha korán volna minden 

eset megoperálható, alig volna késői eset és a műtét még a 
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kevésbbé gyakorlott sebész kezében is kifogástalan eredmé-

nyeket adna. 

3. Ez voltaképen a harmadik ellenvetés, hogy t. i. ma az 

epekőműtétek technikailag még olyan komplikáltak, hogy csak 

igen gyakorlott speciálistának szabad csak nehezebbnek Ígér-

kező esetnek nekimerészkednie. Ez igaz is, de ha mint egy-

szerű, komplikáció-nélküli eset lesz lehetőleg mindegyik meg-

operálható, akkor ez az ellenvetés el fogja veszteni jogosult-

ságát. Ugyanez volt a helyzet az appendicitissel is. 20 év előtt 

csak a legsúlyosabb esetek kerültek műtétre, magam is láttam 

kiváló sebészt egy óráig is elkinlódni a féregnyúlvány kivéte-

lével annélkül, hogy azt teljesen el tudta volna távolítani. Ez 

megszűnt, ma az appendicitis műtétje pár perces műtét, mely 

kivéve a még mindig városban is előforduló elkésett eseteket, 

nagy számban halálozás nélkül végezhető. Ezt ma mindenki 

a laikus is természetesnek találja. Sajnos az epekövekkel ezt 

még nem értük el. Ma is még sok az olyan eset, melyet néha 

egyáltalában nem lehet megoldani, ezek természetesen nagy 

halálozással járnak is. Ezeknek legnagyobb részt ép ugy kel-

lene eltünniök, mint ahogy eltűntek a régi, összenövéseket és 

ezek között tályogokat mutató appendicitises esetek is. 

4. Leginkább helytálló még a negyedik ellenvetés, mely 

szerint az epekőbetegséget nem lehet teljesen és mindenben 

az appendicitishez hasonlitani, mert veszélyei nem olyan im-

minensek, nem olyan közvetlenek. Ez igaz, ezt aláírja minden 

sebész is. Nem is történik itt olyan mulasztás, aminő az az 

appendicitisnél előfordulhat, ahol t. i. már néhány órai várás 

végzetes lehet a betegre. Ez mindenesetre az epeköves beteg-

nél ritkábban fordul elő, bár tekintve az appendicitis rendkí-

vüli gyakoriságát, és azt a körülményt, hogy rengeteg sok ap-

pendicitises beteg abban a hitben, hogy csak gyomorrontása 

van, fel sem keresi az orvost, mig a másik oldalon a perforá-

ciós eset mégis csak ritkább, azt kell gondolnunk, hogy abso-

lut értelemben véve az epekőbetegeknek komoly szövődmé-

nyei nem is sokkal ritkábbak. Annál gyakoriabbak azonban 

azon komoly veszedelmek, melyeket idővel csak a kisebb 

része az epekőbetegeknek kerülhet el, és amelyek magasabb 

korban 40 és 60 év között ma is még rengeteg áldozatot kö-

vetelnek. Ha a májnak, a szívnek, a vesének idővel bekövet-

kező elváltozásait tekintjük, ha a pancreatitiseket, melyek az 



epekőbetegségnek imminens veszedelmű következményei, ha a 

súlyos, a halálos kimenetelű gangraenás cholecvstistiseket te-

kintjük, ha a perforációval járó eseteket az icterus és cholangi-

tishez társuló életveszelmeket, a typhus utáni súlyos szövőd-

ményeket, a májtályogot, az idővel rákosán elfajuló epehólya-

got, a hepatitis, atrophia hepatis flavát, a májcirrhosist és 

még egyéb súlyos elváltozásokat és szövődményeket tekintetbe 

vesszük, azt hiszem nem vagyunk jogosultak az epekőbeteg-

séget az appendicitisnél kevésbé veszedelmes betegségnek mi-

nősíteni. Minden sebész belátja azt, hogy az epekőbeteget nem 

lehet mint az appendicitiset mindjárt első rohamának elején a 

műtétre reábeszélni. Ez lehetetlenség, és nem is követelhető, 

bár amint azt eseteimmel igazolhattam néha szükséges volna: 

de azt mindenesetre el lehet érni, hogy a beteget a hosszas 

belső kezelés veszélyeire figyelmeztessük ép úgy, mint a mű-

tét veszélyeire szokás figyelmeztetni. Kellő felvilágosítással az 

epekőbetegségnél ugyanazt lehetne és kell is elérni, amit a 

laikus publikumnál az appendicitissel elértünk, és amit a gyo-

morfekélylyel is el kell érnünk, azt t. i. hogy mindenki idejé-

ben vétesse ki köveket tartalmazó epehólyagját, hogy ezáltal 

esetleges későbbi el nem kerülhető műtétnek veszélyeitől mentve 

legyen. A hiba ezidőszerint még mindig a belső és egyéb tel-

jesen bizonytalan eredményű kezelési eljárásoknak túlságos el-

nyujtásában van, melynek nyomán a betegre végzetessé váló 

szövődmények fejlődnek. 

5. Az utolsó komoly ellenvetés az, hogy a sebészi thera-

pia sem biztosit a recidiva ellen. Erre az ellenvetésre a legna-

gyobb határozottsággal az válaszolható, hogy igazi recidiva se-

bészi beavatkozás után felette ritka, mert a sebész a beteg 

epehólyagot, a kőképződés fészkét is eltávolítja. Egyszerű ese-

tek után recidiva szinte teljesen ismeretlen fogalom. A legtöbb 

recidivás panasz késői, súlyos esetek műtétje után hallható. 

Ezek legritkábban recidivák, hanem amint azt a műtéti lele-

tek igazolják a legtöbb esetben a nagy epeutaknak heges szű-

kületében lelik magyarázatukat. Mivelhogy mindig csak komp-

likált esetekben merülnek fel recidivára gyanús panaszok, ezen 

tényből is az a tanulság merítendő, hogy az epekövet akkor 

kell megoperálni, mig a kövek még kizárólagosan csak a hó-

lyagban vannak elhelyezve, vagyis korán. Ha nem lesznek ké-

sői esetek, nem lesznek többé úgynevezett recidivák sem. De 
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hasonlítsuk össze a sebészi kezelést e tek'ntetben bármilyen 

más eljárással, vájjon mégközeliti-e egyik is radikalitás tekin-

tetében amazt? Egyik sem, mindegyik bizonytalanabb aman-

nál, mert mindegyik benthagyja az epehólyagot, a kövek kép-

ződésének fészkét, mely még azon esetben is, ha netalán si-

került volna is abból minden követ elhajtani, továbbra is tart 

fenn panaszokat és újból fog köveket termelni. De hallottuk, 

és a műtétek alapján szerzett tapasztalataim alapján hatá-

rozottan merem állítani, hogy a legtöbb esetben a belső ke-

zelés nem lehet képes az elzárt köveket megmozdítani. A 

belső kezelés, a gyógyszeres therapia az epekőbetegség is-

meretének leggyengébb pontja, úgy, hogy a ma divatos eljárás 

teljes megfordítást követel, vagyis a beteg ne kerüljön csak 

hosszas belső kezelés és Karlsbad áldásai után veszedelmes 

állapotban műtétre, hanem operáltassék meg idejében és ha 

netalán a kőbetegség már előidézte volna benne az említett 

szervi elváltozásokat, ezeknek kezelésére vegye át a megope-

rált beteget a belgyógyász. 

Mindent egybevetve azt kell tehát állítanunk, hogy az 

epeköves betegek tragikumai, a hosszas betegségnek kellemet-

lenségei és veszedelmei csakis a gyakorló orvos és sebész 

együttműködése által kerülhetők el. A sebész ne csak élet-

veszélyes esetekben és az úgynevezett belső orvoslás sikerte-

lensége esetén legyen kénytelen operálni, hanem idejében vég-

zett műtéttel óvja meg a beteget az epekőbetegségnek későbbi 

veszedelmeitől. Ezáltal a nehéz műtétek, a műtéttel járó halá-

los kimenetelek, valamint a recidivák is meg fognak szűnni. 

Technikai javítások alig fogják az eredményeket megváltoz-

tatni, csakis a korai műtét, mely a kevésbbé jártas sebész 

kezében is jó eredményeket fog adni, ma mindenesetre a leg-

jobbakat is fogja adni addig, amig a késnél jobb eljárás nem 

fog rendelkezésünkre állani. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem sebészeti 

klinikájáról. Igazgató Vidakovits Kamill dr. egyet. ny. r. tanár. 

Az angina pectoris sebészi kezeléséről. 

Irta : Tróján Emil dr. klinikai tanársegéd. 

Az angina pectoris kezelésére 1899-ben FRANCOIS FRANK 

a sympathektomiát ajánlotta. Elsőnek 1916-ban JONESCU, majd 

BRÜNNING és BRAUN végezték a műtétet. 1923-ban az angina 

pectorisos roham megszüntetésére EPPINGER és HOFER 5 eset 

kapcsán a vagus n. depressor nevű ágának a kiirtását aján-

lotta. Hogy két ellentétes működésű ideg, a sympathicus és 

vagus n. depressor ágának a kiirtása ugyanazon eredményre 

vezet, annak a magyarázata az idegek anatómiájában rejlik. 

A nyaki sympathicusban centrifugális és centripetális ros-

tok futnak. A centrifugális rostoknak a központja nem biztos, 

igy a helye lehet a nyultvelőben, az alsó nyaki és felső háti 

gerincvelőben is. A centrifugális rostok a 8 pár nyaki és a 

felső 4 pár háti ideg utján lépnek ki a gerincvelőből. A centri-

fugális rostoknak a szívhez menő accelerans ágainak legna-

gyobb része az I—V. háti idegek utján lép ki. Innem felha-

ladnak az első háti dúchoz, mig a többi rostok a három 

nyaki dúcban végződnek. A dúcokból mindkét oldalt 3 sym-

pathicus ideg fut a szívet körülvevő fonathoz: 1) A felső nyaki 

dúcból ered a n. cardiacus sup., mely a carotis mögött fut le. 

II) A középső nyaki dúcból ered a n. cardiacus med. III) A 

n. card. infer. pedig az alsó nyaki és a felső háti dúcból 

kapja rostjait. A centrifugális rostok a szívverések számát sza-

porítják és erősitik. Ezen rostokkal futnak a tüdő vasoconstric-

toros és a koszorús ereknek a vasmotoros rostjai is. A centri-

petális rostok a fájdalom közvetítő rostok. Ezek a rami cardi-

aci révén vezetik a fájdalmat a felső háti és a 3 nyaki sym-

pathicus dúchoz. Az első háti dúcnak összeköttetései vannak 

a kar fonattal és a felkar ereit ellátó érszűkitőkkel. így érthető, 

hogy anginás roham alkalmával a fájdalmak a felkar terüle-

tére is kisugározhatnak. 

A n. vagus is küld rostokat a szívhez. A centrifugális 



rostok a negyedik agygyomor fenekén levő mozgató háti pa-

rasimpathicus magból erednek. Ezen rostok a vagust a n. la-

ringeus sup. kilépése helye alatt hagyják el és mint rami car-

diaci sup. és inf. mennek a szívhez. A vagus rostjainak az 

izgatása a szívverések számát és a vérnyomást csökkentik. A 

n. depressor centripetális rostokat tartalmaz, mert ha átvágjuk 

ugy centralis csonkjának az izgatása vérnyomássüllyedést és 

az érverések számának a lassubodását okozza. Továbbá a n. 

depressor izgatása fájdalmat is okoz állatoknál. CYON és LUD-

WIG 1866-ban házinyulaknál ismerték fel elsőnek a n. depres-

sort. Embernél 67 boncolt esetében MOHAREM alig találta a n. 

laringeus sup. ramus externusából kiindulni a n. depressort, 

hanem legtöbb esetben magából a vagusból ágazódott el. 

SCHAPOSKOF és FEDOROV azt látták, hogy az esetek legnagyobb 

részében a depressor a n. laringeus sup.-ból való eredése után 

a sympathicussal vagy vagussal eggyesült és ugy futott le a 

szívhez. BRAUKER és DRÜNNER vizsgálatai kimutatták, hogy a 

n. depressor rostjainak legnagyobb részét a sympathicustól ki-

sebb részét a vagustól kapja. így a n. depressor átmetszése 

részleges sympathektomiának felel meg. 

WENKEBACH szerint az angina pectorisos rohamoknak az 

oka az aorta kezdeti részének az atheromatosisa. Tagadja, 

hogy a koszorús ereknek a görcse vagy atheromatosisa ilyen 

fájdalmakat okozna. Beismeri, hogy a koszorús ereknek a rö-

gösödése igen nagy fájdalmakkal jár, azonban a rögösödés 

oly hamar halálhoz vezet, hogy műtéti beavatkozásra a sor 

már nem kerülhet. 
BORCHARD eltekint attól, hogy az aortában vagy a koszo-

rús erekben van az oka a fájdalomnak, szerinte esetenként 

működési természetű bajok is okozhatnak anginás rohamot, 

így előidézhet rohamot vérnyomásemelkedés azon edényekben, 

ahol a fájdalom székel, továbbá a szivizomzatnak vérérgörcs 

által előidézett táplálkozási zavara. Anatómiai elváltozások nél-

kül rohamot okozhat nikotin mérgezés, gyomor-bél megbetege-

dés, vagy tisztán psychogén inger. BORCHARD szerint az angina 

Pectoris nem betegség, hanem különböző okok által kiváltott 

tünet. LILIENTHAL is azon nézetnek ad kifejezést, hogy az an-

ginás rokam az aorta és a szív koszorús erei megbetegedései-

n k a tüneteit jellemzi. LILIENTHAL azt tartja, hogy a corona-

riák thrombosisánál is kell operálni. KOVÁCS F. szerint a klassi-
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eus anginás rohamot a koszorús ereknek a sclerosisa, vagy 

luese okozza az aorta részvételével, vagy anélkül. Szerinte az 

angina pectorishoz teljesen hasonló képet előidézhet a medias-

tinum betegsége, a nyelő cső neurosisa, ulcus ventriculi, to-

vábbá pericarditis és myocarditis. CZYLHARZ-nak az a véleménye, 

hogy aorta atheromatosis és koszorús ér sclerosis csak ideges 

embernél okoz anginás rohamot, mig a torpid idegrendszerű-

nél ritkábban. 

GLASER azt a tanácsot adja, hogy a vagotoniás angina 

pectorisos eseteknél sympatectomiát végezzünk, az aortalgiá-

soknál pedig a nervus depressor kiírását. 

A sympatectomiának és a nervus depressor átmetszésé-

nek határozott ellenzői is vannak. BRÜNNING azt véli, ha a 

nervus depressornak a szerepe embernél is ugyanaz mint az 

állatoknál, akkor ennek kiirtása különösen a kétoldali a szív 

biztositó szelepét szünteti meg. Ez pedig olyan anginás roham-

nál veszélyes, mely vérnyomás emelkedéssel jár. EPPINGER és 

HOFER 6 operált esetéből az egyik beteg, akinél kétoldali dep-

ressor kiirtást végeztek, posticus bénulást kapott. Ezért a be-

teget traheotomisálni kellett, végül is pneumoniában elpusztult. 

SAUERBRUCH a most megjelent Chirurgie der Brustorgane cimü 

munkája II. kiadásában komoly mérlegeléssel teszi kritika tár-

gyává a sympathektomia és a n. depressor átmetszésének mű-

tétét. Meggondolandónak tartja a sympathektomiát, mert a sym-

pathicus az egész belső kiválasztódásra, így a pajzs mirigyre, 

az erekre, a tüdőre, a szívre és az egész anyagcserére beha-

tással van. Amellett a sympathicus a szívnek fontos motoricus 

rostjait is tartalmazza. A sympathektomia utáni nyomássülye-

dés nemcsak a periferiás vasomotorok bénulásán alapul, ha-

nem a bal kamra vezetésének a csökkenésén is. Azonkívül a 

sympathektomiánál a tüdő és koszorús erek vasomotorjai is 

sérülnek, ami beteg szívre nem semleges. Ugyancsak óvatos-

ságra int SAUERBRUCH a depressor átmetszésénél, mert bár a 

fájdalom vezetést átvágásával megszüntetjük, de ugyancsak 

megszüntetjük a vérnyomás szabályozást is, erre pedig a be-

teg szívnek még nagyobb szüksége van mint az egészséges-

nek. Azonkívül SAUERBRUCH klinikáján FREY-nek kísérletei ki-

mutatták, hogy az egészséges szív a vagus és sympathicus át-

metszését kevéssé érzi meg, mig a beteg szív gyengeséggel 



sőt megállással reagálhat rá. Azonkívül a beteg szív digitalisra 

és strophatinra másképen reagál mint az egészséges. 

LERICH RENÉ is erélyesen lép fel azon sebészi gondolko-

dás ellen, mely a műtét látszólagos ártatlansága mellett a dú-

coknak több-kevesebb eltávolítását követeli. Szerinte a sebész 

elégedjék meg a prae- és postganglionaris rostoknak az eltá-

volitásával addig, amig physiologiai ismereteink nem tisztázód-

nak. A dúcok mint a reflexek coordinatios pontjai jelentőség-

gel birnak a szövetek és szervek részére. így tehát hibának 

tartja LERICH a dúcoknak és a határkötegeknek az eltávolítását 

angina pectorisnál, mivel a dúcok centrifugális rostokkal is bir-

nak, melyek a szívverések szaporítását idézik elő, továbbá tar-

talmazzák a tüdő vasoconstrictoros és a koszorús erek vaso-

motoras rostjait, ezeknek a megszakítása gyenge myocardiumú 

betegnél nem lehet semleges. 

FLÖRCKEN 1924 márciusáig 27 operált angina pectorisos 

esetet gyűjtött össze az irodalomból. Ezek 20 %-a közvetlenül 

a műtét kapcsán halállal végződött. SCHITTELHEIM és KAPPIS 

1925-ben 68 esetről számol be, melyeket eddig leközöltek az 

irodalomban. 

A fent vázolt aggodalmak és ellenvetések hatása alatt az 

egyes szerzők különbözőképen módosították a FRANK ajánlotta 

műtétet. 1) JONESCU a bal oldali alsó nyaki és első háti dúcot 

távolítja el. 2) A legfelső bal nyaki duc eltávolítása — MAYO. — 

3) A baloldali 3 nyaki és az első háti duc eltávolítása. 4) A 

n. depressor vagi egy vagy két oldali átmetszése EPPINGER és 

HOFER. 5) Bal oldalt a középső és felső nyaki dúcnak az el-

lávolitása és a depresszor átmetszése. 6) TUFFIER abból kiin-

dulva, hogy az aortában történő nyomásemelkedés és ebből 

kiinduló fal feszülés következtében a depressor ingerlése foly-

tán vérnyomás süllyedés áll elő, az aorta ascendensen levő 

Periarterialis fonatot resecalja. 7) SAUERBRUCH az elülső szív-

burkon és a mediastinumban levő idegfonatot távolítja el. 8) 

FEDOROV, aki a n. laringeus ramus externusát a felső sympat-

bicus duc alsó felét és a ramus descendens n. hypoglossyt 

távolítja el. Legújabban SCHITTELHEIM és KAPIS elegendőnek 

tartják a legfelső ganglionnak, vagy a depressornak egy oldali 

eltávolítását illetve átvágását. Ez utóbbi szerzők, hogy minél 

kevesebbet távolitsanak el a nyaki dúcokból a műtét előtt 

novocaint fecskendeznek be az egyes dúcokhoz, amig a pana-



szok meg nem szűnnek . Ily el járással csak egy esetben vol-
tak kénytelenek a legfelső nyaki dúcot is eltávolítani. A klini-
kánkon operált egy betegnél a 3 nyaki dúcot távolították el. 
Esetünk a következő volt: V. L. 44 éves tiszthelyettes baja 3 év előtt kez-

dődött hetenként 3-szor ismétlődő fulladásos görcsös rohamokkal nagy 
fájdalmakkal. A szegedi helyőrségi kórházba vétette fel magát, ahol 
antilueses lueses curát végeztek nála, mire állapota megjavult. 1925 
októbere óta állapota mindinkább rosszabbodott úgy, hogy két heti 
belgyógyászati kezelés után áttették klinikánkra műtét céljából. A be-
tegnél a következő jelenállapotot találtuk : Lesoványodott férfi beteg 
ép csont és izom rendszerrel. Reflekszek normalisak. Szív tompulat 
normális szívhangok tompák, az aorta II. hangja ékelt és kissé elnyúlt. 
Vérnyomás 120 Hgm. Röntgen átvilágításra az aorta felszálló és ha-
ránt ágát kissé dilatáltnak találjuk. 

A műtétet lokális anaesthesiában kezdjük, azonban a beteg nyugtalan vi-
selkedése miatt narcocisra térünk át. 15 cm. hosszú metszés a fej-
biccentő izom belső széle mentén. A v. jugállaris externát lekötjük. A 
nagy erek felemelése után a mély nyaki bőnye alatt megtaláljuk a 
sympathicust. A középső duc hatalmassan fejlett kb. kisborsónyi. A 
felső duc alig képez megvastagodást az idegen. Az alsó duc kisebb 
mint a középső. A hosszú nyakú betegnél az alsó duc kikeresése 
elég könnyű, minden ágát külön metszük ót. Ép igy felfelé haladva 
majdnem a foramen jugullumnál lett átmetszve az ideg. A carotison 
k. b. 6 cm. hosszúságban periarterialis sympathektomiát végeztünk 
(prof. Vidakovits), a betegnél a műtét után rögtön megszűntek a pa-
naszok. A Horner-féle tünet, az occulopupillaris syndroma fellépet, 
bizonyságul annak, hogy a sympathikus vezetése megszakadt. A be-
teg 4 hó utón is teljesen panaszmentes. A műtétnél a 3 nyaki duc 
kiirtásával elértük célunkat anélkül, hogy a legfelső háti dúcot kiir-
tottuk volna és ezzel a legnagyobbrészt ép ezen a dúcon át a szívhez 
haladó n. acceleranteseket megkíméltük. 

A kiirtott duc metszeteiben — KÁLLÓ dr. — feltűnő volt a sejtdus kötőszövetbe 
ágyazott ducsejtek relatív számbeli fogyatkozása. A sejtdusságot még a 
hüvely sejteknek a felszaporodása is növelte. Ezen lelet tehát részben 
megfelel Staemler és Ormos leletének, akik az angina pectorisos be-
teg nyaki dúcaiban idült elfajulást és kötőszövefes burjánzást találtak. 
Staemler szerint ezen kórszövettani elváltozásoknak az oka az ér-
elmeszesedés. Ezzel azonban az angina pectoris eredete közelről sin-
csen megmagyarázva. 

Esetünknél a műtét óta négy h ó telt el, azó ta betegünk 

teljesen panaszmentes . Betegünkné l még kis mértékben sem 

léptek fel oly zavarok, ami lyeneket HEUER közölt le. Ő sympat-

hektomia u tán a mellkas, nyak |és felkar területére kiterjedő 

neuralgiákat észlelt. A mi esetünknél is, már amenny i re a mű-

tét óta eltelt hat h ó u tán következtetni szabad , a sympathek-

tomia a z ang ina pectorisos rohamokat megszüntette. Mivel ana-

tómiai és élettani ismereteink a sympath icusra vona tkozó lag 

még teljesen t isztázva n incsenek és mert a z n. depressor át-

metszésével ép oly j ó eredményeket észleltek, min sympat-

hektomiáná l , azért ezen el járásokat nem tekinthetjük véglege-

seknek az ang ina pectoris kezelésére. 
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A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem sebészeti 

klinikájáról. Igazgató; Vidakovits Kamill dr. egyet. ny. r. tanár. 

A lugmérgezés okozta bárzsingszűkületek 
kezelésének ujabb elvei. 

Irta : Treer József dr. klinikai tanársegéd. 

A mérgezéseknek ezen fajtája gyakrabban foglalkoztatja 

a magyar gyakorló orvost, mint bármely más mérgezés, azért 

nem felesleges, hogy ezen kérdés ismételten kerüljön szőnyegre 

orvosok előtt, ép úgy, mint a nagy közönség előtt is. Hogy e 

mérgezések miért foglalkoztatnak minket ennyire, annak két 

oka van : először a mérgezésnek sajnos nagy gyakorisága (eb-

ben Magyarország vezet), másodszor az a körülmény, hogy a 

gyógyulás hosszú ideig eltart, próbára téve nem csak a be-

teg, hanem az orvos türelmét és kitartását is. Míg más mér-

gezések, ha halállal nem járnak, legtöbbször nyom nélkül tűn-

nek el, vagy következményeik nem oly szembeötlők, addig 

ezeknél a kisebb mértékűek is az utókezelésnek hosszú sorát 

nyitják meg, ha csak a váratlan halál azt meg nem szakítja. 

Nem zárkózhatunk el attól, hogy ismételten fel ne hívjuk 

a figyelmet a mérgezés gyakoriságára és hogy miként lehetne 

e mérgezési lehetőségeket megszüntetni. A mérgezettek azon 

csoportjáról, amely az öngyilkosokból alakul, nem beszélek, 

mert ez legtöbb esetben a psychopatologiához vezetne. Ennél 

sokkal szomorúbb azon nagyobb csoport, amelynek sajnos 

leginkább gyermekek az áldozatai, ezek mindegyikénél megta-

láljuk a véletlent ill. a gondatlanságot mint előidéző okot. Nyi-

tott ajtót döngetnék, ha törvényt követelnék ennek a véletlen-

nek a megszüntetésére, mert ez már megtörtént, reméljük, meg 

is lesz a hatása. De a törvénynek kell gondoskodni arról, hogy 

a mérgezés súlyos következményeit is ismertesse. Azonban né-

zetem szerint lényegesen csökkenne a véletlen mérgezési ese-

tek száma, ha nemcsak a haláleset miatt büntetnénk gondatlan-

ságból okozott emberölésért, hanem megtorolná a törvény a 

gondatlanságból okozott súlyos testi sértést is, ami pedig min-



den véletlen lugmérgezésnél fennáll. Ezért minden esetnek kö-

telező volna a bejelentése. 

A gyakori lugmérgezésekre vonatkozólag egynéhány ada-

tot leszek bátor közölni: BÓKAY 3466 lugmérgezettről tesz 

említést, akik a Stefánia gyermekkórház ambulantiaján 36 

és fél év alatt jelentkeztek; BAECKER szerint Debrecenben 

2 és fél év alatt 238 lugmérgezés történt; Szegeden, ERDÉLYI 

közkórházi adatai alapján a klinikai esetekkel együtt 5 év alatt 

összesen 319 lugmérgezett fordult meg. Hogy külföldön mennyi 

a lugmérgezés, azt nehéz volna megállapítani, csak annyit tu-

dok, hogy 1924-ben, Párizsban kéthónapi kintlétem alatt egyet-

len egy lugmérgezettet, vagy stricturásat sem láttam, Bécsben 

pedig 1925-ben másfél hónap alatt csak eggyel találkoztam. 

A lugmérgezést követő pillanatok sajnos a környezetre 

vannak bízva, hogy miként értékesíti azokat s így elsősorban 

a közönségnek kellene tudomást szerezni arról, hogy rögtön 

Híg savakkal (aludttej, ecet, savanyú uborka, citrom stb.) kö-

zömbösítse a gyomorban és a nyálkahártyán még elérhető lú-

got. A következő órákban és az első napokban már csak a 

fájdalmak enyhítése és a táplálkozás előmozdítása lehet a fela-

datunk. Mindkettőt bőséges hideg tejjel érhetjük el. 

Míg ebben a kérdésben tudásunk nem változott, addig a 

lugmérgezettek további kezelése az utóbbi pár esztendőben lé-

nyeges változáson ment keresztül, idáig a lugmérgezett az első 

hetekben a tétlen, dogmatikus várakozásra volt Ítélve. Most az 

ellenkezőjét tesszük és sietve megragadjuk az alkalmat, hogy 

a lugmérgezettet minél korábban (3—6 napon belül) kezelés 

alá vegyük. A gyógykezelésnek ezen módja sajnos még nem 

hatotta át az egész orvosi kart, részint mert ezt a kérdést or-

vosi irodalmunk nem sürgeti kellő nyomatékkal, részint mert a 

természetes conservativismus, melyet ilyen kérdések is táplálnak, 

hogy hátha nem is ivott lúgot ?, vagy talán nem is ivott sokat ?, 

vagy nem is volt olyan erős? megakasztják az uj eszmék di-

adalra jutását. 

A lugmérgezettek korai kezelését már többször megkísé-

relték különböző módon: GERSUNY (1887), JOHANNESSEN (1900), 

ROUX (1913), ZACHARIAE (1914), FRÁNKEL és BASS kedvező ered-

ménnyel. De a kedvezőtlen eredmények más oldalról megerő-

sítették a várakozási elveket. SALZER (1920), majd nálunk BÓ-

KAY és ERDÉLYI közlései mindinkább közelebb vittek minket 



276 

ahhoz a felfogáshoz, hogy a korai szondázás nem csak nem 

ártalmas, hanem a heges szűkületek kifejlődésének, a lerom-

lás megakadályozásának, a rendkívül fájdalmas és veszélyes 

tágítási időszak kikerülésének egyetlen módja. Az, hogy a nye-

lőcső egyes szakasza a lug behatására veszített az ellenállá-

sából, nem jön szóba a korai szondázásnál, mert a puha 

gummiszonda a nyelőcső kérdéses területére nem gyakorol-

hat olyan nyomást, amelyet az el nem viselhetne. Ezt igazolja 

különben az a tény, hogy tudtommal nincs olyan eset a SAL-

ZER féle kezelés óta, amely szondázás következtében az első 

héten elhalt volna. 

Ezért a friss lugmérgezéseket, amint a heveny tünetek 

(nyelési fájdalom, gyermekeknél a nyugtalanság, láz) elmultak, 

a 2—6. napon kezelés alá vesszük. A SALZER-féle kezelést 

annyiban módosítottam, hogy nem használjuk a söréttel töl-

tött gummicsővet, hanem egész puha gyomormosó gummicsővet 

használunk 9—12  mfm átmérőben. Ezt a gummicsővet vezet-

jük le naponta egyszer a WHITHEAD-féle szájkosár védelme 

alatt s 10—15 percig hagyjuk bent a nyelőcsőben. így kezel-

jük a beteget kb. 3 héten át. Ezen idő alatt a nyálkahártya 

elhalt rétege lelökődik, a fekélyek kialakulnak, a fekély alap-

ján a gyulladásos beszűrődés mindjobban kifejlődik és létre 

jön a gyulladásos stenosis. Ezen idő alatt gyakran észreve-

hetjük, hogy az egyik napról a másikra képződött pörkös hártya, 

vagy a szondára marad rátapadva, vagy a szonda maga előtt 

letolja a gyomorba, ahonnan a beteg néha a szondán keresz-

tül kihányja azt. Ezért a gummiszonda levezetése elé egyre 

nagyobb akadály gördül, úgy hogy ugyan azt a számú gummi-

szondát, melyet eddig használtunk, most már nem tudjuk le-

vezetni. Ekkor térünk mi át a félkemény, kifejezetten tompa 

(cylindrikus), nem kúpos (conikus), az előbb használt gummicső 

vastagságának megfelelő francia szondákra. E félkemény szon-

dákkal folytatjuk a kezelést. Ekkor azonban már elég ha he-

tenként háromszor szondázunk kb. 5 héten keresztül. Később, 

amikor a fekély behámosodását már feltételezhetjük, ami a 

lugmérgezés 8. hete után valószínűen bekövetkezett, a szon-

dázást elég ha kéthetenként egyszer végezzük kb. 3 hóna-

pon át, az esetleges zsugorodási folyamat ellensúlyozására. 

A korai szondázás a fekély gyógyulási módjára nagy 

befolyással van. Mert míg a nyugalomban tartott nyelőcsőnél 
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a fekély alapjának gyulladásos beszűrődését a táplálék minő-

ségének és mennyiségének csökkenésével egyre kevesebb in-

ger serkenti, addig ez a korai kezelésnél épen fordítva van s 

ezért a fekély beszűrődése, a fekélynek a környezettől való 

elhatárolódása, sokkal nagyobb mértékben következhet be. 

A lugmérgezettek korai kezelése, sajnos még nem hatotta 

át az orvosok midegyikét s azért igen nagy számban vannak 

betegek, akik a régi elvek alapján kezelve ill. nem kezelve 

kerülnek a klinikánkra. Sőt Bécsben, pedig innen indult ki 

1920-ban a SALZER-féle kezelés, 1925-ben egy nagy nevü inté-

zetben az egyetlen lugmérgezettet akit láttam s akinél semmi-

féle szondakezelést nem végeztek, noha elég nagy volt az el-

változás a nyálkahártyán, a lugmérgezés utáni 3. héten, mert 

jól tudott nyelni, gyógyultan (?) elbocsájtották. Azonban mi 

magyar orvosok, kik oly gyakran találkozunk ezzel a mérge-

zéssel, nem maradhatunk ezen régi elvek mellett. 

A heveny mérgezési jelenségek után fellépő különböző 

korü nyelőcső szűkületeket nem lehet egy csoportba vonni és a 

strictura elnevezéssel diagnostisálni. A fekélyes időszakban 

fellépő „strictura" ugyanis egészen más kórbonctani alapon 

nyugszik, mint a későbbi időszakban jelentkező igazi strictura, 

melynek már tényleg heges kötőszövet az alapja. Az első nye-

lési panaszokat, amelyek a heveny jelenségek után fellépnek, 

célszerű volna stenosis oesophagi acutának kórismézni. Csak 

akkor nevezhetjük a fennálló szűkületet stricturának, ami-

kor 8 hét már eltelt a mérgezés óta. Ennek igen fontos gya-

korlati értéke is van. A stenosis oesophagi acuta szondázása 

sokkal veszélyesebb a fennálló gyulladásos jelenségek miatt, 

mint a stricturás időszak. Az átfúródás és a nyálkahártyasé-

rülés veszélye sokkal nagyobb 8 héten belül, mint azután. A 

stenosis oesophagi acutánál csak tompa végű (cylindrikus) 

szondákat használjunk, mig a stricturánál kúpos végű (conikus) 

szondákat is lehet használni. A stenosis oesophagi acutánál 

okvetlenül kerülni kell az oesophagoscopiat és inkább végez-

zünk gastrostomiat, amelynek itt olyan a hatása mint az acut 

larynx stenosisnál (pl. diphtheria kapcsán) a tracheotomianak. 

Ezeket tartsuk tehát szemünk előtt, ha a beteg a lugmér-

gezés után fellépő nyelőcsőszűkület miatt először jelentkezik 

orvosnál. A nyelőcső szűkületét különben a szokott módon 

vizsgáljuk meg: nyelési próba, röntgen, szonda vizsgálat vas-
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tagról vékonyra. Az így elért legvastagabb szondával kezdjük 

meg a tágítást és pedig úgy, hogy legalább egy óráig hagyjuk 

bent azt. Ezen idő alatt legcélszerűbb a WHITHEAD f. száj-

kosarat a fogsor között hagyni, melyet a vizsgálat alatt hasz-

náltunk. A tágítást naponta megismételjük addig, míg a kivánt 

eredményt (kor szerint 9—12 ?%».-t átmérőben) el nem értük. 

Ekkor mindig nagyobb és nagyobb időközökben végezzük a 

szondázást. 

Ha olyan beteggel van dolgunk, akinél legalább 8 héttel 

ezelőtt történt a lugmérgezés, vagyis amikor a fennálló nyelő-

csőszűkület valóban strictura, akkor már kénytelenek vagyunk 

erőszakos módon tágítani. Erre a célra a kúpos végű (conikus), 

félkemény, vagy kemény francia szondákat igen célszerűen 

használhatjuk. A használatuknál azonban elsősorban arra kell 

ügyelni, hogy erélyesebben csakis akkor szabad tovább haladni, 

ha már meggyőződtünk arról, hogy a stricturában valóban 

benne vagyunk. Ezt egy egyszerű fogással könnyen megtud-

hatjuk. Ha ugyanis a strictura felett megkíséreljük visszahúzni 

a szondát, észrevesszük, mily könnyen tehetjük azt. De abban 

a pillanatban, amikor a stricturából akarjuk már kihúzni, észre-

vesszük, miként fogja, miként tapad a strictura a szondára. 

Csakis amikor erről meggyőződtünk, hatolhatunk tovább na-

gyobb erővel az erőszakos tágítás céljából. Megkönnyíti ezt az 

ellenőrzést az is, hogy a nyelőcső ilyenkor már ki van tá-

gulva a strictura felett és a nyelőcső ezen szakasza nem fek-

szik rá a szondára. Ha ezt az elvet betartjuk, soha sem fog 

a szonda, ha vékony, a nyelőcsőben összegörbülni, vagy ha 

vastag, a nyelőcső falát áttörni. 

Hogy miként járunk el olyan esetekben, amikor a tágí-

tás minden fáradságunkkal és kitartásunkkal dacol, miként al-

kalmazzuk az oesophagoscopiat excentrikusan fekvő szűküle-

teknél, avagy a szondák különböző fajtáit tágítás céljából, 

avagy miként hajtsuk végre a legzseniálisabbat a HACKER-féle 

tágítást, arra most nem terjeszkedem ki. Ezek a mindennapi 

szondázástól igen távol állanak s valószínűen ezekre mind rit-

kábban kerül majd sor, ha a korai szondázást, amint BÓKAY 

mondja: a stricturák prophylaxisát az egész vonalon keresz-

tül visszük. Csak annyit akarok még megemlíteni, a remény-

telennek látszó stricturákról lévén szó, hogy van olyan két ese-

tünk, akiknél érdekes (pl. belső secretios) gondolatok ébred-



Hetnek fel bennünk. Mindkét esetben a több éve fennálló kb. 

4 7"/m átmérőjű stricturát hiába erőszakoltuk hónapokon át, 

jelentéktelen javulástól eltekintve, azok állapota változatlanul 

fennmaradt. Mégis mikor kb. egy év múlva rosszabbodott álla-

potban, dacára az otthoni szondázásnak, klinikánkon ismét 

megjelentek, az általunk ismét megkezdett szondázásra a stric-

tura csodálatosan engedett, úgy, hogy a 4 %-ről a 8 és fél 

m átmérőjű szondákig minden különösebb fáradság nélkül 

jutottunk el. Az egyik egy 18 éves, fejletlen, 15 éves serdülő 

leánykának kinéző leány volt, aki a három hónapi kezelés 

alatt teljes hajadonná fejlődött, hízott is kb. 15 kgr.-t s akinél 

ekkor jelentkezett az első menstruatio. 

A klinikánkon 4 év alatt, egynéhány friss esettől eltekintve, 

összesen 55 stenosisos és stricturás esetet kezeltünk. Ezeknek 

a kezelése többnyire járóbetegként történt és így pontos fel-

jegyzések ezekről nincsenek. Azonban a velük való foglalkozás 

vezetett ezen elvekhez. 

Ami a fekélyes időtartamra és a tompa (cylindrikus) 

szondákra vonatkozólag elmondottakat illeti, azt nemcsk a kli-

nikai gyakorlat igazolja, hanem igazolja az alábbi eset is. 

N. N. 2 éves gyermekét anyja azzal a panasszal hozza ambulantiánkra, hogy 
több mint 5 héttel ezelőtt véletlenül lúgot ivott. Most több mint egy 
hete veszi észre, hogy a gyermek csak folyadékot akar nyelni, egye-
bet kiköp. A stenosis lumenének megállapítása végett levezetett kúpos 
(conikus) szondák a fogsortól mintegy 12 cm.-nyire megakadnak. A 8 

átmérőjűtől lassan a 3 '"/m-esig eljutunk anélkül, hogy sikerült 
volna az akadályon átjutni. Végre a filiformis tovább jut, de kb. 20 
cm.-nvire a fogsortól megint megakad. Mert gyomorszáj görcsre gon-
dolunk, a tovajutást nem erőltetjük, hanem a filiformist visszahúzva, 
ismét megkíséreljük a 3 %>-es szondát bevezetni. Ezt sikerül is az 
első akadályon átvezetni, azonban ez is megakad kb. 20 cm.-nyire a 
fogsortól. Miután a beteg a szondázást jól tűrte, ezt a szondát egy fél 
óráig bent hagytuk. A beteg ezen idő alatt e! is aludt. Az ambuláns 
beteg jó közérzettel távozott, -azonban másnap septikus tünetekkel 
újból jelentkezett s még aznap exitált. A törvényszéki boncolás ered-
ménye a következő volt: A nyelvgyökön és a nyelőcső hátsó falán a 
középvonalban, a nyelv csúcsától 13 cm.-nyire egy fillérnyi fekély lát-
ható, melynek egy-két 'V-nyi heges szegélye van. A stricturának 
nyoma sincsen és a nyelőcső a fekély szakaszán ugyan oly széles 
volt, mint annak szomszédságában. Az alsó fekély alsó szélén a he-
ges szegély fel van emelve, alávájt. A bevezetett fémszonda egy 4—5 
mlm hosszú alagútba jut, innen a nyálkahártya a nyelőcső tengelyé-
nek az irányában kb, 5—6 cm. hosszúságban, az izomréteg épségben 
tartása mellett fel van hasítva. Innen a szonda ismét alagútba jut, amely 
két és fél — 3 cm. hosszú és szintén kb. 3 %n átmérőjű. Ezen utóbbi 
alagút már elhagyja a nyálkahártya alatti réteget és a gyomorszáj izom 
rétegében vakon végződik. A nyelőcső ezen tájéka lobosan beszűrő-
dött, piros, megvastagodott. A mellhártya ezen szakaszán, valamint a 
rekesz alsó felszínén vékony fibrines felrakQdás látható. A mell- és 
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hasüregben sem levegő, sem folyadék nem volt található. A halál oka 
fuodroyans sepsis. 

Ha már most a nyálkahártya sérülés és az álút létrejöt-

tének a módját megmagyarázni akarjuk, akkor az a követ-

kező : a bevezetett kúpos (conikus) szondák amint végig csúsz-

nak a nyelőcső hátsó falán, megakadnak a fekély alsó szé-

lében és az egymásután következők lassan alávájják azt. 

Ebbe a több  1 njm mélységű álutba jut be a filiformis szonda 

is és áttörve a még meglévő ellentállást, a nyálkahártya alá 

jut és ez alatt haladva, mialatt a nyálkahártya még rögzíti is 

a szondát, ez a nyelőcsőnek a gerincoszloptól való eltávolo-

dása miatt bejut a gyomorszáj izom rétegébe, ahol azután 

megakad, a kiváltódott görcs miatt. Erre a sorsra jut a 3 '%i-es 

szonda is és bár a nyálkahártya végig reped amint ezen szonda 

alatta végig halad, mégis elég ellentállást fejtett ki, hogy a fili-

formis képezte alagútból ki ne térjen és a gyomorszájig ha-

toljon. 

Bár nem lehetetlen, hogy itt hiányos regeneratióval biró 

esettel állunk szemben, mégis ezen eset tanulságai a követ-

kezők : 

1) a fekély az 5. héten még teljes nagyságban jelen van; 

2) a nyelési panaszokat az a görcs váltotta ki, amely a 

nyelőcső fekélyes szakaszán létre jött; * 

3) csakis a kúpos (conikus) szonda tudhatta az előbb vá-

zolt módon az álutat előkésziteni; 

4) a tompa végű (cylindrikus) szondából a vastagabb is 

áthaladt volna a heges szegélyen; 

5) a nyelőcső fala csakis akkor fejthet ki tekintélyes 

erőt, ha a beható erő minél tompább szögben éri azt; 

6) a nyálkahártya alatt az ellentállás teljesen jelentéktelen ; 

7) a toxinoknak (és baktériumoknak?) az izom rétegben 

van a legjobb felszivódási lehetőségük. 

Ezen eset, valamint a klinikai tapasztalatok alapján fel-

állított elvek, a lugmérgezések és az ebből kifejlődő szűküle-

tek kezelésénél, bizonyára meg fogják kímélni a beteget a 

külömböző veszélyektől, az orvosnál pedig csökkenti az izgal-

makat. melyek azonban részben mégis megmaradnak, mert 

nekünk kell a természet legrejtettebb problémáival, a sejtek 

életével harcolni vagy szövetségre lépni. 

C$3 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem sebészeti 

klinikájáról. Igazgató: Vidakovits Kamill dr. egyet. ny. r. tanár. 

A vena cava inferior sérülése mint a 

nephrektomia szövődménye. 

Irta : Fülöp Andor dr. műtőnövendék. 

A nephrektomiánál történt melléksérülések igen gazdag 

változatairól találunk adatokat az orvosi irodalomban. Az igen 

ritka diaphragma és vena cava inferior sérülése mellett, a gya-

koribb pleura, bél és peritoneum sérülések s rendellenes lefu-

tásu artéria vagy vena renalis leszakitása, nagy nehézségeket 

gördíthet a műtét sikeres befejezése elé. A vena cava inferi-

ornak beszakitása a műtétnek legsúlyosabb szövődménye, — 

általa közvetlen veszedelem fenyegeti a beteg életét és a sé-

rülés orvoslása még biztos kezű sebésznél is nehéz feladat. 

FRONSTEIN 1921 végéig nephrektomiánál 25 vena cava in-

ferior sérülést gyűjtött össze az orvosi irodalomban. 

Az elmúlt 4 év alatt CASELLI DANTE és COSTA VIZZINI 

olasz sebészektől találtam 1 — 1 általuk végzett nephrektomi-

ánál történt vena cava inferior sérülést. így az eddig összesen 

27 eset bővül azzal a vena cava inferior sérüléssel, amelyet a 

szegedi sebészeti klinikán megfigyeltünk. 

A berepedés különböző eseteknél más és más irányú és 

nagyságú volt. CASELLI DANTE 5 mim hosszú sérülést ejtett, de 

előfordult 2 és fél centiméter nagyságú is. Többször azonban 

nem figyelték meg a sérülés nagyságát, ami ilyen kritikus pil-

lanatban nem is csodálható. A sérülés legtöbbször tompa be-

szakitás, amelyet vagy a vese kifejtésekor okoztak tompán előre-

haladva a vena cava irányában vagy a vese kocsány lefogása-

kor keletkezett. 

CASELLI DANTE leközölt műtétjénél a jobb oldali pyonep-

hrosis zsákja összenőtt a vena cava inferiorral, a cava a vena 

renalis eredése alatt 5 mm. hosszúságban leszakadt. A két 

szélét érfogóval lefogta, az oldalsó nyílást pedig erős selyem 

fonállal lekötötte. Nagyobb vérvesztesség nem történt. Nyolc 



282 

nappal később oedema a jobb lábszáron, de ez három nap 

alatt elmúlt, a beteg meggyógyult. 

Súlyosabb eset amit COSTA VIZZINI operált 1922-ben. A 

vena cava inferior súlyos vérzése a jobboldali pyonephrosis 

műtéte alkalmával lépett fel. A súlyos vérzés az oldalt meg-

sérült vena cava inferiorból történt, miközben a pyonephrotikus 

vesét összenövéseiből tompán leválasztotta. A vese a vena re-

nalis eredése alatt össze volt nőve a vena cava inferiorral és 

a leválasztásnál ezért szakadt be. A rendkívül tömeges vér-

zést, végre több oldalról ráhelyezett ércsípő csillapította. Er-

varratot a kedvezőtlen anatómiai helyzet és főleg a beteg ál-

talános rossz állapota miatt nem végezhetett; hanem az egész 

vérértörzset circularisan vastag selyemmel lekötötte. Az első 

kötés átvágott, a második mélyebb kötés sikerült. Dacára en-

nek két oldalsó Peánt bent kellett hagynia. Műtét után a beteg 

collabált, lassan javult, 10-ik nap alsó végtagja erősen meg-

duzzadt. Azonban a duzzanat lassan visszafejlődött s a beteg 

meggyógyult. 

A szegedi sebészeti klinikán a következő eset fordult elő 

(Op. prof. Vidakovits): 

42 éves nőbeteg, jobboldali tbc. renis miatt került műtétre. Ferde lumbólis 
metszés. A vese feltárásakor kiderül, hogy az lapszerint összenőtt a 
környezetével, különösen az alsó részében. A vese valamivel nagyobb 
a rendesnél. Rajta több kidudorodás van, melyek fluctuálnak. A ko-
csány hegesen zsugorodott, igen rövid, a kettős lekötés között átmet-
szük. Az erek lekötése közben amint a Peánt levesszük erős artériás 
és vénás vérzés indul meg. Az artéria és a vena renalis sikeres le-
fogása és lekötése után, még mindig vastag sugárban ömlik vénás 
vér a seb mélyéből. A vérzésről kiderül, hogy a vena cava inferior 
sérüléséből ered. A sérülés nagysága 1 '/2 cm.-nyi harántfolytonossági 
megszakítás, melynek bevarrása a varrási terület mélysége miatt igen 
nehéz volt. A bevarrás után a vérzés teljesen megáll. A sebüreg át-
tekintésekor a peritoneumnak egy kb. 1 cm.-nyi repedését találjuk, me-
lyet bevarrunk. Műtét után a pulsus 130—140. Egy liter infusio. A 
gyógyulás lefolyása zavartalan. 

A vena cava inferior sérülésének körülményei kisebb-na-

gyobb eltérésekkel majdnem minden esetben hasonlók és min-

dig jobboldali nephrectomiáknál történnek, ami a boctani hely-

zet miatt természetes is. Ha a vesének a kocsánya rövid, ak-

kor jobb oldalt nem nagy távolság választja el a vese hilusát 

a vena cavatól. Az ilyen rövid nyakú (GARRÉ) vesét kibuktatni 

igen nehéz. A legtöbbször a vese körül kiterjedt összenövések 

voltak, amikor is inkább csak a tapogatódzás, mint a látás 

vezérelte a műtőt. Sokszor a vesét — az összenövések a cava-
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hoz rögzítették, a pyonephroticus zsákot, vagy a kiirtandó da-

ganatot — megpukkanás nélkül, egyrészben törekedett a műtő 

eltávolítani. Mindezek az okok egyenkint is, de halmozódva is 

olyan nehéz helyzetet teremtenek, amely azután a vese eltá-

volításakor súlyosbodik a vena cava beszakadásával. A kis-

ujjnyi vena cava inferior sérülésekor a kráter szerű műtéti seb 

mélyén, pillanat alatt mindent vér borit, amely folytonosan és 

nagy mennyiségben ömlik ki a sérülésen. A beteget az elvér-

zés és a légembolia közvetlen veszélye fenyegeti. A sérülés 

nem mindig halálos. A veszély elhárítása igen fáradságos s a 

kriticus pillanatban gyors és biztos cselekvést követel. Az ol-

dalsó beszakadást több érfogóval megkísérelhetjük lefogni és 

lekötni, esetleg érvarratot végezhetünk. Ha sérülés a vena re-

nalis alatt történik s a vérzés csillapítása oldalról ráhelyezett 

Péanokkal nem sikerült, ajánlják és sikerrel végezték a törzs-

nek körkörös lekötését. Ilyenkor a vénás vér a vena azygos 

és venae vertebraleseken át keres magának utat. Állatkísérle-

teknél a vena cava inferior körkörös lekötése majdnem min-

dig halálos volt és az állat csak akkor marad életben, ha las-

sanként fokozatosan füzzük be a vena cavat és csak pár nap 

múlva kötjük le teljesen. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem sebészeti 

klinikájáról. Igazgató: Vidakovits Kamill dr. egyet. ny. r. tanár. 

Szokatlan nagyságú gyomorfekély. 
(Ulcus ventriculi permagnum progrediens, acutum). 

Irta: Koralewski Géza dr. műtőnövendék. 

Az orvosi irodalom egyik igen nagy fejezetét a gyomor-

fekélyek teszik ki. Keletkezésének oka dacára a megszámlál-

hatatlan theoriának tisztázatlan. Fejlődésével, alakjával és nagy-

ságával is igen sokat foglalkozik az irodalom. Különfélesége 

miatt azonban mindig akadnak esetek, melyeket érdemes le-

közölni. Ilyen klinikánk egyik operált esete is, mikor egy szo-

katlanul gyorsan növő hatalmas fekélyt találtunk. 

Az eset a következő: 
R. K. 25 éves cigányzenész a belgyógyászati klinikáról műtét céljából ót 

lesz téve klinikánkra. Ulcus ventriculi, haematemesis diagnosisóval. 
Az ezelőtt állítólag teljesen egészséges férfinél ezelőtt három hónap-
pal minden előzmény nélkül apróbb gyomorpanaszok jelentkeztek, 
melyek az étkezéssel kapcsolatban léptek fel. Ezek a panaszok roha-
mosan növekedtek. A beteg étvágya folyton rosszabbodott, testsúlya 
pedig apadt. Még ezen panaszok kezdetén orvoshoz fordult, aki keze-
lésbe vette. Étrendi megszoritósokat irt elő nála, ezenkívül belső sze-
rekkel is kezelte. Panaszai azonban sehogy sem szűntek, hanem el-
lenkezőleg állapota mindinkább rosszabbodott, úgy, hogy a nap leg-
nagyobb részét már ágyban volt kénytelen eltölteni. Ilyen állapotban 
szállították be a belgyógyászati klinikára, mely gyomorfekélyt állapí-
tott meg. A betegnél egy hónapi gondos klinikai kezelés javulást nem 
hozott. A székében itt-ott kimutatható occult vérzés mindinkább szem-
mellóthatóbbá vált. A betegnél igen gyakran hányások léptek fel, me-
lyek négy izben kávéaljszerüek voltak. Legutoljára átvétele előtti na-
pon hányt kb. 200 cm.3 kávéaljszerü gyomortartalmat. 

A műtétet 1925. november 26-ón végezte Vidakovits professor ur. Medián 
laparatomia a köldök felett. A gyomor igen tág, fala megvastagodott. 
A pylorus előtt a gyomornak gyermektenyérnyi része tapintásra tö-
möttnek érzik, egyébként szabad, körülötte babnyi puha mirigyek. A 
pylorust a gyomornak jó 4 harántujjnyi részével resecóljuk. Petz varró-
géppel. Billroth II. gastroentero anastomosis retro colica posterior. Ri-
vanol, 300 cm.3 sós viz a hasüregbe. Réteges hasfalvarrós. 

A kimetszett gyomron a pylorustól cardiálisan kb. 7x4 cm.-nyi fekély he-
lyezkedik el a kishajlat körül. A muscularis szabadon fekszik. Ezen 
nagy fekélyen kivül még több apró fekélyt találunk. A talált fekély 
tökéletesen megmagyarázza a betegnél fennállott súlyos panaszokat. 

A beteg a műtétet jól állotta ki és a műtét utón 10 napra a klinikát pa-
naszmentesen, súlyban gyarapodva gyógyulva elhagyja. Azóta a be-
teget többször láttuk, panaszmentes, régi testsúlyát visszanyerve üzi 
régi foglalkozását. 
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Ezen esetünket azért tartjuk érdemesnek leírni mivel a 

rendelkezésünkre álló irodalmában hasonló esetre nem igen 

találunk példát. A fekély nagysága is ritkaság számba megy, 

gyors fejlődése és lefolyása is különös figyelmet érdeiyiel. Igaz 

hogy az ulcusok néha lappangva, észrevétlenül fejlődnek és 

állhatnak fenn, esetleg — ha jóindulatúak — csekély pana-

szokat okozva el is múlhatnak és csak az esetleges sectio ál-

lapítja meg a talált hegeken a gyógyult ulcust. Máskor, mint 

azt egy kolozsvári orvos esete igazolja csak a perforatio vagy 

vérzés által válnak nyilvánvalóvá — ezért fennálásának ideje 

nehezen állapitható meg. 

A leirt fekély sem hegesedést, sem annak következmé-

nyeit nem mutatja, minden kórbonctani jel a gyors növekedés 

mellett szól, ezért a klinikai tünetekkel egybenhangzóan jogunk 

van föltételezni, hogy a fekély 3 hónapnál nem idősebb, mert 

azelőtt a betegnek soha gyomor panaszai nem voltak. Jel-

lemző, hogy apró gyomorpanaszok alakjában kezdődött, majd 

ezek napról-napra erősbödtek és rohamosan fejlődtek a typu-

sos és legnagyobb fokú kinzó fájdalmasságig, gyomorvérzé-

sekig. Ezen panaszok mellett a beteg rohamosan fogyott, ét-

vágya fokozatosan rosszabbodott. 

A kórbonctani lelet igazolja feltevésünket, eszerint egészen 

friss a muscularisig terjedő ulcus van jelen. Sehol nyoma 

sincsen gyógyulási folyamatnak vagy hegesedésnek. 

Ezek után joggal nevezhetjük el ezen fekélyt ulcus vent-

riculi permagnum progreidens acutissimumnak. Ennél sokkal 

lasabban fejlődött, kisebb fekélyre alkalmazza a bécsi EISELS-

BERG klinika ezen elnevezését. . 

Esetünkben is az ulcus a legtypusosabb helyen a kis haj-

laton, kissé a hátsó oldal felé eltolódva, hossztengelyével a 

gyomor hossztengelyében a pylorus felé megnyúlva helyez-

kedik el. 

Végezetül még össze szeretném hasonlítani esetünket a 

rendelkezésünkre álló irodalomban talált hasonló esetekkel. 

Két közleményben találtam említést a lefolyási időről és az ul-

cus nagyságáról. 

Az egyik a berni sebészeti klinika (DE QUERVAIN) anya-

gáról beszámoló közleményben van megemlítve. 15 % át-

mérőnél nagyobb ulcus csak 17 fordult elő és ezek közül is 
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csak 1 volt a táblázatos összeállítás szerint olyon, amelyiknél 

a panaszok 3—6 hóra nyúltak vissza. 

A másik erre vonatkozó közlemény a bécsi I. sz. sebé-

szeti klipika (EISELSBERG) több mint 300 gyomorresecáltjának 

készítményén végzett vizsgálatokról számol be. Ezen közle-

mény szerint összesen 8 esetben találtak a resecált gyomor-

ban 25 mim-nél nagyobb ulcusokat. Ezek közül pedig 6 csak 

kevéssel léphette túl ezen méretet, mivel a 8 közül kettőt ki-

emel és ezeket mint „ulcus permagnum progrediens"-eket ne-

vez a szerző, Ezen legnagyobbika is azonban csak 50 

nagyságot ért el. A lefolyási időre nézve pedig a cikkben meg-

van említve, hogy a műtétre került nagy ulcusok majdnem ki-

vétel nélkül, chronicusak voltak. Kivételes volt az a beteg, 

akinek csak féléves panaszai voltak. Tehát esetünk nagyság-

ban 20 "%t-el múlja felül ezen ulcus permagnumot és kelet-

kezésre nézve is jóval fiatalabb mint az emiitett eset. 

Ha ezekhez hozzávesszük, hogy ez a nagy ulcus nem 

egyedül volt jelen, hanem még több apró ulcust is találunk a 

gyomron és a duodenumbam ugy joggal állithatjuk esetünket 

a szokatlan gyomorfekélyek sorába. 

A fentebb ismertetet esetnél látjuk ismételten beigazolva 

azt a tényt, hogy ulcusok egy része a leggondosabb belgyó-

gyászi kezelésre sem reagál, hanem ellenkezőleg tovább fej-

lődik. Esetünkben a gyomor fala annyira el volt vékonyodva, 

hogy a perforatió veszélye a beteget minden pillanatban fe-

nyegette. Ezért azon eseteknél, ahol a kezelésre a fekély nem 

reagál hamarosan a beteg életét nem szabad kockára tenni, 

hanem kötelességünk a radikális sebészi beavatkozás. 

Irodalom : 

Dr. A. Wydler : Ein Beitrag zur Chirurgie des Magén und 

Duodenalgschwüres. Mitteil. aus dem Grenzgeb. der Medizin. 

Bd. XXXV. S. 103-204. 

Victor Orator: Lehre vom Magengeschwür. Mitteil. aus 

dem Grenzgeb. der Med. Bd. XXXV. S. 214-240. 

C?3 



Irta : Poór Ferenc dr. 
egyetemi ny. r. tanár, a klinika igazgatója. 

A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem bőr- és nemibeteg 

klinikájáról. 

Terhesek lueses fertőzésének hatása a magzatra. 

Az irodalomban mindinkább általánossá válik az a fel-

fogás, mely a világrahozott syphilis keletkezésénél a spermium 

és a pete utján történő germogen átöröklést elveti és csupán 

a fogamzás utáni magzatfertőzést engedi meg. Oly álláspont, 

melyet még a spirochaeta felfedezése előtt a legszélesebb 

alapon MATZENAUER fejtett ki 1903-ban. Felfogásához magunk 

is csatlakoztunk, noha akkoriban még a betegség germinativ 

átöröklését vitatta az autorok túlnyomó többsége. Mi 1914-ben 

megjelent syphilismonographiánkban szószerint azt irtuk, hogy 

„a syphilisnél az utódra való átszármaztatásnak, egyedüli módja 

a fogamzás utáni fertőzés (syphilis postconceptionalis s. piacen-

taris)." Ezzel eltentétlben a germogen syphilisnek kizárólagos-

ságát hirdette KASSOWITZ prof. (1913). A fogamzás utáni fer-

tőzés elismerése mellett a germogen magzatluesnek a létezé-

sét is vitatják oly tekintélyek mint FINGER, F. LESSER professorok 

s mások, 1914-ben még a berlini egyetem nagynevű tanára 

BUSCHKE sem tagadja, hanem csupán „valószinütlen"-nek tartja 

a germogen luest. Az amerikai"dermatología egyik legkiválóbb, 

representativ egyénisége, SUTTON prof. pedig még kitűnő der-

matologiájának 1923,-iki kiadásában is ekként nyilatkozik: „in 

hereditary syphilis the disorder may be transmitted by one or 

both parents" s hozzáteszi, hogy az infectio a legtöbb esetben 

(in the vast majority of instance), tehát nem mindég, mint az 

a mi álláspontunk, az anyán keresztül történik. 

Különösen abból a körülményből, hogy megbizható megfi-

gyelések (Trínchese) tanúsítják, hogy a magzati lepényen a 

lueses elváltozások kifejezettebbek és koraiabbak is lehetnek, 

mint a placenta maternan, íöbb szerző az atyai germinativ 

syphilis kétségtelen létezését véli következtethetni. Mi azt vél-

jük, hogy a jelzett tényből még nem lehet ily következtetést 
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levonni, hiszen a lueses elváltozások épúgy mint más szerven, 

a placentán sincsenek csupán bizonyos szövetrészletekhez 

kötve. A reactiókként felfogott lueses morphologiai jelenségek 

ott keletkeznek, ahol a kórokozók összeverődtek, agglutinálód-

tak s ekként az első elváltozások ép úgy keletkezhetnek első-

sorban a bolyhokon is s onnan terjedhetnek át a placenta 

materna tulajdonképeni szövetére anélkül, hogy ebből az anyá-

nak az atyától, tehát paternalisan gerninativ uton tertőzött 

magzat részéről való fertőzését kellene következtetnünk, 

A magzat állapotára nyilvánvaló befolyást gyakorol az, 

hogy 1) már előzetesen lueses nő jut-e teherbe, 2) egyidőben 

fertöződik-e és válik-e terhessé, 3) teherbe jutása után fertő-

ződik-e luesszel. 

Jelen dolgozatunkban eseteink kapcsán csupán a leg-

utóbbi változattal óhajtunk az alábbiakban foglalkozni. Az ese-

tek a következők: 

I. esetünk kimerítő kórtörténetét Ssékesfőv. Szt. István kórházi osztályomról 
még 1913-ban közöltem (Gyógyászat 1 sz.) Két hónapos gradivitás 
mellett a beteg nagy szeméremajkán oedema induzativum-ot, a tör-
zsön és a combjain roscolókat mutatott. A terhesség nyolcadik hó-
napjóban (Szt. Rókus kórház) teljesen ép magzatot szül, ki azonban 
osztályunkon néh. Genersich prof. és Entz bonclelete szerint sepsisben 
elhalt. A lépben spirochaeta paliida felfedezhető nem volt. — II. ese-
tünk (1922) 18 éves, a 9-ik hónapban terhes primípara. Clitorisan 
spirochaetat bőven tartalmazó primaeraffectioja, törzsén kifejezett ro-
seolái, mirigyduzzanatai voltak. Férjénél ugyancsak lues recens korai 
másodlagos jelenségekkel. Elismeri, hogy házastársát az utolsó 2 hó-
nap alatt fertőzhette. A magzat még mielőtt a gravidán kiadósabb 
kúra foganatosítható lett volna, megszületvén, a szülők antilueses ke-
zelése alatt az utólagos fertőzés elkerülése végett mesterséges táplá-
lásban részesül s nála majdnem egy éven ót figyelemmel kisérve lu-
eses jelenség vagy luesesnek felfogható szervezeti csökkentértéküség 
felfedezhető nem volt. WR. negatív. — III. esetben az anyán a 
clitorison oedema indnrativum (-f- spirochaeta lelet), a nagy és a kis 
szeméremajkon rozsdavörös discret foltos kiütés. Szülés után 28 nappal 
az újszülött bal szemöldöke fölött paliidát bőven tartalmazó errosio-
szerü primaeraffcctio fejlődik ki. 5 hét múlva syphilises roseolák a 
mellen, a törzsön, az arcon a tenyéren és talpon. 

Amint a három kórtörténetkivonatból kivehető, mind a 

három esetben a jelenségek megcáfolhatatlanul bizonyították, 

hogy az anya terheségének végén, annak utolsó 8 hete alatt 

fertőződött luesszel, recens lueses, valamint azt, hogy luestől 

mentes magzatot szült. Az első esetben az újszülött a luestől 

független megbetegedés következtében elhalván, a vizsgálat a 

belső szerveit pallidától mentesnek találta, a másodiknál a 

magzatnál egy év alatt semmi tünet sem jelentkezik a W R ne-

gativitása mellett, a harmadiknál pedig anyjának primaeraffec-



tiójától kétségtelenül a szülés közben fertőződvén (infectio per 

partum) typusos primaeraffectio fejlődik ki az ujszülöttön, oly 

jelenség, mely a méhenbelüli luest tudvalevően egyenest ki-

zárja. 

Az a tétel, hogy világrahozott syphilisnél a magzat min-

denkor az ugyancsak lueses anyjától fertőződik, ma már meg-

dönthetetlennek bizonyult. Ép úgy megállapított tény, hogy a 

fogamzás után a luesos anyától szerzett syphilis átvitele a 

magzatra távolról sem következik be mindenegyes esetben, de 

annál valószínűbb, minél korábbi szakában a terhességnek 

történik az anya fertőzése. A magzat fertőzése tehát a syphilises 

anyától sem obligát, hanem fakultatív. 

A kérdés további differentiálódása két felfogást állított 

egymással homlokegyenes ellentétbe. Az egyik, melynek fő-

képviselője FINGER s mely szerint a magzatnak méhenbelüli 

fertőzése a terhesség bármely időszakában egyaránt megtör-

ténhetik. A másik álláspontot leghatározottabban MATZENAUER 

foglalja el, az előbbivel szemben azt vitatva, hogy egy eset 

sem ismeretes, melynél a szülés előtt legkésőbben két hónap-

pal fertőzött anya átvitte volna betegségét a magzatra. FINGER-

nek a régibb irodalomból összegyűjtött 6 esetéről (RINECKER, 

BOULENGIER, NEUMANN, ROSEN, DÜRING, WELANDER) MATZENAUER 

kimutatta, hogy tévesen érteimeztettek olyanokként, melyeknél 

az anya a terhesség utolsó 8 hetében fertőződött volna. Ezek 

az esetek különben is a spirochaeta előtti időszakból származ-

ván, ma már alig felelnek meg a modern észlelés követelmé-

nyeinek. FINGER azonban 1914-ben előző felfogásához ragasz-

kodva ismét három esetet közöl, melyek közül a JERSILD-félé-

nél azonban maga a bemutató sem tartotta az anya luesét re-

censnek s roseolait is recidiv jellegűnek minősiti. Viszont 

BUSCHKE és FISCHER (1906) esetében a kétségtelen primaer-

affectiót (oedema indurativum) és adenopathiát feltüntető anya 

halolt magzatának májában, lépében bőségesen volt a paliida 

feltalálható. E. LESSER (1908) hasonlóképen egy kétségtelenül a 

terhesség utolsó két hónapjában fertőzött anya lueses magza-

tát (maculopapulosus syphilidek) ismerteti. 

A FINGER és a MATZENAUER-féle felfogást összevetve az 

irodalom és saját eseteinkből azt a következtetést vonjuk le, 

hogy ily merevségében egyik felfogás sem tartható fenn. Né-

zetünk szerint a graviditásának utolsó 8 hete alatt luesszel fer-

19 
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tőzött anya az esetek túlnyomó számában nem fertőzi intraú-

terinalisan magzatát, de ez nem tekinthető kivételt nem tűrő 

szabálynak, mivel az eseteknek egy kisebb számánál, úgy lát-

szik, ily fertőzés mégis megtörténhetik és meg is történik, amint 

az utóbbiról, ha saját eseteink nem is, de az irodalomban né-

hány neves szerzőtől kifogástalanul észlelt eset tanúskodik. 

A további feladat annak a megállapítása, hogy miben rej-

lik a feltétele a graviditas végén történő anyai fertőzés a mag-

zatra való hatása ily külömbségének. 

Az ujabb kutatások kiderítették, hogy a syphilisesek vé-

rében már igen korán, de mindenesetre az úgynevezett má-

sodlagos jelenségek megjelenése előtt ha nem is állandóan, de 

időnkint a keringésben jelen van a paliida, melyet a circulatió a 

szervezetnek még oly rejtett szöveteibe is, mint amilyen a 

csontvelő, bevihet. Mi sem áll tehát útjában annak, hogy a 

terhessége alatt fertőzött nő méhlepényébe is bejusson a para-

zita, ami annál könyebben megtörténik, mert a placentát ép ál-

lapotban is tudvalevően a vérrel legdusabban ellátott szövet 

alkotja. LUBARSCH szerint azonban „a teljesen normális placenta 

élő corpuscularis elemek ellenében védelmet szolgáltat" — oly 

tétel, mely megmagyarázza azokat az eseteket, melyeknél az 

anya recens syphilise az időnként a keringésben jelenlevő pal-

iidák dacára sem fertőzi a magzatot. Vélekedésünk szerint 

azonban mások a viszonyok a méhlepény luesos elváltozása 

esetében. Egyfelől a paliida toxinjainak befolyása alatt elvál-

tozott szövet, még ha ez az elváltozás nem is nyilvánul a 

méhlepény szerkezetét szemmelláthatóan elváltoztató módon, 

mégis módosíthatta a sejteknek chémiai élettevékenységét, ev-

vel esetleg azok cohaesioját lazíthatta, biologiai gátló tevékeny-

ségeit csökkenthétté úgyannyira, hogy a hamarosan tekintélyes 

számra felszaporodott parazita, mely szerkezetéhez kötött bio-

logiai tulajdonságainál fogva élénk rotáló és hajló önálló moz-

gásokra képes, a lepény kórosan módosult szövetén áthatol s 

igy bejut az anyai keringésből a magzatéba, fertőzve az utóbbit. 

Mi épen ezen meggondolások alapján a szerzőknek azt 

az álláspontját osztjuk, hogy a magzat syphilisét mindenkor a 

lepény specificus elváltozása előzi meg azaz világrahozott sy-

philis nincsen piacentaris lues nélkül — jóllehet a petefüggelék-

nek szemmellátható szerkezeti elváltozását MATZENAUER vala-
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mint MRACEK a lueses szüléseknek csupán 50 %-ánál, sőt 

TRINCHESE csak 25 70-nál állapította meg. 

S ha ebbe a gondolatmenetbe illeszkedünk, könnyen ért-

hetővé válnak azok az esetek is melyeknél az anya a terhes-

ség utolsó 8 hetében fertőződött luesszel s a magzat ép, lues-

től mentes maradt, de magyarázhatóvá válnak azok az esetek 

is, melyekben a magzat intrauterinalis fertőzése megtörtént. 

A lues menetét ismerve, tudjuk, hogy ahhoz, hogy bizo-

nyos szerv, szövet vagy sejtcsoport megváltoztassa tulajdonsá-

gait bizonyos időtartam leforgása szükséges, mely idő alatt az 

illető szövetben felszaporodó és felhalmozódó parazita kifejti a 

sejttevékenységet megváltoztató toxinos hatását. Ha tehát ez 

a hatás bekövetkezik a méhlepényen addig, amig a magzat 

az anyai szervezettől nyeri keringését, akkor a magzat fertő-

ződik és a luest magával fogja hozni a világra, ha ellenben 

s ez a túlnyomóan gyakoribb eset, a méhlepény specificus el-

változása később, csupán a secundaer időszak alatt történik 

meg, akkor luestől mentesen fog megszületni. 

Az esetek túlnyomó többségében tehát épen a lues me-

netéből, illetve a spirochaeta paliida tulajdonságaiból folyik, 

hogy a placeníaris szövetnek a kórokozó hatása alatt jelzett 

elváltozásának kifejlődésére s a lepénybe jutott önálló mozgás-

sal rendelkező parazitáknak a placenta sejtdús szövetén való 

áthatolására huzamosabb időtartam, hetek szükségesek s ezen 

idő előtt nyilvánvalóan a magzat fertőzése be sem következ-

hetik. Viszont ismerjük a parazitának azt a tulajdonságát, mely 

alkalmassá teszi arra, hogy a locus minoris resistentiae helyén 

előbb telepedjék meg, mint máshol. Amint a traumákon kivül 

ily dispositionalis körülményeket szerepeltetünk a csont-, a zsi-

ger-, az érsyphilisnél, ép úgy nem tagadhatjuk meg azokat a 

placentánál sem. 

Valószinü tehát, hogy azoknál az anyáknál, akiknél a 

Placenta resistentiája bármily ok folytán csökkent, a szövetek 

érzékenysége fokozódott, azoknál a pallidatelepek a lepényben 

előbb fognak kifejlődni, a lepény szövete előbb válik át-

bocsátóvá s a magzati keringésbe is előbb kerül be a spiro-

chaeta, fertőzve azt. Ez az utóbbi körülmény adná a magyará-

zatát azon elenyésző számú esetnek, ahol az anyának a ter-

hesség utolsó 8 hete alatt történt fertőzésénél a magzatnál lues 

jelentkezett. 
19* 
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Végső következtetésünk tehát az, hogy a terhesség utolsó 

8 hetében luesszel fertőzött anya magzatát intrauterinálisan a 

betegséggel általában nem fertőzi, azonban az esetek kisebb, 

szinte elenyésző számában a méhlepény kivételesen korábban 

bekövetkezett specifikus alteratiója esetén a magzat fertőzése 

ebben az időpontban is megtörténhetik. 

j 
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A syphilis gyógyításának problémáját — dacára kiváló 

hatású gyógyszereinknek — távolról sem tekinthetjük megol-

dottnak. A modern serologia és bakteriológia világánál vizs-

gálva e betegséget, annak jelentőségét jóval súlyosabbnak 

ismertük meg, mint azt 2—3 évtizeddel ezelőtt gondolták volna, 

de megváltoztak egyúttal nézeteink az antisyphilitikumok gya-

korlati értékét és hatásmódját illetőleg is. Mig a higany, jód, 

bismut, salvarsan birtokában a korai lues, a bőr és belső szer-

vek számos mesenchymás syphilises elváltozásánál a tüneti 

gyógyulás tekintetében igen előnyös helyzetben vagyunk, sú-

lyos akadályok tornyosúlhatnak elénk, ha a syphilisnek a vér-

savóban vagy a gerincfolyadékban mutatkozó jeleit iparkodunk 

eloszlatni, vagy ha az ektodermalis hátgerincsorvadás, vagy a 

hűdéses elmezavar meggyógyítását tűzzük ki feladatúi. A kli-

nikai és laboratóriumi tapasztalatok nemcsak arról győztek 

meg, hogy a vegyi antisyphilitikumok számtalan esetben sem 

magukban, sem kombináltan nem képesek megfelelni azon 

várakozásoknak, melyeket kezdetben mindenikükhöz fűzni sze-

rettünk, hanem arra is késztettek egyúttal, hogy hatásmódjuk 

elemzésében mind szűkebb térre szorítva a régi „direkt spiril-

locidia" fogalmát, mindinkább a szervezet saját védőberende-

zéseinek serkentőit lássuk bennük. 

Ideggyógyászoké, elsősorban WAGNER-JAUREGG-é az ér-

dem, hogy az akkor még specificusnak mondott és spiroch-

aetaölőnek hitt gyógyszerek mellett már korán nemspecifikus és 

biztosan nem spirochaetaölő anyagokat vezetve be a hűdéses 

elmezavar gyógykezelésébe, klinikai bizonyítékát lelte annak, 

hogy e spirochaetás eredetű betegség egy, az általános szer-

vezet részéről kiváltott reactio révén javulást mutathat. A tuber-

kulint, typhusvaccinát, tejet, natr, nucleinicumot, phlogetant 
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utánuk több-kevesebb eredménnyel a syphilidologusok is al-

kalmazták a vérsavó és gerincfolyadék makacs lueses elválto-

zásainak megszüntetésére, mindazáltal a syphilisnek u. n. nem-

fajlagos ingerkezelése — érthető okokból — a venereologusok 

kezében a legújabb időkig csak másodrendű fegyver maradt. 

Azok a figyelemreméltó eredmények azonban, melyeket 

a hűdéses elmezavarnak WAGNER-JAUREGG által bevezetett vál-

tóláz-kezelése mutat fel, méltán indíthatták a syphilidologus 

KYRLE-t meg SCHERBER-t arra, hogy az ójtási váltólázat a hű-

déses elmezavar alapját jelentő korai syphilisnél, főleg annak 

gerincfolyadékbeli elváltozásokat mutató alakjainál a gyógyke-

zelésbe bevezessék. A gondolat kézenfekvő : a hűdéses elme-

zavar gyógykezelésében jó eredményekkel kecsegtető ójtási vál-

tóláz segítségével kíséreljük meg elérni mint közelebbi célt a 

vegyi antisyphilitikumokkal gyakran dacoló idegrendszeri és 

gerincfolyadékbeli lues gyógyítását, s ezáltal mint távolabbi célt 

a hűdéses elmezavar s a hátgerincsorvadás elhárítását. KYRLE. 

valamint SCHERBER, kik syphilises betegeiket úgy a váltólázas 

kezelés bevezetése előtt, mint annak befejezése után egyaránt 

erélyesen kezelik salvarsannal, már 1923-ban jó eredmények-

ről tesznek jelentést főleg a gerincfolyadék elváltozásainak gyó-

gyulását illetőleg. Követőik — elsősorban BERING és WEYGANDT 

— már ezren felüli idegrendszer- és gerincfolyadékbeli lues 

eset mellett győződtek meg az eljárás célravezető voltáról. De 

bár a régibb és ujabb szerzők, mint FINGER, GÄRTNER, JOSEPH, 

KAPOSI, KAUFMANN, LANG. STRASSER. STÜCKGOLD elszórt esetek 

kapcsán egyaránt reámutattak arra, hogy lázas fertőzőbetegsé-

gek, mint typhus, orbánc, himlő, vörheny, kanyaró, tüdőgyu-

ladás, váltóláz stb. jótékonyan tudják befolyásolni a korai sy-

philis különböző szakaszainak klinikai képét, s bár a lues vál-

tólázkezelése ma már mind szélesebb körben hódit, az iroda-

lomban alig találjuk részletesebb ismertetését azon kérdés rend-

szeres vizsgálatának, hogy vegyi antisyphilitikumok előzetes 

alkalmazása nélkül miként hat tisztán maga a váltóláz a sy-

philis korai megnyilvánulásaira. ZINSSER 1924 novemberében 

méltán sürgeti a tiszta váltólázas kezelés hatásának megfigye-

lését, a kutatók nagy része azonban elsősorban gyakorlati célt 

akarva szolgálni, a legtöbb eredményt igérő kombinált kezelés 

elve alapján jár el, s már a váltólázzal való fertőzés előtt sal-

varsannal kezeli betegeit, mert KYRLE szerint hatásosabb a 



váltóláz, ha előzőleg behelyezett vegyi antisyphilitikumokat ta-

lál a szervezetben. SCHERBER egyenesen óva int a váltólázas 

fertőzés előtt végzendő salvarsanadagolás elhanyagolásától, 

mert ily módon kezelt esetei mellett a váltóláznak a spirochae-

tákra gyakorolt mobilizáló hatását látta. 

Mi az elsődlegesen alkalmazott váltóláz hatását óhajtva 

megfigyelni, túlnyomó részben a bőrklinika (27 eset) kisebb 

részben a belklinika (3 eset) anyagából e célra oly betegeket 

válogattunk ki, kik előzetesen antisyphilitikus kezelésben soha-

sem részesültek. Igyekeztünk a syphilis minden stádiumára te-

kintettel lenni, s a klinikai tünetekre gyakorolt hatás mellett 

figyelemmel kísértük a spirochaetáknak, a vér Wa . R.-jának, 

valamint a gerincfolyadékban esetleg létező elváltozásoknak 

magatartását a váltólázas gyógykezeléssel szemben. Anélkül 

tehát, hogy betegeinknek bármi más általános, vagy helyi 

gyógykezelést nyujtottunk volna, harmadnapos váltólázban szen-

vedő egyének vérével fertőztük őket. Salvarsant csak a 10—11 

váltólázrohamot követő 1—2 heti chininadagolás után alkal-

maztunk betegeinknél, mikor az ójtási váltóláznak a syphilisre 

gyakorolt közvetlen hatását már megfigyelhettük. Ekkor 3—4 

napos időközökben 0.3—0.45 gr. neosalvarsant fecskendeztünk 

be, egyénenkint összesen 3—4 grammot, s betegeinket csupán 

ezen kiegészítő gyógykezelés befejeztével bocsátottuk el. Mivel 

vállalkozásunk főcélja a váltóláz közvetlen hatásának megfi-

gyelése volt, a salvarsannak ezen beiktatása tulajdonképen 

csak a beteg későbbi sorsát illető észleléseinket zavarja, az 

egyén és a köz érdekében pedig szükségesnek láttuk betegein-

ket távozásuk előtt valamely már kipróbált antisyphilitikummal 

is gyógykezelni, ami a KYRLE előírásához közelíti eljárá-

sunkat. 

E Tapasztalataink syphilises egyének ójtási váítólázáról. 

Kísérleteinknél elsősorban arról kellett gondoskodnunk, 

hogy a váltólázzal kezelt betegeink nehogy véletlen fertőzések 

forrásaivá váljanak. 

Szegeden a váltólázat terjesztő Anopheles maculipennis 

nagyszámban fordul elő s hogy azok abban a város-

részben is, hol a klinikáink feküsznek, igen elterjedtek, azt ta-

pasztalásból tudjuk. Ezért beoltottjainkat olyan kórtermekben 
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helyeztük el, melyek ablakain védőháló volt s őket mindad-

dig az ágyban vagy a szobában tartottuk, mig chinin adago-

lásra a vérükből a plasmodiumok el nem tűntek. Ezt a rend-

szabályt a legszigorúbban hajtottuk végre. 

Vizsgálatainkhoz szükséges vért első eseteinkben egy ter-

jedő bénulásos elmezavarban szenvedő 34 éves férfitől (L. J.) 

kaptuk SZABÓ tanár elmegyógyintézetéből. A betegen már ak-

kor a VII-ik passageban volt tovább oltva a tertiana Plasmo-

dium törzs, amely törzs egy tertiana simplex fertőzésben szen-

vedő szegedi katonából oltatott először át. Ebből a törzsből 

csak két syphilitikust oltottunk be. 

A második törzset, mellyel már nagyobbszámu kísérletet 

végeztünk, egy 47 éves szegedi vargából nyertük, ki az át-

oltás alkalmával már 3 hete szenvedett váltólázban s a véré-

ben ismételt vizsgálatok alkalmával csupán a harmadnapos váltó-

láz plasmodiumait találtuk. E törzset XIII. passageon keresztül 

19 egyénbe oltottuk át. 

A harmadik törzs egy szegedvidéki 32 éves asszonyból 

származott, ki már két hónapja szenvedett váltólázban és már 

részesült chininkezelésben. Ezt a törzset — amely szintén tiszta 

harmadnapos plasmodium-törzsnek bizonyult — azért is hasz-

náltuk, hogy lássuk, vájjon helyt áll-e a WAGNER-JAUREGG kli-

nikájának azon intelme, hogy átoltásra ne használjuk chinin-

nel kezelt váltólázas beteg vérét az esetleg jelentkező chinin-

resistentia miatt. 

Szegeden a harmadnapos váltóláz chininkezelésre köny-

nyen meggyógyul, ezt tapasztaltuk mult év nyarán a Kecs-

kemét város környékéről származó tájkóros váltóláz esetek-

nél is. 

E tapasztalatok után annál bátrabban fogtunk hozzá a 

kísérleteinkhez, bár azok az észleletek, amelyeket a klinikán-

kon BÁNÓCZI tett, azt mutatták, hogy a chininálló váltóláz el-

veszti a vérrel átoltásnál a chininállását. 

A syphilis által megtámadott szervezet, bár beteg és el-

lenálló képessége is csökkent, mégis — eltekintve a harmad-

lagos syphilis súlyos eseteitől, nem olyan mértékben romlott 

le, mint egy terjedő bénulásos elmezávarban szenvedő egyén 

szervezete. Ezért mertünk több vért átoltani betegeinkbe már 

kísérleteink megindításánál is, mint azt a terjedő bénulásos 

elmezavarban szenvedőknél teszik. Az esetek legtöbbjében 5 
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cm8 vért fecskendeztünk be bőr alá s csak pár esetben alkal-

maztunk visszérbe fecskendezést 2—3 cm3 vérrel. 

A lappangási időt a bőr alá oltásnál a WAGNER-JAUREGG 

klinikáján 1—2 hétnek találták. KIRSCHBAUM és KALTENBACH 

8—14 napnak, de néha elnyúlt az 4 hétig is. A leghosszabb 

egy negyednapos hideglelésben szenvedő vérének átoltásánál 

volt, 50 nap. 

Intravénás oltásnál is különböző lappangási időt találtak, 

még ha egyszerre és ugyanannyi mennyiségű vérrel is történt 

a beoltás. A WAGNER-JAUREGG klinika egy esetében egyik be-

oltottnál a lappangási idő 3 nap, a másiknál 14 nap volt. 

Mivel a visszérbe oltásnál a lappangási időt sikerül lé-

nyegesen megrövidíteni, sürgős esetekben, primár affectionál, 

súlyos másodlagos tünetek esetén, avagy a kórházban tartóz-

kodás megrövidítése céljából ezt az oltási módot kezdettük az 

utóbbi időben alkalmazni s a tapasztalataink után ezután bát-

rabban is fogjuk alkalmazni. A WAGNER-JAUREGG klinikáján 

1 cm3 váltólázas vérnek a visszérbe fecskendezése azt a be-

nyomást keltette ugyanis, hogy a túlságosan megrövidülő lap-

pangási idő miatt a szervezet mintegy nem készülhet elő s a 

lázrohamok túlságosan gyorsan lépvén fel, a szervezet tole-

rantiája hamarabb megszünhetik. WAGNER-JAUREGG ilyen ta-

pasztalatai tartottak vissza eleinte minket a beoltás visszérbe 

eszközlésétől. De mikor azt láttuk, hogy meglehetősen meg-

viselt, súlyos másodlagos syphilisben szenvedő 53 éves férfi 

is jól tűrte a beoltás után már a harmadik napon fellépő 

hidegrázásokat — megbátorodtunk. 

WAGNER-JAUREGG klinikáján intrakután is fecskendeztek 

be 0.1—0.3 cm3 mennységben-váltólázas vért terjedő bénulá-

sos elmezavarban szenvedőknél, ezzel azt érték el, hogy leg-

többször harmadnapos váltólázas rohamokat kaptak, ami elő-

nyös abból a szempontból, hogy a beoltottakat nem viseli meg 

annyira a váltólázas kezelés. Azonban igy eljárva a lappan-

gási szak hosszú és az oltás sokszor eredménytelen, ezért mi 

intrakután nem oltottunk, különben is a mi betegeink nem vol-

tak súlyosan megviselve. 

Harmadlagos, különösen visceralis syphilisnél azért vé-

gezhettünk kevés számban kísérletet, mert ezek legtöbbje be-

tegségének olyan előrehaladott időszakában került kezelésünk 



alá, amikor már a váltólázas kezelés veszedelmet hozhatott 

volna az illetőre. 

A visszérből vett vért minden további nélkül fecskendez-

tük be a bőr alá, vagy a visszérbe. A bőr alá oltást a háton, 

a lapockák közötti tájon végeztük. A befecskendezés helye 

minden esetben reactiomentes maradt. 

A fertőzés létrejötte vagy elmaradása, a lappangási idő 

hossza ugy a viszérbe oltásnál, de még feltűnőbben a bőr 

alá oltásnál függ a beoltott vér mennyiségétől, illetőleg a benne 

foglalt plasmodiumok számától, de nem mathematikai pontos-

sággal. Mindkét módon való oltás után jelentkező kórkép igen 

szépen tünteti fel az oltásra használt vér mennyisége, plas-

modiumtartalma, virulentiája, másrészt az oltott egyén ellen-

állóképessége, egymás elleni harcának klinikai tüneteként a 

lappangás idejének változatos hosszúságát, a megbetegedés 

fellépésének különböző kezdeti szakát és a betegség külön-

böző klinikai lefolyását, amely különösen a hőmenetben tük-

röződik vissza. 

0.5—1.0 cm3 vérnek bőr alá oltása után gyakran nem 

jön létre váltóláz, a lappangási idő néha hetekre terjed ki, a 

hőemelkedések hosszú időn keresztül igen sekélyek maradnak 

és jól kifejezett hidegrázások nem is jelentkeznek. 

2—4 cm3 vérnek bőr alá beoltása után WAGNER—JAUREGG 

klinikáján átlag 1—2 heti lappangási időt észleltek és azután, 

néha rövid prodromális hőemelkedések után, jól kifejezett 

hidegrázásos rohamokat 

A mi céljainknak ez utóbbi felelvén meg legjobban, mi 

is 5 cm3 vérrel oltottuk betegeinket bőr alá. 

Mi, a magunk esetein észleltek alapján arra az ered-

ményre jutottunk, hogy a hideglelős rohamok napszakos je-

lentkezési ideje nem függ attól, hogy a beoltás mely időben 

történt. Még ha a beoltás visszérbe történt is, akkor sem je-

lentkeznek a rohamok az oltott egyénnél épen abban a nap-

szakban, amelyben a vértadónál jelentkeztek. Szabályosságot 

csupán annyiban találtunk, hogy az oltott egyéneinknél is a 

nappali órákban jelentkeztek a lázrohamok, de ez a váltóláz-

nak általános jellemvonása. 

A WAGNER-JAUREGG klinikáján tett észleletek — s ehhez 

csatlakoznak a többi észlelők is — azt mutatják, hogy az 

emberről-emberre átoltott harmadnapos hideglelés klinikai tüne-
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teiben épugy különbözik az anopheles által átoltott harmad-

napos hidegleléstől, mint kórbonctani tüneteiben, sőt a plas-

modiumok életkörülményei is fontos különbségeket tüntetnek 

fel. Therapiás effektusa azonban az oltási váltóláznak a terjedő 

bénulásos elmezavarra nem változott még százon felüli átol-

tás után sem. 

Mi eddigelé nem jutottunk syphilises betegeink gyógyke-

zelésében a XIV. passagenál tovább és észleleteink azt mu-

tatták, hogy sem a klinikai tünetekben, sem a váltóláz plas-

modiumának életkörülményeiben lényegesebb változást nem 

találtunk; nem változott a váltólázas kezelés gyógyhatása sem 

a syphilises fertőzésre. Eszleleteink eddig a passageig tehát 

eltérnek a WAGNER-JAUREGG klinika észleleteitől, bár nem 

egyedülállók, mert ilyen eredményre jutott nagyrészt MÜHLENS 

és KJRSCHBAUM is a terjedő bénulásos elmezavarban szenve-

dők váltólázas gyógykezelésénél. 

Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy talán a WAGNER-

JAUREGG klinika észlelései nem helytállók, hiszen a különbség 

származhatik onnan is, hogy mi még nagyon alacsony pas-

sage-számig jutottunk el, de nem lehetetlen az sem, hogy mi-

ként a harmadnapos váltóláz plasmodiumai mutathatnak egyes 

vidékek és epidemiás időszakok szerinti, valamint egyéni kü-

lönbségeket, úgy az átoltásoknál is mutathatnak egymástól 

különböző magatartást. 

A mi eseteinkben nem igazoltatott be az, hogy vérátol-

tással továbbvitt váltóláznál a rohamok rendetlenebbűl követ-

keznek be és folytatódnak le, mint az anopheles által beol-

tottnál. Erdélyben évek során át számos maláriásnál volt al-

kalmunk pontos hőmérőzéseket-végezni hosszabb időn keresz-

tül és azt láttuk, hogy a hőmenetnek ilyen rendellenességei az 

anopheles által átoltott maláriánál is észlelhetők, különösen a 

megbetegedés elején s főleg epidemiás években. 

GERSTMANN hivatkozik DOERR és KIRCHNER-re, kik szerint 

az oltási harmadnapos váltóláz hőmenete azért volna rendet-

lenebb, mint az anophelesek által átoltott, mert vérátoltásnál 

sokkal különbözőbb fejlődési fokon álló plasmodiumok jutnak 

be a keringő vérbe és fejlődnek ott tovább mint az anophe-

les által végzett fertőzésnél, ahol mind ugyanazon a fejlődési 

fokon álló ivartalan alakok jutnak fertőzött szervezetbe, s ame-

lyekből egyszerre indul meg a schizogonia fejlődése. 



Ez a magyarázat téves, mert az anopheles szúrása alkal-

mával a bőrbe vagy a bőralatti szövetekbe bejutó sporozoitok 

is a legkülönbözőbb idő múlva jutnak be a keringő vérbe s 

fúródnak be a vörösvértestekbe, hogy schizogonia alakjaivá 

legyenek. A különbség nem látszik valószinűnek a két fertő-

zési mód között ebben a tekintetben. 

Hogy mi az oka annak, hogy mégis ugy a vérátoltással 

a bőr alá, mint a sporozoitisek átoltásánál anophelesek által, 

a rohamok szabályos időközökben lépnek fel, annak magya-

rázatát adni ma még nem tudjuk, az még ma előttünk isme-

retlen tényezők következménye. 

Vizsgálataink nem erősitik meg a WAGNER—JAUREGG kli-

nika azon észlelését sem, hogy az oltási váltóláznál a rohamok 

tetőfokán is kevesebb a plasmodium a keringő vérben, mint az 

anopheles által átoltottnál. így pl. V. F.-né vérében Ill-ik passage-

ban első rohamnál már 2—3 plasmodiumot is találtunk látóteren-

kint. Régebbi tapasztalatainkra hivatkozva mondjuk, hogy kü-

lönösen harmadnapos hidegrázás esetén néha, különösen a meg-

betegedés elején csak hosszú kereséssel sikerül tertiana plas-

modiumot találni. 

Már DOERR-nek és KIRSCHNER-nek feltűnt, a WAGNER-JAUREGG 

klinikáján végzett vizsgálataik során a XXXIII. első passagenál, 

hogy a vérátoltások kapcsán a gameták képződése csökkent, 

később teljesen megszűnt. Előbb ugy volt, hogy a váltóláz 

előrehaladottabb időszakában: VIII-ik passagen tul s csak 

vastag csepben sikerült gametát kapniuk, de a későbbi passageok-

nál már igy sem. 

Mi eseteinkben — megjegyezni kívánjuk ismét, hogy csak 

a XlV-ik passageig jutottunk el vérátoításainkkal és még egy 

éve sincs annak, hogy törzsünket emberről-emberre vérrel olt-

juk át — a gametaképzés megszűnését, vagy számbavehető 

csökkenését nem észleltük, sőt ép ugy találtunk ilyen passage-

ban gametát már az első rohamnál is, mint akár az anophe-

lessel átoltott malariánál. Hogy ezek a gameták az ivaros gene" 

ratio létrehozására teljesen alkalmasak, azt mutatják ENGEL RU-

DOLF kísérletei egyetemünk belgyógyászati klinikáján, amely-

ben a IX-ik passageból sikerült anopheleseket fertőznie és az 

anophelesekkel a váltólázat emberről-emberre átoltani. A plas-

modiumok festékképzésében sem tudtunk semmi eltérést ta-

lálni és igy ebben sem erősíthetjük meg a WAGNER—JAUREGG 
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klinika tapasztalatait. Ezen vizsgálati eredményeink meg-

egyeznek a MÜHLENS és KIRSCHBAUM észleléseivel, kik szemben 

a bécsi psychiatriai klinikával s PLEHN észleleteivel, gameta 

képződést észleltek a későbbi passageokban is. 

WAGNER-JAUREGG klinikája abban is különbséget talál a 

vérátoltással továbbvitt és az anophelessel átoltott váltóláz 

között, hogy a lép az előbbinél gyakran nem nagyobbodik 

meg vagy csak reinfektio esetén s akkor sem lényegesen. 

Ezen észleletüket megerősítik WEYGANDT, MÜHLENS és KIRSCH-

BAUM, NONNE és mások. A mi eseteinkben a lép megnagyob-

bodása minden esetben ki volt mutatható s a további roha-

mok alatt fokozódott, a Vííí. passageban pl. G. A.-nál 3 ha-

rántujjra kitapinthatóvá vált és csupán a IX-ik passageban 

levő St. J.-nál nem volt lépnagyobbodás található, ennél a 

betegnél azonban csak egyetlenegy roham jelentkezett s ő 

többé semmi módon fertőzhető nem volt, tehát sajátságosan 

nagy fokban refraktär módon viselkedett a harmadnapos hi-

deglelés plasmodiumával szemben. Két esetben észleltünk nem 

nagy mértékű sárgaságot: a Vllí-ik passagaban G. A.-nál és 

a Xl-ik passageban T. V.-nál, 4 esetben a máj egy haránt-

ujjnyira kitapinthatóvá lett: III-ik passageban T. J.-nál, IV-ik 

passageban S. E.-nél és Cs. R-nál, az V-ik passageban 

T. E.-nél 

Ami azt a kérdést illeti, hogy a mi észleleteink mit mu-

tatnak arra vonatkozólag, hogy az emberpassageok hoznak-e 

létre változást a váltóláz lefolyásában és kimenetelében és 

egyáltalán általános klinikai jellemvonásában, a következőket 

mondhatjuk: Az első két betegünket olyan tertiana törzzsel 

oltottuk be, amely váltólázas egyénből mind terjedő bénulásos 

elmezavarban szenvedőkön oltatott tovább a IX-ik passageig. 

A IX-ik passageból anophelesek fertőztettek s most ezekkel 

az anophelesekkel oltott terjedő bénulásos elmezavarban szen-

vedőkön vitetett ismét tovább a törzs VII-ik passageig. A VIII. 

és IX-ik passage a mi két első Iueses betegünk. 

Ha ezeket az eseteket lefolyásukban végigtekintjük, ak-

kor a következő tűnik fel: Egy maláriás katonából kiindított 

törzs továbboltásánál, amely X passageban mindig terjedő 

bénulásos elmezavarban szenvedőkön oltatott át, dacára an-

nak, hogy az átoltásra csak 2 cm:! vért adunk a bőr alá, az 

incubátió ideje 7—14 nap között váltakozik s ebben a tekin-



tetben progressio nem észlelhető. Ellenben a váltólázas ro-

hamok hova-tovább súlyosabbakká lesznek, amennyiben a 

későbbi passageokban mindinkább elnyúló, hosszú rohamok 

észlelhetők, majdnem 24 órás időtartammal. (Sz. /., P. M.) 

3 esetben a beoltottaknál sárgaság lép fel. X-ik passageban vé-

gül G. S.-né, egy 42 éves, elég erőteljes és betegségének még 

kezdetén levő, terjedő bénulásos elmezavarban szenvedő nő, 

dacára annak, hogy a sárgaság fellépésével chininnel azonnal 

elvágattak a további rohamok, kiterjedt bőralatíi vérzésekkel 

elhal. (MÜHLENS és KIRSCHBAUM is észleltek 3 esetben profus 

vérzést marantikus egyéneknél.) A már beoltott, Xl-ik passaget 

képező nőbeteg az elődje sorsától ugy megijedt, hogy ro-

hamait el kellett vágni, mielőtt a törzs tovább vihető lett 

volna. 

Ez okból a IX-ik passageból S. J.-től, fertőzött anophele-

sekkel beoltott terjedő bénulásos elmezavarban szenvedőből 

vitetik tovább a törzs. Az anophelesen való átvitel a törzsben 

sajátságos változást látszik véghez vinni. Egy, a fertőzött ano-

phelesekkel megcsipeiett dementia praecoxosnál a fertőzés nem 

jelentkezik, a másik dementia praecoxosnak tartott betegnél 

(V. J.) a Ill-ik roham után a rohamok chininnel elvágatnak, 

mert ez agysyphilisnek bizonyul. A Il-ik passaget képező, ter-

jedő bénulásos elmezavarban szenvedő beteg (J. M.) a Vl-ik 

roham után spontán gyógyul. A Ill-ik passageban B. M. (pa-

ralytikus) V-ik rohama után szintén spontán gyógyul, épen igy 

e passage második tagja is özv. Z. E.-né. Emiatt a további 

oltások a bőr alá 3 cm3 vérrel végeztetnek. Lassankint a 

törzs megerősödni látszik. A lappangási idő rövidebbé lesz s 

a rohamok gyorsabban válnak súlyosabbakká. Az igy meg-

erősödött törzs VIIÍ. és IX-ik passageát képezte, a mi két első 

lueses betegünk. Mindkettőnél 7 napos incubatio után közép-

súlyos rohamok fellépését észleltük. 

Ha tehát a tertiana törzset folyton paralytikusokon oltot-

tuk tovább mindkét sorozatban virulentiafokozódást észlel-

tünk. Hasonló észleletekről számolnak be NYIRÖ és STIEF a 

szegedi elmegyógyászati klinikáról, az egyik XVII-ik passageig 

vitt törzsüknél virulentiafokozódást észlelnek, amennyiben a • 

rohamok 4—5 órás magas lázas szaka a későbbi passageok-

ban 15—18 óráig, egy esetben 26 óráig is eltart. 

A X-ik passageban beoltott és elhalt G. J.-nénél kifejlődő klinikai kép rend-



kívüli ritkasága miatt bővebben méltatandó: 15 napi inkubatio után 
XII. 9-én rázza ki először a hideg. A mérsékelten magas lázzal járó 
harmadnapos hidegrázás után, mindennapos rohamok következnek, de 
a 6-ik roham ismét harmadnapra jön 39'0° hővel. Icterus lép fel s 
ezért rnár XII. 19-én chinint adunk, mire rohamai megszűnnek. Ennek 
dacára továbbra is erős főfájásai vannak, heves végtagfájdalmakról 
panaszkodik. Tiszta öntudat mellett székét, vizeletét maga alá bo-
csájtja s gyorsan terjedő dekubitusok mellett szívserkentő szerek da-
cára XII. 22-én d. u. beáll a halál. 

XII, 20-án az arcon kezdődőleg mind ujabb s nagyobbra terjedő vérömle-
nyek jelentek meg az arc és a végtagok bőre alatt igen nagy kiterje-
désben, összefüggően; igy az orr bőrében s onnan két oldalon az 
arcra terjedő gyermektenyérnyi vérzés egészen részarányosén elhelyez-
kedve a sulcus nasolabialisok mentén elhúzódik a felső ajakra s en-
nek bőrét annyira megvastagítja, hogy az ajakpír ujjnyi vastagon lát-
szik, de szederjes kék szinű. Vérömleny van mindkét fül bőrében is, 
mely azokat tetemesen megvastagítja. Mindkét váll bőrében szintén 
vérömleny, mely részarányosán leterjed a könyökig, kisebb-nagyobb 
területeket hagy ki a bal oldalon, míg a jobb oldalon összefolyó. 

Mindkét térden szederjesvörös vérzések, ép igy a jobb lábfej bőrében, a láb-
ujjak talpi felületén. 

A vizsgálatok a következőket mutatták: 

X. 20-ikától kezdve a vérben maláriaplasmodiumok többé nem találhatók. 

XII. 21 -én v. vértestek száma 1,640.00, a fehér vérsejtek száma 28.300. 

XII. 22 -én délelőtt vörös vértestek száma 1,750.000, fehér vérsejtek száma 24.600. 

XII. 22 -én délután vörös vértestek száma 1,400.000, fehér vérsejtek száma 23.400. 

A halál beállta előtti napon s a halál napjának délelőttjén a vérkép a Ieu-
kopoetikus apparatus súlyos toxikus bántalmazottságát mutatja, de a 
fehér vérsejtszám, valamint a myeloblastok, fiatal s pálcika magvúak 
jelenléte még fennálló reaktióképességet, elég jó regeneratiot mutat. 

Az erythropoetikus apparatus szintén súlyosan van megtámadva: pernici-
osus képet mutat, de a polychromasia, normo-megaloblastok jelenléte 
még mindig elég erős regeneratioképesség jele. 

Az utolsó vérkép a teljes pusztulás képe, a vörös csontvelő végső 
erőfeszítéssel még a keringésbe dob minden tartalékot: a vér telve 
normoblastokkal s egy pár megaloblastal. 

A fehér vérsejtképző rendszer már kimerült, a még keringő fehérvérsejt ala-
kok pusztuló féiben, szétesve vagy szétesőben, a csontvelő uj erőket 
a keringésbe dobni nem tud: myeloblast, fiatal s pálcika magvú nincs, 
a neutrophilek száma megfogy, lymphocyták megszaporodnak, ami leg-
erősebb kimerülést, praemortális állapotot jelez. 

Boncolási lelet: Eltekintve a leirt nagy bőrvérzésektől, rövid idő óta fennálló 
maláriára mutat, sárgaság jeleivel. Paralysis progressivának megfelelő 
agyi elváltozások, kisfokú pachymeningitis interna haemorrhagicával. 
Aortán mérsékelt fokú syphilitikus elváltozások. 

Szövettani vizsgálatok a Iépben, májban tetemes vörösvértest szétesés jeleit 
mutatják, a reticulo-endothelialis apparátus mérsékelt maláriás festeny-
zettségével. A halálos kimenetelt nem okozta a tertiana plasmodiumok 
rendkívüli felszaporodása, sem a máj súlyos megbetegedése. Az icte-
rus inkább pleiochrom icterus volt. 

Erősebben hatott a mérgezés a vérképző szervekre, arra mutatnak a vér-
vizsgálatok és egészen sajátságos és megmagyarázhatatlan tünetképen 
a bőrben létrejött nagy kiterjedésű vérzések. 

A halál oka valami okból, legvalószínűbben lues, illetőleg a paralysis prog-
ressiva miatt megbetegedett véredényrendszer és vér nagyfokú sérülé-
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kenysége — ezzel szemben a tertiana plasmodiumok fokozott méreg-
képzése volt. 

Hogy a törzs meggyengülése az anophelesben — ami 

igazán meglepetés volt számunkra — nem-e annak tudható 

be, hogy ezek az anophelesek állandóan chinint tartalmazó 

vérrel táplálkoztak, azt megmondani nem tudjuk. 

A másik törzsünket, melyet egy maláriás betegtől nyer-
tünk és a XIII-ik passageig állandóan syphilitikusokon vittünk 
tovább, egyenesen syphilitikusokra kezdettük átoltani; a beol-
tások, kivéve a legutolsó visszérbe való oltásokat, mindig 5 
cm8 vérrel a bőr alá történtek. E XIII. passageban syphilitiku-
sokon tovább oltott törzs virulentiájában felismerhető változás 
nem jött létre. Ami különbségek észlelhetők voltak, azok 
egyéni különbségekként foghatók fel. Tény, hogy ezek egyes 
esetekben igen nagy fokúak s igen meglepőek voltak. 
A VII-ik passageban P. E.-től — 2-ik rohama előtt — egyszerre oltunk be 

bőr alá 5—5 cm3 vérrel 3 nőt. Ezek közül egyiknél, D. M.-nél 27 

napig sem jelentkeznek a rohamok; a második J. G. mindennapos vál-

tólázban betegszik meg s a rohamai alkalmával hőmérséklete 41'8J-ig 

emelkedik; a harmadik S. J. harmadnapos váltólázban betegszik 

meg, mely később mindennaposba megy át, rohamai igen súlyosak s 

chininre is nehezebben engednek. D. M.-et, ki 5 cm3 vér beoltása 

után sem betegedett meg, 28-ik napon beoltjuk egy olyan betegtől 

vett 5 cm3-nyi vérrel a bőr alá, (V. T.-től) aki szintén E. P.-től olta-

tott mint D. M. csakhogy a 3-ik rohama végén. Erre az uj oltásra a 

10-ik nap D. M.-et kirázza a hideg s 40"2°-ig felmenő hővel közép-

súlyos rohamai jönnek, de a 9-ik gyönge rohama után spontán gyó-

gyulás következik be, ép úgy, mint ahogy spontán meggyógyul V. T. is. 

Az egyéni ellenállásnak igen szembeszökő példáját mu-

tatják e törzsből oltott más betegek is. 
A spontán meggyógyuló V. T.-nek 5 cm3 vérével beoltjuk a bőr alá G. A.-t, 

egy 40 éves, hatalmastermetű fűtőt, ki harmadlagos lueses serpigino-
sus fekéllyel és szárkapocsideg hűdéssei feküdött a klinikán ; 15 napi 
lappangás után változó harmadnapos hőmenettel kezdődnek a hő-
emelkedései. A Ill-ik roham már 40,0° hővel, azután mindennapos 
hidegrázásokkal 41,6"—41,8°-ig felugró hőmérsékkel igen súlyos váltó-
láza jelentkezik. X-ik roham után chinint adunk. 

Ettől a G. A.-tól X, 10-én beoltjuk Sí. J. 40 éves, kezdődő hátgerincsorva-
dásban szenvedő cipészt — ki alacsony, vézna ember — 5 cm3 vér-
rel a bőr alá. A vért roham elölt félórával vettük. 10 napos lappan-
gás után X. 21-én Sí. J.-nek egyetlen rohama jelentkezik 39,8° hőmér-
sékkel, amely alatt a vérében igen kevés számban tertiana plasmo-
diumokat találunk. A további napokban léztalan marad, dacára an-
nak, hogy 26-án 1 mgr. tonogénnel provokatiot próbálunk, vérében ez-
alkalommal sem találunk plasmodiumokat. XI. 9-én újra beoltjuk bőr 
alá 5 cm3 vérrel, E. E.-né paralysiben szenvedő nőtől, aki épen igv, 
igen nehezen volt fertőzhető maláriával, de eredmény nélkül. XII. 1-én 
ismét provokálni próbáljuk 1 mgr tonogénnel, ismét siker nélkül. Hogy 
tisztázzuk, nem e E. E.-néből — aki különben is nehezen volt fertőz-
hető — talán kevés és lefokozott virulentiáju plasmodiumok oltattak 
át, újra beoltjuk két egymásután következő nap 5—5 cm3 vérrel 



subcután H. I. Lues latensben szenvedő nőtől a 4-ik roham és N. E. 
primár sklerosisban megbetegedett nőtől quotidiana typusu 9-ik rohama 
után, de megint eredmény nélkül. Végül 1926. I. 1-én ismét beoltjuk 
bőr alá G. V.-től 10 cm* vérrel a VI. rohama után és S. F.-től 10 cm3 

vérrel subcután VII. rohama után. Eredmény ismét nem mutatkozik. 
I. 9-én 10 %>-os natr. nucleinicum oldatból 2 cm3-t s két nap multán 

ugyanezen oldatból 4 cm3-t fecskedezünk be bőr alá provocatio céljá-
ból, de minden eredmény nélkül. 

I. 18-án újból beoltjuk 3 cm3 vérrel intravénásán V. 7.-től tertiana typusú 

maláriájának Ill-ik rohama után, de ismét siker nélkül. 
Mint emiitettük is, ez a St. J. nevű betegünk kicsiny termetű vézna ember, 

ki előzőleg maláriában nem szenvedett s a hátgerincsorvadásának 
első időszakában van. Ennek dacára is alig sikerült a fertőzése és 
egyetlen rohama után spontán gyógyult és többé fertőzni nem tudtuk, 
még igen nagymennyiségű s igen sok plasmodiumot tartalmazó vér-
rel sem. 

Ehhez közelálló ellentállás malariás fertőzéssel szemben 

paralysisnél is előfordul, hiszen majdnem ilyen volt annál a pa-

ralytikus nőnél, E E.-nénél is, kitől XI. 9-én St. J. beoltatott. 

Ez az E. E.-né a VlI-ik passageból L. K.-nétói IX. 23-án oltatott bőr alá 5—5 cm3 

vérrel G. E.-vel együtt, kinél tertiana, majd quotidiana hőmenettel kö-
zépsulyosságú fertőzés jött létre már néhány nap múlva. 

E. .E.-nénél azonban X. 14-ig fertőzés nem jön létre, ezért ekkor beoltjuk 
ikeroltással G. E.-től ismét bőr alá, de már 8 cm3 vérrel. Hőemelke-
dései X. 30-ig nem jelentkeznek, ezért 1 mgr tonogennel provokatiot 
próbálunk, azonban siker néikül. XI. 3-án 2 cm3 10 °/o-os natr. nucleini-
cummal, következő nap 4 cm3 10 o/o-os natr. nucleinicummal oltjuk a 
bőr alá, amire már a második oltás napján 38,6J-ig ugrik fel a hő-
mérséklete és quotidiana hőmenettel 38,Oo—38,5o-ig felmenő rohamai 
jelentkeznek 1 hétig és csak ezután vannak, de csak egyszer 40,0-ig 
felemelkedő rohamai. 

Harmadik törzsünk, mellyel az átoltásokat végeztük egy 

B. J. nevü 32 éves asszonyból való, kinél már két hó óta áll 

fenn a malária s a 3 hét óta csak 38.0 °-ig emelkedik fel hő-

mérséke, melyet már lázas érzés nem kisér s akinek a véré-

ben sok tertiana plasmodium v^n. 

V. 26-án beoltjuk G. R. tabes incipiensben szenvedő nőt 5 cm3 vérrel a 
bőre alá. 11 napi lappangás után quotidiana typusú, lassan emelkedő 
tendentiájú rohamai jönnek, később 41,4o-ig is felugorva. Chminre 
épugy reagált, mint a többi, további rohamai azonnal megszűntek. 

Ebben az esetben a WAGNER-JAUREGG klinikájának az az 

intelme, hogy átoltásra mindig lehetőleg rövid idő óta fennálló 

és chininnel nem kezelt váltólázesetből oltsunk át vért, fe-

leslegesnek bizonvult. Hivatkozhatunk a belgyógyászati klini-

kán BÁNÓCZI által végzett erre vonatkozó kísérletekre, amelyek 

azt mutatták, hogy még a chininálló malária sem marad meg 

chininállónak, ha vérátoitással vitetik át más egyénre. 

MÜHLENS és KIRSCHBAUM szerint nem oly ritkaság, hogy 

egyszeri vérátoltás eredménytelen, de ismételt átoltás mindig 
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II. Tapasztalataink a váltóláznak a syphilisre 

gyakorolt hatásáról. 

A váltólázas kezelésre fogott betegeink között 

2 seronegativ primáraffectio 

1 seropositiv prim. affectio 

1 primáraffectio másodlagos kiütésekkel 

9 másodlagos kiütés 

2 .^öbös | | i a r m a c|i agO S elváltozás 
1 gummasi 

3 hótgerincsorvadás 

meghozza az eredményt. Az igaz, hogy egy esetükben csak 

az 5-ik beoltás. Hasonló észleléseket tesz a WAGNER—JAUREGG 

klinika, NONNE, REESE, PETER stb. WAGNER-JAUREGG klinikáján 

5—6 °/0-ot, KIRSCHBAUM-nál 10 70-ot, NONNE-nál 5 °/0-ot tesz 

ki azon esetek száma, hol anélkül, hogy az illetők előbb ma-

láriában szenvedtek volna, a beoltás s a rendes lappangási 

idő elteltével a váltóláz nem jelentkezett s ujraoltást voltak 

kénytelenek végezni. 

A WAGNER-JAUREGG klinikáján 1000 kezelt esetből kb. 

ötöt találtak olyant, kiknél ötszöri intravénás és subcután ol-

tással és több maláriás egyén vérének egyszerre történt inocu-

lálásával sem sikerült fertőzést létrehozni. 

Hogy az egyéni viszonyok milyen befolyást gyakoroltak 

eseteinkben az oltási váltóláz klinikai képére, erre e dolgozat 

végén elhelyezett táblázat nyújt áttekinthető felvilágosítást. 

Betegeinknél átlag 10 maláriás rohamig mentünk el s a 

további rohamok fellépését chinin adagolással elvágtuk. Ész-

lelésünk alatt álló betegek a rohamok alatt 1—2 kg-nyi súly-

csökkenést szenvedtek, melyet rövidesen, 1—2 hét lefolyása 

alatt ismét visszanyertek. 

Chinint kísérleteink elején a 10-ik maláriás roham lezaj-

lása után nagyobb mennyiségben (naponta 1 grammot, NOCHT 

szerint 6 hétig) adagoltunk, később csak egy hétig s összesen 

7 grammot. Néhány esetben intramuscularisan fecskendeztük 

be chininum hydrochloricumból 5 gr-nyit. A közzétett statiszti-

kákból és a mi észlelésünkből is az tűnik ki, hogy az oltási 

malária könnyen enged chininre, recidivák nem fordulnak elő, 

még rövid ideig folytatott chininkúrák után sem. 



11 késői lappangási időszakban levő beteg volt. 

A váltóláz lappangási ideje alatt a primáraffectiok klini-

kai képe s ingersavójukban a spirochaeták száma változatlan 

marad. Az egyik seronegativ esetben azonban a megfelelő ol-

dali lágyékmirigyek a lappangási idő végén tapinthatókká 

váltak s az ekkor újólag megejtett Wa. R. már positiv ered-

ményt adott. A rázóhidegek beálltával a sklerosisok képe csak-

hamar javulás jeleit mutatta. Már 3—4 lázroham lezajlása 

után szembeötlött a beszűremkedés csökkenése, az affectio 

ellapulása, miközben a szélek felől behámosodás indult meg, 

a fityma duzzanata alábbhagyott, a kórokozók száma az 

5—6-ik rázóhideg után lényegesen megfogyott, a 10-ik után 

többé egyik esetben sem tudtunk ingersavót nyerni, csupán a 

már teljesen behámosodott felszin megsértése árán s akkor is 

csak egyetlen esetben spirochaeta tartalommal. 

Annak dacára azonban, hogy maguknak a sklerosisok-

nak képén közvetlenül a 11 —14 napig tartó váltóláz lezajlása 

után a javulásnak magasabb fokát láttuk, mint amilyent a kb. 

ugyanennyi időt igénylő 2—3 hg. salicyl. befecskendezés, vagy 

10—15 drb. szürkekenőcsös bedörzsölés után látni szoktunk, 

ezen eredmény mérlegelésénél tartózkodunk attól, hogy a vál-

tóláznak a syphilis első stádiumára gyakorolt hatását túlbe-

csüljük. Négy esetünk közül ugyanis háromnál ugyanezen idő 

alatt a beszűremkedett mirigyek állapotában javulást nem lát-

tunk, ellenkezőleg egyiküknél a primáraffectio ellapulása és 

behámosodása dacára az általános adenopathia a váltólázak 

idején szemünk előtt fejlődött ki. Három esetben a vérsavó 

Wa. R.-ja a rázóhidegek után + + + + kötést adott, két bete-

günk bőrén pedig a váltóláznak chininnel való lefojtása után 

közvetlenül, mielőtt még a salvarsan adagolását bevezettük 

volna, ha nem is typikus, sőt egyenesen atypikusnak mondható, 

de a spirochaetalelet és szövettani vizsgálat alapján kétséget ki-

záró módon syphilises eredetűnek bizonyult másodlagos ki-

ütések jelentkeztek. 

Annál több érdeklődésre tarthat számot negyedik esetünk 

— seronegativ primáraffectio — hol a rázóhidegek folyamán 

nemcsak a sklerosis gyógyult be, de azon lágyéki mirigyek be-

szűrődése is alábbhagyott, melyben a váltólázak előtt punctio ut-

ján a spirochaeták jelenlétét állapítottuk meg. Ezen esetben a 

Wa. R. is negatív maradt mind a chininkezelés befejezéséig s sero-
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negatív állapotban térhettünk át nála a neosalvarsan adago-

lására. 

Tekintettel arra, hogy oly gyógyeljárással kísérleteztünk, 

mely rövid, szabályos időközökben magas lázat idéz elő, két 

kontrollegyénen tejinjectio-sorozatokkal igyekeztünk az így 

jelentkező lázaknak a sklerosisra gyakorolt hatását a váltó-

lázéval összehasonlítani. Egyik esetben láttunk is a második 

lázroham után bizonyos behámosodási törekvést, mely azon-

ban alig 1—2 napig mutatkozott, hogy azután, dacára a to-

vábbi lázkeltéseknek, a szélek ujabb kimaródásának — s ha-

sonlóan a második esethez — a sklerosis további növekedé-

sének adjon helyet. A spirochaeták száma további lázroha-

mok után is mindkét esetben változatlanul magas maradt. 

Nem akarjuk figyelmen kivül hagyni, hogy a primáraffec-

tiok magukra hagyatván, minden beavatkozás nélkül is egy 

időn túl begyógyulnak, felszívódnak. Az a körülmény azon-

ban, hogy mind a négy, váltólázzal kezelt sklerosis esetünk, 

melyek közül az első lázroham jelentkezése napján a legfris-

sebb 19, a legidősebb 35 napos volt, anélkül, hogy előzőleg 

bármi javulási törekvést mutatott volna, csaknem pontosan a 

3—4-ik rázóhideg lezajlásától kezdődően olyan szembeötlő 

javulást mutatott, hogy azt követőleg 5—8 nap alatt teljesen 

behámosodott és ellapúit, míg ez a javulás a tejinjectiókkal 

kezelt kontrollok egyikén sem mutatkozott, arra késztet, hogy 

a javulást a váltóláz hatásának tulajdonítsuk. 

A váltóláz hatása a syphilis első stádiumának klinikai 

képére bár némi tekintetben jótékony, a fajamás fehérjék ha-

tásánál magasabb, sőt az azonos idő alatt a szokásos mér-

tékben adagolt higany hatásánál is gyorsabb, magára a syphi-

lisre, mint a szervezet általános megbetegedésére tökéletlen és 

elégtelen. Már a váltóláz lappangási idejének hosszas volta — 

amit ugyan a fertőzés gyűjtőeres eszközlésével rövidíteni lehet 

— rontja a beteg gyors gyógyulásának kilátásait, alkalmat és 

időt enged az előzőleg negatív Wa. R.-nak positivba való át-

csapására, a nyirokmirigyrendszer általános beszűrődésére, a 

a kiállott váltólázrohamok pedig az esetek túlnyomó többsé-

gében sem a Wa. R. positiv voltán nem változtatnak, sem nem 

akadályozzák meg, — még rövid időre sem, — a másodlagos 

jelenségek felléptét. Ritka, szerencsés kivételnek tekintjük azon 
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esetünket, hol a beteg az utólagos salvarsanadagolás bevezeté-

séig seronegativ állapotban maradt. 

A syphilis másodlagos tüneteinek viselkedését a váltó-

lázzal szemben 10 esetben volt alkalmunk megfigyelni. A friss, 

első, foltos kiütések közül egy már a váltóláz lappangási ideje 

alatt eltűnt, egy másik az első lázrohamot követő napon ki-

fejezett JARISCH—HERXHEIMER reactiót mutatva a negyedik ro-

ham után oszlott el. Szembeötlő jótékony hatását figyeltük 

meg a már kitört váltóláznak lenticularis és mikropapulás ki-

ütések, túltengő, nedvező papulák és nyálkahártyaplaque-ok 

mellett. Mind e 7 eset typusa volt az elhanyagolt, magáraha-

gyott másodlagos syphilis visszataszító példáinak. De a váltó-

láz lappangási időszakának végén még spirochaetáktól hem-

zsegő váladékú, túltengett papulák már az első-második láz-

rohamot követő napon mintegy magukba összeestek, felszínük 

ép hámképződés megindulását mutatta; a 3—4-ik roham után 

felényiek, a 10-ik uián mindnyájan eltűntek, legfennebb sötét 

testenyzettség jelölte helyüket s csupán egy esetben láttuk, 

hogy az anus mellett fennállott, eredetileg mogyorónagyságú 

két papula lencsényi, lapos, puha tömeggé szervült. Ezeknek 

állapotán utóbb a salvarsan sem változtatott. Még gyorsabb 

volt a nyálkahártyaplaque-ok s a törzs száraz papuláinak fel-

szívódása, amennyiben az előbbiek s a lenticularis papulák 

5—6, a mikropapulák 8 roham után tűntek el. A váltóláz 

gyógyító hatásának kiadós voltát ezen esetek mellett annál 

magasabbra értékelhetjük, ha tekintetbe vesszük, hogy e súlyos-

nak mondható tünetek gyógyulása 8—12 nap alatt történt meg. 

Oly gyors tüneti hatás ez, mely méltán vetekedik akár a bis-

mutéval is, ha ugyan némely- esetben azt felül nem múlja, 

mint azt a párhuzamosan bismuttal, sőt bismut + salvarsannal 

kezelt, hasonló minőségű és súlyosságú tüneteket mutató kont-

rollbetegeink kórlefolyása mutatta. Az azonos idő alatt vég-

zett higanykezelés, vagy tejinjectio-sorozatok hatása pedig 

gyorsaság és kiadósság tekintetében egyenesen messze mö-

götte maradt a váltólázénak. Ugyanígy az idegen vér hatása 

is, melyet négy, másodlagos syphilisben szenvedő kontroli-

egyénnél sorozatokban, 5 kbcm. egyes adagokban azon cél-

ból fecskendeztünk bőr alá, hogy eldönthessük, jut-e szerepe 

a váltólázas kezelésnél a syphilisre gyakorolt jótékony hatás-

ban azon idegen vérmennyiségnek, amit a váltólázzal való 
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fertőzés alkalmával szükségképen minden egyes betegünk bőre 

alá befecskendeztünk. De nemcsak ettől a mennyiségtől, ha-

nem annak 5—6-szorosától sem láttunk kontrolijainkon — da-

cára a következményes lázaknak — semmi különösebb vál-

tozást a syphilidek képén. 

Általában megjegyezzük már most, hogy tapasztalataink 

szerint a syphilis összes megnyilvánulási alakjai közül a tiszta 

váltólázas kezelésre a másodlagos tünetek reagálnak a leg-

hamarabb és legkiadósabb mértékben. Ennek további bizonysá-

gáéi nem lesz érdektelen felemlítenünk a túltengett papulák spiro-

chaetáinak viselkedését a váltólázas kezelés folyamán. A vál-

tóláz lappangási ideje alatt a syphilidekből vett ingersavó 

spirochaeta-tartalmát változatlanéi magasnak találtuk, ellenben 

azonnal megfogyott a kórokozók száma, amint a beteg az első 

lázrohamon átesett s egy betegnél a negyedik, kettőnél az ötö-

dik lázroham után a papulákból vett ingersavóban sötét látó-

térben többé spirochaetákat kimutatni nem tudtuk. De nem 

sikerült jelenlétüket kimutatni ezen időtől kezdve szövettani 

vizsgálattal sem a kimetszett papuláknak LEVADITI szerint fes-

tett darabkáiban. 

Sajnos, a váltóláznak ezen feltűnően jótékony hatása a 

syphilis második stádiumában is csupán a bőr és nyálka-

hártya tüneteire vonatkozott. Sem az á l ta lános adenopath ia , 

sem a vérsavó Wa. R.-jának képén közvetlenül a váltóláz le-

fojtása után javulást ezen eseteknél sem tapasztaltunk. Mivel 

azonban a váltólázban szenvedő egyén vérsavója minden elő-

zetes syphilises fertőzés fennforgása nélkül is positiv Wa . R.-t 

adhat, (BOAS) a közvetlenül a rohamok lezajlása után vett 

vérsavók Wa. R.-jának eredményeit semmi irányban nem kí-

vánjuk értékesíteni, Vannak egyéb éspedig kifogástalan bizo-

nyítékaink arra, hogy a váltóláz gyógyító hatása a syphilis 

második stádiumában is korlátolt, nem kielégítő, sőt bizonyos 

esetekben a kórkép súlyosbbodását vonhatja maga után. A 

recidiv kiütésekre gondolunk, melyeknek felléptét két esetben 

láttuk a váltólázas kezelés folyamán, egyiket még a lázroha-

mok idején, a másikat azok lezajlása után egy héttel. Mind-

két eset egyéb okokból is megérdemli, hogy kórtörténetüket 

részletesebben ismertessük: 

I., B. M. 23 éves, puella publ. Felv. 1925 jun. 1. Dg.: Lues II. Exanthema 
maculo-papulosum trunci, papulae hypertrophicae ad genitale, 

VI. 2. 5 kbc. váltólázas vér a hát bőre alá. 



VI. 15. Első lázroham. A második lázroham ulán a maculák eltűntek, a pa-
pulák lényegesen lelapultak. A javulás a VlI-ik rohamig tart, mely 
után jun. 25-ikén ujabb maculopapulosus kiütés, pusztán a törzs mellső 
felszínén, az emlők és epigastrium bőrén, mely kiütés azután nemcsak 
a még hátralévő négy váltólázrohammal, hanem a közvetlenül azután 
bevezetett kombinált bismut-salvarsan kezeléssel is dacol. Az első 
bismosalvan befecskendezést heves Herxheimer-reactió követi, de a 
kiütés makacsul fennáll a 10-ik bismosalvan inj. és 2'30 gr. neosal-
varsan befecskendezése után is. s csak további erélyes kezelés árán 
tűnik el mintegy 6 heti fennállás után. 

II. K. J. 23 éves, kereskedő. Felv. 1925. IX. 1. Dg.: Lues I—II. Sklerosis 
penis, phimosis. skleradenitis inguinalis, exanthema maculosum trunci. 

IX. 2. 5 kbc. váltólázas vér hát bőre alá. 
IX. 8. (még a váltóláz lappangása alatt) a kiütés eltűnt. 
IX. 12. Első lázroham. 
IX. 24. Tizedik (utolsó) lázroham. Sklerosis ellapúit, behámosodott, phimo-

sis megszűnt. 
IX. 29. Ujabb foltos kiütés, pusztán a törzs hátsó felszínén az ágyéktájig. 
X. 3. 0'3 gr. neosalvarsan. Masnap kifejezett Jarisch-Herxheimer reactio. A 

kiütés makacsúl fennáll mintegy két hétig, s csak 2 05 gr. neosalvar-
san befecskendezése után kezd halványulni. 

Mindkét eset kórtörténetéből egyaránt három különösebb 

körülmény domborodik elő. Először is az, hogy bár a váltóláz 

lappangási idejének végén jelentkező alacsonyabb hőemelke-

dések, illetve a már kitört első rázóhidegek folyamán a má-

sodlagos kiütések rövidesen eltűntek — a váltóláz jótékony 

hatása tehát kétségtelenül megnyilatkozott rajtuk — szokatla-

núl rövid időn belül ujabb kiütés jelentkezett a bőrön. A z o n 

régebbi szerzők többsége, kik elszórt eseteik kapcsán a he-

veny-lázas fertőzőbetegségeknek a syphilisre gyakorolt jóté-

kony hatását figyelték meg, recidivát nem látott. Mi a magunk 

esetei mellett úgy az elsődleges, mint a másodlagos syphilis-

ben szenvedő betegeinknél 20—25 %-ban láttuk korai, gyors 

recidiva jelentkezését, még mielőtt betegeinknek vegyi antisy-

philiticumokat adagolhattunk volna s ez az arány bizonyára 

jóval magasabb lenne, ha a váltóláz lefojtása után egy héttel 

nem kezdtük volna meg minden betegünknél a neosalvarsan 

adagolását. A második körülmény, amit ki kell emelnünk, 

abban áll, hogy e korai recidivák tünettani tekintetben egy-

öntetűen bizonyos fokú eltérést mutattak a recidivkiütések meg-

szokott képétől. Feltűnő volt egyfelől sűrű elhelyezkedésük bár 

symmetrikus, de élesen körülírt területeken, így egyik esetben 

csupán az emlők és az epiguastrium bőrén, egy másik esetben 

csupán a törzs hátsó felszínén, mig egy harmadikban, a váltó-

lázzal kezelt sklerosist követő kiütés körülírt csoportokban a 

homlokon, a két vállon, a kereszttájon s a két nagytomport 

fedő bőrön jelent meg. Különös volt másfelől e foltos kiüté-

sek fölöttébb vizenyős jellege, mely miatt legtöbbjük csalán-
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foltszerűen domborodott elő. Hogy valóban syphilises képlettel 

állottunk szemben, azt a kiütésekből nyert positiv spirochaeta-

lelet bizonyítja, hogy pedig nem papulák voltak az illető kép-

letek, arról a szövettani vizsgálat győzött meg. Mint harmadik 

különös körülményt emiitjük meg, e recidiv kiütések makacs 

ellenállását azután vegyi antisyphiliticumokkal szemben. 

Másodlagos syphilises kiütések egy esete mellett végül 

semmi gyógyító hatását nem láttuk a váltóláznak. Sőt ellen-

kezőleg : 
az 55 éves férfi törzsén és végtagjain, valamint arcán és nyakán a papulák 

száma a rázóhidegek folyamán legalább is megkétszereződött, az egyes 
papulák tömegesebbé váltak, vizenyős jelleget öltöttek, sőt némelyikük 
körül különös módon ujjbegynyi-egykoronásnyi vörös, vizenyős udvar 
alakult ki. A kiütések jellege a syphilidekre jellemző idült gyuladós 
tünetei mellé mindinkább a heveny gyuladós bélyegeit öltötte magóra. 
Az ingersavó spirochaeta tartalma a 11-ik lázroham után is változat-
lanul magas maradt, a súlyos elváltozások azonban egy-két héttel a 
váltóláz lefojtása után 2-szer 0'3 gr. neosalvarsan befecskendezésére 
simán visszafejlődtek. 

Ezen utóbb taglalt három esettel kapcsolatban láttuk iga-

zoltnak SCHERBER azon állítását, hogy a váltóláz bizonyos 

esetekben egyfelől mobilizálhatja a spirochaetákat, másfelől a 

szervezet immunitásbeli viszonyait egész különös módon vál-

toztathatja meg. Bár e körülmény jelentőségét a beteg jövő-

jére nézve ma megítélni még nem áll módunkban, a kórkép 

súlyosbbodása a kezelés folyamán, s a nagy százalékban korán 

jelentkező makacs recidivák máris feljogosítanak arra, hogy az 

elsődleges módon alkalmazott váltóláznak, mint syphilisellenes 

eljárásnak értékét a syphilis második stádiumában is a vegyi 

antisyphiliticumoké mögé helyezzük, 

A váltóláz hatásának a syphilis második stádiumában 

szenvedő betegeink mellett észlelt még egy sajátságra kívánunk 

reámutatni. Régi tapasztalat, hogy friss másodlagos kiütések 

mellett az első neosalvarsan-befecskendezést gyakran lázas 

állapot kiséri, az u. n. „spirillumláz", mely nem jelentkezik 

azonban, ha a neosalvarsan adagolása előtt néhány nappal a 

betegnek 1—2 bismut- vagy higanyinjectiot fecskendezünk be. 

A váltólázzal előzetesen kezelt betegeinknél ily spirillumlázat 

nem észleltünk. A spirillumláz elhárítása tekintetében tehát a 

váltóláz befolyása hasonló az előzetesen adagolt fémes anti-

syphiliticumokéhoz. Kivételt ezalól egyetlen esetben láttunk 

csupán, éspedig azon idősebb férfibetegünknél, kinek syphi-



lises kiütései a váltólázak idején nem hogy javultak volna, de 

rosszabbodtak. 

Harmadlagos bői tüneteket viselő betegeink közül az első-

nél férfitenyérnyi területen száraz, kifejezett hámlást mutató gö-

bös folyamat állott fenn a bal lapockatájékon. Ezen eset-

ben a lázrohamok lezajlása után a folyamat terjedése megál-

lott, a göbök kissé lelapultak, hámlásuk megszűnt, vérbőségük 

alábbhagyott, hogy utóbb minden egyes göb helyén kiemel-

kedő, tömött hegtúltengés keletkezzék. Még különösebben vi-

selkedett egy másik eset, tenyérnyi göbös-kúszó folyamat, ameny-

nyiben a második lázrohamot követő napon minden göbjében 

bőséges vérzés jelentkezett, némelyiknek tetején lencsényi véres-

savós hámalatti hólyaggal. Góci reactionak ilyen mértékével 

és minőségével nemcsak hogy magunk nem találkozunk egyet-

len más betegünknél sem, de az irodalomban sem találtuk pár-

ját. A 8-ik lázroham napján a vérzés már felszívódott, barna 

fetenyzettséget hagyva maga után, a göbök is a bőr szintjéig 

lapultak le, hámfelrakódásaik leváltak, az elváltozás területe 

sima felszint mutatott, sorvadt hámmal. Hetek multán a beteg 

terület helyén hegtúltengés indult fejlődésnek, helyenkint mér-

sékelt gyuladásos jelenségekkel. A próbakimetszés ekkor elvé-

konyult hám alatt vaskos, rostos tömeget talált, mely a subcu-

tis-ig ért, környékén idült gyuladás jeleivel és haemosiderin 

rögökkel, de nélkülözve minden syphilises jelleget. 

Szemben e két előbbivel, a harmadlagos syphilidek tipi-

kus gyógyulásának menetét mutatta a váltóláz hatása alatt a 

harmadik esetünk, férfitenyérnyi fekélyes-kúszó folyamat a 

bal comb hátsó felszínén és egy-egy gyermektenyérnyi midkét 

farpofán. Az 58 éves nőbeteg mély, tömöttszélű fekélyei már 

a második lázroham után élénk, piros sarjadzást mutattak, 

a 11-ik roham után pedig már teljesen behámosodtak. Oly 

szembeötlő és oly gyors javulás, amit ily rövid idő alatt (11 nap) 

csak erélyes salvarsan-jód, vagy salvarsan-bismut kezelés mel-

lett láthatunk. A váltóláznak a harmadlagos syphilidekre gya-

korolt gyógyító hatását méltán állíthatjuk mindjárt a másodla-

gos tünetekre gyakorolt jótékony hatás mérve mellé, mert bár 

a harmadlagos folyamatok gyógyulása pár nappal hosszabb 

időt igényelt, tekintetbe kell vennünk, hogy itt nemcsak vérbő-

séges állapotok megszüntetésének és beszűrődések leszerelé-

sének, hanem kóros sarjszövetek leépítésének, s nagy anyag-



314 

hiányok pótlásának kellett lezajlania. A vérsavó Wa. R.-jának 

viselkedésében azonban közvetlenül a lázrohamok lezajlása 

után itt sem láttunk semmi változást beállani. 

Hátgerinc-sorvadásnak három esetében tettünk kísérletet 

a váltólázas kezeléssel. Egyiküket semmi módon sem sikerült 

a váltólázzal fertőzni, a másik két esetnél a lázrohamok lezaj-

lása óta klinikai tünetek tekintetében a lancináló fájdalmak és 

az igen súlyos gastrikus krízisek kimaradását észleltük, egyéb 

tüneteik, mint az anisokoria, positiv Romberg-, Westphall-, 

Argyll-Robertson-tünet, ataxia ma is, több mint fél évvel a ke-

zelés befejezése és utólagos salvarsanadagolás dacára válto-

zatlanul fennállnak. A vérsavó Wa . R.-ja ép ugy nem mutatta 

közvetlenül a lázrohamok lezajlása után a javulás jeleit, mint 

előbbi eseteinknél. 

Másként állunk természetesen a Wa. R. viszonyaival, ha 

annak viselkedését a váltóláz lefojtását követő neosalvarsan-

kúra befejezése után vizsgáljuk. Valamint a váltóláz lezajlása 

után közvetlenül végzett Wa . R. értékelésénél zavarólag hatott 

az a körülmény, hogy maga a váltóláz is képes positiv 

Wa. R.-t vonni maga után, úgy az utólagos neosalvarsan-adago-

lás miatt viszont nem írhatjuk a Wa. R. későbbi értékváltozásait 

pusztán a váltóláz javára. Eredményeink tehát ekkor már csak 

azon kérdésre adnak választ, hogy miképen viselkedik a Wa. R. 

a kombinált váltóláz-neosalvarsan kura után. E kérdés tag-

lalásánál emlékezünk még azon 11 betegünkről is, kiknél a 

váltólázas fertőzés előtt a vérsavó komplett positiv Wa . R.-ján 

kivül semmi egyéb jele a syphilisnek nem állott fenn. 

Közvetlenül 3—4 gr. neosalvarsan befecskendése után: 

Wassermann reactio 

negatív gyengén komplett 
positiv positiv 

2 eredetileg seronegativ prim. affect. közül 2 — — 

1 „ seropositiv „ — — 1 

10 „ „ másodlag. kiütések „ 4 2 4 

1 „ seronegativ harmadlagos foly.-t 1 

2 „ seropositiv „ „ — — 2 

2 „ „ hátgerincsorvadás közül — 1 1 

11 „ „ lappangó syphilis — 5 6 

E táblázatban feltüntetett eredmények sem kielégítőnek, 

sem megnyugtatónak nem mondhatók, főleg a primáraffectiók 



és a friss másodlagos syphilis-esetek szempontjából. De eré-

lyes kombinált higany -j- salvarsan, vagy bismut + salvarsan 

kúra alkalmazása után nemcsak ezeknél, hanem késői lap-

pangó syphilis mellett is a fentieknél jobb átlagos eredménye-

ket szoktunk látni. Hogy a fenti táblázat eredményeinek elég-

telenségét vájjon a fémes antisyphilitikumok elhanyagolása, 

vagy a váltóláznak a spirochaetákra gyakorolt, már említett 

mobilizáló s a szervezet immunitásbeli viszonyait egész külö-

nös módon befolyásoló hatása idézte volna elő, ennek mint 

bizonytalannak taglalása elől kitérünk. Ellenben reá kell mu-

tatnunk a vérsavó Wa. R.-jának azon későbbi lassú, de lé-

nyeges javulására, amit hónapok múltávál észleltünk bete-

geinknél. Míg közvetlenül a váltóláz + neosalvarsan kúra befe-

jezése alkalmával eseteinknek csak 15 %-ánál láttuk az ere-

detileg positiv Wa. R.-nak negatívba való átcsapását s 30 %-ban 

annak kisebb-nagyobbfokú javulását, addig 2—3 hónappal a 

kúra után — anélkül, hogy időközben ezen egyének bármilyen 

antisyphilitikus kezelésben részesültek volna, — már 66 %-uk 

mutatott negatív Wa . R.-t, 34 %-uk pedig több-kevesebb javu-

lást. Komplett kötést ezen időben egyiküknél sem találtunk, el-

lenben negatív reactiokat láttunk olyan betegeinknél, kik köz-

vetlenül a kúra befejezése után komplett positiv reactioval 

hagyták el a klinikát. A Wa. R. e lassú, de nagymértékű javu-

lása a váltólázzal kombinált antisyphilitikus kezelés egyik saját-

ságának látszik. Sajnos, az így elért seronegativ állapot az ese-

tek túlnyomó többségében alig tart fél évig. A hat hónap múlva 

utánvizsgált betegeinknek több mint 70 %-a ujbói positiv 

Wa. R.-t adott, de klinikai récidivât eddig még 10 hónapos észle-

lési idő után sem láttunk. A betégek meghízva, jó erőbeli álla-

potban kerülnek vissza elénk, s mint további feltűnő jelenséget 

figyelhettük meg náluk az általános adenopathia jelentős ja-

vulását. 

Syphilisre jellemző elváltozásokat a gerincfolyadékban a 

kúra bevezetése előtt 30 betegünk közül hétnél találtunk. Kettő-

nél (hátgerincsorvadás) positiv Wa. R.-t alig opaleskáló PÁNDY R. 

mellett, ötnél (korai lues) gyengén kifejezett NONNE-APPELT és 

PÁNDY R.-t. A kombinált váltóláz + neosalvarsankúra befejezté-

vel negatívnak találtuk ezek közül a Wa. R.-t egy esetben, a 

NONNE-APPELT és PÁNDY R.-t három esetben. A kúra következ-

tében negatívvá vált Wa. R. négy hónap elteltével újból po-
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sitiv. Gerincfolyadék-elváltozásokat mutató eseteink kevés 

száma miatt csak igen óvatosan állapithatunk meg annyit, hogy 

a váltólázas kezelés — legalább is az általunk alkalmazott for-

má jában — egyfelől nem képes minden liquorelváltozást meg-

szüntetni, másfelől féléven belül a recidivától sem mentesít. 

Kísérleteink eredményei kétségtelenül igazolják azt, hogy 

az ójtási váltóláz minden vegyi antisyphiliticum előzetes ada-

golása nélkül is az esetek többségében jótékonyan képes be-

folyásolni a korai syphilis mindhárom stádiumának klinikai 

megnyilvánulásait, amennyiben 8—12 nap alatt a kórokozó 

eltűnését, vérbőséges állapotok és beszűrődések eloszlását, kóros 

sarjadzások felszívódását, s nagy anyaghiányok heges pót-

lását eredményezi. Hatásba lépése kezdetén a syphilises el-

változásokban nem egyszer a Jarisch-Herxheimer-reactiohoz 

hasonló erélyes gócreactiot válthat ki, rendszerint azonban a 

fémes antisyphiliticumokhoz hasonlóan az elváltozások gyors, 

egyenletes eltűnését eredményezi, s a salvarsan utólagos alkal-

mazása esetén a beteget a spirillumláztól mentesíti. A tüne-

tekre gyakorolt hatás gyorsasága másodlagos kiütéseknél ve-

tekedik a bismutéval, harmadlagos elváltozások mellett a bis-

mutével és jódéval, a higanyhatás gyorsaságát mindenesetre 

felülmúlja. Sajnos, e jótékony hatás inkább csak a syphilis 

manifest klinikai tünetein érvényesül, s nem egyszer pusztán 

ephemerjellegű. A hatás tartóssága, kiadóssága, s a szervezet 

általános syphilises fertőzöttségének jótékony befolyásolása te-

kintetében a váltóláz hatása a vegyi antisyphiliticumoké mö-

gött marad. Az esetek egy kisebb részében egyenesen provo-

katív hatásai mutatkoznak, melyek egyfelől a syphilises reci-

diva korai és atypikus jelentkezésében, másfelől annak a vegyi 

antisyphiliticumokkal szemben tanúsított makacs dacolásában 

nyilvánulnak meg. Biztatóbbak ennél a salvarsannal kombinált 

váltólázas kezelés eredményei, amennyiben már egyetlen ilyen 

kura után 2—3 hó elteltével az esetek túlnyomó többségében a 

vérsavó Wa. R.-ja negatívvá válhatik, további antisyphilitikus 

kezelés mellőzésével azonban ez sem mentesít sem a gerincfo-

lyadék, sem a vérsavó recidiváitól. 
* * 

* 

A váltóláznak a korai syphilisre gyakorolt szembetűnő 

hatását látva — mely hatás úgy minőség, mint kiadósság te-

kintetében jóval közelebb áll az eddig specifikusnak nevezett 

vegyi antisyphiliticumok, mint az u. n. nem specifikus fajamás 



fehérje-kezelés hatásának mérvéhez és minőségéhez — előt-

tünk is felvetődött a kérdés, hogy minek tekintsük és miképen 

magyarázzuk a váltóláznak e sajátságos hatását? 

Hogy valamely fertőzőbetegség erőre kapva egy másik 

betegséggel is küzdő szervezetben, a korábban fennálló kór-

ságnak gyógyulását eredményezheti, nem uj tapasztalat. Lupus 

vulgáris meggyógyulhat, ha reá orbáncot oltunk. (MG DONAGH) 

Psoriasis kiütései eltűnhetnek viselőjük kanyarója folyamán (RU-

BENS, FRIEDJUNG) a harmadnapos váltóláz okozója kiszorítja a 

szervezetből a negyednaposnak okozóját (JANCSÓ) sőt az or-

bánc, — bár ritka esetekben — a sarkoma és rák gyógyulá-

sát, vagy időleges javulását vonhatja maga után (LEHOCZKY-

SEMMELWEIS.) C. G. RAMSAY a syphilis testvérbetegségének, a 

trópusi framboesia-nak a váltólázhoz való viszonyát tanulmá-

nyozva megállapítja, hogy Ássam tartomány Cachar nevű ke-

rületében a váltólázzal súlyosan fertőzött mélysíkságon bár elő-

fordul a framboesia, annak harmadlagos alakjai igen ritkák, 

ugyanezen tartomány váltólázmentes hegyvidékén a harmadla-

gos framboesia mindennapos kórkép. E. HOFFMANN a természe-

tes váltóláz hatását sejti abban, hogy a trópusok benszülött-

jein, kik a váltólázon KOCH R. szerint fiatal korukban csaknem 

mindnyájan átesnek, hátgerincsorvadást és hűdéses elmeza-

vart, dacára az igen elterjedt syphilisnek sem igen látni. 

A különböző fertőzőbetegségeknek más kóros állapo-

tokra gyakorolt befolyását ma mint nemfajlagos ingerhatást 

fogjuk fel. Hogy ilyen esetekben helyi ingerek is szerepet játsz-

hatnak a gyógyulás létrejöttében, azt nem tagadhatjuk meg pl. 

a lupusnak az orbánc, a psoriasisnak a kanyaró által előidé-

zett gyógyulása folyamán, hol a bőr heveny gyuladása talán 

ugyanazon mechanismus szerint gyógyítja meg a tropid, idült 

gyuladásos folyamatot, mint akár a FINSEN-fény által kiváltott, 

illetve a chrysarobin, vagy cignolin hatására keletkező, napo-

kon át fennálló heves gyuladás. A váltóláznak a syphilisre 

gyakorolt hatásában ilyen helyi ingerek aligha szerepelnek. Az 

itt érvényesülő inger bonyolultabb mechanismus szüleménye, 
s távoli szervek megváltozott biologiai tevékenységének kell 

hogy következménye legyen. 

Bármilyen tetszetősek is némelyek azon magyarázatok 

közül, melyekkel egyes szerzők a váltóláz gyógyító hatásának 
mikéntjét megfejteni igyekeznek, meggyőző bizonyítékok hiá-
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nyában egyelőre mindeniket a hypothesisek világába kell utal-

nunk. Mig PLÖTZ a hatás lényegét a hűdéses elmezavarra vo-

natkozóan abban látja, hogy a váltóláz által átjárhatóságuk-

ban megváltozott érfalak nem bocsátják át többé az agyállo-

mányba azokat a kaalyzáló anyagokat, melyek előzőleg sza-

badon rombolhatták a kéreg lipoidjait, addig NONNE, REESE és 

PETER a MÜLLER vizsgálatai alapján a rázóhidegek alatt az agy 

beteg gócaiban bekövetkező parasympathikus értágulást és fe-

hérvérsejt-szaporulatot tekintik gyógyító tényező gyanánt. E két 

elmélet egyike sem alkalmas arra, hogy segitségükkel a váltó-

láznak a bőr- és nyálkahártyasyphilidekre gyakorolt gyógyító 

hatását megmagyarázhassuk. A fertőzéses gyógykezelésnek ez 

az alakja egyébként még annak a kérdésnek eldöntését is ne-

hézzé teszi, hogy vájjon fajlagosnak, vagy nemfajlagosnak te-

kintsük-e a váltóláz antisyphilitikus hatását? 

PLEHN az elpusztuló, széteső plasmodiumok fehérjéinek 

hatását sejti gyógyító tényezőül, E. HOFFMANN emlékeztetve a 

régiek jó tapasztalataira az izzasztókúrák hatásosságát illető-

leg, a váltólázrohamokat követő bő verejtékezés jelentőségére 

hívja fel a figyelmet, s bár a lázzal együtt járó magas hőmér-

sék gyógyító hatását számosan kétségbevonják, mégsem ha-

ladhatunk el figyelem nélkül SALO kísérlete mellett, ki betegé-

nél naponta 20—60 percig alkalmazva a 43—45 C fokos me-

leg fürdőket, a syphilis bőr- és nyálkahártyatüneteit gyors eltű-

nésre birta, bár a vérsavó positiv Wa . R.-ján ilyen úton vál-

toztatni nem tudott. V. SCHILLING és munkatársai az ójtási vál-

tóláznál található igen kifejezett, egészen szabályos és jelleg-

zetes fehérvérsejtrnozgalom, s az azzal párhuzamosan érvény-

rejutó hatalmas erythrocytarius izgalom alapján a váltólázas 

kezelést a protoplazmaaktiválás igen tiszta, nem ártalmas, eré-

lyes alakjának tartják. Reámutatnak arra, hogy a váltóláz mint 

nemfajlagos inger egész különös affinitással viseltetik épen 

azon szervek iránt, melyek mint a vér, a csontvelő és lép leg-

inkább befolyásolhatók az ingertherapia által, viszont a syphi-

lis virusa alig-alig van reájuk hatással. Ezzel kapcsolatban nem 

érdektelen megemlíteni, hogy JAKOBSOHN és SKLARZ vizsgála-

tai szerint a salvarsan is ugyanezen szervekben halmozódik 

fel legnagyobb mennyiségben. 

A váltólázhatás lényegének, mint nemfajlagos ingernek 

hangoztatása mellett tekintetbe kell vennünk azon körülményt, 



hogy ugy a LA VERÁN féle plasmodium, mint az OBERMAYER, 

vagy DUTTON féle rekurrensspirillumok, melyeket az ideglues 

gyógykezelésében szintén eredménnyel alkalmaznak, mindnyá-

jan az állatországba tartozó élősdiek, akár a spiroch. paliida. 

Hogy a szervezet velük szemben közös módszerekkel, közös 

eszközökkel tud védekezni, ezt megállapíthatjuk abból, hogy 

mind e három élősdi által előidézett betegséget jól befolyásol-

hatjuk salvarsannal. E paraziták rokon voltának feltételezésé-

ből indulnak ki PLAUT és STEINER, mindőn arra gondolnak hogy 

e rokon kórokozók, által kiváltott immunizáló tevékenység a spi-

rochaeta pallida-val szemben is érvényesül. E nézet szerint a 

váltóláz és a visszatérőláz hatását a syphilisre már szinte faj-

lagosnak foghatnék fel. Ezzel szemben BERING, WEYGANDT, 

KIRSCHBAUM bár elismerik, hogy a váltóláz mozgósítani képes 

a szervezet spirochaeta-ellenes védőanyagait, de ezt a szer-

vezet nemspecifikus védőberendezéseinek izgatásával, a nem-

fajlagos immuntesíkészlet gyarapításával, az általános sejtte-

vékenység fokozásával éri el. 

A mi felfogásunk ezen utóbbi nézethez áll legközelebb. 

Az ójtási váltólázat mint a syphilis nemfajlagos ingertherapiá-

ját fogjuk fel, de ilyennek tekintjük elvileg a syphilisnek eddig 

specifikusnak nevezett chemotherapiáját is. Valamely gyógyel-

járást mi csak immunitástani értelemben nevezünk specifikus-

nak, igy a syphilis therapiájában legfennebb a luetin alkalma-

zását mondhatnók ilyennek, de nem a higanyét, bismutét, jó-

dét, salvarsanét. Ezen utóbbiakról ma már tudjuk, hogy vala-

mint nemcsak a syphilisnél válhatnak be mint hatásos gyógy-

szerek, ugy a lueses szervezetben sem ugy hatnak „spirillocid" 

értelemben, mint azt csak egy évtized előtt is általában — s 

ma is többnyire — képzelik. A jódról, a sarsaparilláról már a 

régebbi tankönyvek azt irják, hogy hatásuk a syphilisnél nem 

tekinthető specif ikusnak. KREIBICH, NAGELSCHMIDT, POÓR F. a hi-

ganyról már közel két évtizede hirdetik, hogy hatása a szer-

ezet általános ellenállóképességének fokozásában, s nem di-

rekt spirillocidiában érvényesül, NEUBER kísérletileg mutatja ki, 

hogy a szervezetbe juttatott higany, valamint bismut hatása 

egyáltalán nemcsak a spirochaeta ellen szegzett védőberede-

zésekre gyakorolt stimuláló hatáson alapszik, BERGEL e védő-

apparatust magát is meglelni véli a lymphocytákban, melyeken 

keresztül a higany antisvphilitikus hatása érvényesül. A salvar-



sanról is tudjuk, hogy a szervezetben keringő töménységében 

csak a szervezet közvetítésével képes spirochaetapusztulást elő-

idézni, mig in vitro nem, s NEUBER, valamint MC. DONAGH le-

szögezik, hogy az arsenobenzol is csupán a védőreactiok sti-

mulálöja gyanánt hat. Valamint „direkt spirillocidiáröl", ugy spe-

cifikus hatásokról is nehéz az antisyphilitikumokkal kapcsolat-

ban beszélni, s a bevitt vegyi anyagok hatását POÓR F. szerint 

„bizonyos sejtcsoportok tevékenységének megváltoztatása révén 

termelt, s a constitutionalis viszonyokat megváltoztató ellen-

anyagoknak kell tulajdonítanunk". Az egyes szerek e hatásu-

kat talán külön-külön, más és más módon és mértékben ké-

pesek kifejteni, de végeredményben mindeniküknek hatása 

nemfajlagos ingerhatás. Hogy mennyire nem fajlagos és nem 

pusztán a spiroch. paliida ellen beállított védőberendezéseket 

mozgat meg a váltóláz is, azt élénken példázzák HOFF és S1L-

BERSTEIN kísérletei, melyek szerint amellett, hogy a váltólázzal 

kezelt egyének gerincfolyadéka és fehérvérsejtjei a velük össze-

hozott spirochaetákat rövidesen elpusztítják s az ily módon kezelt 

spirochaeta-tartalmú szövetdarab fertőző képességét elveszíti 

ugyanakkor az ilyen egyének vérsavójában és gerincfolyadé-

kában a bakteriotropinek mennyisége strepto- és staphylococ-

cusokkal, valamint colibacilussal szemben megszaporodik s a 

cholera és typhus agglutininek a vérsavóból átjutnak a gerinc-

folyadékba. 

Ha nem látjuk indokoltnak az antisyphilitikumok fajlagos-

ságáról szóló tan merev fenntartását, helyesebb, ha ezután 

nem specifikumokról beszélünk, hanem egyszerűen különbsé-

get teszünk' vegyi és biologiai antisyphilitikumok között, mely 

utóbbiak közé a váltóláz mellé egyelőre még a visszatérőlázas 

fertőzést sorozhatjuk s az antisyphilitikumoknak a salvarsantól 

a sarsaparilláig terjedő sorozatában a váltólázat mindjárt a 

fémes antisyphilitikumok után állítjuk. Mert a váltóláz hatása 

nem a tejé, phlogetané, nukleinsavé, nem egyszerű lázhatás 

és kiadósságában messze meghaladja a fajamás fehérje keze-

lésnek eddig használatos minden alakját. BERING, NONNE, REESE 

és PETER — Magyarországon pedig előkelő ellenzőkkel szemben 

NYIRŐ és STIEF — a hűdéses elmezavar kezelésénél nyert ta-

pasztalatok alapján ugyanezt szegzik le, mely álláspontra min-

ket a korai syphilis kezelésében a tejjel és idegen vérrel nyert 

tapasztalataink juttattak. 
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Utolsó kérdésként áll most már előttünk, hogy milyen je-

lentőséget tulajdonítsunk a gyakorlatban a korai syphilis váltó-

lázas kezelésének ? Erre a kérdésre pusztán a magunk eddigi 

tapasztalatai alapján végleges választ nem adhatunk. Bár meg-

győződtünk arról, hogy a váltóláz jótékonyan hat a syphilis 

minden stádiumában, ha nem is azoknak minden esetére, már 

csak az eljárás különös és nem minden kellemetlenség nél-

kül való volta miatt sem ajánlhatjuk azt a mindennapi gya-

korlat számára. Legkevésbbé azon módját, amit magunk kö-

vettünk kísérleteink folyamán, t. i. a betegeknek vegyi antisyphi-

litikumok előzetes nyújtása nélkül való elsődleges váltólázas 

fertőzését. Kísérleteink céljának, a tiszta váltólázhatás meg-

figyelésének egyedül ez a módszer felelt meg, mely azonban 

a váltóláznak általunk is néhányszor észlelt spirochaeta-mobili-

záló tulajdonsága miatt a gyógyítás legjobb módját alkalmazni 

kívánó gyakorlat céljaira nem felel meg. A korai syphilis gyó-

gyításának tengelye ezután is a vegyi antisyphilitikumok erélyes 

adagolása marad s az ezekkel kombinált váltóláz kisegítő 

szerepe speciális esetek számára van fenntartva. Bár az ideg-

rendszeri és liquorlues eseteknek immár ezreit kezelő KYRLE, 

BERING, GERSTMANN, SCHERBER, WEYGANDT stb. a liquorlues gyó-

gyításának eddigelé a legjobb módszerét látják benne, ez az 

eljárás sem ígérkezik panaceának. LOBERG, továbbá a MAT-

TAUSCHEK és PILCZ-féle statisztika ugyan arra utalnak, hogy a 

syphilises fertőzés első éveiben váltólázon, vagy más heveny-

lázas fertőzőbetegségen átesett egyének között alig, vagy egy-

általán nem akad később paralytikus, KIRSCHBAUM 15, GERST-

MANN, valamint BENEDEK L. néhány esetben az ellenkezőről 

győződhetett meg. A váltólázon való átesés sem fog minden 

syphilitikust mentesíteni egy későbbi metasyphilis veszélyétől. 

Az eljárás gyakorlati értékét az fogja megszabni, hogy sike-

rülni fog-e a váltólázzal kombinált vegyi gyógykezeléssel jobb 

gyógyeredményeket elérni, mint a puszta chemotherapiával, 

továbbá, hogy elérjük-e segítségével a minden más kezeléssel 

dacoló liquorlues esetek meggyógyítását s követni fogja-e ezt va-

lóban a hátgerincsorvadás és a hűdéses elmezavar megritkulása. 

Ha igen, akkor minden vonakodásnak vége. Ehhez azonban 

hosszú évek s betegeink pontos szemmeltartása szükségesek. 

Egyelőre be kell érnünk annyival, hogy megint találtunk 
egy eljárást, mely a syphilist korai stádiumaiban is jótékonyan 

21 
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képes befolyásolni, s ezt mi, bármily különös is az, nyereség-

nek tekintjük. Minden fegyvernek örvendünk, amit a syphilis 

elleni harcban kilátással vehetünk kezünkbe. Az irodalomban 

máris találkozunk olyan lues esetek ismertetésével, melyek a 

vegyi antisyphiliticumokkal dacoltak, s csak a váltóláz segítsé-

gével voltak meggyógyíthatok. így MC. DONAGH két lues praecox, 

s BELOHRADSKY syphilises meningomyelitis esete. A syphilis 

ilyen alakjai még akkor is gyakorlati értéket adnak a váltólá-

zas kezelésnek, ha a beteg gerincfolyadék meggyógyításához 

s a metasyphilis prophylaxisához fűzött reményeket az idő nem 

is fogja meghozni. Természetes, hogy a váltólázat illetőleg nem 

olyan antisyphiliticummal állunk szemben, mint a salvarsan, 

higany, vagy bismut, melyeknek számos gyakorlati előnyével 

szemben a váltóláz súlyos hátrányokat is mutat, de minden 

antisyphiliticumnak speciális indicatioja van, vagy lehet, a lues 

gyógykezelése pedig annál célszerűbb és eredményesebb, minél 

kevésbbé egyoldalú, s minél inkább kombinatív formában történik 

(POÓR F.) s igy az antisyphiliticumok közül egyet sem szabad 

elfelejtenünk, vagy therapiás fegyvertárunkból veszni hagyunk. Ma, 

mikor a ZITTMANN-főzet reaktiválásának szükséges voltáról is 

hallunk hangokat, mennyivel több figyelmet érdemel a váltó-

lázas kezelés, mely a syphilis leginkább retteget következmé-

nyeinek megritkitását engedi reménylenünk, a kórtani kutatások 

számára pedig egészen sajátságos, új mezőket nyit meg. 



Annak feltüntetésére, hogy az egyéni viszonyok milyen befolyást gyakorolnak az 
oltási váltóláz klinikai képére, szolgáljon az alanti táblázat. 

1. passage : R. J. három hét óta beteg. Diagnosis ; Malária tert. simplex. 

11. B. M. (R. J.-től) olt. idő: V. 19 Incubatiós idő: 8 nap láz typus : Gyors kezdettel 41'2° C-ig felmen. quotid. roham. 

11. N. L, (R. J.-től) „ „ v. 19 .. 10 „ Quotid. Lassú kezdetből 40'5° C-ig emelkedő hő. 

111. „ özv.V. F.-né (B. M.-től) „ „ VI. 8 „ 15 „ „ „ Quotid. typus, gyors kezdet. Hőmax. 41'5° C. 

111. B. M. (B. M.-től) „ „ VI. 2 „ 13 „ „ „ Tertiana kezdet, mely quotidianába csap át. 

111. T. J. (N. L.-től) „ „ VI. 11 ,, 8 „ Quotidiana apró kezdettel, majd a hő 40'0-41'0° 

között. 

IV. Cs. R. (B. M.-től) „ .. VI. 15 „ „ 8 „ , Quotidiana. Gyors kezdettel, 41'7° C-ig emelk. hő. 

IV. S. E. (T. J-tól) „ VI. 11 * 7 „ , Eleinte quotid, majd 41 1° C-ig felmenő tertiana 

V. T. E. (S. E.-től) „ .. Vll. 15 „ 8 „ , Quotidiana (Prae és postponáló tertiana). 

VI. P. E. (T. E.-től) „ Vili. 1 16 „ , Elég gyorsan emelkedő quotid. rohamok. 

VII. D. M. (P. E.-től) „ ., Vili. 17 Rohama 27 napig nem jelentkezik. 

ismét oltva (V. T.-től) 'ix. 4 Incubatiós idő: 10 nap láz typus: Tertiana. majd quotid. Gyors kezdettel. 

Vll. passage : J. G. (P. E.-től) „ Vili. 17 „ 7 „ , Quotid typ. 41'8" C-ig emelkedő hővel, déli órákban 

Vll. B. J.-né (P. E.-től) „ „ Vili. 17 „ 7 „ , Tertiana 40'4° C kezdettel. 3 roham után quotid. 

Vll. V. T. (P. E.-től) „ „ vili. 18 „ 9 „ , Végig tertiana. Spontán gyógyul. 

Vll. „ özv. M. P.-né (P. E.-től) „ „ Vili. 21 „ 7 rt , Végig quotidiana. Déli órákban. 

Vili. K. F. (J. G.-tól) „ „ IX. 2 „ 12 „ , Indul mint tertiana, azután quotid. Rohamok este. 

Vili. Sz. V. (B. J.-nétől) „ ix. 4 „ 5 „ , Quotidiana, esti rohamokkal. 

Vili. K. J. (B. J.-nétől) „ „ IX. 2 „ 7 „ , Quotidiana. 

Vili. G. A. (V. T.-től) „ „ IX. 11 „ 10 „ Quotidiana súlyos, magas rohamokkal. 

IX. St. J. (G. A.-tól) „ „ x. 10 11 „ , Egyetlen rohama után spontán gyógyul, még adre-

nalinnal sem activáltható. 

1. passage : B. J.-né, Diagn.: Malaria tertiana simplex. 2 hó óta van maláriája, 2 hét óta 38 0° C-ig emelkedő láza. 

11 G. R. (B. J.-nétól) olt. idő: V, 26; Incubatiós idő 11: nap, láz typus : Aprő kezdetű quotidiana hőmenet. 

E betegeket 5 cm 3 vérrel subcutan inoculáltuk. 



VII. passage J. G. 

VIII. passage : L. K. (J. G.-iől) oltás ideje : IX. 14 ; Incub. idő : 13 nap. Láz typus : Eleinte tert. majd quotid. styl. Hő 40"7o C-ig. 

'X- „ G. E. (L. K.-tól) „ „ IX. 23; „ 7 Eleinte tert. majd quotid. typ. hőmenet. 

IX. E. E.-né (L. K.-tól) „ .. IX. 23; X. 30-ig láztalan, bár 0 001 gr. tonogent kap subcutan. 

újra oltva: E. E.-né (G. E.-től) XI. 4 ; Incub. idő : 19 nap, XI. 3-án 2 cm3. XI. 4-én 4 cm3 10 o/o-os natr. nuclein. 

X. passage : T. M. (E. E.-nétől) oltás ideje : XI. 15 ; Incub. idő : 

X. „ N. E. (E. E.-nétől) XI. 15 

XI. „ H. 1. (T. M.-től) .. „ XI. 23 

XI. passage : T. V. (N. E.-től) oltás ideje : XI. 28 ; 

XII. Á. J.-né (H. I.-tól) .. XII. 1 

XII. „ G. V. (H. I.-tól) .. .. Xll. 5; 

Xll. „ S. P. (Á. I.-nétól) „ „ Xll. 27; 

oldatot kap subcutan. Quotid. typ. 

6 nap. Láz typus : Már kezdettől quotid. typ. rohamok. Estére. 

Incub. idő 

9 

7 

18 nap, Láz typus : 

7 

20 

2 „ , „ 

Mindjárt kezdetben tertiana alternans. 

Tertiana typus, már kezdetben 40 0° C-ig fel-

menő hővel. 

A rohamok a délelőtti órákban. Quotid. typ.. 

Eleinte tert. alternans, később quotidiana. 

Quotid. typ. Az esti órákban fellépő rohamok. 

D. e.-ti órákban jelentkező quotid. typ. rohamok. 

E betegek közül E. E.-nének első inoculatio alkalmával 5 cm3, második beoltáskor 8 cm3 vért injiciáltunk subcután. A. J.-nét s 

S. P.-t 3 cm3 vérrel intravenosusan oltjuk be. 

I. passage: B. J. 25 éves katona. Diagn: Malaria tertiana simplex. 

11. passage 

11. 
IV. 

V. 

VI. 

VII. passage 

VIII. 

IX. 

M. J.-t négy 

: F. J. (B. J.-től) olt. ideje: 924 VI. 17, Incub. idő: 

0. E.-né (F. J.-től) „ „ Vll. 11. " „ ., 

L. F. (0. E.-nétől) „ Vili. 

F. G.-né (L. F.-től) „ „ Vili. 

Sz. I. (F. G.-nétőI) IX. 

5, 

25. 

13, 

: P. M.-né (Sz. I.-től) olt. ideje 

M. 1. (P. M.-nétől) „ „ 

S. J. (M. I.-től) ,. „ 

XI. 26, Incub. idő 

X. 9 

XI. 4 

izben 1 — 1 óra hosszat olyan anophelesekkel szívattuk, melyek állandóan chinines 
szívósa előtt 10 napig minden tóplóléh nélkül tartattak. 

8 nap, Láz typus : Kezdetben quotid, majd tertiana typ. rohamok. 

15 „ , „ ,, Mindvégig tert. typusú hőmenet. 

10 Tertiana styl. 40"2—40"3o C-ig terjedő hővel. 

15 ,, , „ „ Apró quotid rohamokkal kezd, melyek emelk. 

7 Hosszú 3 napos subintr. roh. kezdődik, a kö-

vetkezők 24 h-ig is eltartanak. 

10 nap, Láz iypus : Eleinte tertiana, a Vili. roham utón quotidiana 

17 „ , „ „ Apró kezdettel induló quotid. typ. rohamok. 

11 „ , „ „ Mór kezdetben hidegrázással járó quotid. typ. 

vérrel táplálkoztak, de M. I. 



A fertőzött anophelesekkel megszúratjuk V. J.-t s B. G.-t, az uióbbinál azonban fertőzés nem jött létre. 

I. passage : V. J. (fert. anophelesekkel 924 Xll. 7. Incub. idő: 21 nap, Láz typus : Tertiana typusú rohamok. 

II. „ I. M. (V. J.-től) oltási idő: 925 1. 2 8 „ , „ „ Harmadnapos anteponáló jellegű rohamok. 

III. „ B. M. (1, M.-től) „ „ 1. 13, „ „ 20 „ , „ „ Tert. typusú rohamok, melyek az V. r. után 

spontán elmaradnak. 

III. a, passage: özv. L. E.-né (Először 1. M.-től 1. 15-én de 32 nap multán sem jelentkeznek a rohamok. 

másodszor (B. M.-től) oltási idő : 11. 10, Incub. idő : 6 nap. Láz typus : Kezd. quotid typ.-sal. 3 roham után átcsap 

tertianába. 

IV. passage : D. M. (özv. L. E.-nétől) olt. idő: 111. 1, Incub. idő : 19 nap. Láz typus : Tertiana. 

V. „ B. I.-né. (D. M.-től) „ „ 111. 28 8 Kezdetben kicsi quotid. rohamok, melyek ké-

sőbb 40'0<) C-ig felmennek. 

VI. passage: K. J. (B. J.-nétől) oltási idő: IV. 11, Incub. idő: 15 nap, Láz typus: Kezdeti tert. a vége felé átcsap quotidianába. 

VII. „ L. I. (K. J.-tól) „ „ IV. 29 7 „ , „ „ Tertiana typusu rohamok alacsony kezdettel. 

Vili. G. A. (L. S.-től) „ „ V. 11 7 Magas kezdetű quotid, később tertiana tip. roh. 

IX. „ L. V. (G. A.-tól) „ „ V. 30, „ „ 7 „ , „ „ Apró kezdettel quotid. typ. mely tertianába 

tér át. 

T. M., B. M. s özv. L. E.-né-nak (elsőizben) 2 cm3 vért oltunk subcutan. 

Özv. L. E.-nénál. D. M., B. I.-né, K. /., L. Z.-nál 3 cm3 vérrel subcutén inoculálunk. 

G. A. és L. V.-nál az átoltás 5 cm3 vérrel a bőr alá történik. 

IX. passage : U. L. (M. 1.-től) oltási idő : 924. XI. 4, Incub. idő : 17 nap. Láz typus : Quotidiana. 

X. „ G. S.-né (S. I.-től) „ „ XI. 24 10 Gyorsan emelkedő tertiana, mely quotid. 

typ.-ba megy át. 

XI. passage : H. I. (G. S.-nétől) olt. idő : 924 Xll. 19, Incub. idő : —t nem tudjuk, mert a beteget kiviszik s igy chinint kell adnunk. 

G. S.-né, H. I.-né 2—2 cm3 vérrel subcután inoculáltattak. 
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A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem bőr- és nemibeteg 

klinikájáról. Igazgató: Poór Ferenc dr. egyet. ny. r. tanár. 

Adatok a Fox-Fordyce-féle betegséghez. 

Irta : Heiner Lajos dr. klinikai tanársegéd. 

A FOX-FORDYCE-féle betegség a ritkábban előforduló bőr-

bajok közé tartozik. Leírása, 1902 óta aránylag kevés esete is-

meretes a világirodalomban. így pl. 1924 elején KIESS még 

csak a 24. esetet közli le, mely szerinte az első volt Német-

országban. Az utolsó 2 évben azonban gyorsabban növeke-

dett a közölt esetek száma (1925 végéig kb. 40-re emelkedett), 

aminek okát nem a betegségnek nagyobb számban való fellé-

pésében kell keresnünk, hanem abban a tényben, hogy a der-

matologusok figyelme felhívatván erre a betegségre, ritkábban 

fordul elő összetévesztése hasonló bőrbajokkal. 

A FOX-FORDYCE-féle betegség klinikai képét kifejezetten 

idősűlten fellépő göbcse-eruptio jellemzi, amely az esetek túl-

nyomó részében a hónaljárokban, de ritkábban a mellbimbó, 

köldök körül és a szeméremtájon is jelentkezik erős, rohamok-

ban fellépő viszketegség és égés kísérletében. A göbcsék ap-

rók, gombostűfej, kölesszem nagyságúak, s vagy a rendes bőr-

szint mutatják, vagy halvány vörösek, simák, áttetszőek, kere-

kek, félgömbalakúak, vagy kissé csúcsosak. Egy-másik göbcse 

tetején kis köldökszerű behúzódás, illetőleg hámcsapocska lát-

ható. A göbcsék szabályos sarokban, gyöngysorszerűen ülnek 

normálisnak látszó bőrterületen. A megtámadott helyeken levő 

szőrszálak rövidesen szárazok, fénytelenek lesznek, letöredez-

nek és kihúllanak. Egyik nevezetes tulajdonsága a betegség-

nek, hogy gyógyszeres, fénytherapiás kezelésük vele szemben 

teljesen eredménytelen. 

A FOX-FORDYCE-féle betegség aetiologiája még nincs telje-

sen tisztázva, sőt a róla való felfogás sem egységes. Ugyanis 

neves szerzők nem tartják önálló kórképnek, hanem a neuro-

dermitis egyik, a lokalisatiója folytán módosult alakjának gon-

dolják. A kétféle felfogás az 1925. évi német dermatologiai 
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kongresszuson heves vitába csapott össze és ha nem is veze-

tett teljes megegyezésre, mégis az a benyomásunk, hogy az a 

nézet került túlsúlyba, mely e betegséget önálló, sui fgeneris 

kórformának tartja. Ez utóbbi felfogásnak megerősödéséhez 

nagyban hozzájárult, hogy e bőrbaj pathogenesisének megis-

merésében SCHIEFFERDECKER és FISCHER felfedezése egy lépés-

sel előbbre vitt bennünket. 

SCHIEFFERDECKER ugyanis kimutatta, hogy az emberi ve-

rejtékmirigyek fejlődésük, működésük és elválasztó jellegük sze-

rint 2 csoportba osztandók. Megkülönböztet ekkrin és apokrin 

verejtékmirigyeket. Embernél az előbbiek fordulnak elő nagyobb 

számban; a szabad felhámból fejlődnek, annak betüremkedése 

folytán; semmi vonatkozásban nincsenek összefüggésben a 

szőrszálakkal. Elválasztási typusuk megfelel a merokrin secre-

tiós módnak, vagyis az elválasztó sejtek folyékony vagy fino-

man szemcsés secretumot termelnek és adnak le a mirigy lu-

menbe anélkül, hogy maguk a sejtek tönkremennének és be-

olvadnának a secretumba, amint azt pl. a faggyumirigyeknél 

találjuk. Ezzel szemben az apokrin typusú verejtékmirigyek az 

u. n. primaer epithelcsirokból fejlődnek a szőrszálakkal együtt, 

az apokrin mirigy a szőrtüszőből női ki, ennek megfelelően a 

kifejlődött szervezetben is azt átfúrva űrűl ki. Elválasztó mű-

ködésük a halokrin jelleget mutatja, maguk a mirigysejtek is 

beolvadnak a secretumba. Embernél csakis bizonyos testtája-

kon találhatók, nevezetesen a hónaljban, köldök körül, emlő-

bimbó udvarán, nagy ajkakon és a végbél körül. Számuk az 

egyes ember fajták szerint is különböző. Minél magasabb phv-

logenetikai fokon áll valamely faj, egyedeinél annál kevesebb 

az apokrin verejtékmirigy; minél alacsonyabb nivón, annál 

több, Nem szerint is van eltérés; férfiaknál csak a hónaljárok-

ban és végbélnyilás körül vannak, nőknél ezenkivűl még a 

többi emiitett helyeken is. 

Még egy fontos különbség a két mirigyfajta között az 

hogy az apokrin verejtékmirigyek legnagyobb valószínűség sze-

rint működésüket csak a pubertás idején kezdik meg. A hón-

aljban ülőkről ezt biztosan tudjuk, továbbá azt is, hogy func-

tiójuk szorosan összefügg a nemi élettel; menses, graviditas 

alatt megduzzadnak, bőven választanak el a normálistól elütő 

szagú verejtéket. Ezek a szagos anyagok férfiaknál nemi iz-

galmat válthatnak ki. Az állatvilágban való szerepük általáno-
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san ismert. SCHIEFFERDECKER ezek a lap j án az apokrin verejték 

mirigy rendszert, mint öná l l ó szervet fogja fel, amely szoros 

kapcsolatban és b izonyos fokú függésben áll a sexualis miri-

gyekkel. 

FISCHERÉ az érdem, hogy első izben szegezte le azt a 

tényt, hogy a FOX-FORDYCE-féle betegségnél a kóros elváltozá-

sok az apokrin tipusú verejtékmirigyekre és azokra a szőrtü-

szőkre loka l i zá lódnak , melyekhez ezek a mirigyek fejlődéstani-

lag és bonctani lag tartoznak. 

A szegedi bőrgyógyászat i k l in ikán az 1915. év fo lyamán 

a FOX-FORDYCE betegség egy esetét volt a l k a lmunk észlelni. 

Leközlését több okbó l tartjuk érdemesnek, Esetünk az első 

Magyarországban. Tov ább á megerősiteni k iván juk FISGHER ész-

leleteit, azonk ívü l hozzá járu ln i a nnak a kérdésnek eldöntésé-

hez, hogy a FOX-FORDICE betegség nem sorozható a neuroderma 

csoportba, h anem mint kü löná l l ó , sui generis kórtorma külön-

böztetendő meg. 

Esetünk rövid leírása a köve tkező : 

Ö. E. 28 éves varrónő 1925. február 28-án jelent meg ambuláns rendelésün-
kön, azzal a panasszal, hogy nyakán 2 éve, mindkét hónaljában fél 
éve viszkető kiütése van. Elmondja, hogy hónaljában néhány heti visz-
ketés után vette csak észre apró csomók megjelenését, majd lassan-
ként eltűnt a hónaljszőrzete. A viszketés időnként nagyon heves, kínzó 
rohamokban lép fel. Családjában hasonló betegségről nem tud, szülei, 
testvérei egészségesek, gyermekkora óta komolyabb betegségben nem 
szenvedett. 

Status praesens: Középtermetű, gyengén táplált, halvány arcszinű beteg. 
Mindkét tüdőcsúcs felett érdes sejtes légzés. Vérkép közel normális, 
WR: negatív. Bőrszín enyhe barna árnyalatú. Mindkét hónaljárokban 
hiányzik a szőrzet, csak elvétve lehet látni egy-egy satnya, pehely-
szerű szőrszálat. A hajzat egyébbként dús, fekete szinű, épen így a 
szeméremdomb szőrzete is. A hónaljárok közepén 5 cm hosszú és 
2—3 cm széles területen gyöngysorszerűen elhelyezett gombostűfejnyi, 
kölesnyi csomók láthatók, melyek részint félkömb alakúak, részint 
kissé csúcsosak. Ez utóbbiak egy részén apró hámpikkely helyezkedik 
el, mig a gömbformájúak némelyikén parányi köldökszerű behúzódás 
van. A kis csomók részint bőrszinűek, részint halvány rózsásak, kissé 
áttetszőek, tömött tapintatúak. A közöttük levő bőr csekély mértékben 
festenyzett, gyulladásnak, beszűrődésnek semmi nyomát nem mutatja. 
Lupe nagyítás mellett kitűnik, hogy a lanugoszerű szőrök a csomók 
tetején excentrikusan helyezkednek el. Elvétve néhány vakarásból szár-
mazó erosió. Verejték elválasztás a hónaljárokban csökkent. 

A tarkón gyermektenyérnyi, élesen körülírt területen a bőr megvastagodott, 
beszűrődött, rajzolata éles, a felület polygonális alakú, barnás vörös, 
laposan kiemelkedő mezőket mutat. Az egész területet finom száraz 
hámpikkelyek fedik, itt-ott egy krusta. 

Idegrendszer eltérést nem mutat. Nőgyógyászati vizsgálatnál fejletlen méhet 
találunk. 

Diagnosis: Apicitis pulm. bilateralis, uterus virginalis, neuroderma nuchae, 
morbus Fox-Fordyce in axillis. 
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A klinikai diagnosis megerősítése céljából, valamint a 2 bőrbetegség szövet-
tani képének összehasonlítása végett egy darabot kimetszettünk a jobb 
hónaljárokból és a tarkó bőréből. Formalinos keményítés, celluloidines 
beágyazás és haematoxylin-eosinnal, polychrom methylenkékkel való 
festéssel nyert készítményeink a következő képet adták: 

Metszet a tarkó bőréből: Mélyen a cutisba lenyúló oedaema, erősen kitágult 
vér és nyirokerek, kifejezett sejtes beszűrődés az erek mentén. A hám 
kiszélesedett, erős akantosis és hyperkeratosis; itt-ott parakeratosis. 
Néhol a hám hiányzik s az irhát pörk fedi. Tipusos képe a neuroder-
manak, mely kép sok tekintetben hasonlít az idült ekzema szöveti ké-
péhez. 

Egészen más viszonyokat mutat a hónalj bőréből készült praeparatum: Nor-
mális hám- és kötőszövet mellett a metszetnek az a része, mely meg-
felel a szabad szemmel látható papulónak, a metszet nivója felé éles 
határral kiemelkedik. A hóm s kötőszövet határvonala megváltozik, 
nevezetesen a papula szélén a hám papillák lelapúlnak. A papula kö-
zepét mélyen benyúló hómpapilla képezi, melynek tetején parakerato-
tikus hámcsap ül. Az epithel papillát egy verejtékmirígy kivezető csöve 
fúrja ót, melynek falai elszarúsodott hómból állanak. A kivezető cső 
erősen tagúit. Mellette két csökevényes szőrszál hosszmetszete látható. 
A stratum spinosumban intra- és inter-cellulóris vizenyő. Az irha is 
kifejezett oedaemót mutat. Erős, sejtes beszűrődés a szőrtűszők, de 
különösen az utóbbibkhoz tartozó verejtékmirígyek kivezető csővei men-
tén. Legerősebb az infiltratio a kivezető csőnek a mirigyhez közel eső 
része mellett, ugy annyira, hogy szinte egy mikroabscessus képét mu-
tatja. A beszűrődésben lymphocitók és plasma sejtek mellett nagy 
számmal láthatók hízó-sejtek. Az irha mélyebb rétégekben helyet fog-
laló verejtékmirígyek száma nem több, mint egészséges egyénnél. Jól 
megkülönböztethető a verejtékmirígyek kétféle typusa. A normális hóm 
és subpapillaris réteg alatt helyet foglaló verejtékmirígyek lumene szűk, 
a secernóló sejtek körülbelül egyforma magasak, nem ugranak ki a 
lumen felé, jól festődnek, pl. haematoylin-eosinnal kékes szinűre. A 
lumen üres, alakelemet nem tartalmaz, a kivezető cső erősen kanyar-
gós lefutású, különösen a hóm átfúrása közben. A beszájadzás nem 
szőrfollikulusba történik. Ezt a mirigy fajtót nevezi Schiefferdecker ekk-
rin verejtékmirígynek. 

Más képet adnak azok a verejtékmirígyek, melyeknek kivezető csöve men-
tán a nagyfokú beszűrődést találjuk. A mirigy tubulusok jóval tágab-
bak. sejtjeik gyengébben festődnek, haematoxylin-eosinnal kékes vö-
rösre. A lument körűi vevő sejtek nem egyforma nagyok, hanem he-
lyenként egészen laposak, a falhoz símúlók, egy rétegben ülők, másutt 
pedig dúzzadtak, több sorban helyezkednek el és a lumenbe kúp alak-
jában ugranak be. Vannak mirigy-lumenek, melyeket a dúzzadt sejtek 
teljesen kitöltenek, másokat pedig alaktalan anyag tölt ki, amelyben 
sejteket, sejtmagvakat és törmelékeket látunk. Egy-egy lumen teljesen 
üres. A mirigy gomolyag alsó részén vagy hiányzik a sejtes beszűrő-
dés, vagy csak igen kis fokú. Annál erősebb az infiltratio a kivezető 
cső kiindulása körül a mirigy felett levő rétegben. A kivezető cső tág, 
enyhén kanyarog lefutásában és mindig egy szőr szól hómpapillóját 
átfúrva szájadzik a felületre. Ezek az ú. n. apokrin verejtékmirígyek. 

Látjuk tehát, hogy a két bőrmetszet szöveti képe teljesen 

különbözik egymástól. A tarkón levő elváltozásból készült prae-

paratum diffus, idült gyulladás formáját mutatja, következmé-

nyes hóm elfajulással kapcsolatosan. 

A hónalj bőréből származó metszeten a kóros elváltozás 

nem diffus, hanem csak egyes helyekre, nevezetesen az apo-

krin typusú verejtékmirigyekre és azokra a szőrtüszőkre loka-
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lizálódik, melyekhez ezek a mirigyek tartoznak. Az itt talált 

elváltozások teljesen megfelelnek annak a képnek, amit a 

FOX-FORDYCE betegség eddigi leirói, legutoljára FISCHER közölt. 

A világirodalomban közölt esetek egyikénél sem történik 

említés arról, hogy a FOX-FORDYCE betegség mellett az illető 

még neurodermitisben is szenvedett volna. Betegünknél egy-

időben mindkét bőrbajt megtaláljuk, még pedig mindkettőt egé-

szen typikus formájában és egymástól annyira eltérő szöveti 

képet adóan, hogy nem lehet kétségünk a kétféle betegség 

teljes függetlensége iránt. Ezt a felfogásunkat támogatja a the-

rapiával szemben való eltérő viselkedés is. Ugyanis a tarkón 

levő neuroderma 2/3 H. E. D. röntgen besugárzás után nyom 

nélkül elmúlt, mig a hónaljban levő elváltozás befolyástalanúl 

maradt. Tünetileg a makacs viszketés is csak pár napra en-

gedett hevességéből. Ép ily eredménytelen volt különböző visz-

ketéscsillapitó szerek rendelése. A megfelelő bőrdarab kiirtá-

sába, vagy a csomók galvanokaustikai elpusztításába betegünk 

nem egyezett bele, bár mindkét eljárás könnyen kivihető lett 

volna. 

Feltűnő a FOX-FORDYCE betegségnél, hogy egyetlen eset ki-

vételével mindig csak nőknél észlelték és ami szintén nagyon 

fontos, lehet mondani, mindig csak ivarérett korban. WITHERS 

észlelte 13 éves leánynál, akinél a nemi érettség beállta már 

nem zárható ki, ha nem is terjedt ki erre a szerző megfigye-

lése. Ugy látszik a klimakterium beállta után sem szokott je-

lentkezni ez a betegség: a legidősebb beteg FORDYCE 2. betege, 

kinél 46 éves korban jelentkeztek az első tünetek. Ebben a 

korban még sok nő menstruál, különösen az északi népeknél, 

Sajnos, hiányoznak arra vonatkozólag a megfigyelések, hogy a 

klimakterium megjelenésével módosulnak-e a betegség subjek-

tiv és objektív tünetei. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy nőknél a klimakterium 

beállta után a hónaljmirigyek még teljes functióban vannak, a 

senium beálta még nem jelenti a hónaljmirigyek atrophiáját 

és a nemi élet megszűnését, Az a jelenség, hogy a FOX-FOR-

DYCE betegség túlnyomó számban nőknél fordul elő, könnyen 

megmagyarázható abból a tényből, hogy az apokrin verejték 

mirigy rendszert sokkal nagyobb mértékben megtaláljuk nők-

nél, mint férfiaknál. Ebben a körülményben egyúttal az is bent-

foglaltatik, hogy a nő phylogenetikai szempontból alacsonyabb 
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nívón áll mint a férfi. Ennélfogva érthető, hogy nemi életük 

is nagyobb befolyással van az apokrin mirigyrendszer műkö-

désére. 

Számos adatot találunk arra a tényre, hogy közvetlen a 

menstruatió előtt vagy alatta a viszketés erősbödni szokott. 

Ugyanezt betegünk is észlelte magán és hosszabb ideig állván 

megfigyelésünk alatt, az volt a benyomásunk, hogy a mensest 

megelőző napokban hónaljában a verejték elválasztás fokozó-

dott és a csomócskák megduzzadtak. 

Ismeretes az a tény, hogy a faggyú- és verejtékmirigyek 

egy részének kifejlődése és működése szoros összefüggésben 

áll a nemi szervek fejlődésével és működésével. Pl. laikusok 

előtt is tudott dolog, hogy menstruáló nőnek hónaljszaga meg-

változik és egyik-másik nő erős nemi felindulásban sajátságos 

szagú verejtéket választ el. Közel fekvő az a gondolat, hogy 

az emberi apokrin verejték mirigyek a sexualis mirigyek func-

tiójával szoros kapcsolatban állanak. Ezért nagyon kívánatos, 

hogy az ezután felmerülő esetekben ez irányban is kiterjedjen 

a megfigyelés. Betegünknél a fejletlen méh, rendetlen menses, 

dysmenorrhoeás panaszok a nemi szervek hypofunctiójára mu-

tatnak. Ez okból ovárium készítmények adagolását is megkí-

séreltük, azonban eredmény nélkül. 

Összefoglalás: 28 éves nő mindkét hónaljárkában a FOY-

FORDYCE féle betegség typikus klinikai és szöveti képét adó 

elváltozásokat találtunk, melyek az ott levő apokrin verejték-

mirigyekhez voltak kötve. A viszketés megelőzte a csomók fel-

lépését, a verejték elválasztás csökkent. Menstruatió idején ve-

rejték mennyisége szaporodott, a" viszketés erősbödött. A beteg 

nemi szerveinek állapota hypofunctióra mutatott. Röntgenthera-

pia és ovárium készítmények adagolása hatástalan maradt. 

Ugyan-e beteg tarkóján levő neurodermitis teljesen eltérő szö-

veti képet adott és Röntgen kezelésre meggyógyult. 

Mindezek alapján az a felfogásunk, hogy a FOX-FORDYCE-

féle betegség az apokrin verejtékmirígyeknek rendszeres meg-

betegedése. Közelfekvő az a gondolat, hogy az apokrin verej-

tékmirigyeknek a sexualis cyklushoz való kapcsolata folytán 

e betegségnél endokrin mirígyműködés zavara forog fent. Nincs 

kizárva, hogy a megváltozott mirígyműködés kapcsán egyébb, 

esetleg baktériumos behatások is érvényre jutnak. A FOX-FORDYCE 
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betegséget nem tartjuk a neurodermitis kórképébe tartozó bőr-

betegségnek. 

Irodalom: 

Fr. WALTER: Derm. Wochenschrift. Bd. 74. Nr. 25. 

0. KIESS: „ „ t9 78. „ I. 

v. KARW0WSK1, DOBAK: Archiv für Derm, und Syphilis, 

Bd. 148. 

H. FISCHER: Derm. Zeitschrift. 80. Nr. 25. 

H. C. S. FINSÉN: Derm. Zeitschrift. Bd. 44. H. 6. 

Centralblatt für Haut und Geschlechtskrank B. 1—18. 
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A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem ideg- és 

elmegyógyászati klinikájáról. 

A tudatosság a reflex elmélet megvilágításában. 

Irta: Szabó József dr. 

egyetemi ny. r. tanár, a klinika igazgatója. 

Az ókori philosophusokat is sokat foglalkoztatta az a kér-

dés, hogy mi a tudatosság? Egyesek materiólis, mások spiri-

tuális alapon álló elméletek utján próbálkoztak a probléma 

megfejtéséhez jutni, de anélkül, hogy fáradozásaikat siker ko-

ronázta volna. Az a tapasztalat, hogy minél bonyolódottabb 

szerkezetű valamely állat idegrendszere, annál magasabb fo-

kon áll lelki élete, hogy különösen az ember agyveleje szem-

beötlő fejlettsége mellett, szellemileg az összes élőlények fölé 

emelkedik: arra a meggyőződésre vezetett, hogy a psyche mate-

riális alapja az idegrendszer, még pedig elsősorban az agyvelő. 

Tehát a lelki események az agyvelő functioival kapcsola-

tosak, vagyis a szellemi életjelenségeknek az agyvelőben vég-

bemenő materiális folyamatok felelnek meg: a kétféle proces-

sus párhuzamosan folyik le. Ebben áll a psycophysikai paral-

lelismus ugy, hogy a szellemi világ a testinek tükörképe, a 

testi világ pedig a lelkinek objektív realisatiója (WUNDT). A 

psyche eseményei, a tudatosság is. életjelenségek, amelyekkel 

parallel az agyvelőben materiális elváltozások haladnak, azok-

kal némiképpen kapcsolatban. De ez a megállapítás még nem 

magyarázza meg, hogy mi módon vesszük tudomásul ezeket 

az agyban lefolyó processusokat, milyen feltételek mellett jön 

létre és miben áll tulajdonképpen a tudatosság? 

A tudatosság szót is többféle jelentésben alkalmazzák. 

Egyik értelmezése szerint általában arra való képességünk, hogy 

lelki élményeink lehetnek, amelyek bizonyos fokban önállóan, 

más testi functiókkal szemben egységes, összefüggő kapcso-

latban jelentkeznek és ennek az összefüggésnek egyes tagjai 

egymást többé-kevésbbé befolyásolják. Ennek ellentéte az esz-

méletlen állapot, amelyben psychés functiók nincsenek. A szó 

második jelentése szerint: egy egyénnek valamennyi, egy bi-
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zonyos időpontban meglevő lelki folyamatának összessége a 

tudatosság. HERBERT szerint: valamennyi valódi vagy egy idő-

ben jelenlevő képzet összessége. Ennek az összességnek aztán 

több része lehet, mint p. o. erkölcsi tudat, jogtudat, kötelesség-

tudás, stb. A szó harmadik értelme az, amely psychologiai 

szempontból a legfontosabb : tudni, valamiről tudomással birní, 

aminek ellentéte a nemtudás. KANT szerint a „Bewusstsein über-

haupt" a tudatosságnak az az általános formája, amely által, 

minthogy ez a sokszerűség egységes összekapcsolásának fel-

tétele, lesz csak valamely általános érvényű megismerés le-

hetségessé. 

WUNDT ugy véli (Grundzüge d. phys. Psych.), hogy a tu-

datosság fogalmát psychologiailag közelebbről nem határoz-

hatjuk meg, mert ez a közvetlen tapasztalás összes tartalma. 

Minthogy pedig ismeretre, tapasztalatra csak tudatos állapot-

ban lehet szert tennünk, a nem tudatos állapotot is csak ugy 

képzelhetjük el, hogy ezt a tudatosság sajátságaival felruház-

zuk, igy közvetlenül nem lehet azokat az ismertető jeleket ész-

lelnünk, amelyek a tudatost a nemtudatostól megkülönböztetik. 

Csak azokat a feltételeket tanulmányozhatjuk, amelyek mellett 

a tudatosság előfordul, de ezek között nem találjuk meg a tu-

datosság okait, csupán azokat a kisérő körülményeket, ame-

lyek a tudatossággal együtt jelentkeztek. A tudatosság feltéte-

leit két csoportra oszthatjuk, melyek közül az egyik a külső, 

a másik a belső tapasztalás körébe esik. A képzetek az érze-

tek psychologiai synthesiséből keletkeznek. Ez a synthesis 

minden képzetaktusban előfordul, tehát a tudatosság egyik jel-

lemző sajátsága. Hasonlóképpen kapcsolatot találunk a kép-

zeletek változásában is, mely azoknak egymáshoz való vonat-

kozásain alapszik. A képzetek reprodukciója és associatiója a 

tudatban éppen ugy mindig megvan, mint a képzetalkotás. 

Csak a képzetek felújításában és társításában megnyilvánuló 

kapcsolat által érezhető, hogy a tudatosság a képzetek minden 

változása mellett is folytonos, minthogy ez az összekapcsolás 

éppen a tudatosság sajátsága, tevékenysége. A tudatosság a 

lelki folyamatoknak ama tágabb összefüggése, amely az egyes 

lelki képleteket, ugy az egyidejűket, mint az egymásután követke-

zőket összeköti. (WUNDT: Grundriss d. Psych.) Ez a fogalom 

a lelki eseményeknek azt az általános kapcsolatát fejezi ki, 

melyből az egyes képletek mint szorosabban összetartozó kap-
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csolatok emelkednek ki. Tudatosság tehát csak akkor fordul-

hat elő, mikor képzeteink törvényszerű, rendezett összefüggés-

ben váltakoznak. Csak ez alatt a feltétel alatt lehet bármiről 

is tudomásunk, ha pedig ez az összefüggés akármely okból 

megbotlik, a tudatosságban is zavarok lépnek fel, vagy pedig 

az megszűnik. 

A tudatosság testi feltételeit az érzetek synthesisének és 

a képzettársításnak alapját tevő szervezeti sajátságokban talál-

juk. Ahol ilyen organisatió van, ott bizonyos fokú tudatosság 

is lehetséges. így a tudatosság határa az élő lények között ott 

van, ahol már képzetek alakulhatnak és azok társítása is le-

hetséges, vagyis ahol már a szervezetet alkotó sejtek között 

szoros egybefoglaló kapcsolatok jelentkeznek. Ezt az össze-

köttetést az idegrendszer már legegyszerűbb formáiban is meg-

valósítja, tehát a tudatosság ott kezdődik, ahol az ingert fel-

vevő érző és az ingerre visszaható apparatusok idegrendszer 

által egymással összefüggésbe jutnak. így a tudatosság physi-

ologiai alapját általában az egész idegrendszer functiói teszik. 

Ezek szerint a tudatosság lelki feltétele a pshyche ese-

ményeinek összekapcsolásaiban, élettani alapja pedig az ideg-

rendszert alkotó egyes morphologiai elemeknek összefüggésé-

ben áll. Tapasztalás szerint csak ilyen esetben létesülnek ön-

tudatos események. Mindig, ha ezeket a feltételeket teljesülni 

látjuk, tudatosságot kell feltételeznünk. Nagyon valószínű, hogy 

„in natura non dantur saltus", e tudatosság sem mindjárt az-

zal a magas fokkal kezdődik, mint a milyent közvetlenül ma-

gunkon tapasztalunk és amelynek analógiáján képzelhetjük azt 

el nemcsak embertársainkon, hanem más lényeket illetően is. 

Az analógia csak bizonyos megszorítással lehet helyes. Az 

élőlények között a tudatosság tökéletlen, egyszerű kezdetektől 

fokozatosan emelkedik az embernél jelentkező magasságra. 

ZIEHEN (Leitfaden d. phys. Psych) a psychét és a tuda-

tosságot teljesen azonosítja. Csak ami tudatos, lelki. A lelki 

élet külső jeléül pedig a cselekvést tekinti. Cselekedetekről ak-

kor szól, amikor egy az egyéni életnek valamely korábbi sza-

kában beható inger a jelen mozgás lefolyását módosította. 

Mindig, ha az előző ingerek a későbbi mozgásokat megváltoz-

tatják, képzeteket, azok felújítását, társítását, emlékképeket, em-

lékbeidézést, emlékezést kell feltételeznünk, amelyek mind már 

a tudatosságban történő események. Minthogy ZIEHEN a tuda-
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tosságot nem tekinti lelki állapotnak, lelki esemény nem lehet-

séges csak az, ami tudatos, ami nem jut a tudatba, physi-

ologiai processus, de nem egyszersmind psychés esemény is. 

Ugyanez JODL (Lehrb. d. Psych.) felfogása is, ki a lélek 

substantivisticus kifejezése alatt a benső észrevevésben adott 

összes tudatjelenségeket érti. A léleknek nincsen állapotai, ké-

pességei, hanem mindezek összessége maga a lélek. A tulajdon-

jelenségek nem definiálhatók, csak az ellentétet emelhetjük ki 

térnélküli benső világunk és e térben kiterjedt külső világ kö-

zött. Mindenki csak a saját tudatát éli át, mely testiségével 

elválaszthatatlan kapcsolatban áll. Ha egy egyén összes önfel-

fogásának tárgyát „én"-nek nevezzük, ugy mindenki az „én"-

nek két különböző, de szoros, elválaszthatatlan összefüggés-

ben álló jelenségeit észleli; egyik a testi, másik a lelki. Minden 

„én" tehát önmagának ugy a benső, mint a külső tapasztalás-

ban adva van, de olyan tudatosságot, mely egy szerves élő-

lénnyel a legszorosabb összeköttetésben nincs, még elgondol-

nunk sem lehet. A tudatos állapotot önmagunkban közvetlenül 

átéljük, más lények tudatosságára csak analógia utján követ-

keztethetünk akkor, mikor rajtunk olyan jeleneteket látunk, mint 

amilyeneket magunkon a tudatosság külső megjelenéseként fo-

gunk fel. JODL véleménye szerint, hol a mozgások a változó 

körülményekhez ugy alkalmazkodnak, hogy a célravezető esz-

közökben válogatás történik, ami a saját „én"-ünk tudatos 

cselekedeteinek is critériuma, tudatosság szerepel. MEYNERT a 

tudatosságnak az élőlények sorozatában való megjelenését ille-

tően két ellentétes felfogást különböztet meg: az egyik a 

pananthropologiás, amely szerint minden élő szervezet az emberi 

phsyschéhez hasonló lélekkel, tudatossággal bir, a másik pan-

zoologiás, mely a physiologiás reflexmozgásokban látja az élet-

jelenségek általános typusát és innen fokozatosan jut a psychére. 

Mint később ki fogjuk fejteni, a mi felfogásunk ez utóbbival 

egyezik, de oly éles ellentét a két elmélet között nincsen, mert 

minden psyche és igy az emberi lélek is, reflexekre vezethető 

vissza és igy ez a probléma, hogy hol van a fejlődési fokozat, 

amelyen már psychophysical jelenségekről kell szólnunk, nem 

megfejthetetlen. Valamely életjelenség physiologiai vagy psycho-

logiai interpretatioja egymást nem zárja ki, hanem együttesen 

kiegészíti. Annyira azonban, mint némelyek (HAECKEL, ZÖLLNER. 

NÁGELI és mások) teszik, hogy az egész materialis világnak 
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lelki életet tulajdonítsunk és „atomlélekről", „atomtudatról" 

szóljunk, nem megyünk. Psycheje csak élő szervezetnek van, 

ez életjelenség. A tudatosság létesülése pedig csak az élő-

lények egy csoportjában képzelhető. Ha egy élő szervezetre, 

legyen az a legegyszerűbb egysejtű lény is, inger hat, amelyei 

az megérez és arra reagál, ugy itt már psyche van, jelen, de 

nem csak az anyag az, amelytől a lelki működés függ, hanem 

annak oka a structurájában rejlik. Éppen ugy, mint hogy egy 

acéldarab nem mutatja az időt, de órának feldolgozva erre 

alkalmassá lesz. 

A tudatjelenségeknek, általában a psychének legáltalános-

sabb sajátsága az, hogy egy élő lénynek bensősége van, amely 

a tárgy és az alany, vagy a tartalom és a felfogó lény és en-

nek tevékenysége között való ellentétben nyilvánul. Mindenütt, 

ahol tudatosság fordul elő, magában zárt élő szervezet határo-

lódik el a tőle idegen külvilágtól, amelynek állapotát önmagára 

vonatkoztatja és saját benső állapotává változtatja. Psycheről 

szólhatunk, ha egy ingert egy élő szerves lény megérez és arra 

visszahat, vagyis ha egy bizonyos tartalom egy alannyal lép 

vonatkozásba, amely érez és erre a behatásra ugy reagál, 

hogy állapotát megváltoztatni törekszik. Tehát egy alany egy 

„én" a tudatosságnak mindig alkotó része. Ez az „én" nem a 

tudatosság egy bizonyos fokán áll elő, hanem annak előfölté-

tele. Ezt azt „elementáris én"-t azonban meg kell külömböz-

tetnünk a saját személyiségünk később az élet folyamán kifej-

lődő képzetétől, amely nagyszámú tudatos actus productuma. 

Ez a „másodlagos én" változik az élet folyamán: más gyer-

mekkorban, serdülő, felnőtt és aggkorban, más és más az élet 

különböző körülményei között. A tudat jelenségeinek magya-

rázata az „elementáris én"-ből indul ki, amely tovább már 

nem analysálható, hanem a biologiai fejlődés során, mint sub-

jektiv jelenség csak konstatálható. (JODL.) 

Ugy az „én", mint a „tudat" csak abstractio. Nincs olyan 

tudatos állapot, amelyben az „én" csak önmagában foglaltat-

nék, érzés, társítás, akarat, stb. nélkül, melyek azon pillanat-

ban az objectumot teszik; objectum sem lehetséges észrevevő 

»én" nélkül. A természettudomány az objectumnak a subjek-

tumra való vonatkozásától eltekint ugyan, de ez csak abstrac-

Uo, nem a valóság. 

Mindazt, ami tudatunkban van, a legtágabb értelemben 
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észrevevésnek (praesentatio) nevezhetjük, amely itt csak annyit 

jelent, hogy valami egy subjektum objektuma. A tudatosság 

tehát az észrevevések sokaságát és egymáshoz való vonatko-

zását jelenti. Egy egyedül magában álló qualitative, quantita-

tive változatlan praesentio nem lehet tudatos. A tudatosság 

csak ugy állhat fenn, ha állapota folyton változik. Minden tu-

datosság egy szerves lény benső állapotainak változékonysá-

gán és ezeknek a változásoknak észrevételén alapul. (JODL.), 

melyből az összehasonlítás és megkülönböztetés, az összekap-

csolás és elválasztás : analysis és synthesis ered. A tudatos-

ság receptivitás és spontaneitás egyszersmind : ingerfogékony, 

felvevő és formáló, összekapcsoló és vonatkoztató. A tudatos-

ság mértéke az idegrendszer fejlettségétől függ, amelyet phylo-

geneticai és onotologiai feltételek határoznak meg. Az újszülött 

kész tudatosságot nem hoz napvilágra, csak többé-kevésbé bo-

nyolult reflexekre való képességet. Ezek összekötődése és en-

nek alapján a tudatosság fokozatos kialakulása az egyéni élet 

folyamán megy végbe és az élet tartama alatt tovább tökéle-

tesbedik, majd az aggkorban hanyatlik. 

A tudatosság létesítéséhez épp ugy szükség van inge-

rekre, mint psychophysikai organismusra. Ingerek hiányában 

tudatosság nem jöhet létre. A méhen belüli magzat álomszerű 

állapotban van, mikor már inger felvételre és reaktiókra képes, 

mert kevés és kis intensitásu inger éri. Igen tanulságos példa 

STRÜMPELL egy esete, amelyben egy teljesen anaesthesiás és 

süket beteg, ha szemét behunyta, elaludt. 

Kétségtelen, hogy minden praesentatio benső esemény, 

mert a tudatban folyik le, mégis külső és belső tapasztalást 

különböztethetünk meg. Az előbbi a magunkon kivül álló tár-

gyakra vonatkozik, a bensőben meg saját állapotainkat ismer-

jük meg. A benső észrevevés tárgyaira való reflexiót, amely-

ben a subjectum is és az objectum is lelki folyamat, öntudat-

nak, amelyben a subjectum psychés, az objectum physicai 

folyamatként jelenik meg, tárgyi tudatnak nevezzük. Az öntu-

datot megkülönböztetjük az éntudattól, melyben a külső, vagy 

a belső észrevevés folyamatai a kifejezett énképzetre vonat-

koznak. Ez utóbbi az öntudat tárgyai között csak egy a sok 

közül. 

Az öntudat a tudatosságnak egyik fontos alkotó része, 

amennyiben nemcsak a külvilágról, hanem saját bensőnkről is 



tudomást veszünk. LEIBNITZ a tudatosság és az öntudat között 

csak fokozati különbséget lát. A lélek nem tudatos állapotban 

levő képzeteiből áll elő a tudat, ha az én azokat appercipi-

álja. Az öntudat a tudatosságnak magasabb foka. 

Az éntudat az a tudatosság, amelynek tárgya az „én". 

Ehhez kétféle dolog tartozik. Ezt az „én"-t el keli képzelnünk 

és minden mástól meg kell különböztetnünk. Itt első sorban 

saját magunknak testi képe jön tekintetbe, ehhez, mint szem-

léleti elemhez, kapcsolódik az egész képzetkomplexum. Ma-

gunkról csak tökéletlen szemléleti képet nyerhetünk, de ezt a 

másikról vett analógia, fénykép, tükörkép segítségével kiegé-

szítjük, mindamellett ez a szemléleti kép tökéletlen marad. 

(MACH: Die Analyse der Empfindungen). Az „én" azonban 

magában hordja a psychet is, mely testi egyéniségével a leg-

szorosabb kapcsolatban áll. „Az „én" subjectum, mely egy-

szersmind önmaga számára objectum is". (LOTZE Grundzüge d. 

Psych.) De mindez nem magyarázza meg, hogy mi különböz-

teti meg minden mástól saját egyéniségünket. Ennek alapja 

nem a tudós, hanem saját állapotaink életfunctióinak kifelé 

irányított tevékenységünk közvetlen átélése az azokkal járó 

kellemes, vagy kellemetlen érzelmekben, ami énünket minden 

mástól élesen elhatárolja. Ebben a közvetlen átélésben gyöke-

rező énérzés teszi az éntudat alapját, amely még az egyéni 

fejlődés folyamán saját magunkra vonatkozó érzelmeink, kép-

zeteink segélyével egy maradandó complexummá alakul ki, 

amely: az én. 

Ez az én a tudat fejlődésében ál landóan részt vesz és 

mint fentebb emiitettük, testünkről nyert képzeteink, bensőnk-

ből származó közérzeteink, rfiozgásképzeteink ál landóan ki-

egészítik. Ezt a képzetcomplexumot mindig könnyen reprodu-

kálhatjuk. Ezt az egészet tudatunkban ugy fogjuk föl, hogy 

közvetve, vagy közvetlenül akaratunk befolyása alatt áll és ezt 

a tudatot nevezzük: öntudatnak. WUNDT (Grundzüge d. phys. 

Psych.) szerint ez az öntudat lassanként az apperceptio benső 

tevékenységére korlátozódik és annyiban bővül, hogy minden 

képzetactus az akarattal lép viszonyba. Ez az akarat, mely az 

apperceptióra vonatkozik, az „én . Ezért nevezi LEIBNITZ az 

apperceptiót a képzet öntudatba emelésének. Az apperceptio a 

kisérő feszüléses érzésekből jut tudomásunkra. 

A tudat eseményei successive egymásutón sorakoznak. 
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A tudat nem nyugvó felület, hanem folytonos fluctuatióban 

van, amelyben egyes események a felszín felé emelkednek, 

majd ismét alámerülnek. Ez a jelenség a tudat határolt volta 

(Enge des Bewustseins). Az az időpont, amelyben egy prae-

sentatio tudatossá kezd lenni és az, amelyben tudatosságát is-

mét elveszti, a tudat küszöbe. (HERBART.) Azonban a tudatot 

nem vonalszerűnek kell képzelnünk, mert benne bizonyos — 

bár korlátolt — coéxistentia is van. Egyszerre több esemény 

lehet tudatos. A legélesebb a tudatosság arra az eseményre 

nézve, amely a figyelem tárgya. A tudat megszakitásnélküli 

folytonos volta éppen azáltal jön létre, hogy a figyelem által 

a tudat központjába, „nézőpontjába" emelt praesentation kivül 

még mások, bár kisebb mértékű tudatosságuak is szerepelnek, 

melyek a tudat tartalmát tevő lelki események összefüggését 

biztosítják, amely kapcsolat, mint már kifejtettük, a tudatosság 

feltétele. A tudat nem qualitas, amely a lelki actusokhoz még 

hozzájárul, hanem éppen az, ami a lelki processusok lényege. 

A tudat tartalma ál landóan változik ugyan, mégis a tudat con-

tinuum, mert sohasem üres, hanem a benne levő jelenségek 

összefüggenek éppen a coexistentia által. A lelkiesemények 

mulóak ugyan, de bizonyos rövid tartamú maradandósággal 

birnak, amelyet elsődleges emlékezésnek nevezhetünk, amivel 

azt a tényt jelöljük meg, hogy a praesentatiók csökkent inten-

sitással ugyan, de egy ideig mégis a tudat küszöbe felett ma-

radnak. Ezért a tudat a lelki események megszakítatlan lán-

colata. Mig az elsődleges emlékezés következtében a tudat 

folytonossá lesz, addig a másodlagos emlékezés az elmúlt 

észrevevések felújítását, azoknak a jelenlegiekkel való össze-

köttetését teszi lehetővé. Ez utóbbi folytán a tudat summatiós 

phaenomen lesz, amelyben fejlődés, fokozódás lehetséges, mert 

az uj észrevevések a már meglevőkkel kapcsolatba lépnek és 

tudottságban növekednek. A tudatosság minden további fejlő-

dése az analysisnek és synthesisnek a megkülönböztetés és 

összehasonlítás eredeti folyamatainak fokozódása. 

A tudatosság phaenomenjei élesség, intensitas és tartam 

tekintetében különbözhetnek. Folytonos átmenet van a teljesen, 

a félig tudatos és a nemtudatos között, sőt a nemtudatos is 

többé-kevésbbé távol eshetik a tudat küszöbétől. Bár a lelki 

életben a tudatos és nemtudatos ál landóan kiegyenlítődnek, 

amennyiben, ami tudatos volt, eltűnik a tudatból és ami jelen-
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ha bizonyos jelenségek magyarázata a közvetlenül beható 

külső, vagy belső ingerek, más tudatos lelkifolyamatok alapján 

nem lehetséges. így egy képzet reproduktiója ugy is bekövet-

kezhetik, hogy a vele közelebbi associatiós kapcsolatban állók-

ról nem veszünk külön-külön tudomást, tehát nem tudatos kép-

zetek utján. Felteszik, hogy productiv nemtudatos lelki tevé-

kenység is van, vannak nemtudatos érzelmek, amelyek han-

gulatunkat is befolyásolják. E nemtudatos psychés eseménye-

ket sokan nem ismerik el (ZIEHEN, JODL. etc.), hanem csak 

physiologiai processusoknak tartják, amelyeket parallal subjec-

tiv állapotok nem kisérnek. 

Bizonyára sok változás megy bennünk végbe, amelyekről 

külön-külön nem veszünk tudomást. Ha azonban egyik ideg-

rendszerbeli folyamat tudatossággal kapcsolatos, másik nem, 

sőt ugyanazon processus is egyik esetben tudomásunkra jut, 

máskor nem, akkor hol van a tudatosság éles határa? Amit 

sok szerző annyira hangsúlyoz. Mi által különbözhet a tuda-

tos érzés attól, ami nem jut tudatunkba? E probléma sok szer-

zőt (ELSENHAUS : Lehrbuch d. Psych.) a nemtudatos lelki ese-

mények feltevésére vezet, mig mások mereven ragaszkodnak 

ahhoz, hogy a tudatosság a psychevel azonos. E kérdésre 

pedig a feleletet a psyche reflexeinek összekötődése adja meg. 

Egyszer a kedvező körülmények mellett keletkező ingerhatás 

számos kapcsolatba jut, ekkor tudatos lesz, mig máskor az 

összeköttetések elmaradnak és így nem lesz tudatos. A döntő 

szerepet a figyelem reflexei játszák; amire a figyelem irányul, 

az emelkedik a tudatba. 

A tudatosságnak fokozatai vannak. A tudatos fokozato-

san homályosul el, mint L1PPS (Der Begriff des Unbewussten 

in der Psych.) kifejezi, a tudatosság csak a kiemelkedő csú-

csokat éri, mig minden más nemtudatos vizébe merül. A tuda-

tosság egy bizonyos fokán túl semmi sem emelkedhet, a nem-

tudatos végső határát pedig akkor éri el, amikor valamit tel-

jesen elfeledtünk. 

A nemtudatos lelki működésekről hatalmas irodalom ke-

letkezett, amelyről rövid áttekintést adni alig lehet. Bár az ókori 

irók is szóltak nemtudatos lelki eseményekről (WEINBERGER: 

Das Unterbewustsein), de e kérdésre csak LEIBN1TZ terelte a 

philosophusok és lélekbúvárok figyelmét. KANT szerint a nem-

tudatos képzetekről „közvetítve" tudhatunk, ha közvetlenül 



nem is. (EISLER : Wörterbuch d. phil. Begriffe u. Ausdrücke). 

NIETZSCHE (Fröhliche Wissenschaft cit. LÖWEN FELD után) ugy 

hiszi, hogy minden élő teremtés, az ember is, folytonosan gon-

dolkozik, de nem tud róla, ami tudomására jut, az ennek csak 

nagyon kicsiny, mondhatjuk a legfelületesebb és legrosszabb 

része. HARTMANN tisztán metaphysikai szempontból tárgyalja 

e kérdést (Phylosophie des Unbewussten). Angol psychologu-

sok MANDSLEY, WILLIAM. CARPENTER, cit. (LŐWENFELD után) so-

kat foglalkoztak a nemtudatos lelki folyamatokkal, azonban a 

tudományos, főképpen az orvosi körök figyelme akkor irányult 

e problémára, mikor a hysteriás ködös állapotok és a hypno-

sis tüneményei általánosabban ismeretessé lettek, vagyis az 

1880-as években. 

DESS01R alkotta meg az „alsóbbrendű tudatosság" fogal-

mát (Unterbewusstsein), amellyel szemben a normális tudatos-

ságot „felsőbbrendű tudatosságának nevezte. E fogalom azért 

vált szükségessé, hogy megjelöltessenek azok a lelki esemé-

nyek, amelyekről közvetlen tudomással nem birunk. Ezeknek 

a lelki processusoknak természetesen másfajta tulajdonságuk-

nak kell lennie, mint a rendes „felsőbbrendű tudatosság." Az 

alsóbbrendű tudatosságot szürkületi homályhoz, mig a norma-

list napfényhez hasonlították. A alsóbbrendű tudatosságnak 

bizonyos fokú önállóságot tulajdonítottak, emellett körét foly-

ton tágították, mig végre arra a megállapodásra jutottak, hogy 

a lelki események nagy része ebben folyik le. 

MORTON PRINCE (LÖWENFELD: Bewusstsein und psychisches 

Geschehen) az alsóbbrendű tudatosság hat különböző értelme-

zését sorolja fel: a tudatosság szélső része; a csökkent figye-

lem zónája ; a tudatosságtól leszakadt eszmék, melyek egy 

külön a normális tudatosság mellett fennálló tudatosságot alkot-

nak és amelyeket MORTON „együtt-tudottak"-nak nevez, továbbá 

azok az események, amelyekről nincs tudomásunk és amelye-

ket sokan csak physiologiás folyamatnak vélnek, negyedszer 

értik alatta az alsóbbrendű tudatossággal biró eszméket és 

minden, jelenleg emlékbe nem idézhető tapasztalatot, altudatos 

»én" lenne azokban a tudatossági zavarokban, amelyekben a 

beteg dissociált állapotai egymásközt önálló, külön tudatos 

személyiséget alkotnak, végül Mayer elmélete szerint, mivel a 

tudatos állapotok összességéből csak egy kis rész teszi a sze-
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mélyes tudatosságot, a személyes én éppen alárendelt tudattá 

lesz, amely egy magasabb subliminalis tudatosságból merül fel. 

A tudat alatti lelki életet különösen BREUER és FREUD mun-

kái tették széles körök előtt ismeretessé. FREUD és iskolája kó-

ros lelki tünemények magyarázatára és állítólag biztos ered-

ményű gyógyítására a tudat alatti, tudatossá válni nem képes 

képzeteket, érzelmeket használták fel. Hogy ezekből a lélek 

analysisekből, amelyeknek a tudatossá nem válható ideák fel-

tárása a célja, micsoda sexualis turkálás fejlődölt ki főképpen 

a nem orvosok, de egyes orvosok kezében is, az ismeretes. 

A nemludatos képzetek között, BREUER és FREUD szerint, 

olyanok is vannak, amelyek nem válhattak, nagy intensitásuk 

dacára sem, tudatosokká. 

Ha valakinek ilyen képzetei vannak, az a psyche hasa-

dásának jele és kóros tünet. Ezek a képzetek túlnyomó nagy 

részben sexualis tartalmúak, tudatossá válásukat a morálos, 

aestheticus, képzetek és hangulatok akadályozzák meg. A tudat 

alatt maradnak tehát, de a tudatos lelki életre is kifejtik hatá-

sukat, amely különböző psychoneurosisok (pl. hysteria) lelki 

kórtünet (kényszerképzetek), sőt még elmehanyatlással járó 

psychosisok (demenita praecox) előidézésében nyilvánul. A 

gyógyítás abban áll, hogy lélekanalysis által e képzeteket a tuda-

tosságba segítjük, hogy a velük kapcsolatos indulatok „lereagál-

hassanak". Ezt hypnosis, álmok magyarázata a beteg kibeszélni 

engedése, kikérdezések, stb. által lehet elérnünk. 

A nemtudatos lelki élet kutatására az az elv vezethet, 

hogy minden, ami a lélekben végbe megy, csak a psychéből 

származhat. A nervosus folyamatok csak a physiologiai válto-

zások, tehát materialis és nem psychés természetűek. (PAULSEN: 

Einleitűng in die Phylosophie.) Ezek csak az idegizgalmak le-

folyását szabják meg, de nem a lelki események menetét. A 

lelki események tudatos részében nem sikerült hézagtalan cau-

salis összefüggést találni, tehát olyan lelki történés is van, ami 

ezeket a hézagokat kitölti, mert ok nélkül semmiféle hatás nem 

létesülhet, csak ezekről nem birunk tudomást szerezni. Mi a 

psychét és a tudatosságot nem azonosítjuk és igy elfogadjuk, 

hogy mennek végbe olyan lelki események, amelyekről nem 

tudunk, de a fenti fejtegetéshez nem járulunk hozzá. Minden 

psychés jelenséget reflexerekre, physiologiás folyamatokra ve-

zetvén vissza, melyek a szervezetben végbemenő physicalis és 

chemiai processusokból származnak, nem látunk olyan külön-



állást a lelki és élettani között, mert a végső elemzésben a lelki 

események is a szervezetnek, tehát bizonyos bonyolult con-

structióval biró materiának functiói. Az élet megnyilvánulásá-

nak egy speciális formája a psyche, az egyes megnyilvánulási 

eseteknek oka más életfunctióban is lehet. Tehát egy olyan 

hézagnélküli causalitás, mint némelyek követelik, a psychében 

valójában aligha létezik. Ezért nem fogadjuk el W. HELLPACH 

(Zeitschrift f. Psych. 48.) fejtegetéseit, ki mert a tudatos esemé-

nyek között nem constatálható hézag nélkül való oki össze-

függés, olyan lelki folyamatokból álló lelki világot akar constru-

álni, melynek a maga egész teljességében causalitas van. A 

causalitast a tudatos lelki életre nézve nemtudatos állítja helyre, 

ebben játszódik le a lelki események fő része, amely csak itt-

ott jelenik meg a tudatban. LIPPS (Der Begriff des Unbewussten) 

reá mutat, hogy a lélektan tapasztalati tudomány és metaphy-

sikai előfeltételekből nem indulhat ki. A nemtudatos lelki élet-

ben a tudatos tünemények mintájára mindenféle functiót téte-

leznek fel, igy a nemtudatos képzetalkotást, reproductiót, társí-

tást, Ítéletalkotást, következtetést, elméletalkotást stb. (LŐWEN-

FELD: Bewusstsein und psychisches Geschehen.) Némelyek a 

nemtudatos lelki functiókat még fontosabbnak vélik, mint a 

tudatosakat. Szóval az ember teljesen két egyéniségből állana: 

egy tudatosból és egy altudatosból, amely két személyiség csak 

laza összefüggésben lenne egymással (WALDSTEIN: Das unter-

bewusste Ich). Ugyanezzel az okoskodással fel lehetne tenni, 

hogy egy élőlény akárhány külön tudatossággal biró személyi-

ségre oszlik. Mindezt egy egységes szervezet, szoros kapcso-

latot feltüntető, egységes idegrendszere mellett! 

A tudatosság mibenlétét, keletkezését, fejlődését, sajátsá-

gait és fajait természettudományi alapon magyarázhatjuk a re-

flexelmélet alapján, mely a psychés eseményeket kizárólagosan 

pysiologiás folyamatoknak fogja fel. E szerint minden, ami 

Psychicus: élettani jelenség. A lelki események nem külön ál-

lók, sem együtt nem járók, parallel folyamatok, legkevésbé el-

lentétesek az élettaniakkal, hanem azoknak a gyűjtő fogalma 

alá eső csoportot alkotnak. (LECHNER). 

A psyche jelenségei csak élőlényeken észlelhetők, tehát 

életjelenségek és igy mint minden más életjelenség végül is a 

szervezetet alkotó protoplasma materialis, physicai és chemiai 

változásaiból származnak. Puszta parallelismus feltevése a 
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psyche tüneményeit semmivel sem magyarázza, sőt azokat 

csodának tünteti fel, amelyek semmivel sincsenek causalis 

nexusban, csak mintegy teljes feleslegesen, bizonyos materia-

lis processusok mellett, de ezektől függetlenül megjelentek. A 

protopalsmában végbemenő molekuláris változások, melyek e 

sejt működése alatt végbemennek, erőnyilvánulások. Ilyen erő-

nyilvánulás az érzés (LECHNER: A tudatosság ténye szellemi éle-

tünk eseményeiben). Az érzés az élő protoplasmának saját-

ságos és jellemző functiója, amely jelenséget azonban tovább 

boncolgatnunk nem lehet, továbbiakra vissza nem vezethetünk, 

csak mint az elő sejtben jelentkező specificus erőnyilvánulást 

egyszerűen constatáljuk. Ez kétségtelenül hézag a tudásunkban, 

de ugyanilyen hézagokkal találkozunk a physicaban is, mely 

végokokra p. o. az erő mibenlétére szintén nem felel. A tuda-

tosság pedig az érzésekből keletkezik. Az érzést és ezáltal a 

tudatosságot ingerek keltik, amelyek a materialis világ mozgá-

sai. Ha ezek egy élő sejt protoplasmájára vitetnek át és ott 

molecularis elváltozásokat hoznak létre, érzés keletkezik. A 

plasmában végbemenő változások kétfélék lehetnek, vagy bom-

lással, dissimilatióval vagy pedig a plasma integratiójával, assi-

milatiójával járnak. Érzés az életmunka mindkét szakában ke-

letkezhet, de tudatosság csupán a dissimilatióval jár. (HESZEN: 

Grundlinien einer allgemenien Psychologie.) Ezt igazolja az a 

körülmény is, hogy tudatosság csak oxygén jelenlétében for-

dul elő, amely elem a protoplasma oxydatios, égési folyama-

taihoz feltétlenül szükséges. SCHIFr szerint (Arch. de Physiolo-

gie. Paris. 1869 90 cit. LECHNER után) az agyban a hőképződés 

a tudatosság fokával arányosan nő. 

A tudatos érzés jelentkezéseiben különböző alakokat ölt-

het, melyek a plasma minőségétől és az érzést keltő inger ter-

mészetétől függenek. De hatást csak az az inger kelthet, amely 

physicalis mozgásból physiologiás mozgásba mehet át, amely 

transformatio az érzékszervek feladata, ahol pedig még nincse-

nek erre a munkára kidifferenliálódott szervek, ott ezt az or-

ganismust alkotó protoplasma teljesiti. Az inger qualitásai még 

nem szabják meg az érzés tudatosságát, sem nem magyaráz-

zák a reintegratios életmunka nem tudatos voltát. 

Nem keletkezik tudatosság akkor, ha az inger csak egyet-

len magában álló érzést kelt, amelyhez más érzés nem társul. 

Az ingerbehatás tudomásulvétele ugy következik be, hogy a 
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figyelem ráirányul, már pedig a figyelem bizonyos izomcsopor-

tokban keletkező feszülésbeli változások eredménye, tehát a 

tudatos érzés létesülésében még izomfeszülésbeli változások, eb-

ből eredő ujabb érzések is feltétlenül szükségesek. Az izomfe-

szülések létrejötte szabja meg az inger intensitási és időküszö-

bét is, továbbá az érzések tartamát, összeolvadását, különvá-

lasztását, valamint az inger által elérhető érzésmaximumot is. 

Mindez, mint később reátérünk, még a begyakorlas és fáradás 

befolyása alatt is áll. 

A feszülésből keletkező érzések az inger által keltettek-

hez társulnak, amelyekkel ez utóbbiak már bizonyos kapcso-

latba lépnek és igy válnak tudatosokká. Az izomfeszülésbeli 

változásoknak a tudatos érzések létrehozatalában fontos sze-

repük van és e tekintetben az itt kifejtettekkel STORCH felfo-

gása (Muskelfunktion und Bewustsein, Grenzfragen d. Nerven 

u. Seelenlebens 1901) egyezik. 

Ennek a ténynek megállapítása a reflexkörök szerepére 

utal. Reflex alatt értjük minden élőlénynek azt a tulajdonságát, 

hogy bizonyos ingerekkel szemben ingerlékeny, azok behatása 

alatt izgalomba jut, amelyből kifolyólag valamely életmunkát 

végez. Ebben a hármas tevékenységben benne van az érzés 

ténye is. Megkülönböztetjük a külső és belső ingereket, me-

lyek mindenike reflexet indíthat meg és mindenikhez érzés 

párosul. Az inger felvétele érzékszerveink által, az érzés tudo-

másulvétele a psychés műveletekben, az izmok feszülésének 

vagy más munkásszervek munkájának megváltozása mind-

megannyi tényező, mely egymásba láncolódva a reflexkört léte-

siti. Minden felfogott inger valamely reflexkör mentén lezajló 

mozgássorozatot indít meg, mely az érzéki felvétellel kezdődik 

és izomösszehúzódással vagy más életmunkával végződik. Inger 

nélkül nincs érzés, de a tudatossághoz még izomösszehúzódás 

is szükséges. Izomösszehúzódás nélküli más életmunka nem 

jár tudatossággal. 

Érezni és tudni azonban még nem egy dolog (LECHNER: 

A tudatosságról és annak zavarairól). Minden élősejt érez, de 

az érzés kizárólag a sejtindividumhoz tapad, mig a sejtek nin-

csenek egymással vezető összeköttetésben, amely az érzésnek 

egyik sejtről a másikra terjedését lehetővé teszi. Ennek a fel-

tételnek az idegrendszer felel meg, amely által a magasabb 

szellemi működés alapjat tevő kapcsolatok, reflexpályák léte-
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síttetnek. Minél tökéletesebb, bonyolultabb, számosabb reflex-

pálya és annak összekapcsolódása áll készen, annál maga-

sabbrendű a psyche működése. Maguk az idegsejtek még nem 

létesítenék a tudatosságot, erre őket összeköttetéseik képesítik. 

Az inger által keltett moleculáris folyamatokból, amelyek izga-

lom alakjában az összekötő pályákon tovaterjednek, az érzé-

seknek egész tömege támad. így egy ingerkeltette érzés nem 

marad elszigetelten és tudatossá válik. 

Csak az az inger kelthet tudatos érzést, amely elég in-

tensiv arra, hogy az ingerküszöböt átlépje, mely az ingerfel-

fogó sejt ingerlékenységétől függ. Az érzés erősségét pedig a 

reflectorice kiváltott izomfeszülés foka határozza meg. Ha erős 

izomfeszülés váltatott ki, erős, ha gyönge, csekély intensitásu 

érzés támad (MÜNSTERBERG: Neue Grundlegung d. Psychophy-

sik. Beitrage zur exp. Psych. 1890). Ez a jelenség magyarázza 

az ingerküszöb létezését is, mert csak akkor támad tudatos 

érzés, ha az inger elég intensiv és elegendő ideig hatott ahhoz, 

hogy izomfeszülésbeli változás támadjon. Ugyanígy az érzés 

intensitásának elérhető maximumát is az izomcontractio-képes-

sége szabja meg. Különál ló érzések pedig csak elkülönülő 

izomösszehúzódások folytán létesülhetnek. 

A tudatosság létesítésében nagy szerepet játszik a figye-

lem, mely mint emiitettük, egyes izomcsoportok feszülésén alap-

szik. A figyelem folytán az egyes érzéseket tudatossá tévő izom-

feszülések száma, intensitása fokozódik. Ez magyarázza a fi-

gyelemnek az ingerküszöbre való befolyását is. A figyelem, il-

letve az izomfeszülések szerepelnek a képzetek, emlékképek 

tudomásulvételében is. 

Minthogy az izomfeszülés olyan életmunka, amely mindig 

a sejtanyagának dissimilatiójával jár, a tudatosság létrejövetele 

pedig az izomfeszülés megváltozásához van kötve, tehát tuda-

tos érzés csak az életműködések desintegratios phasisaiban 

léphet fel, a reintegratiós működések soha tudatos érzésekkel 

nem járhatnak, 

A tudatosság, mely az egyéni egység érzete (W1RTH) ott 

kezdődik, hol egy élő lény a saját egyéniségét, mint olyat meg-

érzi. Amig az egyes reflexeredmények egymástól elszigetelve 

maradnak, addig az összesség azokról nem vehet tudomást. 

Erre az szükséges, hogy a reflexeredmények többsége egymás-

sal összekapcsolódjék, egymást kiegészítse, egymásról kölcsö-
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zavarairól). Tudatosság jön létre, ha a reflexek többsége érzé-

seivel együtt egymással szolidaritásba jut, valamely érzéscomp-

lexumba egyesül. 

ilyen complexum-képződés egysejtű lényekben nem le-

hetséges. Ezeknél nem is találunk semmi olyan életműködést, 

amelyben tudatosság jelentkeznék; viselkedésük sem emléke-

zést nem árul el, sem alvást nem észlelünk náluk. Többsejtű 

állatoknál a munkamegosztás folyamán érző és munkásappa-

rátusok alakultak ki, amelyeket az idegrenszer kapcsol össze. 

Itt az egyszerű reflexekből már láncolatos reflexkörök alakul-

tak. Mentől inkább összeszövődhetnek, szolidaritásba léphet-

nek a reflexkörök egymással, annál inkább tudatos lesz az ál-

lat egyénisége. Tehát a tudatosság első kezdetei a reflexkörök 

összekapcsolódásaival jelentkeznek. A tudattal kezdődik az 

egyén alanyiságának és a külső világ tárgyilagosságának a 

megkülönböztetése: mikor a szervezet belső ösztökélésből élet-

munkát végez, tudja, mert egyénileg érzi, hogy mire törekszik; 

mikor pedig külső ingerek okából saját egyéniségét érzi, a kül-

világról, mint saját magán kivíil álló, reáható valamiről nyer 

tudomást. A belső ingerek által keltett és a külvilágra irányí-

tott visszahatást törekvésnek a külső inger által előidézett tu-

datos belső életmunkát pedig közérzetnek nevezzük. A több-

sejtű, idegrendszerrel biró, élő lényeknek azok az életműködé-

sei tudatosak, melyek alkalmával több reflexkörbeli érzés tár-

sul össze, ami az idegrendszer vezető összeköttetései utján 

történik. 

A figyelem reflexei a szerveket az inger által szükségessé 

vált életmunkára ugy állítják be, hogy a legjobb ingerfelvétel, 

a legcélszerűbb visszahatás és a legvilágosabb tudat létesüljön. 

Az érzékszervek ilyen magatartásában áll az ingerek között 

való válogatás ténye. Hasonlóképpen viselkedik a belső figye-

lemmel dolgozó agyvelő is. Mentől tökéletesebb valamely ingert 

felfogó érzékszerv, a figyelés pillanatában annál több reflexkör 

érzései szövődnek egybe. Az élőlény tudatossága a szervek 

reflexkészülékeinek tökéletességétől függ. 

Mint már kifejtettük, a tudatosság ténye csak az erő-

egyensúly megzavarásakor jelentkezik, de sohasem annak helyre-

állításakor. Az erőegyensúlyt megzavaró inger a tudatosság 

egyik feltétele, amely nélkül az nem létesülhet. De nem min-
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den desintegratiós folyamat jár tudatossággal. Ha az életmunka 

csak egy szervre szoritkozó reflexeredmény marad, mely a többi 

szervvel nem közöltetik, az érzés más érzésekkel complexumba 

nem lép, nincs tudatosság. Nem tudatosak az integratiós folya-

matok, sem pedig azok a közérzetek, amelyek az egyén mun-

kás szerveinek reactióiból keletkezve az idegrendszer utján más 

érzéscomplexumokba teljesen beleolvadnak ugy, hogy őket kü-

lön kiválasztani nem lehet. így olvadnak bele a figyelem be-

állító reflexei az általuk közvetített észrevevés összességébe. 

Tudatosokká lehetnek azonban ezek is akkor, ha a figyelem 

kivételesen éppen e beolvadó érzésekre terelődik. A desinteg-

ratiós, katabolás életfolyamatok közül is tudatosokká csak azok 

válhatnak, amelyeket a figyelem támogató reflexei kisérnek, 

akár az érzékszervekben lejátszódó külső, akár az agyvelőben 

kiváltódó belső figyelem szerepeljen. LECHNER kísérletileg is be-

bizonyította, hogy a belső figyelem is reflexeredményekkel jár, 

minden képzetkeletkezéskor izomfeszülések jelentkeznek. 

A figyelem a reflexkör hármas tagozatának bármelyikét 

tudatossá teheti: az ingert, az ingerkeltette izgalmat és a 

visszahatást, illetőleg ezeknek érzéseit. A tudatosság nemcsak 

a figyelem által kisért reflexeredmények összességét illetheti, 

hanem ezek egyes részleteit is, mikor is csak azok a reflex-

eredmények lesznek tudatosokká, melyek külön figyelem tár-

gyai. Ezt a folyamatot begyakorlásnak nevezzük. (LECHNER) A 

gyakorlat erősiti és biztositja a tudatos érzést, másfelől gyor-

sítja az egész reflexesemény lefolyását. A begyakorlás követ-

keztében az intensitási és az időingerküszöb, mely a figyelő 

reflexek ingerlékenységétől függ, alászáll, mert azok az izom-

összehuzódások, melyek a tudatosság létesítésére szükségesek, 

kisebb ingerekre könnyebben és gyorsabban keletkeznek és 

folynak le. A gyakorlás ellentéte a fáradás, mely az izomössze-

huzódások ingerlékenységét alászállitja, ezzel megnöveli az in-

tensitási ingerküszöböt, az összehúzódás nagyságát csökkenti 

a lefolyását lassítja, aminek következtében az időküszöb is 

magasabb lesz. A fáradás eredményezi, hogy gyorsan követ-

kező ingerek, amelyeket azelőtt a tudatban még szét tudtunk 

választani, egybeolvadnak és végül ez okozza, hogy az érzés 

hosszabb idő múlva a tudatból eltűnik, mert az izomfeszülé-

sek a kifáradás miatt ellazulnak. 

Mig azok a pályák, amelyeken az ingerekre való vissza-
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hatás terjed, nem alakulnak ki kellően, addig az ingerhatás 

sokfelé eljut, sok sejtet hoz izgalomba, tehát tudatos érzések 

támadnak. Ha a begyakorlás, a figyelem közvetítésével, már 

kialakította azokat a pályákat, amelyek a legcélszerűbb vissza-

hatást közvetítik, ugyanazon eredmény elérésére már kevesebb 

sejt izgalma szükséges. Ennek következtében az egész reflex-

complexum tudatossága csökken, mert a tudatosság foka attól 

függ, hogy hány és milyen intensiv reflex szövődik egybe. A 

begyakorlás eredménye az lesz, hogy bizonyos, egyébként is 

kiváltódó mozgások ugy létesülnek, hogy a tudatos érzések 

kikerülésével könnyebben, gyorsabban és eredményüket ille-

tően biztosabban zajlanak le. A psyche tudatos működései az 

egyéni élet alatt minimális tudatosságú reflexek összeszövődé-

seiből fejlődnek ki; a további tökéletesedés sorára újból nem-

tudatos, de már bonyolult reflexeket, kész automatismusokat 

találunk, melyekben a tudatosság már csak az elért munka-

eredményekre, esetleg ezeknek is csak egyes részeire szegző-

dik. Az egyszerű reflex és az automatismus közötti hézagot 

a tudatosság tölti ki (MŰNSTERBERG.) a tudatosság kísérő jelen-

sége annak az átmeneti folyamatnak, mely a psychet alacsony 

organisatióból magasabb fokra vezeti: csak ott jelentkezik, 

ahol a psyche mechanismusa még tökéletlen, hogy a tökélete-

sedés eszköze legyen. (HERZEN.) 

A tudatosságban, mint összességben négy állapotot, a 

tudatosság négy faját különböztetjük meg. Az érzések tuda-

tosságát a figyelem közvetíti. A figyelem lehet külső és belső, 

irányulhat az ingerlés tényére és másodszor az igerre meg az 

ingerlés eredményére. (I. LECHNER: A tudatosságról és annak 

zavarairól.) 

1. Ha a figyelem a külső változások által keltett ingerre 

irányul, arról tudomást veszünk, felismerjük az ingerlés tényét, 

mint érzékszerveink utján kívülről minket érő behatást. Ez az 

eszmélet, melyben kívülálló, reánk kívülről beható állapotválto-

zásokat veszünk tudomásul. 

2. Ha a figyelem azok felé a változások felé fordul, me-

lyek saját testünk életműködéséből fakadnak, azokat közérzeti 

minőségükben tudomásul vesszük, létesül az öntudat; önma-

gunkból kiinduló, belső változásokból eredő ingerlésekre esz-

mélünk reá. 

3. A figyelem az ingert magát, mint ingerlő tárgyat emeli 
23 
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tudatunkba szemlélés műveletében. Ekkor az ingert tárgyítjuk, 

a külvilággal függési viszonyban levőnek ítéljük, — szemléljük 

a külső inger által kiváltott ingerlés tárgyilagos eredményeit. 

4. A figyelem a belső ingert magát is tudatossá teheti, 

ezt saját egyéniségünkkel hozza összefüggési viszonyba, e folya-

matot, melyet érzelmek közvetítenek, éntudatnak mondjuk. Vele 

az inger kellemes, vagy kellemetlen személyesítést nyer, mint 

olyan hatás, mely csakis személyünket illeti. Ez által jut tudo-

másunkra a belső ingerlésnek subjectiv, személyes eredménye. 

Az eszmélet, öntudat, szemlélet és az éntudat az össztu-

datosságnak mindenkor részei. 

A tudatosság a sejtek destintegratiója alkalmával keletke-

zik, életmunka, amely számos tengőéletü functiót befolyásol, 

hátráltat. Az ál landó munka a szervezetet kimerítené, ezért 

szükséges, hogy a tudatosság időnként kikapcsolódjék, amely 

idő alatt a reintregratio zavartalanul, végbe mehet. Ilyen üdü-

lési időt, az alvást, minden olyan élőlénynél észlelünk, amely 

tudatossággal bir. Az alvást is reflexek, altató reflexek idézik 

elő. (CLAPARÉDE, MOSSO, BRODMANN, LECHNER, stb.) Előbb a fi-

gyelem ellazul, megszűnik az ingerfelvétel, majd a belső figye-

lem is. Csökken az izomtonus és ezzel elvész a reactio lehe-

tősége is, de a vegetatív ingerbehatások szabadon tovább mű-

ködnek. Mindez az altatóinger behatására, az altató reflexek 

kiváltása folytán történik, amelyek még a dissimilatiós, katabo-

lás processusok. Bekövetkezik az alvás, amely alatt megválto-

zik a vérérbeidegzés, a vérelosztás és a szövetnedvek áram-

lása. A szervezet munkája nagy részben szünetel, a táplálék 

felvétele pedig növekszik, igy assimilatiós, anabolás folyamat 

indul meg és tart, mig az alvás. Ennek eredménye az lesz, 

hogy az erőtöltetések visszapótoltatnak. Mindezek ez ingerá-

tiós folyamatok tudatosság nélkül mennek végbe. Az alvás vé-

gén ébresztő reflexek, szintén katabolás processusok hatása 

alatt bekövetkezik az ébredés, a tudatosság ismét fellép. Ugy 

az alvás, mint az ébredés a bonyolult reflexek eredménye, de 

ezek részletesebb méltatása már tárgyunk körén kivül esik. 

Bár a tudatosság nem életkövetelmény, de az összetett 

szerkezetű élőlények olyan állapota, mely a létért való küzde-

lemben a szükséges alkalmazkodást elősegíti. A válogató figye-

lem által megszabja az ingerküszöb magasságát, ezzel sok, 

apró és felesleges inger feldolgozásától kíméli meg szerveze-
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tünket, az irtgermaximurri megteremtésével megóv a túlságosan 

erős behatásoktól, kizárólag azokra az ingererősségekre tesz 

fogékonyakká, amelyekre az élet harcaiban szükségünk van. 

Megalkotja az inger időküszöbét, amely az egyidejű, illetőleg 

a közel egymásután keletkező érzések összeolvadását bizto-

sítja, ezzel az érzéscomplexum keletkezését lehetővé teszi. Az 

ingerek felvétele és a visszahatások közé iktatódva váloga-

tásra képesít és a gondolkozás alapját teszi. Az elérendő munka-

eredményeket begyakorlás utján gyorsítja és biztosítja, míg a 

fáradás kiküszöböli a feleslegessé vált érzést, megóv a kime-

rüléstől ; az érzések különállóságát, sorakozását, sorrendjét 

megállapítja. De a vegetatív functiókat, melyek már a fajfejlő-

dés során annyira kiépültek, hogy már tovább tökéletesedniük 

nem lehet, tudatosság nem kiséri. A tudatosság az az út, amely 

a szervezet öröklött, egyszerű reflexfunctióiból bonyolódott ész-

lelések, magasabb rendű psychés műveletek és összevágó 

automatismusok létrehozatalához vezet, nélkülözhetetlen a töké-

letesedésben, uj tevékenységek elsajátításában. 

C$3 
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Ferencz József Tudományegyetem elme- és ideggyógyászati 

klinikájáról. Igazgató: Szabó József dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Lues endemia és következményei egy 
elmegyógyintézetben. 

Irta : Nyirő Gyula dr. klinikai tanársegéd. 

Az eset, amiről beszámolni kivánok, nem annyira tanul-

ságos, mint inkább érdekes. Azért bocsátom előre e szavakat, 

mert az esetből levonható tanulságok — azoknak bár sok ol-

dalról támogatott, de mégis csak feltételezett volta miatt — 

részben csupán tapogatódzások lehetnek. Az eset maga azon-

ban az irodalomban páratlanul áll. 

1921. évi november hó 22-én vette át a Kolozsvárról ki-

üldözött Ferencz József Tudományegyetem Szeged városától 

az — addig a közkórházhoz tartozó — elmebeteg osztályt. A 

beteganyag feldolgozása után a klinikai diagnosisokat össze-

hasonlítottuk a közkórházéival. Feltűnő eltérést a kórjelzések 

között nem találtunk. Anná l nagyobb volt azonban a megle-

petésünk akkor, amikor a betegek vérét rendszeresen Wasser-

mann-reactióra kezdtük vizsgálni. A vizsgálat befejezése után 

ugyanis kitűnt, hogy a nő-osztály átvett 23 betege közül 17-nek 

vérsavója adott Wassermann-reactióra positiv eredményt, négyé 

negatívot. A nem vizsgált két beteg közül az egyik a vizsgá-

lat előtt távozott, a másik a vizsgálat előtt elhalt, de nála 

a boncolás semminemű lueticus elváltozást kimutatni nem 

tudott. A vérsavó Wassermannra való vizsgálatát — ép ugy, 

mint később a liquorét is — az eset feltűnő volta miatt, ellen-

őrzés céljából mindig két helyen is vizsgáltattuk és pedig a 

Ferencz József Tudományegyetem kórbonctani és általános kór-

és gyógytani intézeteiben, ahonnan is minden esetben teljesen 

egyező eredményt kaptunk. 

A positiv eredményeknek nagy százalékszáma azért volt 

feltűnő, mert a betegek nagy részénél az anamnesis, — ahol 

módunkban volt a hozzátartozók legapróbb részletekig való ki-

kérdezése, — a megelőző kórrajzi adatok, valamint a betegek 

gondos testi vizsgálata után sem kaptunk semmi olyan adatot, 



mely a lues felvételét támogatta volna. Sőt a közkórház által 

a megelőző évben két ily betegnél eszközölt Wassermann-vizs-

gálat a vérsavóval negatív eredményt adott. (Liquor-vizsgála-

tok nyomát nem találtuk). Meglepett bennünket a sok positiv 

eredmény azért is, mert 17 ily eredményt adó beteg közül a 

közkórház diagnosisa szerint 6, a klinika szerint is csupán 8 

volt dementia paralytica progressivában szenvedő. 

A positiv eredményeknek ezen aránylagos nagy száma, 

a luesnek az anamnesisben való túlnyomó hiánya — hiszen a 

nem paralyticus, de positiv reactiót adó 9 elmebeteg közül 

csak egynek anamnesisében találtunk 'abortust, illetve halva-

szülést — érlelte meg bennünk azt a gyanút, hogy a szegedi 

közkórház elme-nőosztályán az utóbbi évek valamelyikében 

lueticus fertőzésnek, illetve lues-endemiának kellett lennie. Ha 

a további kutatások és vizsgálatok igazolást nem is nyújtot-

tak, gyanúnkat csak megerősítették, 

Érdekessé és a közkorházi endemia felvételét illetően 

könnyebbé teszi esetünket az a tény, hogy a 9, positiv Was-

sermann-reactiót adó, nem paralyticus nőbeteg már évek óta 

(1898—1920 év március haváig bezárólag) áll a szegedi köz-

kórház ápolása alatt, mig a 8 paralyticus közül csak kettő 

van, ki 1920 juniusában vétetett fel, a többi 6 már mind az 

1921-ik év folyamán került az Intézetbe. Bár feltételezhetjük, 

hogy az emiitett 9 beteg valamelyike, leginkább talán az, ki-

nek anamnesisében luesre gyanús adatot találtunk (9 abortus. 

1 halvaszületés) és aki a felvételt illetően sorrendben a fenn-

tiek közül a legutolsó volt, hurcolta be a luest az intézetbe, 

ezt biztosan állítani a positiv adatok hiányában azonban nem 

tudjuk. De hogy ezenkívül is bőven megvolt a behurcolás le-

hetősége, bizonyítja azon körülmény, hogy — amint megtudtuk 

— a két ápolónő, kik a kórház átvételekor és előzően már 

évek óta szolgálatban állottak, szolgálatba lépésük előtt pu-

ella publica-k voltak és venereás betegségük miatt a közkór-

ház venereás osztályán kezelésben is részesültek. Nem hagy-

hatom megemlítés nélkül azt a tényt sem, hogy a közkórház 

venereás osztálya az elmebeteg-osztállyal közvetlen szomszéd-

ságban volt és dacára a legnagyobb felügyeletnek — amint 

azt a közkórház elmeosztályának feljegyzései bizonyítják — 

nem volt elkerülhető, hogy a szabadon járó munkásbetegek 

közül egyesek a lueticusok osztályára be ne járjanak. Az elme-



nőosztály ápolói jelentésében többször van szó arról, hogy 

egyes betegektől a szabad járást éppen ezen körülmény miatt 

megvonták. Természetesen nem tartom feltétlenül bizonyított-

nak, hogy a lues az emiitett utak valamelyikén került az inté-

zetbe, hiszen ezeken kivül még számos más eshetőség is so-

rolható fel, mindazonáltal a felhozott körülmények a lues-en-

demia lehetőségét és felvételét azt hiszem kellően támogatják. 

Felvethetjük ugyan a kérdést, hogy nem-e pusztán a véletlen 

játéka, hogy a lueticusok ilyen nagy számmal találkoztak ösz-

sze ? De a véletlent még kevésbé tudom bebizonyítani és el-

lene szól, ha nem is zárja ki, az a tény, hogy az 1920-ik év 

második feléig felvett és jelenleg még az intézetben ápolt be-

tegek mindenike positiv Wassermann-reactiót adott, továbbá, 

hogy őnáluk a Wassermann-vizsgálat megejtéséig — az am-

nesticus adatokat is tekintetbe véve — semminemű lueses tü-

net nem észleltetett. 

A lues-endemia lehetőségének bizonyításánál sokkal ne-

hezebb feladat a fertőzés idejének megközelítő meghatározása. 

És igazán csak tapogatódzunk akkor, amikor ezt az időt az 

1920-as év második negyedére tesszük. Ezt az időt kell azon-

ban felvennünk éppen az előbb említett azon tény miatt, hogy 

az ez ideig felvett és az intézet átvételekor még ápolás alatt 

álló betegek mindegyikének vérsavója positiv Wassermann-

reactiót adott. 

Az endemia ily módon való föltételezése után lássuk most 

már annak következményeit is. 

A beteg anyag egy későbbi átvizsgálása alkalmával meg-

lepődtünk, hogy az egyik ily vérsavóval positiv Wassermann-

reactiót adó és kifejezetten mania depressiva-ban szenvedő nő-

betegünknél az első vizsgálat óta (egy hónap előtt) anisokoria 

és a pupillák renyhe fényreactiója lépett föl. Erre elhatároztuk, 

hogy további vizsgálat és megfigyelés céljából betegeinknél 

rendszeres liquor-vizsgálatot is eszközlünk. Ez a vizsgálat ujabb 

nagy meglepetést hozott. A 9 nem paralysisben szenvedő 

egyén közül 5-nek liquorja adott Wassermann-vizsgálatra po-

sitiv reactiót. Ettől az időtől kezdve fokozott gonddal figyeltük 

betegeink testi és lelki állapotát, mely megfigyelés eredményét 

rövid kivonatok alakjában a következőkben ismertetem: 

I. F. T. 57 éves napszámosnő, Az intézetbe 1899-ben vétetett fel, tehát 27 
évvel ezelőtt. A közkórházi diagnosis paranoia volt. A klinikai diag-

11. 

III 
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nosis azonban ezt a kórjelzést nem erősítette meg, amennyiben a kór-
kép, valamint a kórrajzi feljegyzések alapján a mania depressiva diag-
nosisát láttuk jogosultnak, amelyhez a hosszas intézeti tartózkodás kö-
vetkeztében egy intézeti dementia csatlakozott. A közkórház feljegyzé-
sei, valamint a betegség eddigi lefolyása a klinikai diagnosis helyes-
ségét igazolják, amennyiben a betegnél szépen, szabályosan és mintegy 
photografice megismétlődve váltakoztak és váltakoznak a mániás és 
depressiós fázisok. Az 1889-ik évi fölvétel alkalmával anamnesticus 
adatok nem jegyeztettek fel. Hozzátartozók hiányában azokat mi sem 
tudtuk pótolni. A kórrajzi feljegyzések azonban éppen ugy, mint az 
összes többi esetben, nem emlékeznek meg olyan tünetekről, melyek 
egy akár az intézetben, akár az intézeti felvétel előtti időkben szerzett 
luesnek megnyilvánulásai, illetve következményei lehetnének. Az 1921. 
november 27-én eszközölt testi vizsgálat is negatív eredményt adott. 
E vizsgálat alkalmával a pupillák egyenlőek, szabályos körletüek, min-
den tekintetben jól reagálók. Agyidegek részéről eltérés nincs. Csont-
hártya-, bőrreflexek jól kiválthatók. Inreflexek testszerte tulélénkek. 
Bőrérzés, fájdalomérzés rendes. 1921. december 17-én a Wassermann-
vizsgálat vérsavóval H—|—|—positiv. 1922. januárjában a beteget újó-
lag megvizsgálva meglepetéssel látjuk, hogy bal pupillája tágabb, mint 
a jobb, mindkettő körlete finoman szabálytalan, fényreactiójuk határo-
zottan renyhe. 1922. február 1-én újból vér- és liquor-vizsgalatot esz-
közöltünk, az eredmény Wassermann-reactióra vérsavóval -|—|—|—h 
liquorral —f— —|— positiv. Somaticus állapot jelenleg kifejezetten paraly-
sis progressiva. Psychét illetően az utóbbi hónapokban szintén feltűnő 
változást tapasztaltunk. Az eddigi szabályosan váltakozó mániás-de-
pressiós fázisok továbbra is megvannak ugyan, de nagyzásos doxas-
mái, melyek a mániás fázisok kórképét eddig is jellemezték, mind 
szertelenebbekké és demensebbekké váltak és — ami előzően tapasz-
talható nem volt — a depressiós fázisokban is megmaradtak. A beteg 
dementiája az utóbbi hónapok alatt lényegesen progrediált. A legutolsó 
hetekben nála enyhe dysarthriát is észleltünk. Liquorban Nonne-Appelt, 
Pándy erősen positiv. Kifejezett lymphocitosis. 

II. T. 1. 45 éves napszámosnő, ki 1912-ben vétetett fel, tehát 14 évvel ezelőtt. 
A közkórházi, valamint klinikai diagnosis is psychosis epileptica volt. 
Jelenleg is kifejezett, cyclicusan jelentkező, typusos epilepsiás rohamok 
észlelhetők nála. Atyja alkoholista volt. Egyéb terhelő körülményről 
nem tud. Epilepsiás rohamai 12 éves kora óta vannak. Egy élő egész-
séges gyermeke van, több gyermeke nem volt, halvaszülés, abortus 
anamesisében nem szerepel. 1920. januárjában a közkórhéz által esz-
közölt Wassermann-vizsgálat vérsavóval negativ eredményt adott. Az 
1921. november 29-én megejtett klinikai testi vizsgálat alkalmával 
luesre gyanúnk nem lehetett. 1822. január 24-én eszközölt Wassermann-
vizsgálat vérsavóval ugyancsak negativ. Az 1922. március havában 
eszközölt ujabb testi vizsgálat alkalmával a betegnél feltűnő anisoko-
riát találtunk és ugyanakkor pupillái directe fényre rendkívül renyhén, 
consensualiter egyáltalán nem reagálnak. Az akkor megejtett Wasser-
mann-vizsgálat vérsavóval H—|—E liquor cerebrospinalissal +-|—b po-
sitiv. Liquorban Nonne-Appelt, Pándy szintén erősen positiv. Kifejezett 
lymphocitosis. A további megfigyelések az inreflexeket fokozódottak-
nak találta ; beszéde lassanként akadozóvá, elmosódottá vált. Jelenleg 
durva dysarthria. Psychice előzően eléggé rendszerezett nagyzásos té-
ves eszmék voltak észlelhetők nála, minden dementia nélkül. Téves 
eszméit jelenleg is fenntartja, ismeretkörében, tapasztaltságában lénye-
ges kiesések mutathatók ki. Az utóbbi időkben feltűnően euphoriássá 
vált. 

III. K. I. 37 éves cselédleány, ki első izben 1915-ben vétetett fel a közkór-
ház elmeosztályára, tahót 11 évvel ezelőtt, majd egy évi ápolás után 
gyógyultan elbocsájtatott. 1919. julius havában került újból az inté-
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zetbe. A közkórház diagnosisa időszakos téboly, melyet ép ugy mint 
az első esetünknél a klinikai vizsgálat mania — depressivára javított. — 
A közkórházi, valamint saját észleléseink is azt mutatták, hogy a 
mániás és enyhébb depressiós fázisok szépen, szabályszerűen ismét-
lődtek, rövidebb-hosszabb normális állapotokkal megszakítva. A beteg 
atyja elmebajban halt el, egy testvére öngyilkos volt. Gvermekei nem 
voltak, gravid sohasem volt. A közkórházi feljegyzésekben a lues fel-
vételét támogató adatok nincsenek. Az ottani vizsgálatok a paralysis 
semmi tünetét nem mutatják, a pupillák mindig egyenlőek, körkörösek, 
jól reagálók voltak. A mi vizsgálatunk alkalmával feltűnt, hogy a pu-
pillák alakja finoman szabálytalan és fényreactiójuk ugy direkte, mint 
consensualiter igen renyhe. Úgyszintén a jobb arcfél innervatiója is 
gyengébb volt, patellaris reflexek pedig excessive fokozottak voltak. 
1922. január 23-án eszközölt Wassermann-reactió vérsavóval és liquor 
cerebrospinalissal egyaránt d—|—|- positiv. Nonne-Appelt, Pándy posi-
tiv. Sok lymphocita. Lelki téren kifejezett mániás kórkép, mely azóta 
teljesen gyógyult. A beteg további figyelése nem volt lehetséges, mert 
intézetünkből folyó évi juniusban távozott. 

IV. Ozv. U. J,-né 64 éves, kereskedő özvegye az intézetbe 1918. októberében 
vétetett fel, tehát 8 évvel ezelőtt. A közkórház, valamint a klinika 
diagnosisa dementia senilis maniacalis. Atyja iszákos, egy testvére 
cpilepsiás, egy testvére öngyilkos és atyai nagybátyja elmebeteg volt. 
9 élő, egészséges gyermeke van, egy gyermeke 6 éves korban skarlat-
ban halt el. Egy művi abortus. A közkórházi vizsgálat és megfigyelés 
feljegyzései semmi nemüluesre gyanús adatot nem tartalmaznak. A 
klinikai vizsgálat alkalmával semmi paralysisre gyanús tünetet a be-
tegnél nem észleltünk. Wassermann-vizsgálat 1922. januárjában ugy 
vérsavóval, mint liquorral —|—|—í— positiv. Liquorban Nonne-Appelt erő-
sen, Pándy gyengén positiv. Lymphociták felszaporodottak. A további 
megfigyelésünk alatt minimalis anisokoriát, a pupilláknak renyhe, majd 
teljesen hiányzó consensualis reaktióját, valamint a térdreflexek exces-
siv fölfokozódását és kezdődő, enyhe dysarthriát észleltünk. Lelki té-
ren legfeljebb a dementia rohamos progrediálása és a hova-tovább 
mindinkább előtérbe nyomuló euphoria tünt föl. A beteget hozzátarto-
zói 1922. áprilisában hazavitték és további megfigyelés céljából Ígére-
tük dacára nem hozták be. 

V. S. l.-né 65 éves napszámosnő 1919. juniusában vétetett fel a közkórház 
elmeosztályára, tehát 7 évvel ezelőtt. A közkórházi, valamint a klini-
kai diagnosis dementia senilis paranoides. A beteg két testvére elme-
beteg volt, 3 élő egészséges gyermeke van, 3 idősebb korban külön-
böző betegségben halt el, egy gyenge elméjű. Abortus, halvaszülés 
nem volt. A közkórházi feljegyzések lueses tünetekről nem szólanak, 
1920. januárjában a közkórház által eszközölt Wassermann-reactió ne-
gatív eredményt adott. A klinikai vizsgálat alkalmával a következőket 
találtuk: pupilla — baloldalt az iris synechia anteriorja, jobb oldalt 
phthysis bulbi miatt — nem vizsgálható. Inreflexek két testfélen egyen-
lően tulélénkek. Paradygmákban botlik. 1922. januárjában végzett Was-
sermann-reactió vérsavóval -|—|—K liquorrql H — p o s i t i v . Liquorban 
Nonne-Appelt, Pándy erősen positiv. Sok lymphocita. Psychés tekintet-
ben kezdődő dementia és nagyzásos doxasmák. Beteget hozzátartozói 
folyó év március havában hazavitték. Azóta egyszer — szeptember 
hó vége felé — bemutatták, mikor is nála előrehaladt mély dementiát, 
durva dysarthriát, valamint jobboldali facialis paresist észleltünk. 

A további négy eset részletes felsorolását szükségtelen-

nek tartom, mert náluk a paralysis semmi tünetét nem talál-

tuk. A Wassermann-reactió liquorral mindegyiküknél negativ 

eredményt adott. E négy eset közül eltekintek attól, akinél a 
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lues az anamnesis alapján már intézetbe való kerülése előtt 

felvehető. Ez az a beteg, akinél — mint már említettem — 9 

abortus és 1 halvaszülés volt. Miután az esetek felsorolásával 

végeztem, meg kell még említenem azon tényt, hogy nem szá-

mítottam eseteinkhez azon két beteget, kik 1920. juliusában 

vétettek fel és akiknél a közkórház diagnosisa dementia praecox, 

illetve paranoia volt, viszont a klinika már mint előrehaladott 

paralyticusokat vette kezelésbe. E két esetnél — tekintettel a 

rövid intézeti tartózkodásra, továbbá a betegség előrehaladott-

ságára — fel kell tennünk, hogy a közkórházi diagnosis volt 

téves. A mi diagnosisunkat e két esetben már a sectio is iga-

zolta. 

Az elmondottak szerint tehát a következőket állapítjuk 

meg: a szegedi közkórház elme-nőosztályán minden valószínű-

ség szerint körülbelül az 1920-as év első hónapjaiban töme-

ges lueses fertőzés fordult elő, melynek következtében a je-

lenleg még intézetben ápolt 8 fertőzött egyén közül 5 — már 

meglevő psychosisuk után — dementia paralytica progressivá-

ban betegedett meg. 

A következtetések levonása tekintetében rendkívül nehéz 

a helyzetünk. Nehéz, mert bár nagyon valószínű, még sem 

látjuk bizonyítva, hogy betegeink a luest már mint elmebajo-

sok szerezték ; semmit sem tudunk a fertőző egyén kilétéről, 

sorsáról, valamint az összes fertőzöttek számáról, hiszen a fer-

tőzés ideje óta ezek közül már többen eltávozhattak; a fertő-

zés ideje is csupán feltételezett. Éppen ezért csak azon körül-

mények ismertetésére szorítkozom, melyek a figyelmet nagyon 

fölhívják. 

Ide tartozik elsősorban is- az, hogy a fertőzöttek közül 

aránylag oly sokan betegedtek meg paralysisben. Hiszen ha 

ilyen kevés megfigyelés és az esetek kicsiny száma miatt 

szabad százalékszámítást eszközlünk, ugy azt látjuk, hogy a 

fertőzött elmebetegek 62'5 %-a lett paralyticus. Ha most ezzel 

szemben átnézzük mindazokat a statisztikákat, melyek a paraly-

sis százalékszámát általában a lueticusok között határozzák 

meg , (MATHES 1 — 2 % , MATTAUSCHEK és PILCZ 4 7 3 %>, HUDO-

VERNIG és GUSZMANN 22 % , BLASCKO 25 % ) az t l á t j uk , h o g y 

a fertőzött elmebetegek közül megbetegedettek arányszáma 

sokkal nagyobb. Még legközelebb jár e nagy arányszámhoz 

HÜBNER statisztikája, ki az elhalt és luessel fertőzött prostituál-



tak közül 58'5 %-ban talált paralysist, illetve tabest. E statisz-

tika tárgyalására a későbbiekben még röviden kitérek. Csupán 

annyit említek meg még ennél a pontnál, hogy az arányszám 

aligha hibás, amennyiben az intézet forgalma általában kicsiny 

volt, az intézeti létszám lényeges részét akkor is a paralyticu-

sok adták és végül még azt, hogy egyáltalán nem lehetetlen, 

hogy ez a szám még a többi három fertőzött egyén esetleges 

megbetegedésével — amit csak a gondos figyelés dönthet el 

— lényegesen növekedni fog. 

Annak kiderítésére, hogy az elmebetegek ily nagyszámú 

megbetegedésének mi lehetett az oka, érdemesnek látszik sor-

bavenni mindazon aetiologiai tényezőt, amelyek az eddigi iro-

dalomban a lues mellett mint kiváltó okok szerepeltek. 

Ezeknek az állítólagos okoknak egy nagy részével ese-

tünkkel kapcsolatban könnyen végezhetünk. Így: fejtrauma, 

mely egyik betegünk anamnesisében, illetve kórrajzi feljegyzé-

seiben sem található fel; szellemi vagy testi kimerítő munka, 

betegeink már évek hosszú sora óta intézeti kezelésben lévén 

sem testi, sem szellemi megerőltető, fárasztó munkát nem vé-

geztek; úgyszintén alkohol sem szerepel kórelőzményi adata-

ikban. 

Mindezeknél több joggal felvehetnők a közös, socialis vi-

szonyokat, amennyiben tudjuk, hogy főleg az utóbbi szomorú 

években, a nincsetlenség közepette szegény betegek sorsa a 

kórházakban nyomorúságos volt. Bár ez ellenállóképességüket 

nagy mértékben csökkenthétté, mégis mint a paralysis kiváltó 

okát el kell vetnünk, mert tudjuk, hogy éppen a szegény em-

berek között kevesebb a paralysis, mint a jobbmóduak körében. 

De lássuk az esetleges egyéb tényezőket is. Tekintettel a 

felsorolt esetek meglehetősen hasonló lefolyására, a valószí-

nűen közös fertőzési forrásra, feltétlenül gondolnunk kell a ner-

vosus virus tanára. Mert valóban, amint azt először FOURNIER, 

ERB, majd FISCHER, PLAUT és sokan mások hangoztatták, ami 

eseteinkben is feltűnő, hogy a lues manifest tünetekkel nem 

járt. A primaer és secundaer tünetek vagy olyan enyhék vol-

tak, hogy a figyelmet elkerülték és ez az oka valószínűen an-

nak is, hogy a kórrajzi feljegyzésekben ily tüneteknek nyoma 

nincs, vagy ezek a tünetek egyáltalán nem is jelentkeztek. KU-

LIKA, NEISER vizsgálatai óta tudjuk, hogy a lues bemeneteli, il-

letve fertőzési helyén nem feltétlenül szükséges, hogy initialis 
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sclerosis, vagy bármely affectió is fejlődjék. Bár a megbetege-

dések nagy száma jogossá tenné a nervosus virus fölvételét, 

el kell ejtenünk mégis azért, mert a nervosus virus létezését 

nem a klinikai tapasztalatok, hanem a kisérletí bakteriológiai 

vizsgálatoknak kell eldönteniük. E vizsgálatok azonban azt 

máig megerősíteni még nem voltak képesek, sőt mondhatni, 

hogy a theoria az utóbbi időben már nagyon is inog. 

Röviden végezhetünk az extragenitalis fertőzéssel, mint 

okkal, még annak dacára is, hogy nagyon valószínűnek lát-

szik, miszerint a felsorolt betegek mindegyike extragenitalis 

uton fertőződött. Az irodalmi adatokat átnézve ugyanis azt 

látjuk, hogy az extragenitalis uton fertőzöttek egyáltalában nem 

mutatnak nagyobb hajlamot paralysisre, mint a genitalisan fer-

tőzöttek. Erre vonatkozóan hivatkozom HAHN statisztikájára, 

aki 307 extragenitalis uton fertőzött közül egyetlen paralyticust 

sem talált. 

Sokkalta nehezebb a helyzetünk akkor, amikor a főleg 

RUMPF és NE1SER által hangoztatott specificus antilueticus ke-

zelés hiányos, vagy teljesen hiányzó voltát, mint okot kizárni 

szeretnők. A mi esetünkben egyik beteg sem részesült speci-

ficus antilueticus kezelésben, hiszen luesuk szinte a paraly-

sissel egyidőben lett nyilvánvaló. Hogy elejtjük, tesszük azt 

mégis azért, mert számos tapasztalat, számos statisztika (COL-

LINS, KRON, NONNE, ORTOVSKY, EULENBURG, DINKLER, stb.) azt 

látszik bizonyítani, hogy a legerélyesebb antilueticus gyógyke-

zelés mellett is egyformán gyakori a paralysis. Miután minden 

ez esettel kapcsolatban felhozható aetiologiai körülményről rö-

viden megemlékeztem, reátérek végül az ez esetben legfonto-

sabbnak látszó — bár sok oldakól nagyon is támadott — azon 

feltevésre, hogy a paralysis progressiva kifejlődését illetően a 

neuropathiás és psychopathiás constitutiónak feltétlenül lénye-

ges szerepe van. Ha nem is fogadhatjuk el a maga egészében 

NÁCKE, RAYMOND, WATSON nézeté t — k ik azt m o n d j á k , h o g y 

nem is a lues, de az örökölt terheltség az oka a paralysisnek 

és a lues csak mintegy a többi vele egyenértékű okokkal 

együtt az utolsó lökést adja meg annak kifejlődéséhez, — mégis 

azt kell mondanunk, hogy esetünkben a psychopathiás consti-

tutionak nagy szerepe volt abban, hogy a fertőzött elmebajo-

sok paralysisben betegedtek meg. Ha ezen szempontból néz-

zük át betegeink anamnesisét, azt látjuk, hogy 4 esetben a be-



364 

tegek családjában iszákosság, elmebaj, öngyilkosság, epilepsia 

fordult elő, mig az ötödik esetben megbízható anamnesist nyerni 

nem tudtunk, igaz, hogy ezzel szemben nem hagyhatom meg-

említés nélkül azt a tényt sem, hogy azon három beteg közül, 

kiknél jelenleg a paralysisnek még nyoma nincs, egyiknek csa-

ládjában szintén súlyosan terhelő körülmények mutathatók ki, 

de itt újból ismétlem, hogy az még egyáltalában nem bizo-

nyos, hogy ezen egyénnél a paralysis nem fog kifejlődni. 

Ha diagnosisuk szerint csoportosítom a paralysisben meg-

betegedetteket, akkor azt látom, hogy az 5 beteg közül 2 mania 

depressiva-ban, 1 epilepsiában és 2 senilis psychosisban szen-

vedett. Tehát az 5 eset közül 3-nak volt oly természetű a be-

tegsége, amelynél a családi terheltségnek fontos szerepet tulaj-

donítunk és csupán a két senilis psychosisban szenvedő az, 

kinek betegségét nem szoktuk terheltségre visszavezetni. Jelen 

esetben azonban mindkettőnek anamnesisében bőven vannak 

súlyosan terhelő körülmények. Ezek szerint, valamint a szá-

mos testi degeneratiós stagmák miatt is, azt mondhatjuk, hogy 

eseteink mindegyikében a psychopathiás dispositio jelen van. 

Azt a feltevést, hogy a dispositionak a paralysis kifejlődését 

illetően lényeges szerepe van, támogatja a már említett HÜBNER-

féle statisztika, ki az elhalt lueses prostituáltaknál 58'5 %-ban 

talált paralysist, illetve tabest, azt pedig tudjuk, hogy a pros-

tituáltaknak még ennél is nagyobb százaléka éppen a súlyo-

san psychopathiásan terhelt egyének közül kerül ki. Fölemlít-

hetem még a többiek közül WEIGANDT egy közlését is, ki egy 

psychopathiásan terhelt család 6 tagja közül a 3 súlyos psycho-

pathiás constitutioval biró családtagnál lues cerebrit talált. Hogy 

már most azt mondjuk-e, hogy a psychopathiás terhellségű 

egyének inkább hajlamosak a paralysisre, mint a normalisak, 

vagy pedig elfogadjuk PLAUT és MEGGENDORFER állítását, hogy 

a psychopathiás constitutioval biró egyének ellenállása a lues 

aquirálását illetően a nem terhelt egyénnél gyengébb — közel 

egyre megy. Végül még visszatérve betegeinknek diagnosisuk 

szerint való csoportosításához — amelyből kitűnik, hogy a pa-

ralysis nemcsak egy meghatározott psychosishoz csatlakozott 

— RUDIN-nel szemben jogosan hangoztathatjuk, hogy a paraly-

sis kifejlődését illetően nem egy meghatározott specificus dis-

positio szükséges, hanem igenis annak kifejlődését előmozdít-

hatja bármely körülmény, mely az agynak ellenállóképességét 

csökkenti. 
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Ha ezen következtetések — tekintettel az esetek kevés 

számára — egészen talán nem is helytállók, egy feltűnő tényt 

mégis hangsúlyozottan kiemelni kívánok. A tárgyalt esetekből 

ugyanis azt látom, hogy valamely psychosisban szenvedő egyén-

nél a psychosis egy locus minoris resistentiaet idéz elő, mely-

nek következménye azután az, hogy a psychosisban szenvedő 

egyének, ha luessel fertőződnek, nagy hajlammal birnak a 

paralysis progressivára. 

Ez az állításom ellentétben van azzal az eddigi felfogás-

sal, hogy anorganicus psychikus megbetegedéshez nem csat-

lakozik organicus elmebaj. Ez a feltevés téves. Ennek éppen 

az ellenkezőjét tapasztaltam, mert a már functionalis psycho-

sisban szenvedő 8 fertőzött beteg közül 5 lett paralyticus, ami 

oly feltűnő nagy százalék ily kevés esetből, hogy az organos 

elmebaj kifejlődése syphilissel fertőzött functionalis elmebete-

geknél gyakori jelenség kell hogy legyen, alkoholt nem élvező 

egyéneknél is. 

Az eddigi téves feltevésnek oka valószínűen abban kere-

sendő, hogy hasonló megfigyelésekre ezideig alkalom nem 

adódott, továbbá, hogy az életben előforduló ilyen esetek min-

den valószínűség szerint már csak oly állapotban kerülnek az 

orvos elé, amikor a paralysis progressiva képe már annyira 

előrehaladott, hogy minden más feltételezés lehetetlen. Ezen 

állításomat látszik igazolni két másik esetünk: 

1. K. L. 38 éves mészárossegéd, felvétetett 1922 március 6-án. Atyja iszákos 
volt, egyéb terhelő körülmény nem mutatható ki. 15 éves koráig egész-
séges volt, ettől kezdve eleinte ritkábban, majd 3—4 naponként esz-
méletlenséggel járó görcsös állapotok léptek föl nála, ami miatt a ka-
tonaságtól is elbocsátották. 20 éves korában luest acquirált, melyet rend-
szeresen kezeltetett. 24 éves korától kezdve mértéktelenül alkoholizált, 
öntudatlasággal járó görcsös rohama ezzel egyidejűleg súlyosbodott. 
Az intézetbe kerülve a dementia paralytica progressiva kifejezett ké-
pét mutatja, mely azóta lényegesen progrediált. Fölvétele utáni harma-
dik napon typusos epilepsiás rohama volt, mely azóta máig, 1922 ok-
tóber 20-ig többé nem ismétlődött. 

2. F. M. 42 éves pénzügyőri fővigyázó. Felvétetett 19¿¿ április ho 10-én. hgy 
testvére öngyilkos volt. 18 éves koráig egészséges volt, ekkor megbe-
tegedett s mania depressiva diagnosissal elmegyógyintézetbe került, 
mely mániás állapot 1923-ig háromszor ismétlődött. 1923-ban luest 
acquirált, melyet elég erélyesen kezeltetett, 1925-től kezdve nagymér-
tékben alkoholizált. Klinikai felvételekor a kórkép kifejezetten demen-
tia paralytica progressiva. Jelenleg súlyos bénulásos tünetek és kifeje-
zett dementia van nála. 

Megvagyok győződve róla, hogy sok ehhez hasonló eset 

kerülne felszínre az anamnesisek és a stationaer paralysisek 

gondos felülvizsgálása után. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem elme és ideg-

gyógyászati klinikájának közleménye. Igazgató: Szabó Jó-

zsef dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Az extrapyramidalis idegrendszer betegségeinek 
osztályozása*. 

Irta : Stief Sándor dr. klinikai tanársegéd. 

Az extrapyramidalis rendszer betegségeit főképen két nagy 

tünetcsoportba oszthatjuk, a hypotonias-hyperkinetikus és a 

hypertonias-hypokinetikus vagy akinetikus tünetcsoportba. A 

betegségek jó része a két csoportba osztható, de maradnak 

betegségek, amelyeket nehéz e csoportokba osztani. Ezeket fő-

képen hyperkinesiák jellemzik ugyan, de az izomzat tónusa 

olyan, hogy hol az egyik, hol a másik nagy csoportba csap 

át. Ezt a csoportot hypo-hypertonias-hyperkinetikus syndromá-

nak nevezhetnék. Ilyen módon — mint a mellékelt táblázat-

ból kitetszik — három nagy tünetcsoportot különböztethetünk 

meg, melyek'a következők: 

1. Hypertonias-akinetikus syndroma. 

2. Hypo-hypertonias-hyperkinetikus tünetcsoport és 

3. Hypotonias-hyperkinetikus tünetcsoport. 

E három nagy tünetcsoportba való beosztás korántsem 

pusztán klinikai-tünettani, hanem klinikai-bonctani-localisatori-

cus. Ugyanis egész általánosságban a hypertonias-akinetikus 

tünetcsoportot a striatum nagy sejtjei ~T pallidum, a hypoto-

niás-hyperkinetikus tünetcsoportot pedig csak a striatum kis 

sejtjeinek laesiói idézik elő. A hypo-hypertonias-hyperkinetikus 

syndroma lakolisatiójánál különbséget tehetünk egyfelől a cse-

csemő, másfelől a gyermek és felnőtt kor között. Előbbinél a 

striatum diffúz betegsége szerepel (tehát elpusztulnak a stria-

tumnak úgy a kis, mint a nagy sejtjei, pl. status marmoratus-

nál), amikor a pallidumos automatismusok gátlás nélkül nyil-

vánulhatnak meg, amelyek az újszülöttek mozgásautomatismu-

saira és a majmok mászó mozgásaira emlékeztetnek, az utób-

*) V. ö . : Az extrapyramidalis rendszer rövid vázlata. Irta : Stief Sándor dr. 
Átnézte és előszóval ellátta Szabó József dr. egyet, tanár. Szeged városi 
nyomda 1925. 
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biaknál pedig a pallidum diffúz (pl. status dysmyelinisatusnál) 

vagy góci betegségei szerepelnek, mikor főkép subpallidumos 

mechanismusok jelennek meg. E három nagy csoport tünettana 

és a lokalisatios substratum természetesen vonatkozik az egyes 

csoportok alá beosztott valamennyi betegségre. 

A hypertonias-akinetikus tünetcsoporton belül önálló hely-

zetet foglalnak el azok a betegségek, amelyek bonctanilag 

igazi senilis folyamaton alapulnak. Ezek a senilis extrapyrami-

dalis zavarok fokozati átmenetekkel függnek össze egymással 

a normális elaggáson kezdve a dementia senilisen, paralysis 

agitanson, ALZHEIMER-féle betegségen át a legsúlyosabb kór-

formáig, a senilis izommerevségig. Ezektől független önálló 

senilis folyamat az, melyet az arteriosclerosisos izommerevség-

nek nevezünk. A valódi senilis betegségek intensitasbeli különb-

ségét a táblázaton az egyes oszlopok hosszúsága útján tüntet-

tük fel. A hypertoniás-akinetikus tünetcsoportban önálló hely-

zetet foglal el a WILSON-pseudosclerosis. Végül a tünetcsopor-

ton belül megkülönböztetjük a symptomatikus parkinsonismu-

sokat is, azaz" azokat a parkinsonszerű kórképeket, amelyek 

különböző kórokból származnak, így lues, encephalitis, daga-

natok, mérgezések, stb. folytán. 

Ha az extrapyramidalis rendszer hypertoniás-akinetikus 

tünetcsoportja a pyramis pályák kórtüneteivel kombinálódik, 

az a betegség keletkezik, amelyet JAKOB spasticus pseudoscle-

rosis névvel illet. Valószínűnek tartjuk az idiopathiás alak léte-

zését úgy, hogy e szerint a spasticus pseudosclerosis két faját 

különböztethetnők meg: az idiopathiás és symptomatica pseu-

dosclerosist. 

A hypo-hypertonias-hyperkinetikus tünetcsoportban két osz-

tályt különböztethetünk meg: az athetosisok és torsiosdystoniak 

csoportját. Mindkettőnél különbséget teszünk idiopathias, azaz 

jelenleg még ismeretlen okból származó és symptomatikus 

alak között, amely utóbbi, mint neve is elárulja, nagyon külön-

böző betegségeknél léphet fel mint részjelenség, így a cerebra-

lis gyermekbénulás, encephalitis epidemica, WILSON-kór stb. 

esetében. 

A hypotoniás-hyperkinetikus syndroma főcsoportját az 

idősült, súlyosbodó choiea teszi, amelynek három faja van : 

1. a valódi HUNTINGTON-féle chorea, amely örökléses és lelki 

zavarokkal jár, 2. öröklés nélküli és 3. öröklés nélküli chorea, 
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amelynél a lelki zavarok is hiányoznak. Ide sorozzuk a senilis 

choreat is. A symptomatikus chorea nagy részét a toxicus-

infectiosus choreak alkotják, milyenek a chorea minor*, chorea 

gravidarum, vagy amilyenek más fertőző betegségek folyamán 

fellépnek, így lues, paralysis, encephalitis epidemica, dyphteria 

stb. esetében. A hypoton-hyperkinetikus syndromához soroz-

hatjuk végül a hemiballismust és talán ide szoríthatnánk be a 

ticeket és myocloniát is. 

*) A chorea minor kifejlődése, endocarditissel és rheumatismussal való 
kombinatiója, praedilectiója a gyermekkorra, sib. a chorea minor-t meglehetősen 
egységes kórképpé teszik. Feltehető, hogy mindig ugyanaz a specificus ágens 
okozza. Ezért célszerű az aetiologiailag valószínűleg egységes Sydenham-cho-
rea-val szembeállítani a symptomás toxicus-infectiosus choreaknak aetiolo-
giailag heterogén nagy csoportját, amelyek acut (pl. typhus, influenza, dyph-
teritis, encephalitis, stb.) subakut (pl. az enecephalitis epidemica egyes alak-
jai), vagy chronikus (paralysis progressiva) fertőző betegségek különböző vi-
rúsai folytán támadnak. Mindenesetre a chorea Sydenhamit általánosan ma 
még klinikai és nem kóroktani egységnek tekintik, ép ugy mint a chorea 
Huntigtont, amelyet a chronikus progressivus chreakra sokan általánosan al-
kalmaznak. De ha a különböző choreákat aetiologiai szempontból is közös 
nevezőre akarjuk hozni, szükséges a toxicus-infectiosus choreók közül a 
Sydenhamot külön választani, ép ugy, mint a chronikus choreák közül a 
szorosabb értelemben vett Huntingtont, amely kóroktanilag is egységes, mert 
örökléses, 
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Á m. kir. Ferencz József Tudomány egyet, elme- és ideggyógyászati 

klinikájáról. Igazgató: Szabó József dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Adatok az encephalitis epidemica tünettanához. 

Irta : Tokay László dr. klinikai gyakornok. 

Az encephalitis epidemica irodalma igen kiterjedt. Ott, 

ahol a betegség járványszerüen lépett fel, a szerzőknek bőven 

volt alkalmuk arra, hogy tünettanának számos változatát ész-

leljék. 

A klinikánkon ápolt encephalitis-es betegek közül három-

nál olyan jelenségeket tapasztaltunk, hogy a szerzők által leirt 

változatos tünetek mellé érdemesnek tartom azok közlését. 

Röviden ismertetem kórtörténetüket. 
I. eset. D. Lajos 23 éves földműves. Felvétetett az idegklinikára 1925 augusz-

tus hó.31-én. 
Anamnesis. Örököltén terhelő körülményekről nem tud. 14 éves* korában tü-

dőcsucshurut; gyógyult. 1919-ben 2 napig spanyol betegségben volt, 
magas lázzal. 1921 december havában — 19 éves korában — kezdő-
dött jelenlegi betegsége azzal, hogy mindig többet vizelt, több vizet 
ivott. Folyadékfelvétele, vizelete körülbelül 14—14 literig emelkedett 
napjában. A vizelet szaporodásával egyidejűleg remegni kezdett bal 
karja. Két hónap múlva (1922 január) lábai, később és kevésbé reme-
gett jobb keze, törzse, feje. Ezalatt urotropin-kezelést kapott. Csökkent 
vizeletmennyisége 2'5 literre, ugyanígy vizfelvétele is. de a kezelés be-
fejezése után elég hamar 8—10 literre szaporodott mindkettő. Klini-
kánkra való felvételekor is 8—10 1.-t iszik, valamint ugyanannyit vizel. 
Nyáladzása bő. Luest, alkoholismust negál. 

Testi állapota. Feje kissé előrehajlott, balra forditott s balvállhoz közelitett, 
mely magasabban áll, mint a jobb. Gerincoszlop háti része jobb ol-
dal felé nyitott görbületet mutat, ami a fej torsiós-flexiós tartását com-
pensalni látszik. Arc zsirosan fénylő, maszkszerü, rigid mosoly ül rajta. 
Pupillák részéről eltérés nincs. Jobb nasolabialis árok kevésbé kifeje-
zett, mint a bal. Bal facialis beidegzése erőteljesebb. 

Parenchymás szervek részéről kimutatható elváltozást nem találunk. Bőr, 
csonthártya, inreflexek testszerte jól kiválthatók, élénkek. Kóros ref-
lexek nincsenek. Erzészavar nincs. Egész testtartása kifejezetten előre-
hajlott, Parkinson-szerü. Mindkét kézen pillulasodrás. Főként bal kézben 
tartós, nagyhullámu, az egész testfélre, törzsre, fejre átterjedő tremor, 
mely intendálással megszűnik. Aktiv mozgások lassúak, akadozók. Ki-
fejezett rigiditas. Passiv mozgatásnál „fogaskerék-tünet". Pulsiók, hypto-
kinesis nincs. Bradypsyche, enyhe euphoria; iniciativa, spontaneitás 
hiányzik. Olvasás vontatott. Diktandó-irásnál, midőn a második szót 
kellene irnia, a toll fennakad a levegőben s midőn biztatjuk, csupán 
nehezen kezd hozzá, mert — amint mondja — „megakadt". Láztalan. 

Rendes III. osztályú étkezést kap, valamint a kifejezett tremorok, rigiditas 
csökkentésére napi 3x0.1 milligrm. scopolaminum hydrobromicumot 
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tabletta alakjában. Folyadékfelvételét, vizeletét mérjük. A közben vég-
zett Wassermann-reactio eredménye negativ. Szemfenéki lelet negatív. 

X. hó 21-ig napi 7503—7800 köbcm. folyadékot ivott, 7030—7500 köbcm.-t 
vizelt, amellett bőven izzad. Vizelete alacsony (1001 —1004) fajsúlyú, 
viztiszta, átlátszó. Kóros alkatrészeket — főként cukrot — benne ki-
mutatni nem tudtunk. 

Mai napig állapotában változást nem tapasztaltunk, psychice a vizfelvételt 
csökkenteni nem birtuk, mert a beteg erős szomjuságról panaszolt. 

X. 21. este 8 órakor 0.5 köbcm. Egger-féle „Sulfolein"-1 adunk intragluteali-
san láztalan betegünknek. Óránként hőmérőzzük. Azért adtuk este, 
hogy a reactiót — amely kén után rendesen 10—12 óra múlva jelent-
kezik — nappal jobban megfigyelhessük. 

X. 22-én déli 12 órakor 37J C.. délután 2 órakor 37.4, este 10 órakor 37.3. 
12-kor láztalan. Injectio helye fájdalmatlan. Közérzetet nem befolyá-
solta. Rigiditasra nem volt hatással. Folyadékfelvétele, valamint vizelete 
3000—3000 köbcm.-re csökkent. 

X. 26-ig láztalan; rendes napi táplálék (reggel tejes kávé, délben leves, hus, 
főzelék, este főzelék vagy tészta) mellett 3o03 köbcm, folyadékot iszik, 
2500—3000 köbcm.-t vizel, bőven izzad. 

X. 26-án este 8 órakor 1 köbcm. „Sulfoleint" kap. 
X. 27-én csupán délután 4 órakor mérünk 37.6'J C.-t. Injectio helye nem fáj-

dalmas. Folyadékfelvétel 2500, vizelete 2500 köbcm. 
X. 28. Vízfelvétel — leadás 1500—1500 köbcm.-re csökken. Ez az állapot 

31-ig igy marad. 
X. 31-én este 9 órakor 2 köbcm. ,.Sulfoleint" adunk, midőn másnap — XI. 

1-én — délután 2 órakor 37, 4-kor 37.4, 10-kor még 37.4, 12-kor láz-
talan. Folyadékfelvétel, vizelet 1500—1500 köbcm. 

XI. 5-én este fél 10-kor 3 köbcm. „Sulfolein". 6-án reggel 37.4, délben 38.4, 
este 37° C. Folyadékfelvétel — leadás emelkedett 2000—2000 köbcm.-ig, 

XI. 11-ig napi 1900 köbcm. folyadékfelvétel mellett 1500 köbcm. vizelet. Bő-
ven izzad emellett. Fejfájásai vannak időnként, amit enyhe antineural-
gicumok szüntetnek. 

XI. 11-én, minthogy előbb 38-on felüli lázat értünk el, ismét 3 köbcm. „Sul-

folein"-1 adunk este fél 10-kor. 
XI. 12-én délelőtt 10 órakor 37.6, délután 6-kor 37.8-ig emelkedik a láz. 10 

órakor láztalan. 2250 köbcm. folyadékfelvétel mellett 17ö0 köbcm. vize-
let 15-éig láztalan, bőven izzad, gyengébbnek érzi magát, naponta 
2200 köbcm. folyadékfelvétel s 1500 vizelet. Tekintettel a csekély reac-
tióra. 

XI 15-én este 7 órakor 4 köbcm. „Sulfolein"-t adunk. 16-án 12 órakor 37.2, 

2-kor 37.5, este 10-kor 37, 12-kor láztalan. Emellett 2000—2000 köbcm. 

folyadékfelvétel — vizelet. 
XI. 17-től pedig 2600 köbcm. felvétel 2000 vizelet XI. 25-ig. Igen bőven izzad. 

Fejfájások. Testsúly csökkent. ( 

A XI. 21. este 9 órakor adott 5 köbcm. „Sulfolein -re másnap — 22-én — 
6 órakor 37.1. Este 8-ig 38.5-ig emelkedik, 23-án reggel 37.6, délben 
láztalan. 

Folyadékforgalmában változást csupán 25-én észlelünk, midőn a felvétel — 
leadás 2500—2500 köbcm.-re emelkedett. Tekintettel a tartós fejfájá-
sokra, a beteg rossz közérzetére, a „Sulfolein"-adagolást beszüntetjük. 
Azután a beteget roboráltuk. Natrarsen injectiókat kapott, mire köz-
érzete javult, testsulvában gyarapodott. Vizfelvétele — leadása 1925 
február 1-éig állandóan 2500—2500 köbcm. körül van. 

Fent leirt esetben tehát encephalitis epidemica utáni álla-

potot látunk, egy hypertoniás — akinetikus — tünetcsopor-

tot, melyhez diabetes insipidus társult. Anamnesisben lues, ve-

sebántalom, izzadmányos gyulladás, neurasthenia, hysteria, agy-

24* 
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daganat nyomát nem találtuk, vizsgálataink sem igazolták, te-

hát valószínűnek látszik, hogy a diabetes insipidus okát az 

encephalitisben kell keresnünk. Az eset közlésére tulajdonkép-

pen nem csupán a nem is nagyon ritka, diabetes insipidussal 

szövődött postencephalitises status indított, hanem a kénijecti-

óknak a diabetes insipidusra tapasztalt hatása, minthogy ere-

detileg a kén alkalmazásánál más cél vezetett minket. STANIS-

LAWA ADAM (Klin. Wochenschrift 1925. évi 38. sz.) a lembergi 

idegklinikán encephalitis epidemica chronicus stádiumaiban 

1%-os kénoldat (Sulfuris depurati 1, Olei olivarum 80, Eucalyp-

toli 20) intramuscularis bevitelével kedvező eredményeket ért 

el, mint a hypertonia csökkenését, aktiv-passiv mozgások köny-

nyebb kivitelét, sőt teljes akinetikus eseteknél a beteg szabad 

mozgását. Ez indított minket is a kén alkalmazására. Szerző-

től eltérőleg — tekintettel az általa jelzett erős helyi reacti-

ókra — a magyar gyártmányú „Sulfolein"-t alkalmaztunk, amely-

nél valóban helyi fájdalom nem jelentkezett, csekély közérzet-

beli zavart idézett elő, tehát az általános reactiója is kisebb 

volt. (Két esetben alkalmaztuk. Egyik akinetikus betegünknél 

semmi javulást sem láttunk). Fent leirt esetünkben a rigiditasra, 

tremorokra befolyást nem gyakorolt. Egyetlen, de érdekes ered-

ménye a diabetes insipidus befolyásolása volt, amidőn napi 

8000 köbcm.-es vízforgalom helyett 1500—2500 köbcm.-est tud-

tunk elérni és tartóssá tenni. 

Eddig a szerzők egy része, mint TRENDELENBURG, STAEMM-

LER, GERLÓCZY stb. a diabetes insipidus okát a hypophysis dys-

functiojában — közelebbről meghatározva: a hypophysis hátsó 

lebenyének pusztulása folytán létrejött elsőlebeny hyperfunctio-

ban — látták, amit STERN, GUIZETTI szövettanilag is támogattak. 

Ujabban részben STERN s még inkább CURSCHMANN szerint pe-

dig pathologiai és állatkísérletek igazolják, hogy van a tuber 

cinereumban egy vizszabályozó központ, melynek a megbete-

gedése, szabályozásának kiesése okozza a diabetes insipidust. 

Esetünknek tehát közelfekvő magyarázata az, hogy az encep-

halitis által végbement tuber cinerum-laesio az oka a diabetes 

insipidusnak, tehát középagylaesio s a kén hatása a STANIS-

LAWA ADAM által észlelt javulások analógiájára következett be. 

Kívánatos volna eljárásunkat a nem postencephalitises status-

hoz társult diabetes insipidusnál alkalmazni. 

II. eset. L. József 37 éves, vasöntő. Felvétetett a klinikára 1924 julius 2-án. 

Apja 58 éves korában felakasztotta magát. Apai nagyapja alkoholista. Luest 

negál. 1921-ben egy hónapig icterus hidegrázásokkal, orvos nem látta, 
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maga kezelte chininnel és „édességekkel". Azóta homályosan lát. 18 
éves kora óta fokozottan iszik, most már 2—2 és féliter pálinkát iszik 
napjában. Tulajdonképpen ezért kérte felvételét, hogy iszákosságát le-
szokja. Majd megtudjuk, hogy egy éve remeg jobb keze, ami ivás 
után mindig fokozódott, ezért hat hete nem dolgozik. Fájdalmai nin-
csenek. Egy éve aluszékony. 

Jelen állapot. Parkinson-szerü testtartás. Egyenlő, körkörös, fényre renyhén 
reagáló pupillák. Paralysis convergentiae. Ép szemfenék. Arc zsiros, 
kifejezéstelen, — rigid mosoly ül rajta. Mimikai izmok innervatiós ideje 
elnyúlik. Nyelv erősen bevont, kiöltésnél durván remeg. Jobb felső vég-
tagban nyugalomban is nagy oscillatióju tremor, fejében is. Rigiditas. 
Kifejezett Quinqueaud-tünet. Nagyon élénk inreflexek. írása apró. Be-
tegsége előtt nagyobb betűkkel irt. Most is nagyobbakkal kezdi, de 
mire egy 5—6 szavú mondatot leir, mindig apróbbak lesznek betűi. 
Wassermann-reactio vérsavóval negativ. Enyhébb bradypsyche. Az ud-
varon a betegekkel való beszélgetés közben azt veszem észre, hogy a 
beteg a beszélgetés során észrevehető ok nélkül megfordul, eltávozik, 
a kert másik részén ül le, esetleg ott ülő betegekkel társalog 10—15 
percig. Egyszerre hirtelen azokat hagyja ott. tovább megy s leül egy 
padra. 10—15 percnyi ott tartózkodás után felkel, visszatér hozzánk s 
folytatja a beszélgetést. Kérdésemre, hogy mi történt vele, miért megy 
mindegyre más helyre, — elmondja a következőket: Körülbelül egy év 
óta jutott ilyen különös állapotba, hogy nem képes egy helyen meg-
maradni 10—15 percnél tovább. Különösebb ok nélkül „odébb kell 
ál lania". Semmit sem érez, csak felkel s tovább megy. Akkor is meg-
történik ez vele, hogyha pl. betegtársaival kártyázik. Semmi érzés sem 
kiséri ezen cselekedetét. (Alváskor ezen jelenség szünetel.) Ha járkál, 
szintén le kell időnként ülnie, azonban kevésbé jelentkezik ennek szük-
sége, mint a felkelés szabályos időközökben. Ez a jelenség ismétlődött 
állandóan. Bennléte alatt scopolamint szedett hosszabb ideig, ami nyál-
folyását, tremorait csökkentette, mozgáskényszerét azonban nem be-
folyásolta. Natrium nucleinicummal parenteralis proteintherapiát végez-
tünk. Magas lázak után javulást nem észleltünk, — sőt a postencephali-
tises jelenségek progrediáltak. Ezen motoros automatismus állapot el-
bocsátásakor — 1925 március 17-én — még mindig fennállott. 

Ettől kezdve próbálta mesterségét folytatni, de nem sikerült, csupán fahor-
dással foglalkozott, majd azzal is felhagyott, mert nem birt dolgozni, 
fogni remegései miatt. Ezalatt keveset ivott is. Állapota kétségtelenül 
progrediált. 

1925 végéa és 1926 januárjában gyakrabban járt be ambulantiánkra, hogy 
munkaképtelenségén segítsünk, mig február 2-án felvettük. Most már 
rágása, nyelése megakad. 

Testi állapotában a postencephalitises jelenségek progressióját észleltem. Par-
kinson-szerü testtartása kifejezettebb. Arca maszkszerübb lett. A száj-
nyílás körüli izmok, álkapocs, nyelv mozgásai igen kicsiny excursiókat 
végeznek. Rágás, nyelés időnként megakad. Bő nyálképződése mellett 
a nyelés nehézsége folytán időnként hangzik a nyelés megtörténte. 
Igen fokozott reflexek. Enyhe retropulsio. Hyptokinesis. Végtagjai is 
csekély excursiókat végeznek. Iniciativa szegényes. Különben psyche 
ép. A beteg viselkedésében ugyanazon motorikus nyugtalanság észlel-
hető. S mint mondja, gépiesen ugyanugy kel fel most is 10—15 percnyi 
ülés után, mint már azt 1924 juliusában észleltem. 

Számos szerző ír encephalitis után fellépett kényszermoz-

gásról. FALKIEWICZ és J. ROTHFELD több esetről számol be, 

ahol kényszermozgások jelentkeztek. Szerzők ugy magyarázzák 

e jelenségeket, hogy physiologiás viszonyok közt van egy cent-

ralis mechanismus, amely — valószinűleg az izomtonus szabá-
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lyozása által — lehetővé teszi a nyugalmi helyzet létrejöttét. 

Hogyha ez a mechanismus zavart, jelentkeznek a kényszer-

mozgások. 

Esetünk közelebb áll a Salkind által leírt „Geh-und Lauf-

trieb"-hez, amit ő azzal magyaráz, hogy a cortex és subcorti-

calis dúcok összeköttetése ment tönkre. 

STERTZ szerint a törzsdúcokban egy „praemotorium"-nak 

nevezett mozgáskészülék van, amely a kérgi psychomotoros 

és pontocerebellaris tonusos szabályozás közé van beiktatva, 

annak gátoltsága vagy izgalma dyskinesist és a lelki aktivitás 

zavarait idézi elő. Hasonló állapotot HASKOVEC és SCHTZERBAH 

is ír le („die Unmöglichkeit des Sitzens") és akathisia-nak nevezi. 

A mi esetünkben szorongási érzés hiányzott, megelőző 

vagy velejáró érzésekről nem tud a beteg, automatikusan megy 

végbe az egész jelenség, mit psychice befolyásolni nem tud. 

Igen hasonlít a BENEDEK által leirt „klazomániás" roham jelen-

ségeinek lefolyásához. 

Ugy esetünkben, mint a több szerző által leírt esetekben 

a kóros mozgásjelenséget kényszernek nevezni nem egészen 

lehet, mert kellemetlen szorongás a jelenséget nem kiséri s ha 

némely esetben fel is lép az, nem megelőzője, hanem követ-

kezménye. Az egész mozgásjelenség inkább gépszerű automa-

tismus. STERTZ „praemotorium"-ának felvételét igazolná esetünk, 

ha megpróbáljuk a kóros jelenséget összehasonlítani a gyer-

mekek hasonló, azalatt jelentkező mozgásjelenségeivel, mig a 

gyermekeknél a tapasztalatok gyűjtése révén a kéreg a „prae-

motorium" feletti uralmát el nem nyeri. Addig gyakran észle-

lünk hasonló gépszerű mozgáskomplexumokat. 

Még inkább hasonló ezekhez az idióták stereotyp moz-

gása, ahol a fejletlen agykéreg a „praemotorium" functióján 

nem uralkodik, azt nem szabályozza. 

III. eset. K. Hermann 37 éves, asztalos. Felvétetett klinikánkra 1923 augusz-
tus 24-én. 

Örököltén terhelő körülményekről nem tud. Mint orosz közkatona került ma-
gyar fogságba. Ezelőtt két hónappal kezdődött betegsége, azóta nap-
hosszat alszik. Csupán táplálkozni kel föl, majd ismét elalszik. Fele-
dékeny lett, főként a közeimultra nem emlékszik. Hőmérsékét nem 
mérték, nem tudják volt-e láza. Hozzátartozói csekély intelligentiájuk 
miatt nem tudnak pontosabb anamnescitus adatokat szolgáltatni. 

Jelen állapot. Arc elsimult, fénylő, bőven faggyus. Amimia. Bal pupilla mi-
nimálisán tágabb, mint a jobb. Mindkettő szabályos körletü. Jól rea-
gálnak. Szemmozgásuk szabadok. Bőr, in, csonthártya reflexek test-
szerte jól kiválthatók, nem fokozottak. Kóros reflexek nincsenek. Ér-
zészavart nem találtunk. Végtagok mozgatásánál rigiditas tapasztalható. 
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Aktiv mozgások lassúak, initiativa rendkívül gyenge. Beszéde lassú, 
elnyújtott. Intelligentia iskolázottságának megfelelő. Éjjel-nappal álmos, 
csupán akkor kell fői, hogyha táplálkozni hívják, avagy székelését, vi-
zelését kell elvégeznie. 

Hőmérséklet: 37.5° C. 
Vizeletben kóros alkatrészt nem találtunk. 
Wassermann-reactio vérsavóval negativ. 
Tekintettel hőemelkedésére fektetjük. Egyes szerzők szerint unguentum cine-

reum-mal végzett kenőkurák jótékonyan hatnak. Mi is bevezetjük 3 grm.-
mos kenőcsökkel, ugy végezve, mint antilueses kúráknál szokás. 

VIII. 26-án 37.2"1 C. hőmérséklet. Naphosszat alszik, csak unszolásra kel föl, 
majd ismét elalszik. 

VIII. 29-én láztalan. Sokat alszik. Testsúlya 75 kgr. 
IX. 1. Mindenképpen elakar menni az intézetből, ugy érzi, hogy mennie kell. 

Indokolni nem tudja ugyan. Mikor azonban hozzátartozói haza akar-
ják vinni, visszamarad. 

Minthogy teljesen rendezetten viselkedik, kevesebbet alszik, kenőkuráját végzi, 
szabadjárást engedünk. Haza kéredzik 2 napra. IX. 8-án. Elindul, el-
kószál a városban s visszajön azzal, hogy „messze volna hazamenni". 

IX. J4-én negyedik seria kenést befejezi 
IX. 16-án eltávozik keritésnélküli udvarunkról és többé vissza nem tér. 
Néhány nap múlva hozzátartozói érdeklődnek utánna. Haza nem ment. Egy 

hét múlva sem tudnak róla s akkor álltak elő vele, hogy tulajdonkép-
pen azért hozták be betegüket, mert már otthon, aluszékonysága mel-
lett, néha cél nélkül elindult, elkóborolt hazulról s valahol idegen köz-
ségben az országúton találtak rá menés közben. Ilyenkor csupán any-
nyit tudott mondani, hogy mennie kellett folyton, megokolás nélkül. 

Harmadik esetünk szintén encephalitis epidemica, csak-

hogy közvetlen a betegség acut stadiumában látjuk, amikor 

legszembeötlőbb lethargiás állapota, amelyhez egy vándorlási 

automatismus — poriomania — csatlakozott, amit a beteg nem 

indokol. 

TRÖMNER már 1912-ben az álom problémájáról írván, le-

szögezi, hogy lenni kell egy alvási centrumnak („Schlaforgan") 

és pedig a thalamus opticus-ban, amely az alvást reflexsze-

rűen szabályozza. Azóta az encephalitis epidemica-val tapasz-

talt alvászavarok számos támpontot nyújtottak TRÖMNER feltevé-

séhez s szövettanilag igazolták a thalamuslaesiót. 

Ezen, harmadik esetünkben vájjon nem-e szintén a „prae-

motorium" szerepe jut felszínre? Avagy az alvásközpont lae-

siója idézi elő a ködös állapotot, melynek a poriomania csupán 

folyamánya volna, hiszen az álom és ködös állapot közti rokon-

ság általában ismeretes. 

Vagy e ködös állapottal kapcsolatos poriomania valamely 

complexus okozta vágyteljesítő primitív reactio, azaz „a phy-

logenetikailag fejletlen (hysteriás) lelkialkat megnyilvánulása"? 

(NYIRŐ:) Esetünkben ez utóbbi feltevés mellett kell állást fog-

lalnunk, mert a beteg mint orosz hadifogoly telepedett le Ma-

gyarországon és honvágyérzésről többször panaszkodott, viszont 
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Magyarországhoz kötötte családja. Bár a betegnél megelőzően 

hysteriformis reactiók nem voltak, mint minden más organos 

betegség, az encephalitis is meggyengíthette a lélek phylogene-

tikailag fiatalabb intellektuális rétegének uralmát, miáltal a 

primitiv lelki functiók kerültek felszinre. Nagyon könnyen hihető 

ez éppen az encephalitis epidemicanál, ahol a Stertz elmélete 

szerint motoros téren is a phylogenetikailag régibb „praemoto-

rium" önálló működése nyilvánulhat meg időnként. 

Irodalom : 

ST. ADAM: K l i n . W o c h e n s c h r i f t . 1925. 38. sz. TRENDELEN-

BURG: Ugyan i t t . 1925. 40. sz. STAEMMLER: Ugyan i t t . 1924, 40. sz. 

MEYER—MEYER—B1SCH: M e d . K l i n i k . 1924. 45. sz. STIEF: A z 

extrapyramidalis rendszer rövid vázlata. STERN : Die epid, Enceph. 

1922. Monographic. CURSCHMANN: Lehrbuch d. Nervenkrank. 

1925. SIGNORELLI: Zentralbl. f. Neurol, u. Psych. 1923, 33. kt. 

HALL: Ugyanitt. FALKIEWICZ—ROTHFELD: Zentralbl. f. Neurol, u. 

Psych. 1925. 42. kt. SALKIND: Ugyanitt. 1925. 42. kt. HASKOVEC 

U. SCHTZERBAH: Ugyan i t t . 1925. 42. kt. STERTZ: Mona tschr i f t f. 

Psych. u. Neurol. 1925. 59. kt. STERTZ: Deutsche Zeitschr f. 

Nervenheilkunde, 85. kt. STERTZ: Orvostudományi Szemle. 1926. 

1. sz. BENEDEK: Gyógyászat. 1925. 14. sz. SZABÓ-NYIRŐ: Elme-

kórtan. TRÖMNER: Deuttsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1924. 

81. kt. GERLÓCZY: Orvosi Hetilap. 1923. 20. sz. 



A m. kir. Feren.cz József Tudományegyetem gyermek-

gyógyászati klinikájáról. 

Észleletek a colostrum és női tej immunanyagairól. 

Irta: Hainiss Elemér dr. 

egyet, nyilv. r. tanár, a klinika igazgatója. 

Nemcsak az orvosok, de a néphit is azt tartja, hogy szo-

pós csecsemő ragályos betegséget nem kap meg. S ha ez a 

tétel nagy általánosságban helytálló is, absolut érvénnyel még-

sem alkalmazható. Számottevő, több tízezret felölelő csecsemő-

anyagom igen nagy percentjében, a szopós csecsemők ragály-

tól tényleg mentesek maradtak, de meg kell emlékeznem arról 

a pár esetről, nevezetesen 5 morbilliről és 2 scarlatináról, ami-

ket szopós csecsemőknél a zsenge csecsemőkor idején volt 

alkalmam észlelni. 

Hogy a csecsemők legnagyobb része még direkt fertő-

zésnek kitéve is, csak a legritkább esetben inficiálódik scar-

lat vagy morbillivel, ez vagy abban leli magyarázatát, hogy 

a ragályokkal szemben fogékonyságuk nincs, vagy pedig eset-

leges fogékonyságuk esetén a női tej immun-anyagai paralizál-

ják az említett infectiók megbetegítő lehetőségét. 

E kérdésnek az eddigieknél pontosabb vizsgálatára jó 

alkalmat nyújt a DICK-féle scarlattoxin. A chicagói DICK házas-

párnak hosszas kisérletezés után sikerült scarlatbetegek torká-

ból egy olyan streptococcus háemolytikus-tenyészetet isolálni, 

amely toxintermelő s amelynek toxinjaival lehetővé vált átoltás 

utján experimentális scarlatinát előidézni. Orvosi szakülésün-

kön alkalmam volt részletes és szigorúan objektív kritika alap-

ján bizonyítékokat szolgáltatni arra, hogy a DICK-ék tenyésze-

tének specificitása igazolható. S ha a scarlat kórokozóját a 

sterptococcus scarlatinaeben bebizonyitottan nem látom, sőt 

annak kórokozó jelentőségét erősen kétségbevonom, a DICK-te-

nyészetnek (s nem a streptococcus haemolytikusnak) a speci-

fikus voltát el kell ismernem. Ha ehelyütt csak röviden, mint 

általam is igazoltakat megemlíteni kívánom, hogy a DICK-toxin-

nal scarlat provokálható, melynek kütegét a DICK-negativ humán, 



vagy a reconvalescens savó interacután injectiója elhalványí-

tani képes, más oldalról igazolást nyer, hogy a DICK toxinok 

átoltása utján immunizált lovak savója a genuin scarlat-exan-

themát az injectió helyén szintén localis kialvásra birja, e ke-

resztezett passiv immunkisérlet sikere a specificitás kérdésében 

immunbiológiai szempontból kiállja a kritikát s igy e toxinokat 

bizonyos kérdések megvilágítására jogosan lehet felhasználni. 

A DICK-toxin cutánpróbáját, mely az ezerszeres higitás 

O'l cm3-ének intracután injectiója nyomán 24 óra múlva mani-

festálódó localis pir (esetleg duzzanat) formájában mutatja a 

scarlathajlamosságot, 42 újszülöttnél végeztük el, párhuzamosan 

az újszülöttek anyjának oltásával. Ezen vizsgálatok alkalmával, 

az anya és újszülöttje párhuzamos oltásánál előfordulható négy 

eshetőségre gondoltunk: 1. Az anya fogékonysága esetén az 

újszülött természetszerűleg várható fogékonyságára; 2. az anya 

negatív reactiója esetén az újszülött hasonló viselkedésére, fel-

tételezve az anya immunanyagainak a magzatra való átvitelét; 

3. esetleg arra az eshetőségre, hogy az anya hajlamos, ujszü-

lettje pedig egy constitutiós indispositió alapján nem; végül 

4. hogy az újszülött ad positiv reactiót az anya negatív reac-

tiójával szemben, ha az anya immunanyagjai a magzatba va-

lamely ok folytán nem jutnának. 

Vizsgálataim eredménye két theoretikus suppositiómat ne-

vezetesen az 1. és 4-et megdöntötte azzal, hogy újszülöttjeink 

kivétel nélkül negatív reactiót adtak, tekintet nélkül arra, hogy 

szülőanyjuk hogyan reagált; 70"/o-ban anyja és újszülöttje is 

negatív reactiót adott, 30%-ban az anya positivet, újszülöttje 

negativet. 

Mielőtt ezen eredmények kritikai méltatására térnék és 

belőlük következtetést levonnék, meg kell emlékeznem a cse-

csemőkor DICK-reactióiról. 

A csecsemőkorban az előbb felsorolt négy theoretikus 

lehetőség mindegyikével a gyakorlatban is találkozunk, Kétség-

kívül a csecsemőkorban is a leggyakoribb az, amidőn a szop-

tató anya és csecsemője egyformán negatív reactiót adnak. 

Emellett azonban nem rttkán látni oly eseteket is, amidőn a 

szoptató Dick-negativ anyának anyatejen táplált csecsemője 

fiatalabb, vagy idősebb csecsemőkorban, de még a női-tej 

táplálás ideje alatt reagál a DICK-testre. Találtam azonban 

olyan csecsemőt is, aki három hónapos korában sem mutatott 
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a scarlattoxinnal szemben hajlamosságot, dacára annak, hogy 

anyja erős DICK-reactiót adott. A mesterségesen tápláltakat a 

szoptatott csecsemőktől külön kell választani, ezekről azonban 

egyenlőre nem áll módomban nyilatkozni az eddig vizsgált 

anyag kis száma és a csecsemők idősebb kora miatt. 

A közölt vizsgálati eredmények között igen érdekes ada-

tokat találunk, amelyek közül egyesek a csecsemőgyógyászat 

eddigi hypothetikus gondolatait bizonyítékokkal támasztják alá 

illetve erősitik ténnyé, mások pedig egy ujabb megvilágításba 

helyezik a női tej prophylacticus hatásának kérdését. 

Mit jelent az, hogy a fiatal 1—4 — napos újszülöttek 

mindegyike negatív DICK-reactiót ad? Ha az anya sem reagál 

a scarlat-toxinra, ez esetben az újszülött negatív reactiója ter-

mészetesnek látszik, hisz az intrauterin immunizálás. az anya-

vér immunanyagai diaplacentáris átvitelének lehetősége sok vizs-

gáló által igazolt. Ha azonban az anya positiv DICK-reactiót ád, 

tehát ellenanyagokkal nem rendelkezik, ilyenekhez a magzat 

az anya vére utján nem juthat s hogy újszülöttje scarlat-toxinra 

nem reagál, ez csak ugy magyarázható, hogy az újszülöttnek 

a scarlattal szemben veleszületett, de nem örökölt s igy helye-

sebben mondva: constitutios resistentiája van. Ez a feltétel, 

melyet az újszülöttek negatív Dickje támogat, valószínűtlenné 

teszi BALLANTYNE-MILLIGAN 1892-ben és WINKEL 1879-ben közölt s 

az irodalomban izoláltan álló észleletének helyességét, mely 

szerint a vörheny intrauterin átvihető lenne a magzatra. Scarlat-

hoz hasonló, de pathogeneis szempontjából attól elkülöníthető 

exanthemát ujszülöttön gyakran láthatunk, a scarlat-diagnozisa 

vagy gyanúja azonban nézetem szerint csak jóhiszemű tévedés 

lehet. Csecsemőnél észleltek már, ha nagyon ritkán is, de va-

lódi scarlatinát. ESCHERICH és SCHICK anyagában a legfiatalabb 

scarlatos 4 hónapos, az én gyakorlatomban 6 hónapos csecsemő 

volt, mely észleletem helyességét a CHARLTON-SCHULTZ-reac-

tióval is igazoltam. 

Kérdés, hogy az újszülött meglévő scarlatresistentiáját mi 

befolyásolja a későbbiekben jótékonyan, s mi kedvezőtlenül? 

Kisérleteim alapján azt kell mondanom, hogy a scarlathajlam 

változásában a colostrumnak igen fontos, a női tejnek pedig 

jelentős szerepet kell tulajdonítani. Kisérleteim alkalmával DICK-

toxinnal összekevertem physiologiás concentrátióban Dick-negativ 

colostrumfehérjét, Dick-negativ női-tej fehérjét és Dick-negativ 
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vérsavót s mindegyik keverékkel intracután oltásokat végeztem 

Dick-pozitiv egyéneknél. A kellő controlloltások alkalmazásá-

val s azok szigorú figyelembevételével az eredmények azt mu-

tatták, hogy a Dick-negativ egyén colostrumfehérjét a toxint 

ép ugy neutralizálja, mint a Dick-negativ vérsavó; a Dick-ne-

gativ női-tej fehérjének neutralizáló képessége ugyan szintén 

van, de nem mindig oly erős mértékben, hogy az egyébként 

pozitív Dicket kifejlődni nem engedi, egyes esetekben a reactiót 

csak gyengíti. EHRLICH és iskolája állatokon kimutatták, hogy 

a tej antitoxinjai a genuin savófehérjében a lactalbuminhoz és 

lactoglobulinhoz vannak kötve. Az én Dick-toxinnal végzett 

kísérleteim nemcsak ezt igazolják az emberre biró érvénnyel, 

de azt is bizonyítják, hogy a colostralis időben a vérből a tejbe 

átmenő (tehát homológ) nagyobb mennyiségű coagulabilis fehérje 

a colostrum antitoxin tartalmát a rendes női tejnél nagyobbá 

teszi s igy a colostrum antitoxikus érték tekintetében a női tej 

fölé helyezendő. 

E kísérletek gyakorlati következménye: az empíria alapján 

eddig is hangoztatott, de ilyenformában nem igazolt azon fel-

fogásnak a föltétlen helyessége, mely a női-tej táplálásban 

egyéb előnyök mellett a természet prophylacticus tevékeny-

ségét is látja. Ez a prophylaxis elsősorban és legnagyobbrészt 

azon betegségekkel szemben áll, amelyeknek antitoxinjait, vagy 

immunanyagait az anya vére a tej utján szolgáltatja, de nem 

kis mértékben véd meg a szoptatás oly betegségekkel szemben 

is, melyeknek specificus immunanyagait az anya, azok hijján 

lévén, teje utján csecsemőjének nem adhatja. Ez utóbbi eset-

ben a női tej és csecsemőszervezetnek nem immunbiológiai 

vonatkozásairól van szó, hanem arról az ellenálló erőről, mely-

nek birtokában a csecsemőszervezet a női-tej táplálás mellett 

elérhető nyugodt, egyenletes és biztos fejlődés megalapozta 

becsületes testépítés következtében jut. 

P 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem gyermek-

gyógyászati klinikájáról. 

Igazgató: Hainiss Elemér dr. egyet. ny. r. tanár. 

A csecsemőkori pylorus-spasmus ingerkezelése. 

Irta : Török Gábor dr. klinikai tanársegéd. 

Amióta BORCHARD és az amerikai STRAUSS a pylorus-

spasmus RAMSTEDT-műtétjéről szóló statisztikájukat publikálták, 

újból és újból felmerül az a kérdés, hogy egyáltalán jogos-e 

a pylorus-spasmus therapiájának megválasztásánál más utat 

követni, mint a sebészit. E tekintetben teljes összhang még a 

sebészek között sincsen, mert mig közülök egyesek mereven 

a sebészi beavatkozás mellett foglalnak állást, addig mások, 

mint például DRACHTF.R és legújabban HEIN is a sebészi be-

avatkozás előtt egy 4—5 napos belső kezelés megkísérlését 

ajánlják. A szegedi gyermekklinikán követett elveket HAINISS 

tanár szakülésünkön a közelmúltban ismertette, mely szerint 

minden pylorus-spasmusnál 8—10 napon át megkísérli a belső 

kezelést, amennyiben azonban a betegség ennyi idő alatt gyó-

gyulási hajlandóságot nem mutatna, nem vár tovább az opera-

tív beavatkozással, nehogy annak későbbi kényszerű elvégzése 

alkalmával a sikert a csecsemő nagy legyengülése kockáza-

tossá tegye. El kell ismernünk, hogy látunk eseteket, amikor 

az operatív beavatkozás eredménye egyenesen csodás; a há-

nyás egy csapásra megszűnik -és a csecsemő néhány napon 

belül a gyógyulás utján van. A klinikus számára tehát a 

sebészi beavatkozás legalább is oly értékes gyógyítási ut, mert 

hozzáférhető, mint a belső kezelés, csak Ítélőképességére van 

bizva, hogy meddig vegye az egyiket, s mikor a másikat 

igénybe. A gyakorló-gyermekorvos részére jelentősebb a belső 

kezelés, mert nem áll mindig sebész rendelkezésére. Már csak 

ezért is nem alárendeltebb jelentőségű a pylorus-spasmus belső 

kezelése a sebészinél, s ha még meggondoljuk, hogy nem 

egyedül az orvostól függ, hogy a műtét keresztülvihető-e, hanem 

a hozzátartozóktól is, akik legtöbbször már a műtét gondolatá-

tól is idegenkednek, minden oly uj módszer igénybevétele, 
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mellyel a belső kezelésnél elért eredményeket megjavíthatjuk, 

föltétlenül jogos és kipróbálásra érdemes. 

A pylorus-spasmus belső therapiájának alapgondolata: 

a hányás megszüntetése, illetőleg annak enyhítése legalább 

olyannyira, hogy a csecsemőt az éhhaláltól megmentsük. E 

célt szolgálják azok az eljárások, melyek a pylorus-spasmus-

ban szenvedő csecsemők táplálására vonatkoznak, ép ugy a 

táplálás módját, mint a táplálék minőségét illetőleg. A táplálási 

módban közismert HAUBNER és IBRAHIM eljárása. HAUBNER 

nagyobb pauzákat és nagyobb adagokat ajánl. IBRAHIM pedig 

éppen az ellenkezőjét. Mindkét módszernek vannak eredmé-

nyei és balsikerei. Hess a táplálást duodenalis szondán keresz-

tül végzi. Ez az eljárás sem szuverén, mert ahogy nem vitat-

ható, hogy egyes esetekben nem csak feltűnő a gyors suly-

emelkedés, hanem a pylorus átjárhatósága is végleges marad-

hat, ép ugy biztos, hogy máskor dacára minden próbálkozás-

nak nem sikerül átjutni a pyloruson. Táplálékul, abból a szem-

pontból kiindulva, hogy az anyatej táplálás mellett legkisebb 

a veszélye egy komplikáló táplálkozási zavar fellépésének, 

legjobban szeretjük az anyatejet választani. Sajnos az anyatej 

a pylorus-spasmusnál nem biztos hatású, s legtöbbször igen 

lassan gyógyító. Éppen azért nem műhiba, ha egy pylorus-

spasmusos csecsemőt anyatejről más táplálékra veszünk át. A 

mesterséges táplálékok közül épen ugy látunk eredményt a 

szintejtől, vajlevestől, mint a hollandi írótól, tehát a táplálék 

zsirdusságának nincs oly jelentősége, mint azt elméleti ismere-

teink alapján elvárnánk. Sokkal nagyobb jelentősége van ugy-

látszik a táplálék konsistentiájának és koncentráltságának. A 

konsistens táplálékot nehezebben hányja ki a csecsemő, a 

táplálék magas calória-értékének pedig azért van jó hatása, 

mert ha kevés is jut tovább a gyomorból, annak legalább 

nagy a tápértéke. 

A pylorus-spasmus belső therapiájának másik lényeges 

része a gyógyszeres therapia. Alkalmazzuk a cocaint, atropint 

és papaverint. A cocaint, hyperaesthesiat csökkentő, a papave-

rint és atropint görcsoldó tulajdonságaik alapján. A gyógysze-

res therapia egy másik iránya a pylorus-spasmusoknál észlelt 

hyperaciditásból indult ki, s ennek leküzdését tűzte ki célul, 

így született meg a pylorus-spaynus alkali-therapiája. A pylo-

rus-spasmus alkali therapiáját már azon vizsgálati eredmé-



nyek is megingatták, melyek alapján a gyomor aciditás és a 

pylorusmüködés közötti összefüggés kétségessé vált, de teljesen 

elvesztette jogosultságát azon anyagcsere-vizsgálatok után, me-

lyek legújabban pylorus-spasmusban szenvedő csecsemőknél 

történtek. Ezen vizsgálatok szerint ugyanis ilyen csecsemőknél 

legtöbbször egy conpesált vagy decopensalt alkalosis van. Ezen 

alkalosis vagotoniához vezet, amely fokozott pylorus ingerlé-

kenységgel jár. Az alkali-therapia tehát a pylorus-spasmust 

csak fokozza. Némi therapiás eredmény csak oly esetben volna 

várható alkali adagolástól, ahol a pylorus-spasmust hyperacidi-

tás kiséri; ezen esetek pedig az ujabb megfigyelések szerint 

ritkák, s még hozzá, amint már emiitettem, a gyomor-aciditás 

és gyomor-kiürülés között nem áll fenn oly szoros kapcsolat, 

amint azt régebben gondolták. VOLLMER és SEREBRIJSKI ezért 

ellenkezőleg a savtherapiát ajánlják, hogy ezzel áttörjék az al-

calosis gátját, legyőzzék a vagotoniát és ezzel kapcsolatosan 

megszűnjék a pylorus hyperaesthesia; 

Az én therapiás eljárásom ugyanezt célozza. Lényege a 

vagotoniás szervezet áthangolása sypaticotoniás irányba. Ezt 

azonban VOLLMER és SEREBRIJSKI módszerétől eltérően gondo-

lom elérhetni. Mert mig ők sósavval savanyitott anyatejet nyúj-

tanak ; tehát a szövetnedv sav-básis viszonyának eltolásával 

igyekeznek a vagotoniát csökkenteni; én erőteljesebb eszköz-

zel, ingerkezelés utján synpaticotoniás irányba hangolom a szer-

vezetet ; egyben természetesen gondoskodom az ingerkezelés-

sel fokozódó acidosissal kapcsolatos chloréhség kielégítéséről. 

Hogy az ingerkezelés a vegetatív idegrendszerre hatás-

sal bir, az több vizsgáló munkája igazolja. Állatkísérletekben 

FREUND, GOTTLIEB fajazonos vérsavó, caseosán befecskendezése 

után, illetőleg érvágás hatása alatt az adrenalin érzékenység 

emelkedését tapasztalták, mégpedig fajazonos fehérje adago-

lása után a legkisebb mértékben, caseosánra pedig a legkife-

jezetebben. ENGEL emberen végzett vizsgálatai mindenben iga-

zolják FREUND és GOTTLIEB állatkisérleti eredményeit. A vegeta-

tív idegrendszer tónusának ingerkezelés utján való befolyásol-

hatóságát a felnőtt gyógyászatban fel is használták az ulcus 

ventriculi therapiájában. Sajátságos hogy mindezideig a cse-

csemőkori pylorus-spasmusok gyógyításánál az ingerkezelés 

igénybevétele fel nem merült, holott e gondolat igen közel-

fekvő, különösen amióta a parenteralis fehérje-kezelésnek a 
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gyomor tónusra gyakorolt ellazító hatása ismeretessé vált, 

melyet UHLMANN vizsgálatai alapján szintén a sympaticotonia 

következményekép kell felfognunk. 

Therapiás kísérleteimben részint citratos anyavért, részint 

actoprotint használtam. Az ingerkezelésre beálló tonusváltozás 

nyomon követésétől el kellett tekintenem, mert csecsemőnél ugy 

a vérnyomás, mint az adrenalin-érzékenység vizsgálata nehéz-

ségekbe ütközik, s igy a hatást csak a hányás el, illetve el 

nem maradásából Ítélem meg. Az első ingerkezelésnél 20 cm. 

citrátos anyavért adtam subcután és naponta 200 grm. 1% -os 

ammónium chloridot per os vagy per rectum (4-szer 50 grm.). 

Az ammónium chlorid adagolásával a pylorusspasmusban 

szenvedő csecsemő szervezetének chlorszegénységét óhajtóm 

pótolni, melyre az ingerkezelésre sympaticotoniássá vált csecse-

mőnek a sósavképzés szempontjából még fokozottabb mérték-

ben van szüksége. Az első anyavér injectióra a hányás egyik 

esetben már az injectió napján elmaradt s 10 napig szünetelt. 

A 10-ik napon ismét jelentkezett, amikor 7-2 cm3 actoprotint 

injiciáltam intramusculárisan, amire a hányás négy napig szü-

netelt. Ezen 14 nap alatt a súlygyarapodás 200 grm. volt. 

A kezelés 14-ik napján ismét 20 cm3 citrátos anyavért adtam. 

A suly azonban további emelkedést nem mutatott. A harmadik 

anyavér injectiót csak sulyhajtás szempontjából kíséreltem meg, 

mert a próbaszopás, a székek megváltozott minősége, a há-

nyás elmaradása meggyőztek arról, hogy a csecsemő kaloriter 

kellőkép van táplálva. Sulyemelkedést azonban mindaddig nem 

sikerült elérni, mig ugyanazon mesterséges táplálék hozzátáp-

lására nem tértem át, melyet hasonlókép adagolva még az in-

gerkezelés bevezetése előtt épugy kihányt a csecsemő, mint a 

tiszta anyatejet. Egy másik pylorus-spasmusra gyanús esetemben 

szintén már az első anyavér injectióra megszűnt a hányás, s 

további két injectióval tartós súlygyarapodásra sikerült birni a 

csecsemőt. Ezen utóbbi eset kapcsán megkíséreltem az inger-

kezelést habitualis hányás néhány esetében is. Két oly esetről 

tudok beszámolni, ahol a négy naponként adott 72 cm'!-es int-

ramuscularis actoprotin injectiók 3-ika után a hányás teljesen 

megszűnt. 

Egy uj therapiás eljárás eredményességének megítélése 

a pylorus-spasmusnál nehéz, mert a pylorus-spasmus elég 

ritka korforma lévén évekre szóló megfigyelésére van szüksé-



günk. Éppen ezért nem is óhajtok e néhány sikeres therapiás 

kísérletem alapján messzebbre menő következtetéseket levonni, 

mégis azt gondolom, hogy e néhány kedvező eredmény után 

nem kilátástalan a pylorus-spasmus ingerkezelésével tovább 

foglalkozni. Az ingerkezelést legcélszerűbbnek tartom ilyen. 

esetekben anyavérrel keresztülvinni, dacára annak, hogy ez 

bizonyult a legkisebb sympaticotoniás ingernek, mert a sorvadt 

csecsemőnél, mint amilyen legtöbbször a pylorus-spasmusos, 

az anyavérinjectiók sulyhajtás szempontjából már amúgy is 

indikáltak. 
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0. KESTNER1) (Hamburg, 1921.) abból a feltevésből kiindulva, 

hogy magaslati kl imánál nem egyedül a csökkent oxygennyo-

más az a tényező, mely a vörösvértest szaporodást előidézi, 

hanem talán sugárhatásnak is szerepe van, a következő kísér-

letet végezte : Kutyákat részben vérezteléssel, részben pyrodin 

befecskendezéssel vérszegényekké tett. 

A vérszegény kutyák közül néhányat csökkent légköri 

nyomás alatt tartott, néhányat pedig quarclámpával sugárzott 

be. Eredményeiből azt a következtetést vonta le, hogy nem a 

csökkent oxygennyomás, hanem a besugárzás a hatótényező. 

Ugyanekkor azt is találta, hogy nem csak a besugárzott ku-

tyák mutattak gyorsabb és tökéletesebb vérsejtujraképzést, ha-

nem olyan kutyák is, melyeket a quarclámpával szomszédos 

szobában tartott és melyekkel csupán a quarclámpa alól cső-

rendszeren át odaszivott levegőt lélegeztette be. 

Ebből a kísérleti eredményből azt a következtetést vonta 

le, hogy a quarclámpa sugaraitól — és valószínűleg a magas-

lati napsugaraktól is — a levegőben olyan anyagok képződnek 

és lélegeztetnek be, — amelyek a vörösvértestképződésre ser-

kentőleg hatnak. Ő nitroxylra gondolt. 

Ennek a kisérletnek nyomán E. M. HUME H. H. SM1TH-) ( W i e n -

London, 1923.) HANS MEYER (Wien) ötletére aztán megkísérelte, 

hogy besugárzott levegő nem segiti-e elő A-vitemin mentes 

táplálékon tartott fiatal fehér patkányok növekedését, melyre 

közvetlen besugárzás tudvalevően igen kifejezett növesztő 

hatást fejt ki. Ők az üres ketrecet sugározták be és besugárzás 

után visszahelyezték az állatokat a letakart ketrecbe. 

Eredményként aztán kimondották, hogy a ketrec besugár-

zott levegője serkentőleg hat A-mentes ételen tartott patká-



nyok növekedésére. Annál is inkább gondoltak arra, hogy a ha-

tást maga a besugárzott levegő fejti ki, mert egy kísérletükben, 

melynél a ketrec levegőjét besugárzás után kiszellőztették, nem 

tudtak semmi hatást megfigyelni. — Mikor KESTNER-hez hasonlóan 

— odaszitták a levegőt a quarclámpa alól a ketrecbe, szintén 

kimaradt a hatás, sőt a controll állatok jobban nőttek. Ebből 

azt következtették, hogy nem a quarclámpa hatására képző-

dött ózon a hatékony tényező, sőt ez talán inkább gátolja a 

növekedést. Ők a levegőnek fényhatásra létrejövő ionisátiójá-

ról beszéltek. Az ionisátió a levegőnek csővön át történő szí-

vatása közben ismét eltűnne.*) 

Ezeket a kísérleteket T. A. WELZTER és L. HILL1) (London 

1923.) csakhamar megcáfolta, kik besugárzott levegőnek semmi 

hatását nem tudták megfigyelni. Ugyancsak nem látott besugárzott 

levegőtő l s e m m i hatást . J S. HUGHES, CH. NITCHER, R. W . TITUS5) 

HUME—SM1TH6) azonban észrevette, hogy WEBSTER-HILL 

kísérleti elrendezése egy akkor még jelentéktelennek tartott pont-

ban eltér a övétől. 

Az utóbbiak a teljesen üres ketrecet sugározták be, mig 

az ő ketreceik fenekén faforgács volt. Ezzel a megfigyelésük-

kel, ha nem is tudatosan — a kérdés legjelentőségteljesebb 

tényezőjére terelték a figyelmet. Megismételve a kísérleteiket 

azt találták, hogy a faforgács döntő szerepet játszik : teljesen 

üres ketrec besugárzása náluk is hatástalan maradt. Ellenben 

pozitív növesztő hatást kaptak akkor is, ha a faforgács helyett 

deszkalapot helyeztek a ketrec fenekére, sőt akkor is ha ezt 

a deszkalapot nem is a ketrecben, hanem külön sugározták 

be és csak azután helyezték a ketrecbe. A szerzők cikkükben 

megírják ugyan, hogy az állatok székletében mindég találtak 

farészecskéket, de hozzáfűzik, hogy folyamatban lévő kísérle-

teik (melyekről azóta nem jelent meg közlés) mégis azt sejte-

tik, hogy a növesztőhatás kifejezéséhez nem szükséges a fa-

részecskék megevése. 

Még mielőtt HUMES—MITHNEK ez a második közlése meg-

jelent volna H. STEENBOCK ÉS A. BLACK 7) (Madison, Wisc. Egye-

sült Államok, 1924) jelentette, hogy a besugárzott tápanyagok 

növesztő és angolkórellenes hatást fejtenek ki. Ennek a tény-

*) Később aztán H. CHICLL és M. TAZELAER3) abból kiindulva, hogy 
x és y sugarak sokkal erőteljesebben ionizálják a levegőt, mint az ibolyán-
túli sugarak, rádium bromid emanátiójának tették ki a patkányok ketrecét, — 
negatív eredménnyel. 
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nek felismerését a következő körülmények segítették elő. Köz-

vetlen besugárzás növesztő hatásának tanulmányozása közben 

észrevették, hogy az azelőtt mindig kifejezett eredménnyel járó 

kísérletek olyankor, ha a besugárzott és kontroll patkányokat 

ugyanabban a ketrecben együttartották, eredménytelenek ma-

radtak. Helyesebben a kontroll állatok ugyanolyan jól nőttek 

mint a besugárzottak. Mikor azután a besugárzott állatokat kü-

lön ketrecben tartották, a kontrollok növekedése a várható kis-

fokú volt. HUME—SM1TH első közleményének és H. GOLDBLATT— 

JOAMES 8) kísérleteinek hatása alatt a következő két kérdést 

tették fel ekkor: vájjon besugárzott állat hat-e a vele együtt 

tartott be nem sugárzottakra (másodlagos sugárhatásra gondol-

tak) és vájjon D-vitamin *) szegény vagy mentes anyagok be-

sugárzás utján hatékonnyá tehetők-e épen úgy, mint GOLDBLATT— 

JOAMES olyan állatok máját tudta hatékonnyá tenni az élő ál-

latok besugárzásával, melyek olyan hiányos táplálékkal voltak 

etetve, hogy májuk besugárzás nélkül hatástalan volt. Az utób-

biak ugyanis patkánykisérleteikben kimutatták, hogy ilyen hiá-

nyos táplálékon tartott állatok mája ugyancsak deficiensen táp-

lált állatokkal megetetve azok növekedésére kedvezően hatott. 

Ha GOLDBLATT—JOAMES ezen eredmények alapján nem is 

találta igazoltnak annak feltevését, hogy kísérleteikben sugár-

hatásra zsirbanoldható vitamin képződött, mégis megjegyezték, 

hogy eljárásuknál A-photosynthesis nem tartható igen kizártnak. 

STEENBOCK-BLACK előbb emiitett közleményükben arról is 

beszámolnak, hogy mivel mások sugárhatás létrejötténél ózon 

és nitroxyl szerepére gondoltak, megkísérelték a tápanyagok 

aktiválását quarcüvegben zárva is. Az eredmény igy is positiv 

volt. Ugyancsak eredményes volt a besugárzás, ha az üveg 

nem levegőt hanem CCh-t tartalmazott. Barna üvegen keresz-

tül a besugárzás hatástalan volt. Az aktivált .anyagok 45 per-

cen át 90°-ra felmelegítve sem vesztették el hatékonyságukat. 

GOLDBLATT és JOAMES kísérleteit megismételve azt találták, 

*) E. V. Mc. Collum — Dr. Simmonds - F. G. Shipley — E. A. Park 9) 
mór 1921-ben hangoztatták, hogy a rachitisellenes tényező más, mint a xe-
rophthalmiaellenes és 1922-ben végzett (Mc. Collum — Simmonds — E. Becker 
—Shipley 10) és általánosan elfogadott kísérleteik óta Amerikában a xeropht-
halmiaellenes tényezőre A-vitamin, az angolkórellenes tényezőre pedig D-vi-
tamin megjelölés vált közkeletűvé. Európában (Angliában is) mindkét zsírban 
oldható tényező megjelölésére A-vitamin megnevezést használják és D-vita-
min alatt sokan (C. Fűnktől eredőleg) kísérletileg egyáltalában nem igazoltan 
egy olyan tényezőt értenek, melyek specifikusan a növekedésnél játszana 
szerepet. 



hogy nem csak az állatok mája, hanem tüdeje, izomzata is 

antirachitises hatású, besugárzás után és hogy ez a hatás ak-

kor is létrejön, ha nem az élő állatot, hanem csupán a kivett 

szervet sugározzák be. *) 

Majd A. F. HESS 12, 13) (Newyork, 1924) számolt be arról, 

hogy növényi olajokat angolkórelenes hatásúvá tudott tenni 

quarcbesugárzás utján. Ásványi olaj nem volt aktiválható. Rá-

dium bromid vizben megitatva, olajradium, H2 O2, ózonos viz 

hatástalan volt. Az olajakra vonatkozó leletet STEENBOCK 14) is 

megerősítette. 

Most gyors egymásutánban jelentek meg ennek a két szer-

zőnek és munkatársaiknak közleményei, melyek positiv ered-

ményről számoltak be; buza, saláta, élesztő, tisztítatlan casein, 

epe, lanolin, keményítő liszt, cholesterol, physosterol, tejpor, 

spenót, emberi és állatti bőr (sok cholesterolt tartalmaz), a kí-

sérleti angolkór előidézésére sokat használt 3143. sz. tápkeve-

rék. — MC. COLLUM—S1M0NDS—SH1PLEY—PARK 9) magyar ismer-

tetését lásd BOSSÁNYI ANDORNÁL 15) lenolaj, oliva olaj, kókus-

dióolaj, — negatív eredményről gelatin, emberi savó, tejföl, 

tiszta fehérje, tiszta szénhydrat, viz, tiszta zsir, só, aether, hyd-

rochinon, phloroglucin, chlorophyl, paraffin, glycerol, haemoglo-

bin, vörösvértestek, tojássárga phosphatidái, dihydrocholesterol. 

dihydrophytosterol, köménymagolaj, citromolaj aktiválhatóságát 

i l lető leg (HESS-M. WE1NST0CK 16, STEENBOCK 17, STEENBOCK-

BLACK-E. M. NELSON-M. T. NELSON-C. A. HOPPÉRT 18, HESS-

WEINSTOCK—D. HELMAN 19, 20, HESS-WEINSTOCK 21,22, m a j d po-

sitiv eredményről vaj, disznózsír, kukoricaolaj, zabpehely, süte-

mény, hús, tej, tojássárgája, aktiválásánál (Steenbock—A. L. 

Daniels) 23.) 

HESS-WEINSTOK 21. 24. 25) azt találta, hogy besugárzott 

cholesterol spectrumra több ibolyántúli sugarat enged át, mint 

be nem sugárzotté, szóval structúrája a sugárhatástól meg-

változik. Emellett szólnak H. BEUMER 26) (Königsberg, 1925.) 

kísérletei is, melyeknél a cholesterol a besugárzás alatt meg-

kevesbedet t . STEENBOCK és DANIELS 23) STEENBOCK-BLACK 27) 

szerint hosszú időn át (több mint 5 óra) történő besugárzástól 

a mór hatékony anyag ismét elveszti aktivitását. Csukamájolaj 

is hatástalanná tehető igy, HESS-WEINSTOCK 24) közölte, hogy 

*) E. M. Nelson és Steenbock 11) is látott hatást először az üres ketrec 
besugárzásától, azonban mikor a ketrecet gondosabban tisztitották ki, a ha-
tás elmaradt. 
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hosszú ideig besugárzott cholesterol kevesebb ultraibolya su-

garat enged át, mint besugárzatlan. 

STEENBOCK—BLACK 27) aktivált oliva olaja (üvegbe zárva, 

sötét helyen tartva) 10 hó, HESS-WE1NSTOCK-E. SCHERMAM 28) 

olaja 1 év, tejpora 3 hó múlva is még hatékony volt. 

HESS—WE1NSTOCK 21) hatásosnak találták az aktivált cho-

lesterolt befecskendezéskor is és besugárzott anyagok (tejpor, 

főzelék) gyermeki rachitisre is gyógyitólag hatottak. STEENBOCK— 

DANIELS 23) két angolkóros gyermek mészegyenlegét látta be-

sugárzott oliva olajtól kedvezően befolyásolni. HESS—WE1NSTOCK 

HELMAN 19) arra az álláspontra helyezkedik, hogy a sterolok 

(cholesterol-phytosterol) képezik az anyagok aktiváltató alkotóré-

szét . STEENBOCK-BLACK-E. M. NELSON-M. T. NELSON-HOPPERT 18) 

bár kevésbbé határozottan, szintén a sterolokra gondol (phy-

tosterollal csak bizonytalan eredményt tudtak kapni) WACKER— 

BECK 29) már 1921-ben mondotta, hogy a cholesterol fontos 

szerepet játszik az antirachitises hatású anyagokban. — Csuka-

májolajból isolált cholesterol mindenesetre nem hatékony. 

(T. F. ZUCKER—A. M. POPPENHE1MER—M. BAMETT 30) d e besugár-

zással hatékonnyá tehető) NELSON-STEENBOCK 31.) 

Alábbi kísérleteinket Dr. J. HOWLAND tanár intézetében 

(Johns Hopkins hospitál, childrens department) végeztük. Mun-

kánkat az Ő és Dr. P. G. SH1PLEY állandó érdeklődése és szives 

tanácsai támogatták. Kísérleti állatokként fiatal fehér és tarka 

patkányokat használtunk. A besugárzott anyagoknál nem azt 

vizsgáltuk, hogy képesek-e azok megelőzni az angolkórt, azaz 

képesek-e annak kifejlődését meggátolni, hanem a már kifejlett 

rachitisra gyakorolt hatásukat próbáltuk ki. Rendszeresen ugy 

jártunk el, hogy a patkányokat egy hónapos korukban D-vita-

min mentes táplálékra fogtuk. Használtuk a 3143. számú táp-

keveréket és ezenkívül MC. COLLLM-S1MMONDS-BECKER-SH1P-

LE132) 4026. számú keverékét is, mely tisztított tápanyagokból áll 

és melyről később még szólni fogunk. Ezekkel a tápkeverékek-

kel táplálva az állatok egy következő hó leforgása után igen jól 

kifejlett angolkórt mutatnak. Most aztán hozzákevertük a D-

vitamin mentes ételhez azt a besugárzott anyagot, melynek 

rachitis ellenes hatását vizsgálni akartuk. Egyidejűleg control-

állatok táplálékába ogyanolyan mennyiségű be nem sugárzott 

anyagot kevertünk. Bizonyos idő leforgása után leöltük az 

állatokat és az u. n, vonalas próba segítségével — melyet 



MC. C0LLUM—S1MM0NDS—SHIPLEY-PARK 33) ajánlott rachitis elle-

nes hatás megítélésére (magyar leírását lásd B0SSÁNY1NÁL 15) 

ellenőriztük a csontosodás, illetve mészlerakódás hiányát vagy 

megindulását és ezzel az angolkór fennállását, illetve tovább-

fejlődését vagy gyógyulását. A kísérlet alatt figyelemmel kisér-

tük az állatok növekedését, illetve sulyváltozását, Valamint az 

elfogyasztott étel mennyiségét. 

Hogy ilyen eljárás D-vitaminhatás és D-vitaminszerü fény-

hatás vizsgálatára alkalmas azt SCH1PLEY—PAK—ME COLLUM— 

S1MM0NDS—H. T. PARSONS és SHIPLEY—PARK—G. F. POWERS-MC. 

COLLUM—S1MM0NDS 35) azon kísérletei bizonyítják, melyek kimu-

tatták, hogy a kísérleti patkányrachitis épenugy befolyásolható 

csukamájolajjal, illetve D-vitaminnal és ibolyántúli sugarakkal, 

mint a gyermeki angolkór. 

Eredményeink rövid összefoglalása ez 

A kísérlet 
száma 

A d i ae ta A v izsgá l t Ennek 
mennyisege 

s z a m a : a n y a g : o/0-ban 

A besugár-
zás ideje: 

Adagolás 
ideje 

napokban: 

Vonalas 
próba : 

1 3143 fert. reduct 2 10' 7 és 14 — 

2 M 4 óra 7 és 14 — 

3 
öt C-t tartalmazó r 

tiszta zsir 
10' 7 és 14 — 

4 5 2 óra 7 és 14 — 

5 3143 — 10' 7 t t t 

6 4026 búza csíra 5 20' 7 t 

7 > „ 
,, „ 10 t t 

8 sókeverék 5 8 „ 7 és 10 — 

9 
casein, gelatin 

buzafehérje 
30 » 

7 és 10 — 

10 
agar-agar 
dextrin 

54*2 n 7 t 

11 10 t t t 
12 vaj zsir 5 „ 7 t 
13 „ ,, 10 t ( t ) 
14 lenolaj w „ 7 t -
15 yy ,, 10 t 
16 oliva olaj yy „ 7 t 
17 „ ,, 10 t 
18 lenolaj „ 3 óra 7 és 10 t t 
19 „ oliva olaj „ n 7 t 



kísérlet A diaeta A vizsgált Ennek A besugár-
zás ideje: 

Adagolás Vonalas 
száma száma : anyag: mennyisége 

n/o-ban: 

A besugár-
zás ideje: ideje 

napokban p r ó b a : 

20 4026 oliva olaj 5 3 óra 10 t 
21 „ liszt 1., 20' 5 t t 
22 „. ,, 99 7 t 
23 „ „ „ 10 t t t 
24 „ agar-agar 2 7 t 
25 „ ,, 99 10 t -
26 „ dextrin 522 3 t 
27 „ ,, 7 és 10 t t t 
28 „ liszt 2., 5 7 

JL 

1 
29 „ „ ,, 10 t t t 
30 „ liszt 3., „ 7 t t t 
31 „ „ ,, 10 t t 
32 „ liszt 4., 7 

JL. | 

33 „ „ 10 t 
34 „ 4026 — 10 t 
35 3143 3143 — 7 t 
36 „ „ — 10 t t 
37 „ liszt 5., 5 7 t t 
38 „ cholesterol 020 7 t 
39 „ „ 10 t t 
40 „ liszt 6., 5 7 t 
41 „ „ ,, 10 t (t) 
42 ,, nádcukor 2 7 
43 

» » » 10 t (t) 

3) Besugárzás után vizzel kétszersültté sütve, majd porrá törve. 1) Be-
sugárzás után 5 percig vizben főzve. 2) Nyers. 4) Besugárzás után 30'-ig 

főzve. 5) 10 nap előtt besugározva és megsütve, azóta fehér papirosba cso-

magolva asztalfiókban. 6) Nyers. 

Az anyagok quarclámpával besugárzása lehetőleg vékony 

rétegbe kiteritve, körülbelül 70 cm. távolságról történt. Egy-egy 

kísérlethez szükséges egész mennyiséget a kísérlet megkezdé-

sekor egyszerre sugároztuk be, kivéve a 38-as számú kísérletet. 

Ugyanennél a kisérletnél a vér phosphortartalmát is ellenőriz-

tük, mely a 7 nap leforgása alatt az ilyen diaetán (3143. sz.) 

tartott állatoknál fennálló 172—272 míg % értékről 3'8 mlgra 

emelkedett. 

Egy -egy kísérlethez 3—3 állatot használtunk és ugyan-

annyi kontrol állatot, melyek ételébe, amint mondottuk a vizs-
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gált anyagot kezeletlenül kevertük bele. A 7. és 14. a 27. és 30. 

számú kísérlet a 4026. számú tisztított anyagokból álló táp-

keverék egyes alkotórészeinek vizsgálata. Ezekben a kísérle-

tekben a °/o mennyiség ez anyagnak nem a tápkeverékhez 

hozzáadott, hanem a már benne foglalt mennyiségét jelöli. 

Amint látható a tápkeverék alkotórészei közül aktiválhatok a 

fehérjék és sók. 

Az 1. és 2. sz. kísérlet (fen. ved.) elvégzésére az a meg-

figyelés indított 36) bennünket, hogy ibolyántúli sugarakkal be-

sugárzott vas nem rosdásodik olyan hamar mint a be nem 

sugárzott és azt a benyomást teszi mintha vékony olajréteggel 

volna bevonva. Ennél a kísérletünknél azt az érdekes meg-

figyelést tettük, hogy a különben nem kifejezett anaemiát mu-

tató angolkóros állataink, minden bizonnyal a tul nagy adag 

vas hatásától kifejezetten anaemiásokká lettek és angolkórjuk 

is súlyosbodott. A 41. és 42. számú kísérletnél használt cho-

lesterolt besugárzás előtt alkohol és aether oldatból történt 

többszöri átkristályositással törekedtünk tisztává tenni. Az a 

többször ismétlődő tény, hogy némely anyag hatására 7 nap 

alatt kifejezettebb gyógyulást láttunk, mint ugyanattól az anyag-

tól (de természetessen más állatnál) 10 nap alatt az egyes 

állatokként különböző, sajátos egyedi reagáló képességben 

találja magyarázatát. 

Ami állataink növekedésére, illetve súlygyarapodására ki-

fejtett hatást illeti, csak olyan állatoknál láttunk jobb növeke-

dést, melyeknél az angolkórt gyógyító hatás is kifejezett volt. 

Ellenben igen sokszor láttunk pozitív antirachitises hatást nö-

vesztő hatás nélkül, sőt előfordult, hogy a kontrol állatok jobb 

súlygyarapodást mutattak, de "természetesen a csontfolyamat 

gyógyulása nélkül. Feltűnő volt, hogy 5, sz. kísérletünkben lO'-nyi 

besugárzástól a 3143. sz. tápkeverék igen kifejezett növesztő és 

angolkórellenes hatást nyert, míg a 38. és 39. sz. kísérletben 

ugyanez a táplálék 20' besugározva csupán antirachitises ha-

tást mutatott növesztő hatás nélkül, sőt ennél a kísérletnél is 

jobban nőttek a kontroll állatok. 

Ilyen kevés számú megfigyelés alapján természetesen jo-

gosulatlan volna annak feltételezése, hogy a lO'-el hosszabb 

ideig tartó besugárzás egyszersmind valami károsító hatást is 

fejtett ki a tápanyagra, mely az állatok rosszabb növekedésé-



ben jutott kifejezésre. Ez a lehetőség azonban mindenesetre 

fennáll. 

Ebben az évszakban (ősz) florid gyermeki rachitisra gya-

korolt hatás vizsgálatára még nem sok alkalmunk volt. Egyet-

len eddig kezelt súlyos angolkóros betegünk besugárzott táp-

liszt hatására 2 hét alatt a folyamat kifejezett gyógyulását mu-

tatta (Röntgen ellenőrzés). 

STEENBOCK és HESS által felismert uj tényt kísérleteink tel-

jes mértékben igazolták. D-vitamint nem tartalmazó anyagok-

ban ibolyántúli sugarak útján olyan változás hozható létre, 

mely azokat D-vitaminszerü hatás, vagy ami ezzel egyenér-

tékű, ibolyántúli-sugárhatás kifejtésére képesiti. 

Hogy ez a tudományos szempontból oly rendkívül érde-

kes tény milyen gyakorlati hasznot hoz majd az angolkór gyó-

gyítása illetve megelőzése terén, azt még nem lehet megítélni. 

Magának a folyamatnak megértésétől még nagyon távol va-

gyunk, hiszen az szorosan összefügg a vitaminek ismeretének 

kérdésével, melyről még csupán biologiai ismereteink vannak 

eddig. Az eljárás maga is még sok fázisában egyáltalában 

nem tisztázott, igy pl. a besugárzás optimális idejét illetőleg 

sem, mely valószínűleg anyagonként más és más. Számtalan 

kérdés torlódik még előtérbe, melynek megoldása uj próbálko-

zásokat és munkát kiván. Kisérleteink tovább folynak és re-

méljük, hogy idővel ismét néhány szerény adat birtokában 

leszünk. 
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A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem gyermek-

gyógyászati klinikájáról. 

Igazgató: Hainiss Elemér dr. egyet. ny. r. tanár. 

A nem fajlagos ingerkezelés és a vegetatív 
idegrendszer. 

Irta : Lukács József dr. klinikai tanársegéd. 

Az élő szervezeteknek legfőbb jellemvonása az alkalmaz-

kodás. Az organizmusokat éppen az avatja élővé, szemben a 

szintén funkciót végző holt gépekkel, hogy életfunkciójuk min-

den legkisebb részlete is minden pillanatban védekező és 

célszerű módon alkalmazkodik a környezet változásaihoz. Me-

rész hasonlattal olyan legtökéletesebb automatának képzelhet-

nénk el a szervezetet, melynek harmóniáját eddig csak részben 

ismert, sokszor csak sejtett regulatorok és compensatorok bizto-

sítják. A szövettan és a biochemia együttes érdeme, hogy e 

tökéletes autonómia végrehajtó szerveit a vegetatív idegrend-

szerben és a physiologiás nedvek chemiai faktoraiban felismerte 

s az élet fogalmának a megsejtését lehetővé tette. Ma sympat-

hicustónusról és vagustónusról beszélünk és tudjuk, hogy a 

normálisan működő szervezet alapfeltétele a vegetatív harmónia. 

De ismerjük azt az állapotot is, midőn a harmónia felbomlik, 

s az egyensúly eltolódik vagy a vagus, vagy a sympathicus 

túlsúlya felé és ezeknek az állapotoknak nem csak a chemiz-

musa, hanem a klinikai következményei is tisztán állanak 

előttünk. Jogosan gondoljuk azt, hogy legalább is az állandó, 

konstitutionalisnak mondható ilyen tónuseltolódásokat a belső-

secretios rendszernek egyensúly elváltozása okozza. Hogy en-

nek az egyensúlynak hormontherapiával történő visszaállítása 

egyenlőre csak részleges sikerrel járhatott, annak az oka nem-

csak az, hogy a kompensatióra mindig beállított szervezet az 

uj helyzetnek megfelelő belsősecretios egyensúlyt teremtette 

meg s igy a hormonális beavatkozás már az uj egyensúlyt 

találva, az eredetileg neki szánt szereptől eltérő hatásra veze-

tett, hanem nem kisebb oka a hormonok hatásának ugyan-

csak kompensatios alapon nyugvó kettős fázisú mivolta is. 



A proteintesttherapia vizsgálói hamar észrevették azt, hogy 

a nem fajlagos ingerkezelés a vegetatív idegrendszer tónusát is 

mélyrehatóan megváltoztatja. Kezdetben megelégedtek a homá-

lyos jelentésű „vegetatív áthangolás" tényének a megállapítá-

s áva l . FREUND, GOTTLIEB, DRESEL, UHLMANN és e m b e r e k e n vég-

zett vizsgálataival főleg ENGEL (Szeged) mutatták ki, hogy ez 

a bizonytalan megjelölés tulajdonképpen a sympathicus tónus-

nak a nem specificus ingerkezelésre bekövetkező fokozódását 

jelenti. Ma a hormonok kétfázisú hatásának és a paradox ad-

renalin reakció lényegének megismerése után ezt a felfogásu-

kat már PRIBRAM és VOLLMER eltérő adataival is öszhangba 

tudjuk hozni. A gyakorlat különben nemcsak az ulcus ventri-

culi nem fajlagos ingertherapiájának sikerével bizonyítja ezt, 

hanem azzal is, hogy TÖRÖK tapasztalata szerint jól befolyá-

solja az ingerkezelés a csecsemőkori pylorusspasmust is, mely-

nek pedig ugyancsak vagotónia áll a hátterében. 

GOLANT-RATNER és I. RATNER mutatták ki azt, hogy a neu-

romuscularis idegrendszer galvános ingerlékenysége a sympat-

hicus tónustól függ. Azt találták, hogy adrenalin subcután be-

fecskendezése után az érzékenység az egyes rángásokra vo-

natkozóan csökken, mig a galvános tetanust illetően emelke-

dik. Physostigmin után, mely tudvalevően erélyes parasympat-

hicus izgató, éppen ellenkező a galvános ingerlékenység vál-

tozása: az egyes rángások gyengébb áramra következnek be, 

a tetanus erősebbre. Kísérleteiket igazolták olyan betegeken 

(otosclerosis), kiknek egyoldalon relatíve fokozott sympathicus-

tónusok volt. A viszonylag symphathicushypertoniás oldalon csök-

kent galvános ingerlékenységet találtak. Észleletük helyességét 

később idegklinikájuk anyagán'bőven látták bizonyítva. A vil-

lanyos ingerlékenység változását együtt vizsgálták a vegetatív 

idegrendszer pharmacológiai érzékenységének a megváltozásá-

val és arra a végeredményre jutottak, hogy a villamos inger-

lékenység megváltozása gyakorlatilag jól felhasználható a ve-

getatív idegrendszer tónusának mérésére. 

A galvános ingerlékenység változását a nem fajlagos re-

akció alatt még nem vizsgálták. Mi a külömböző indicatiókból 

szükségessé vált parenteralis fehérjeinjekciók után rendszeresen 

vizsgáltuk a villanyos ingerlékenységet. Legnagyobb anyagunk 

a csecsemőkből került ki. A bevitt anyag tej, aktoprotin, om-

nadin és anyavér volt. 
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Általában azt láttuk, hogy a nem fajlagos ingert követő 

neuromuscularis reakció kétfázisú: Röviddel az injectio után a 

direkt galvános ingerlékenység fokozódik. Ez a fokozódás csak 

rövid tartamú; az eltérés 0'4—0'8 milliampert tesz ki; nem-

ritkán el is marad. Körülbelül egy negyedórával az injekció után 

az ingerlékenység csökken. A csökkenés fokozatosan kifejezet-

tebbé válik, erős reakciónál 2 0—3 0 milliampernyi, úgy a ka-

tód, mint az anód zárási rángásnál. A hatás időtartalma az 

inger erősségétől függ. Tejnél még 8—10 óra múlva is kimu-

tatható; anyatejnél 3—4 óra alatt normálisra száll le. Hatás erős-

ség szempontjából legerősebb a tej, leggyengébb az anyavér. 

Kétségkívül nem egyforma a reakció lefolyása minden 

csecsemőnél. Legalább is olyan szerepe van a reakció erős-

sége szempontjából a vizsgált egyén pillanatnyi dispositiójának, 

mint az adagolt szer milyenségének és mennyiségének. Minél 

több vizsgálatot végeztünk el, annál inkább meg kellett győ-

ződnünk erről. A fent jelzett tipus a normális ingerlékenységi 

alapértékekkel biró csecsemőkre jellemző. Ezeknél a lefolyás 

qualitásbeli külömbözősége mellett a kritériumként megkivá-
i , Tetanus küszöbérték / T \ , , . , ... , 

nando zárási rángás küszöbérték vz f ) hanyadosnak a csokkenese min-

dig kifejezetten megvolt. 

Tetaniás alapértéket mutató csecsemőknél paradox reakció 

lép fel. Fajidegen fehérje befecskendezésre a galvános ingerié-

kenység még jobban fokozódik a hányados pedig természet 

szerűen emelkedik. 

Nehéz volna a tetaniások paradox reakcióját megmagya-

rázni akkor, amikor tulajdonképpen a vegetatív idegrendszer 

tónusa és a galvános ingerlékenység közötti kétségtelen össze-

függést sem tudjuk pontosan értelmezni. RATNER-ék maguk azt 

hiszik, hogy a vegetatív tónusban beálló minden változás az 

izmok chemiai állapotát változtatja meg s ez az állapotválto-

zás vonja maga után az ingerlékenység megváltozását. DRESEL 

magyarázata a myoneuralis vagy neurocellularis junktiokról 

csaknem ugyanezt mondja. 

Annyi kétségtelen, hogy kézenfekvő összehasonlítás kínál-

kozik a paradox tetaniás galvános ingerlékenységi reakció és 

a paradox vagy negatív adrenalinérzékenységi reakció között. 

SZONDI hangsúlyozta, hogy az adrenalinérzékenységi reakció 

lefolyásába mennyire beleszólnak a belső faktorok, a reagáló 

szervek sejtjeinek állapotváltozásai, s általában a myoneuralis 
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junktio. DUZÁR mutatta ki, hogy tetaniánál az adrenalin érzé-

kenység paradox, az adrenalin vércukor görbe lefutása fordí-

tott. Tételét nemcsak a csecsemőkori genuin, de a hyperventi-

lacios tetaniára is bebizonyította. Vizsgálataink azt mutatják, 

hogy a galvanos ingerlékenység tetaniánál úgy viselkedik, mint 

az adrenalin érzékenység. 

Eredményeinkből tehát az tűnik ki, hogy a nem fajlagos 

ingerkezelés kapcsán a neuromuscularis apparatus galvanos in-

gerlékenysége csökken; 

hogy tetaniások fehérjebefecskendezés után épp úgy para-

dox reakciót mutatnak, mint adrenalin befecskendezés után 

paradox vércukorreakciót. 

Mindezek alapján új oldalról látjuk bizonyítottnak azt, 

hogy a nem specificus ingerreakcio a szervezetet sympathico-

toniás irányba hangolja át. 
* 

De vájjon megtaláljuk-e a nem fajlagos ingerreakció alatt 

a szervezet részéről a többi elváltozásokat is, melyek a fokozott 

sympathikustonust kisérni szokták? Ismeretes, hogy UHLMANN 

megkísérelte ezeket összeállítani és ezek alapján mondotta ki, 

hogy a nemspecifikus reakció analóg azzal az állapottal, me-

lyet a sympatikus pharmakologiai ingerlése után figyelhetünk 

meg. Hogy a nemspecifikus reakció nem minden tünetét tudta 

levezetni a sympathikus fokozott ingerlékenységéből, annak 

nagyrészt ő maga is oka, amennyiben nem járt el elég alapos-

sággal, főleg a humorális elváltozások összeállításánál. Dehát 

nem célom e helyütt perbe szállnom vele, inkább pótolni igyek-

szem hiányait. 

Ha egymásmellé sorakoztatjuk mindazon elváltozásokat, 

melyek a nemspecifikus ingerreakció kapcsán a szervezetben 

lejátszódnak, a következő képet kapjuk: 

Röviddel az injekció után hidegérzésről panaszkodik a 

beteg, melyet lassankint rázóhídeg vált fel. A rázóhideg befe-

jezte után rendszerint emelkedni kezd a beteg hőmérséklete; 

az emelkedés tetőpontját 2—10 óra múlva éri el s kiindulási 

értékére cca. 24 óra múlva esik vissza, A pulsus minden vizs-

gáló szerint arányosan változik a temperaturával. A vérnyomás 

MÜLLER vizsgálata szerint kezdetben kevéssé csökken, azután 

emelkedik. A lenkocytaszám miden vizsgáló szerint kezdetben 

kevéssé csökken, majd erősen emelkedik, és pedig SCULLY sze-



rint úgy, hogy a kezdeti csökkenést relativ lymphocytosis, az 

emelkedést absolut neutrophilia uralja. A lenkocytosis szakában 

R. SCHMIDT az eosinophilek csökkenését találta. 

VORSCHÜTZ vizsgálta proteinbefecskendezések után a throm-

bocytaszámot s vérlemezkegörbéi a lenkocytagörbékhez hason-

lóak : röviddel az injekció után enyhe thrombopoenia, körül-

belül 2 órával utána már kifejezett thrombocytosis lép fel. Az 

angol utánvizsgálók eredményei ezzel a megfigyeléssel össz-

hangban vannak. 

A vércukorra vonatkozó adatok nem teljesen egybehang-

zóak. Egyesek vércukoremelkedést, mások csökkenést figyeltek 

meg a proteinbefecskendezések után. STERN és WOZAK azt lát-

ták, hogy a tejbefecskendezésre emelkedik, kis menyiségü szé-

rumra esik a vércukorgörbe. Az eltérő véleményekre való te-

kintettel jónak láttuk utánnanézni ennek a kérdésnek. Vizsgá-

latainkból egyrészt az derült ki, hogy a vizsgált egyén dispo-

náltsága szerint változó a görbe, másrészt az, hogy tej és a 

vele egyenrangúnak tekinthető egyéb nem fajlagos ingerthe-

rápiai szerek befecskendezése után, általában kezdeti csökke-

nés után emelkedik. A serumhatás tényleg nem vehető azo-

nosnak a nem fajlagos szerek hatásával. Világosan láttuk azt 

is, hogy az emelkedés az injekció utáni 2—3 órában éri el 

tetőfokát s ekkor — tehát a láz fellépése idején — leesik. Is-

merve azt, hogy alkalosis vércukorcsökkenésre vezet, semmi 

kétség sem fér ahhoz, hogy ezt a vércukoresést a láz kap-

csán meginduló alkalosis okozza. JENDRASSIK LÓRÁND csak nem-

régiben mutatta ki ugyanezt a mesterségesen előidézett lázra 

vonatkozóan. Tehát a vércukorgörbének ez a gyors lefutása — 

melyben az egyes phásisok könnyen kikerülhetik az észlelést, 

ugyancsak hozzájárulhatott ilyen ellentmondó vélemények ki-

alakulásához. 

Sokan vizsgálták az anyagcsere irányát is nem specifikus 

reakció után. Általában lényegesen csökkent savkiválasztást ész-

leltek a vizeletben az injekció után. Minthogy pedig a csök-

kent savkiválasztást a csökkent intermediär savképzés okozza, 

és minthogy az intermediär oxydációs folyamatok végtermékei 

alkalikus jellegűek, ebből a csökkent savkiválasztásból az inter-

mediär anyagcsere fokozódására következtethetünk. Es tényleg, 

ezt a néha több napig tartó alkalosist ma már a nemspecifikus 

ingerreakció obligát tünetének tartjuk. 
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Azok a vizsgálatok, melyek ezt az eredményt szolgáltat-

ták, egyes, egész napokon át gyűjtött vizeletrészekre vonatkoz-

tak. Mi vizsgálatainknál úgy jártunk el, hogy az injekció után 

lehetőleg minden órában fogtunk fel vizeletet és abban meg-

határoztuk a savtartalmat MICHAELIS—WALPOOL módszerével. 

Eredményeink azt mutatják, hogy közvetlenül az injekció után 

egy kifejezett, de rövid ideig tartó alkalosis lép fel — mely egy 

valamivel hosszabban tartó acidosisba megy át s a láz fellép-

tével egyidejűleg ismét a most már hosszantartó, kifejezett al-

kalosis veszi kezdetéi. 

A nemspecifikus reakció többi tünetét, melynek vonatko-

zása a vegetativ idegrendszerhez még nem teljesen tisztázott, 

most nem említem meg. 
* 

Tegyük most vizsgálat tárgyává, hogy milyen viszonyban 

vannak ezek a felsorolt tünetek a vegetativ idegrendszerrel. 

ISENSCHM1EDT és KREHL vizsgálatai óta tudjuk, hogy a hő-

szabályozás központja a hypothalamusban van. Ez a központ 

két r é s zbő l á l l , a m i n t az t LIEBERMEISTER, HARNACK és MAYER ki-

mutatták. és pedig a thermogenetikus vagy tulajdonképpeni 

hőképző centrumból és a thermolytikus vagy hőcsökkentő cent-

rumból. Azt is tudjuk, hogy a sympathikust izgatónak ismert 

anyagok (adrenalin, B-tetrahydronaphtilamin, cocáin) a ther-

mogenetikus központot, m i g avagus izgatóknak tartott pilocarpin, 

digitalin, veratrin a thermolytikus központot hozzák izgalomba. 

Miután továbbá azt is látjuk, hogy a sympatikus izgalma va-

sokonstriktióhoz, a pilomotorok izgalmához tehát olyan folya-

matokhoz vezet, melyek egyrészt a hőleadást csökkentik, más-

részt olyan folyamatokkal is jár, melyek fokozott hőképzést 

eredményeznek; mig ezzel szemben a Parasympathikus izgalma 

a vasodilatatorok működése s a fokozott verejtékképzés utján 

egyrészt fokozott hőleadással, másrészt csökkent hőképzéssel 

is jár, ezért a thermogenetikus központot sympathikus jelle-

gűnek, a thermolytikus központot Parasympathikus jellegűnek 

kell tartanunk. Ennek megfelőleg a hősülyedés vagus izgalmi, 

a hőemelkedés sympathikus izgalmi állapotnak felel meg. 

A pulsusszám és a vegetativ innerváció tárgyalásába alig 

kell mélyebben bocsájtkoznunk, hiszen az, hogy a vagus izga-

lom pulsuslassubbodásra, sympathikus izgalom pulsusszaporu-

latra vezet, a gyakorlatban is ál landóan alkalmazásra kerülő 

26 
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tény. Ugyanez áll a vérnyomásra vonatkozóan is és a sym-

pathikusizgatókat mindnyájan vérnyomás emelő mérgeknek, a 

vagus izgatókat — melyek közül a pilocarpinnal főleg KAHLER 

foglalkozott — vérnyomáscsökkentő mérgeknek ismerjük. Ter-

mészetes azonban, hogy éppen a vérnyomást, melynek kiala-

kulására annyi tényező hat, tisztán a vegetatív idegrendszer 

tónusából levezetni csak csökevényesen lehet s amikor azt 

mondjuk, hogy a bradycardia vagustúlsúlynak. a tachycardia 

sympatikustúlsúlynak felel meg, jól tudjuk, hogy csak nagyon 

általános érvényességű szabályt látunk magunk előtt. De hi-

szen erre a kérdésre már részletesen megfelelt az adrenalin-

érzékenységi próba szinte áttekinthetetlen irodalma. 

Néhány évvel ezelőtt E. F. MÜLLER arról számolt be, hogy 

különböző fehérjeoldatok, de indifferens sóoldatok intracutan 

befecskendezése után is erős leukocytazuhanást figyelt meg, 

melyet parasymphatikus izgalommal magyarázott. Müller ész-

leletét sokan utánavizsgálták és helyesnek találták. Amikor 

VOLLMER és SCHUTZNAK sikerült kupirozni a leukocytazuhanást 

azzal, hogy az intracutan befecskendezéshez sympathikust iz-

gató ionokat (Ca, H' stb) alkalmazott, akkor bizonyítottá lett az, 

hogy a leukocytasülyedést csakugyan a parasympathikus izga-

lom okozza. Ez különben nemrégen az insulinkutatások kap-

csán is igazolást nyert, amikor kiderült az, hogy az insulin 

intracutan applikálva sokkal erélyesebb vagustonusfokozó ha-

tást fejt ki, mint subkután alkalmazás után s hogy ez az eré-

lyesebb vagustonusfokozás éppen az intracutan alkalmazási 

mód vagustonusfokozó hatásában leli magyarázatát. A Widal-

féle haemoklasiás krízissel foglalkozó vizsgálatok ugyanilyen 

eredménnyel végződtek és GLASER felfogása, ki a leukopoeniát 

vagusizgalommal, a leukocytosist sympatikus izgalommal ma-

gyarázza, több oldalról megerősítést nyert. A qualitativ vérké-

pet illetőleg már ADLER ÉS BLUMENBERG-nek is feltűnt az, hogy 

fehérjeinjekciók után ugyanolyan vérképet kaptak, mint adre-

nalinbefecskendezés után: Kezdetben a neutrophil leukocyták 

csökkennek, majd gyorsan megszaporodnak; az eosinophil sej-

tek száma közvetlenül az injekció után megnövekszik, később 

megfogy. 

A trombocytaszám és a vegetatív idegrendszer tónusa kö-

zötti összefüggést is sokan keresték. E vizsgálatok közül leg-

fontosabb DÖLKEN és MARCHAND megállapítása, akiknek kisérle-



tében adrenalin és hypophisis kivonatok adagolása után throm-

bocytosis lépett fel. 

BLUM már 1901-ben észrevette azt, hogy mellékvesekivo-

nattal kezelt állataiknál cukorvizelés lépett fel. Azóta sok munka 

derítette fel ezt a kérdést s ma már megtanultuk az adrenalint 

úgy ismerni, mint erélyes sympathikustonusfokozó és hypergly-

kaemiát okozó mérget. Az insulin felfedezése kibővítette isme-

reteinket és e szer megismerése úgy állította elénk az insulint, 

mint az adrenalin antagonistáját, vagyis sympathikus hypotoniát 

(vagotoniát) okozó és vércukorsülyesztő hormont. Más sympat-

hikotrop és parasympathikotrop gyógyszerekkel végzett vizsgá-

latok méginkább megerősítették azt az összefüggést, amely a 

vegetativ idegrendszer tónusa és a vércukortükör magassága 

között fennáll és pedig olyan értelemben, hogy minden sym-

pathicotoniás inzultus vércukoremelkedést és parasympathiko-

toniás inzultus vércukorsülyedést von maga után. 

Ezekkel a változásokkal azonban a szervezet sav-bázis 

háztartásában mélyreható elváltozások vannak összekapcsolva. 

Minden adrenalininjekció után és általában minden olyan be-

avatkozás után, melynél sympathikusizgalomról, végeredmény-

ben tehát a májsejtek sympathikus idegvégződéseinek izgalmá-

ról van szó, jelentős acidosis lép fel, mely a vércukorgörbével 

párhuzamosan halad. Ugyanilyen viszonyokat találunk — ter-

mészetesen az ellenkező irányban — insulin után is. Ma már 

egészen tisztán áll előttünk az a szoros összefüggés, amely a 

sav-bázis háztartás és a szénhydrátanyagcsere között fennáll 

és pedig olyan értelemben, hogy acidosis glykogén bontáshoz 

és vércukoremelkedéshez és alkalosis glykogén synthesishez és 

vércukorcsökkenéshez vezet, tekintet nélkül arra, hogy anyag-

csere irányát az anyagcsere intermediär termékei okozták-e, 

vagy kívülről a szervezetbe juttatott anyagok. Összefoglalólag 

tehát azt mondhatjuk, hogy a sympathikus izgalma acidosist 

és vércukoremelkedést és a sympathikus tonus ellanyhulása 

(vagy a vagustonus emelkedése) alkalosist és vércukorsülyedést 

okoz. Itt is hangsúlyoznunk kell azonban azt, hogy úgy az aci-

dosis és a vércukoremelkedés, mint az alkalosis és a vércukor-

csökkenés csak a tonusváltozások első phásisára vonatkozik 

és egy bizonyos tonusmagasság elérése után — amely tónus-

magasságot egyrészt az inger erőssége, másrészt a reagáló 

szervezet szab meg — éppen az ellenkező viszonyok állanak be. 
* 

26* 



404 

Ha most a vegetativ idegrendszerről elmondottakat a nem 

fajlagos ingertherápia egyes tüneteivel kívánjuk egybevetni, ak-

kor a következőket lát juk: Az injekciót közvetlenül követő át-

meneti hőmérsékcsökkenés, a pulsus lassabbodás és az alacso-

nyabbra szállított vérnyomás, a vércukorsülyedés, az alkalosis 

és a neuromuscularis apparatus fokozott ingerlékenysége egy 

általános parasymphatikus izgalomnak felel meg, mig az ezt kö-

vető nagyobb, hoszabb, az egész reakciót uraló második phá-

sis a lázzal, tachycardiával, vérnyomás fokozódással, leukocy-

tosissal, thrombocytosissal, a vércukorszaporulattal, az acidosis-

sal, a neuromuscularis apparatus leszállított galvános ingerlé-

kenységével a sympathikus rendszer izgalmának felel meg. 

Különösebb megvilágítást érdemel a láz szerepe a nem 

fajlagos ingerreakcióban. Hiszen ismeretes, hogy a láz és a 

vegetativ idegrendszer közötti viszony megítélésében mennyi 

félreértés uralkodik. Egyesek tisztán sympathikotoniás állapot-

nak tartják, mások kétségbevonják ezt, mert azt mondják hogy 

alkalosis sympathikus tónus fokozódásnak nem felel meg. Ha 

a lázat ebből a szempontból elemezni akarjuk, akkor a folya-

mat a következőképpen áll előttünk: A szervezetet a legkülön-

bözőbb sympathikust izgató anyaggal kezelve — és ide tartoz-

nak TOENNISSEN összeállítása szerint az ismert gyógyszereken 

kivül a bakteriumtoxinok, az anaphylaxiát okozó mérgek és 

a testfehérjék bizonyos bomlástermékei — a symphatikus jel-

legű hőcentrum izgatása folytán lázat kap. A láz alatt a CO2 

kiválasztás és az oxygen felvétel megnövekedett az oxydatiós 

folyamatok fokozódnak, végeredményképpen tehát az anyag-

csere iránya alkalotikussá válik. Tudjuk azonban azt, hogy al-

kolosis a Parasympathikus rendszerre izgalmat jelent. Úgy lát-

szik, itt ismét a szervezet csodálatos autoregulatorikus tevé-

kenységének egy finom mechanizmusával állunk szemben : a 

szervezet a sympathikus hypertonia extrém foka ellen anyag-

cseréje meggyorsításával és a lázzal védekezik, épp úgy, mint 

a vagustúlsúly túlságos mérete ellen a görcsökkel, mely a tej-

savtermelés által acidosist és igy a symphathikus izgalmát 

okozza. Ez a meggondolás mindenesetre szükségessé teszi azt, 

hogy a régi lázproblémát ismét szőnyegre hozzuk és ilyen ala-

pon is igyekezzünk megközelíteni azt a kérdést, hogy szük-

ség van-e a lázra és adott esetekben hogyan viselkedjünk vele 

szemben a betegágynál ? 
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Egy másik megállapításunk, melyet eddigi ismereteinkhez 

viszonyítva újnak kell mondanunk, a sympathikotoniás phásist 

bevezető vagotoniás szakasz melynek tüneteit minden vizsgáló 

észlelte ugyan, de pontos körvonalazására rendszeres vizsgá-

latok még nem történtek. 

Mire vezethető ez a kis átmeneti, ellenkező irányú phá-

sis vissza? Mi ebben feltétlenül a szervezet védekező törek-

vésének megnyilvánulását látjuk melyet az egyensúlyát zavaró 

inzultus elhárítására mozgósít. Minden vizsgáló, aki bármilyen 

téren is foglalkozik experimentális vizsgálatokkal, találkozik ez-

zel a negatív, átmeneti phásissal, mely a szervezet reakcióját, 

akármilyen ingerlés után is megelőzi. Ha szervezetet valami-

lyen inger éri, akkor tényleg tartalékerejének minden részletét 

mobilizálja, hogy az egyensúlyát megzavarni akaró káros be-

folyást leküzdje. Az inger csak akkor válik képessé eredeti ha-

tását kifejteni, ha ezeket a tartalékerőket már leküzdötte. Azt 

hisszük, hogy ezzel a negatív phásissal sok rejtélyesnek látszó 

folyamatot meg tudnánk magyarázni, nemcsak a nem fajlagos 

ingerkezelésnél olykor elénk bukkanó paradox reakciókat, ha-

nem talán más, specifikus ingerek után fellépő paradox folya-

matokat is, különösen akkor, ha nem tévesztjük el szem elől 

sohasem azt, hogy a sympathikus — parasympathikus egyen-

súlyi skálán minden szervezet egészen különböző, individuális 

magasságon állította be önmagát. 

* 

Hogy minden félreértésnek elejét vegyük, szükségesnek 

látjuk, hogy tisztázzuk azt a kérdést, hogy mit értünk mi sym-

pathikotonián és vagotonián? Semmiesetre sem hisszük azt, 

hogy ezek a fogalommegjelölések bizonyos anatomiailag meg-

határozott idegrostok izgalmát jelentik. Mai, a biochemia fel-

fedezéseivel kibővült és éppen ezért ingadozóbbá vált tudásunk 

szerint ez nagyon is merész állítás lenne. Általában, még azt 

a kérdést is nyitva kell tartanunk, hogy vájjon egyáltalában az 

idegek területén lejátszódó elváltozásokról van-e itt szó s nem 

inkább a végrehajtószervben, tehát a peripherián fekvő sejtben 

lejátszódó chémiai folyamatokról, mint azt ujabban SCHILF tartja. 

Mi a sympathikus izgalmi és vagus izgalmi állapotokon való-

ban csak állapotokat értünk és pedig olyan állapotokat, me-

lyek azonosak azokkal az állapotokkal, amelyekbe sympathi-

kotrop és vagotrop mérgekkel való kezelés után szokott jutni 



az organizmus s melyeknek a testen belül egészen pontosan 

körülirt chémiai és biologiai elváltozások felelnek meg. 
* 

Az összes eredményeinket a következőkben foglalhatjuk 

össze :*) 

1) Vizsgáltuk a neuromuscularis apparatus elektromos in-

gerlékenységének változását nem fajlagos ingerreakciók alatt. 

Azt találtuk, hogy a galvános ingerlékenység kezdeti átmeneti 

rövid fokozódás után hosszasan és erősen csökken. A nem 

fajlagos ingerreakciót tehát a neuromuscularis apparatus gal-

vános ingerlékenységének csökkenése jellemzi. Tetániás galvá-

nos ingerlékenységi alapértékkel (pozitív ERB tünettel) biró gyer-

mekeken fehérjebefecskendezés után paradox galvános ingerié-

kenységi reakciót találtunk, éppúgy mint adrenalin befecsken-

dezés után. Mindezekkel uj bizonyítékot szolgáltattunk arra, 

hogy a nem fajlagos ingerreakció a vegetativ idegrendszerre 

sympathikotoniás áthangolást jelent. 

2) Ügy a galvános ingerlékenység viselkedésének, mint a 

nemspecifikus reakció egyéb tényezőinek elemzéséből kimu-

tattuk azt, hogy ezt a sympathikotoniás túlsúlyt egy rövid (át-

meneti) vagotoniás szakasz vezeti be,' melyet a szervezet kom-

penzáló törekvésének megnyilvánulásaképpen fogunk fel. 

3) A szervezet sav-basis egyensúlyának az ingerreakcio 

kapcsán fellépő láz alatti vizsgálatából utalást találunk arra, 

hogy a láz a vegetativ idegrendszer egyensúlyozását célzó re-

gulációs folyamatnak is felfogható. 

*) Az összefoglaló irodalmat lásd Lukács: Proteinkörpertherapie und 

vegetatives Nervensystem, Wiener klin. Wochenschrift, 1926. 



A m. kir. Ferencz József Tudomány egy eiem gyermek-

gyógyászati klinikájáról. 

Igazgató: Hainiss Elemér dr. egyet. ny. r. tanár. 

A csecsemők hospitalismusáról. 

Irta: Imre Mihály dr. klinikai gyakornok. 

A csecsemőnevelő intézeteken, lelenc házakon belül be-

következett halálozások hajdani adatai szomorúan bizonyítják 

azt a tehetetlenséget, mely abban az időben a csecsemő-

gyógyászat terén uralkodott. Az erre vonatkozó irodalom sze-

rint némely helyen oly nagy volt a halálozás, hogy csecsemő-

felvétel szinte csecsemő halált jelentett. RITTER közli pl., hogy 

a hét éves háború aránylag nem csökkentette jobban Cseh-

ország lakosságát, mint csecsemőhalandóság tekintetében az a 

hét éves időköz, mely 1857—1864-ig tartott. Úgy látszik árva 

csecsemők főleg a mesterséges táplálás tökéletlensége és a fer-

tőzések, dajka csecsemők pedig a szabadon mozgó sorozatos 

fertőzések következtében mentek tönkre. 

Ez a megdöbbentő igazság természetesen az ilyen inté-

zetekkel szembeni absolut bizalmatlanságra vezetett, melyet 

egyszerre bizalomra váltani akkor sem sikerült, mikor a cse-

csemő gyógyászat haladásával az intézetektől való tartózkodás 

már nem a kellően megokolt bizalmatlanságból, de a köztu-

datba plántálódott előítéletekből és vádakból táplálkozott, mi-

kor tehát a csecsemőhalálozások az előbbiekhez viszonyitva 

lényegesen megcsökkentek. 

Ezt a visszás állapotot részben paralizálta a csecsemő-

gyógyászat további haladása, mely fokozatosan hozta felszínre 

azokat a tényezőket, melyek az intézetben hosszabb ideig tar-

tózkodó csecsemők fejlődését hátrányosan befolyásolják. Ezzel 

a hospitalismus fogalmát teremtve meg, már válogatta is az 

eszközöket, melyek a felismert ellenség lebirására alkalmasak. 

Azóta az a helyzet, hogy minden csecsemőnevelő, gondozó 

intézet a hospitalismus ellen küzd. 



A hospitalismus nehezen definiálható fogalom. Keretébe 

tartozik minden nem kielégítő fejlődés intézeti csecsemő ré-

széről, mely a csecsemővel való foglalkozás hiányára, a vál-

tozatlan szobalevegőhöz kötöttségre, a fertőződések gyakori-

ságára, a táplálási eredménytelenségek stb.-re vezethető vissza. 

PARROT a szellemi foglalkoztatás hiányát, PFAUNDLER lénye-

gében u. ezt tartja a hospitalismus főokának. Hogy ez a tényező 

is szerepet játszik egy csecsemő intézeten belüli hiányos fejlő-

désében, az semmi esetre sem tagadható, de talán mégis 

összehasonlíthatatlanul kevesebbet, szinte eltörpül: a fertőzé-

sek terjedésének lehetősége, a tökéletlen mesterséges táplálás 

és a női tej hiánya mellett, bár ma már a mesterséges táplá-

lásnak a női tejjel szembe állított tökéletlenségét sem sorolhat-

juk a hospitalismus komoly tényezői közé, mert helyesen ve-

zetett intézetben ennek jelentősége alig van. MARFAN az előb-

bin kivül súlyt helyez a mesterséges táplálás tökéletlenségére, 

Mayer három főtényezőnek, köztük az infectionak, Schloss-

mann pedig a vezetésnek, gondozásnak, de főleg az anyatej-

nek tulajdonit fontosságot. Nem is tagadható az általuk s a 

többi szerző által felhozott tényezők jelentősége, de ezek nem vo-

natkoztathatók minden rendű-rangú csecsemőintézetre. Erősitik 

a hospitalismust s componensei annak ám csak ott, ahol nem 

hiányoznak, de nem jöhetnek tekintetbe olyan intézetnél, ahol 

sohasem szerepeltek. Azt akarom ezzel kifejezni, hogy a hos-

pitalismus componensei szinte intézetenkint változnak. A lé-

nyegét adó összetevők az egyes intézetek vezetése, felszere-

lése, rendeltetése, anyagi viszonyai stb. szerint, tehát számban 

és mértékben változnak. Ami az egyik intézetnél essentialis, 

a másiknál csupán accidentalis, de itt, vagy amott, úgy az 

egyik, mint a másik, akár mindenik hiányozhatik, vagy fokozott 

mértékben szerepelhet is. Az előbbi esetben persze: az inté-

zeti csecsemő mindenben megfelel a megkívánt követelmé-

nyeknek s ilyenformán a hospitalismus nem érinti azt az in-

tézetet. 

A csecsemő nevelő és gondozó intézeteknek ezt a prob-

lémáját intézetünkkel kapcsolatban igyekeztem tanulmányozni. 

Előre kell bocsátanom, hogy intézetünk, mely egy magánház 

szükségszerű igénybevétele folytán lett gyermekklinika, a mo-

dern kórházhygene szempontjából néhány fontos követelmény-

nek híjával van. Megfigyelője, fertőző osztálya nincs, lappangó 
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fertőzések tehát a kórteremben manifestálódhatnak. Az egyes 

csecsemők izolálása, boxok és helyiségek hiánya miatt, csak 

körültekintéssel, olykor leleményességgel sikerül. Anyagiak hi-

ányából folyik, hogy szigorúan a csecsemőket illető kellékek 

szaporítása, pótlása, kiselejtezése s ezzel a hygenikus viszo-

nyok tökéletesebbé tétele, csak nagy nehézségek árán közelít-

hető meg. Pedig ezek mindegyikének hospitalismus-nevelő, 

csecsemőt fejlődésében visszavető, vagy visszatartó szerepe 

van. 

E kérdés tanulmányozására csupán a dajka csecsemők 

jöhettek tekintetbe, mivel táplálkozási zavarral, vagy egyéb ár-

talmakkal felvettek, bajuk lezajlása után távoztak. A dajka-

csecsemők 4—5—6 hónapig, vagy még tovább benn tartóz-

kodva, ilyen szempontból alkalmasaknak bizonyultak. 

Vizsgálatom alapjául az emiitettek régi, fejlődést registráló 

táblázata szolgált s a kérdés, melyre feleletet kívántam nyerni: 

Ilyen súlyos nehézségek mellett, mennyire sikerült a dajka-

csecsemőket az intézeti nevelés káros hatásaitól mentesíteni. 

FINKELSTEIN szerint normálisán fejlett az a csecsemő, ki 

az első fél évben születési súlyát megduplázza s a második 

fél évben még 3 kgr.-ot gyarapszik. Az első fél évben az át-

lagos havi súlygyarapodás 600, a másodikban 500 gr.-ra te-

hető. Ezekből az adatokból kiszámíthatom, hogy bizonyos 

korú csecsemőnek milyen értéket kell elérnie. A súly görbe 

viszont a csecsemő elért súlyát tükrözi vissza. E két érték vi-

szonyba állításával meg tudom állapítani, hogy a csecsemő egy 

bizonyos időben kielégítően fejlett-e? Ha a két érték egyenlő, 

a meglevő és a megkívánt súlymennyiségek viszonya adta há-

nyados: 1. Ha a meglevő súly nagyobb, mint a megkívánt, 

ez az érték, a fejlődési quotiens: 1 nél nagyobb tört, fordított 

esetben egynél kisebb tört. Előbbi a csecsemő jól fejlett volta, 

utóbbi annak hiányosan fejlett volta mellett szól. 

Ezeket szem előtt tartva örülök, hogy az e téren elért 

eredményt számottevőnek találhattam. A táblázatok száraz ada-

tai megbízhatóan documentálják a dajka csecsemők kifogásta-

lan fejlődését. Megkívánt értékeket ugyanis nemcsak azon cse-

csemőknek súly görbéje mutat, kiket parenteralis fertőzésektől 

a Box módszer hiánya s az intézet elhelyezésének említett 

célszerütlensége mellett is sikerült teljes mértékben megóvni, 

de azoké is, kiknél hosszas benntartózkodásuk alatt több, 



hosszabb-rövidebb ideig tartó, súlyosabb, vagy enyhébb Grip-

pés légút fertőzés játszódott le. 

Ha egy csecsemő 10 napos korában 3400 s 6 hónapos 

korában 6850 gr.-ot ér el, fejlődése kifogás alá nem eshetik 

intézeten kivül sem. Ha egy másik csecsemő 8 napos korá-

ban 3430 s ]h éves korára 7390 gr.-ig emelkedik, nem irható 

az intézeti befolyás rovására, hisz adott esetben 6860 gr.-al is 

beérnénk. Ha még egy és újra egy csecsemőt 3400, illetőleg 

2750 elfogadható alapsúllyal első esetben: 8 hónap múlva 8200, 

másodikban 4 hónap múlva 5200 gr.-osnak találunk, illethet-

jük-e az intézetet hospitalismus vádjával. Nem különösen ak-

kor nem, ha rámutatok, hogy ezek az adatok olyan dajkacse-

csemőkre vonatkoznak, kiket Grippés légút fertőzések legalább 

1—2 esetben alteráltak, sőt a legutóbbi adat olyan csecsemőre, 

ki egy havi klinikai tartózkodás után egészségesen távozott s 

két hét múlva súlyos entaralis ártalommal került vissza. A 

dajka-csecsemők nagy százaléka ezeket a fertőzéseket is el-

kerülte s fejlődési quotiensük legtöbb esetben 1 fölött, csak ki-

vételesen 1 alatt — állt. Hogy pertussisos csecsemők s lueses 

anyáknak csökkent resistentiával biró csecsemői fejlődés tekin-

tetében valamivel alatta maradtak a megkívánt értékeknek, arra 

a betegségek fejlődés — gátló természete adja meg a magya-

rázatot. Ilyen csecsemők intézeten kivül sem érnek el olyan 

súlygyarapodást, mely teljes megelégedést involválna. 

Ebből a nagy vonásokban adott eredményből, melyet a 

mortalitás elhanyagolhatóan kis mértékben érint, nem nehéz 

arra a megállapításra jutni, hogy intézetünk dajkacsecsemőihez 

nem kapcsolódott komolyan a hospitalismus egyetlen tényezője 

sem, vagy ha kapcsolódhatott volna, a következetes körülte-

kintés és jártasság vágta ennek útját. Utóbbi feltevésem erősiti 

az is, hogy a Box módszer hiánya dacára e csecsemőket nagy-

részt meg lehetett óvni olyan fertőzésektől, melyeket a szülőház 

jó hygenikus viszonyai mellett, szintén elkerülhettek volna. 

Az intézetünkben talált eredményből az a következtetés 

vonható le, hogy jól felszerelt, jól vezetett intézetekben a hos-

pitalismusnak hova-tovább kevés, vagy egyáltalán nem lesz 

talaja. Amióta az orvostudománynak sikerült a csecsemő 

szervezet rejtélyeit legalább részben megközelíteni, a csecse-

mőre károsan hatható okokat felfedni s azok nagy részét inté-

zetekből kiküszöbölni, az eredményes csecsemőnevelés kilá-



tásai intézeten belül is megsokszorozódtak. Ma már nyugodtan 

le lehet szögezni, hogy csecsemőnevelő, gondozó intézetek ma-

gasztos hivatásukat betöltik ugy, hogy a szertelen halálozás 

vádja nem, a hospitalismusé pedig alig érheti őket. Az itt-ott 

még latbaeső hospitalismus életét ép oly kevéssé látom tartós-

nak, mint amilyen kevéssé volt biztosított hajdan egy intézetbe 

került csecsemő élete. 

Cp 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem szemészeti 

klinikájáról. 

A chinin amblyopiáról. 

Irta : Ditrói Gábor dr. 

egyetemi ny. r. tanár, a klinika igazgatója. 

Az emberi szervezetre mérgező anyagok közül az általá-

nos és más szervekre való hatáson kivül nem egynek van ki-

fejezett hatása a szemre is. E mérgek, vagy mérgezően ható 

gyógyszerek egy része a látóideg és ideghártya anatómiai sérü-

léseit okozzák, s ezzel idéznek elő látászavarokat, mások az 

érrendszerben és a vér minőségében okoznak változást, ismét 

mások a szemet mozgató izomberendezést sértik, vagy a belső 

szemizmokat izgatják, vagy bénítják. Vannak mérgek amelyek 

kimutatható anatómiai elváltozások nélkül csak működési zava-

rokat okoznak, s olyanok, amelyek külső gyulladásos izgalma-

kat okoznak, vagy edényszükitőleg, vagy tágitólag hatnak. E 

mérgek egyrésze múló, más része maradandó elváltozásokat 

okoz. 

UHTHOFF a Graefe—Saemisch gyűjtőmunkában e tárgyról 

irva 67 fejezetben 180-on felüli, a szemre mérgező anyagot 

sorol fel. 

E szerek közül nem utolsó fontosságú a china alkalodia, 

mely bár mint lázellenes szer az újabb kémiai gyógyszerek ál-

tal tulszárnyaltatott, mint a malária utolérhetetlen gyógyszere 

ma is nagymennyiségben fogyasztatik. 

A china kéregben különböző alkalodiák vannak, melyek 

közül a chinin mennyiségileg legtöbb és sóinak alakjában gya-

korlatilag a legfontosabb. A chinint a nyálkahártyák és a sub-

kután szövet absorbeálja, s legnagyobb részt változatlanul tá-

vozik a szervezetből a vizelettel. Közepes és nagy gyógyszeres 

adagjai chinin bódulatot okoznak, (fülzúgás, rossz hallás, szé-

dülés, hányás). Nagy, mérgező mennyiségekre (4 gr. és ennél 

löbb) súlyos collapsus, öntudatlanság, hosszabb-rövidebb ideig 

tartó süketség és látászavarok lépnek fel. Igen nagy adagok az 

idegrendszer centralis bénulatát okozhatják, s a halál szivbénu-

27 
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lat következtében, súlyos bódulatban következik be. A vér-

keringésben kis dosisok után pulsus szaporulat és vérnyomás 

emelkedés, nagy adagok után ennek ellenkezője áll be s végül 

a légzés is zavart lesz (gyors, szabálytalan). A testhő sülyed. 

A hősülyedés a csökkent melegtermelés következménye, ellen-

tétben a modern lázellenes szerek hatásával. 

Némely egyén igen érzékeny a chinin iránt s már kis 

adagokra gyógyszer exanthemákkal reagál. Olykor a láz foko-

zodását, tehát ellentétes hatást is észleltek chinin adagolásánál. 

A chinin erős protoplasmaméreg, az egyes sejtekben az 

életműködést lassítja s gátolja azoknak épitő és bontó mun-

káját, ami kis adagoknál a testállomány fogyását akadályozza, 

nagy adagoknál azonban a sejtek tönkremeneteléhez vezet, 

valószínűleg a sejtenzymek elpusztítása következtében, s e ha-

tását nem csak az emberi és állati szervezet sejtjein fejti ki, 

hanem az alacsony szervezetekkel szemben is (infusoriumok, 

malária plasmodiumok). A hasadó gombákra való hatása kü-

lönböző: 2%o oldata elöli a lépfene bacillusokat, 1% oldata 

annak spóráit is. A penészgombákra azonban nem hat. 

Különösen erős hatása van a hydrocupreineknek; az 

optochin, eukupin és vuzin a baktériumok nagy csoportjára 

hat pusztitólag. 

E nagy hatású gyógyszer gyakori használatához képest 

az előforduló mérgezések számát aránylag kicsinynek kell 

mondanunk. Mindazonáltal nem múlik el év, hogy néhány 

súlyosabb mérgezésről közléseket ne olvasnánk a szakiro-

dalomban. 

Ha e mérgezéseknek szemészeti vonatkozásait tekintjük, 

azt látjuk, hogy a látászavarok annál könnyebben lépnek fel, 

minél gyengébb az egyén tápláltsági állapota. A legkisebb do-

sis, a mely mellett jelentős látászavart észleltek, 0,4 gr. chinin 

sulf. volt (SIR BERNARD). 43 éves vasutas az emiitett adag be-

vétele után 48 órával mindkét szemének látását elvesztette, 

jobboldali ptosist kapott, de három hét alatt meggyógyult. 

BARABASCHEW egészséges egyéneken végzett kísérleteinél 2,4 

és 3,6 gr. utón látott kifejezett jelenségeket. 

Egészen könnyű esetekben csak múló káprázásról és 

ködös látásról van szó, kifejezett esetekben erős concentrikus 

látótérszűkület áll be kisebb-nagyobb fokú tompalátással, mely 

nem ritkán teljes vakságig fokozódik. Ez a vakság percekig, 



órákig, napokig, néhány hétig vagy hónapig tarthat, azután 

lassanként a centralis látás javulása következik, s a látáséles-

ség néha a normálisig fokozódik, de nem ritkán több-kevesebb 

tompalátás marad vissza. Maradandó vakságot még igen nagy 

dosisok (20 gr. MUSIAL) után sem észleltek. A látótérszűkület 

javulása azonban már nem ilyen jó, a legtöbbször jelentős 

szükület marad vissza. 

A szinérzék (központi és periferiás) minden szinre körül-

belül egyformán romlik, de a vörösre és zöldre mégis jobban. 

BIETTI egy esetben centralis és periferiás scotomát talált részint 

színekre egyedül, részint fehérre is. Úgyszólván állandó kisérő 

tünet a farkasvakság (hemeralopia) is. 

A látászavarok néha átmeneti ingadozásokat mutatnak 

a vérkeringés alkalmi befolyásoltságainál, a tünetek súlyosbod-

hatnak testi megerőltetések után (UHTHOFF), a hószám beálltá-

nál (GRUNING), kávé és thea élvezete után (SCHWABE). 

A szemtükör rendszerint a papilla halaványságát mutatja 

az ideghártya véredényeinek, elsősorban az artériáknak szű-

kületével, továbbá kezdetben legtöbbször a retina zavarodott-

ságát, olykor elmosódott látóidegfő határokkal, olykor a sárga-

folt cseresznyepiros kontrasztfoltjával, szóval az ideghártya 

központi verőerének emboliájánál észlelni szokott képhez ha-

sonló a szemfenéki kép. Az ideghártya ereinek szükülete ál-

landóan megmaradhat mint végleges érfalelváltozás jele, sőt 

olykor teljes obliteratio is állhat be egyes ereken. A látóidegfő 

elhalványodása is maradandó lehet az ideghártya és látóideg-

degenerativ változásai következtében. 

A pupillák fényreactiója a látászavarnak megfelelőleg, 

vagy még annál is nagyobb mértékben csökkent, vagy egészen 

meg is szűnt. A szem belnyomása néha csökken, a szaru és 

kötőhártya érzékenysége lefokozott lehet. Chinin exanthemára 

hajlamosoknál szemhéjvizenyőt és kötőhártyahurutot is fi-

gyeltek meg. 

A tünetek nagyobb adagok bevétele után igen hamar 

kifejlődhetnek. MANOLESCU esetében 10 gr. chinin bevétele után 
m á r 15 perccel beállott a kétoldali vakság. Kisebb adagok vé-

telénél 1—2 nap után fejlődnek ki a tünetek. Ami a látás visz-

szatértét illeti, az mint már mondottuk percek, órák, napok 

után következik be, igen ritkán ennél későbben is. 

A mérgezések helytelen gyógyszeradagolások vagy ön-

27* 
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gyilkossági kisérletek következtében állanak be. A helytelen 

gyógyszeradagolás különösen veszélyes a chinin erősebben 

ható derivatumainál. LICSKÓ emlit egy pneumoniás beteget, ki 

téves adagolás következtében 1'8 gr. optochint kapott, s 6 óra 

leforgása alatt látását elvesztette. 

A látászavarok közvetlen okát régebben a jelentős kerin-

gési zavarokban, a következményes retina ischaemiában látták, 

melyet elsősorban a retinaerek görcse okoz, s melyet később a 

vasomotor centrumok hatására beálló általános vérnyomás-

sülyedés és a szívműködés gyengülése tart fenn. Már régebben 

felvették emellett a chininnek a retina terminális fényérző ele-

meire való bénitó hatását is (DE BONO). A retina és látóideg 

degeneratióját utólagosnak vették. HOLDÉN és DRUAULT a belső 

retina rétegekben, mindenekelőtt a ganglionsejtekben és belső 

magrétegben fellépő degenerativ változásokban látják a látás-

zavarok okát. E változások a macula luteát, melynek, mint fel-

veszik, széli vérellátása jobb, megkímélik. Az idegrost, ganglion-

sejt és belső magréteg sorvadását emelik ki, amit erősen fehérje-

dus serosus exsudatio előz meg. Druault a bipoláris ganglion-

sejtek chromatolysisét is találta. 

WUNDERL1CH bonczleletek és állatkísérletek alapján hasonló 

meggyőződésre jut, de az érizomzat elsődleges sérülését is meg-

állapítja. 

JESS, aki chinolinnal kísérletezett, ugy találta, hogy a nyu-

lak retinájában oedemás foltok léptek fel, a látóidegfőben eleinte 

értágulat, később érszűkület volt, s a velőshüvelyü idegrostok 

szétestek. A változásokat a naphtalin által okozottakhoz ha-

sonlóknak találja. 

FORSTER állatkísérleteinél chininnel és optochinnal dolgo-

zott ; egymagvu leukocytákból és plasmasejtekből álló perivas-

cularis infiltratumokat talált a nagy és kis agyban és a retina 

ganglionsejtjeiben, chromatolysist, mag- és sejtszétesést. Ha-

sonló elváltozásokat látott a pyramis sejtekben is. 

Az utóbbi leletek mind igazolásai Birch—Hirschfeld vizs-

gálatainak, ki a ganglionsejtek hypercolorisatióját, sejtzsugoro-

dást, chromatolysist és a protoplasmában vacuola képződést 

talált. Ezeket a változásokat viszont művileg előállított egyszerű 

ideghártya vérszegénységnél nem találta meg. 

ALTLAND és VERMES boncleletei szintén ezt bizonyítják. 

Bár a vizsgálatok még nincsenek lezárva, ez ujabb kuta-



tók igazát el kell ismernünk a maradandó változások okára 

vonatkozólag, a mérgezés legelején azonban az érrendszer 

görcse által kiváltott, s később a vérnyomás sülyedése által 

fentartott retinavérszegénységnek is jelentős szerepet kell tulaj-

donitanunk. 

A szegedi egyetemi szemklinikának is volt alkalma egy 

súlyos chininamblyopiát megfigyelni s jó sikerrel kezelni. Az 

eset a következő: 
Özv. A. E. 30 éves asszony 1925. évi február 17-én délután 5 órakor 50 drb 

chinint pastillát, amelyről nem lehetett megtudni, milyen készítmény 
volt, porrátörve, három részre osztva, minden részt külön négyszeres 
ostyába csomagolva, éhgyomorra, egymásután bevett. Félóra múlva 
hányás, főfájás, fülzúgás, szédülés, székét, vizeletét tartani nem képes, 
kezei, lábai rángatóznak. 7 órakor kórházba viszik, mire oda érnek, 
látása már annyira romlik, hogy csak a lámpák fényét képes megkülöm-
böztetni. Gyomormosás közben eszméletét elveszíti és mire magához 
tér, már teljesen vak, a fényt sem látja, tehát 2i/i óra alatt megvakult. 
Huszonnégyórával később a belgyógyászati lelet legfontosabb pontjai a 
következők : Halavány bőr, élénk dermographismus, tiszta öntudat, erős 
főfájás, süketség, állandó fülzúgással, általában kissé fokozott reflexek, 
nagyfokú érzékenység. Szemészeti lelet: Pupillák mindkét oldalt ad 
maximum tágak, fénymerevek, cornealis reflex megtartott, conjunktiva-
lis nincs. Szemmozgások szabadok. Mindkét szemfenéken az erek, ugy 
az artériák, mint a vénák feltűnően szűkek, az artériák valósággal haj-
szálvékonyak. Papillák halványak, sajátságosan sárgás szinüek, de tel-
jes decolarátióról beszélni nem lehet. Retina finoman oedemás. a ma-
cula lutea táján cseresznyepiros kontrast folt látható. A kép általában 
emlékeztet az embolia arteriae centralis retinae képére, csak az elvál-
tozások valamivel kisebb fokúak. Fényérzet egyik szemen sincs. 

A belgyógyászaton, ahol a beteg fekszik, ágynyugalommal és amylnitrit be-
légzéssel kezelik. 

A mérgezés után 36 órával kezd látása visszatérni, tárgyakat felismer, majd 
közelről az arcokat is; 48 órával a mérgezés után 3 méterről is felis-
mer arcokat, szédülése, főfájása múlik. Ujabb 12 óra multán látása 
teljesen elvész, csak órák multán kezd újból homályosan látni. Február 
25-én, tehát betegségének 9-ik napján teszik át hozzánk, a szemklini-
kára. Látása mindkét szemen 5/is? A szemfenéki lelet ugyanaz, pupil-
lák még mindig ad maximum tágak, fényre sem direkte, sem consen-
cualisan, sem alkalmazkodásra nem reagálnak. Látóterek fehérre, füg-
gélyesben mintegy 10, vízszintesben 15 "-ra beszükültek, helyenként 
csaknem a centrumig jutó beugrásokkal, színérzése, csak kékre és csak 
a centrumban van. 

Hogy ez erős protoplasma méreggel szemben a sejtek életképességét fokoz-
zuk, protoplasma aktiváló eljárásként, aktoprotin injectiók adására és 
coffeinum natrio bensoicum adagolására határozzuk el magunkat, ez 
utóbbira azon meggondolás alapján, hogy a coffein^ a periferiás erek 
közül, a vese és agy ereit tágitja. A beteg naponta 5-ször 0,20 gramm 
coffeint szedett és szokásos casein kúránkat végezte el (5 turnusban 
3-szor 3 cm1 subcutan) 

A beteg centrális látása csak lassan javult, átlag a mérgezés után 6 héttel 
érte el megközelitőleg a teljes látásélességet. Eleinte a látóképessége 
olyan hamar kimerült, hogy elegendő volt a bulbusnak a szem befo-
gásával járó enyhe megnyomódása, hogy látása percek tartamára, a 
meglévő látásnak Vio-ére sülyedjen, később e tekintetben a helyzet ja-
vult, meglátszott azonban a látóképesség labilitása később is a látótér, 
főként a szines látótér vizsgálatánál. Akár fáradtság, akár a legkisebb 
psychicus izgalom azonnal beszűkítette a látótereket. Egyébként tárgy 
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látóterei állandóan növekedtek, betegsége 14-ik napján már a vörös 
szint is látja, ekkor kezd mutatkozni az az érdekes tünet, mely rész-
ben még ma is fennáll, hogy a vörös látótér nagyobb a kéknél. A mér-
gezés utón 4 héttel mór a zöld szint is látja, igaz, hogy csak 2—3u-nyi 
területen. A látótér javulása, a mérgezés után Vs évvel még tart. Jel-
lege az, hogy az egyszer már kitárult részek időlegesen, nem egyszer 
újból eltűnnek, hogy aztán a fokozatos javulás kapcsán mégis birtok-
ban maradjanak. A vörös látótérnek a kéknél nagyobb volta, mely a 
betegség egy szakában annyira feltűnő volt, három és félhónap utón 
kiegyenlitődött, de azért a vörös látótér még mindig nagyobb maradt a 
kéknél. Egy és negyedévvel a mérgezés után a fehér látótér akkora, 
mint a 14 héten volt, csak az alakja más kissé. A szines látótér 
sem nagyobb, csak inkább a vizszintes irányban helyezkedett el, a 
vörös látótér immár általában a kéken belül van, csak néhány helyen 
van kis kereszteződés. 

A pupilla merevség ó 34-ik napon kezdett szűnni, mikor is a jobb pupilla 
fényre renyhén reagált, a bal nem, de consenzuólisan az is. Egy héttel 
később már a bal is reagál és általában megindul a pupillák fokoza-
tos szükülése s mintegy 8 hét alatt éri el a normális tágasságot. Érde-
kes volt az, hogy a beteg csökkent fényben való látása és sötéthez 
való alkalmazkodása a kezelés ideje alatt aránylag milyen jó volt, t. i. 
egészen arányos volt a normális lótósuakéval. Most, mióta a gyenge 
testalkatú beteg újból testi munkával keresi meg kenyerét, ez a képes-
sége nagyon megromlott és mint várható is volt, most meglehetős nagy-
fokú hemeralopiával küzködik. A Nagel-féle adaptometer adatai szerint 
a beteg sötétben való látása a normálisnak mintegy nyolcezred részére 
csökkent, de az adaptatio gyorsasága az épszemüekével arányos. Ér-
dekes hogy a beteg holdfényen elég jól tud járni—kelni. 

A szemfenéki kép változott a leglassabban. A macularis kontrast folt 5 hét 
alatt ugyan elmúlt, de a papilla halavónysóga csak mintegy hónappal 
később kezdett engedni. Negyedév utón a papillán mór rózsaszín ár-
nyalatot is találtunk a különös sárgás szin mellett és általában az 
egész szemfenék szine sötétebb lett, halavónysóga megszűnt. Sajnos 
az erek, főként az artériák, hajszólvékonyak maradtak s ma, egy és 
negyedévvel a mérgezés után sem tágultak semmit. A macula lutea, 
bór mór csak halvány vörösen, de még ma is elüt színében a kör-
nyezet színétől. Ma a látás mindkét szemen 5/Ö, de a legkisebb fárad-
ságra 5/i5-re csökken, a fehér látótér tekintélyesen megnőtt, helyenként 
a normálisnak hatóraival egybeesik. A szines látótér mintegy 20 °-nyi 
terjedelmű. 

A chinin amblyopiák rendkívül változatos formájú és 

kiszámíthatatlan kimenetű eseteihez ez az eset is néhány érté-

kesíthető adatot ad. Ami therapiánkat illeti annak jó voltát nem-

csak a vizsgálatok, hanem már sokkal előbb a beteg örömtel-

jes nyilatkozatai jelezték. Megvagyok győződve azonban, hogy 

hasonló eredmény bármely más gondosan lefolytatott protop-

lasma aktiváló eljárással is elérhető. 

Irodalom. ALTLAND: Untersuchungen zur Pathogenese der 

Sehstörungen der Chininvergiftungen (Klin. Monatsbl. f. A. 1904.) 

BIRCH-HIRSCHFELD: Beitrag zur Kenntnis der Netzhautgang-

lienzellen unter physiologischen und pathologischen Verhält-

nissen (Arch. f. Ophthalm. 1900.) Ugyanaz: Z um Kapitel der 



Intoxicationsamblyopien (Zeitschr. f. Angenheilk. 35. 1916.) 

FORSTER A. E. An experimental study of the pathogenesis of 

quinin amblyopia with special reference to ethylhydrocuprein 

hydrochlorid (americ. journ. of ophth. 6. 1923.) GANGULY S. K. 

Some interesting eye cases. (Indian medic, gaz. 57. no. 10.) 

JESS A. Die Gefahren der Chemotherapie für die Auge ete. 

(Graefes Archiv f. Ophth. Bd 104. 1921.) JÓNÁS IRÉN: A kainon 

alkalmazása a szemészetben. (Bp. orv. ujs. XXIII. évf. 25. sz.) 

KIOKA H. Über Chininwirkungen (Zeitschrift für ärztl. Fortbildung. 

Jena. 1923.) LAC AT: Amblyopie quininique et son traitment. 

(Clin, ophth. 14. 1925.) LICSKÓ ANDOR: Chinin okozta látóideg-

sorvadás (0. H. 1924. 17. sz.) MANOLESCU: Ein Fall von Chinin-

erblindung (Clujul med. Ig. 5. no 9/io. 1924. Referátum) MOLLER 

H. ULRIK. Chininamblyopie. (Hospitalstidende Ig. 67. 1924. ko-

penhágai szemésztársaság ülése 1924. máj. 3.) MUSIAL. Schtö-

rung nach Chinin (Polske gazeta lekarska no 29. 1923) PEN-

ZOLDT: Lehrbuch der klin. Arzneibehandlung. IX. kiadás 1921. 

SCHWARZ 0. Encyklopädie der Augenhei lkunde. SIR BERNARD: 

Akute Erblindung nach Chinin. (Referátum. Centralblatt). UHT-

HOFF W. Die Augenstörungen bei Vergiftungen etc. (Graefe— 

Saemich). WUNDERLICH: Die Chininintoxication und ihre Patho-

genese mit Bericht über eigene Beobachtung. (Kl. Monatsbl. f. 

Augenheilk. Bd 64. 1920.) 









A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem szemészeti 

klinikájától. Igazgató: Ditrói Gábor dr. egyetemi ny. r. tanár. 

A vakfolt meghatározásáról. 

Irta : Incze Antal dr. klinikai tanársegéd. 

A. SAMOJLOFF vakfoltvizsgálatai, melyek komoly előre ha-

ladást ígértek a glaukoma korai diagnózisában, hivták fel figyel-

münket a glaukomás szemek vakfoltjainak vizsgálatára. Rövi-

desen kitűnt azonban, hogy a Samojloff-féle pilocarpin-próba 

kellő értékelésénél fokozott figyelmet kell fordítanunk a vizsgá-

latnál jelentkezhető összes hibaforrásokra. BJERRUM, aki a kam-

pimétriás látótérvizsgálatok megteremtőjének nevezhető, maga 

is figyelmeztet a megvilágítás, a vizsgálatnál használt tárgy 

nagysága, s a pupilla tágsága által okozható eltérésekre. A 

SAMOJLOFF által kórjelzőnek itélt csekély (1—2—5 fokos) inga-

dozásai a scotomáknak pedig olyan pontos meghatározásokat 

kívánnak, hogy a fenti hibaforrások kiküszöbölése igen fontos-

nak látszott. 

E hibaforrások vizsgálása közben jöttünk rá arra, hogy a 

sik-táblán talált vakfolt és scotoma méretek között — ha a többi 

tényezők azonosak is — lényeges eltérések mutatkoznak akkor, 

ha a vizsgálatnál használt tárgyat a látóból vak felé, illetőleg 

fordítva vezettük. 

Az irodalom a kérdéssel nem igen foglalkozik. LANDOLT 

kereken kijelenti, hogy „természetesen" mindegy az eredményre 

nézve, hogyan vezetjük a tárgyat; SZILY egyenesen ugy tanítja 

a vakfolt felkeresését, hogy miután a vizsgálatra használt tárgy 

a vakfoltban eltűnik, jelzést teszünk, a tárgyat tovább mozgat-

juk s midőn újra feltűnik, újból jegyzünk — s ily módon ha-

tározzuk meg a vakfolt határait. FUCHS és RÖMER kézikönyveik-

ben nem érintik a kérdést; HEINE az AXENFELD könyvében a 

Bjerrum scotoma-meghatározó módszeréről irva, kifejezetten a 

vakból indul ki, bár maga BJERRUM, aki, — mint föntebb emii-

tettük, sok hibaforrásra figyelmeztet — erre nem veszteget szót. 

Az ujabb vizsgálók közül KLEIN és VAN DER HOEVE megírják, 

hogy vakból indulnak ki anélkül, hogy ezt külön hangsúlyoz-

n á k ; m i g WILBRAND é s SÁNGER, v a l a m i n t EICHENBERGER a kér-
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dést nem érintik. Legfeltűnőbb azonban, hogy GIUSEPPE DE 

VINCENTIIS. aki az egészséges és beteg szem vakfoltjáról mo-

nográfiát irt, maga sem foglalkozik a kérdéssel, pedig ő még 

a LO CASCIO által kiszámított s a szembe ferdén beeső sugarak 

által okozott eltolódásra is ügyel. Egyetlen munka, mely a kér-

déssel foglalkozik, R. KÜMMEL dolgozata. Ő felhívja a figyelmet 

a kétféle eljárással található vakfolt értékek közötti különbségre 

s példákat hoz fel beteg szemekről, melyeken a centrifugális 

és centripetális eljárással meghatározott vakfoltok és scotomák 

között ugyanazon a szemen is igen nagy eltéréseket talált. 

Dolgozata azonban általánosságokban mozog s a kétféle mó-

don meghatározott vakfolt értékek közötti összefüggésről, ille-

tőleg arról, hogy a kétféle érték közül melyik adja a tulajdon-

képeni határt, nincs szó benne. Mivel ilyen irányú vizsgálatok-

nak az irodalomban nem találtuk nyomát s mivel számtalan-

szor tapasztaltuk, hogy amit KÜMMEL is hangsúlyoz, a vakfolt 

sik táblán történő meghatározásánál fellépő sok, de jórészt 

csak elméleti értékű hibaforrás felett a vizsgáló tárgy mozga-

tásának össze-visszasága milyen durva jelentőségű, ennek a 

kérdésnek tanulmányozása szükségesnek látszott. 

Vizsgálataimat a következőképen végeztem: A vizsgált 

egyén 1 m.-re ült a fekete táblától a ZEISS fejtámasztójával 

megtámasztott fejjel. Összesen 33 szem vakfoltját határoztam 

meg, még pedig 20—26 éves, nagyrészt emmetrop egyének 

szemeinél, melyek között csak néhány 0.5 dioptriás astigma-

tismus myopicus volt. Minden esetben két izben határoztam 

meg a vakfolt határait: először látóból a vak, majd vakból a 

látó felé mozgatva a vizsgálatra használt tárgyat (kb. V'a cm2, 

területü fehérlap. Ilyen módon minden szemnél egy kisebb és 

egy nagyobb vakfolt-határt nyertem a táb lán: előbbit a vizs-

gáló tárgynak centripetális, utóbbit annak centrifugális irányú 

mozgatásával (középpont alatt a vakfolt közepét értve). 

Eredményeim a következők: 

vakfolt szélessége (horizontális 'átmérő) 

középértékben : 

Nagyobbik vakfolt: 11, 7 cm. = 6° 8' 56" 

Kisebbik „ „ : 9, 1 cm. = 4° 46' 27" 

A vakfolt magassága (vertikális átmérő) 

középértékben: 

Nagyobbik vakfolt: 14 cm. = 7" 39' 4" 

Kisebbik „ „ : 11 cm. = 6° 9' 12" 
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A kisebb és nagyobb vakfolt közötti különbséget a fenti 

átlagokból a következőképen fejezhetem ki: 

A horizontális átmérők közötti különbség: 1° 22' 29" 

A vetikális „ „ „ : 1° 29' 52" 

Összehasonlítás céljából álljon itt az irodalomból néhány 

szerző adata. 

Szerző neve 
Horizon-

tális 
Verti-
calis 

Szerző neve 
Horizon-

tális Verticalis 

HANNOVER ÉS 
THOMSON 6° 10' LANDOLT 6° 45' 

LISTING 5° 55' 9" _ OLE BULL 6° 30' — 

H E L M H O L T Z 6" 30' _ BAAS 

• 

60 12' — 

AUBERT 5° 51' 6» DE VINCENTIIS 50 30' 70 15' 

FICK és DU BOIS ! 
RAYMOND 5° 33' 30" _ VAN DER HOEVE 50 39' 55" 70 20' 49" 

WITTICH 7° 45' _ EICHENBERGER 40 4' 30" 50 30' 

• 

Ha eredményeinket a fenti adatokkal összevetjük, feltű-

nik az a nagy változatosság ami az egyes értékek között ta-

lálható. Részletes összehasonlításra az egyes esetek nem is al-

kalmazhatók túl nagy merészség nélkül, ha a módszerek sok-

féle változata mellett felléphető sokféle hibaforrásra gondolunk. 

Hiszen HANNOVER és THOMSONNAK a horizontális átmérő leg-

kisebb értékéül talált 3n 39'-es értékét már V. KRIES is valószí-

nűtlennek itéli, módszerüket nem tartva szerencsésnek. A gömb-

felszínre felvett vak folt méretek a sik táblán találtakkal a mé-

rések technikája miatt csak nagy merészséggel hasonlihatók 

össze. 

VAN DER HOEVE és EICHENBERGER vizsgálatai azok, me-

lyeknek eredményével a magunkét legnyugodtabban összeha-

sonlíthatjuk. Mindkettő sik táblán dolgozott, de módszerüknek 

van egy sarkalatos különbsége: mig VAN DER HOEVE kifejezet-

ten megmondja, hogy miután vizsgáló tárgyával vakba jutott, 

a vakfolt határokat mindig vakból kiindulva határozta meg, 

addig EICHENBERGER erről nem nyilatkozik. A különbségek pe 

dig a két vizsgáló értékei között meglehetősen nagyok s maga 

EICHENBERGER kiszámítja, — anélkül hogy okát keresné — hogy 

a VAN DER HOEVE értékei az övéit a vertikális átmérő átlag ér-
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tékeinél például 27%-kal meghaladják. Mindenesetre feltűnők 

EICHENBERGER alacsony értékei. A kettőjük eredményei közötti 

nagy különbségre talán feleletet kapunk, ha azokat a magun-

kéval összehasonlítjuk. Ekkor ugyanis azt találjuk, hogy na-

gyobb vakfoltjaink méretei és van der Hoeve méretei közti kü-

lönbség a vertikális átmérőnél 18' 42", a horizontális átmérő-

nél pedig 34 35". Kisebb vakfoltjaink méreteivel viszont EICHEN-

BERGER eredményeit tudjuk megközelíteni; a különbség verti-

kális átmérőnél 35 54", a horizontálisnál pedig 41' 3". Az igy 

nyert különbségek tehát megközelítőleg  JA—fokot tesznek ki, 

mig ha az összehasonlított értékeket felcseréinők, akkor 1, sőt 

2 fokos különbségeket nyernénk. EICHENBERGER nyilatkozata el-

dönthetné a vitát, igy azonban nem marad más hátra, mint 

leszögezni nagyobb vakfoltjaink méreteinek a VAN DER HOEVE 

adataival való megközelítő egybevágóságát, amit annál is in-

kább tehetünk, mivel vizsgálati feltételeink a tárgy mozgási 

irányát tekintve bizonyosan egyeznek. Ez összehasonlitást tá-

mogatja viszont egy ellentét is, amely VAN DER HOEVE és saját 

vizsgálati feltételeink között feltalálható: nevezetesen ő két mé-

terre, magunk egy méterre állítottuk a táblát a vizsgált egyén 

szemétől. 

Szükségképen vetődik fel a kérdés, melyik hát a vakfolt 

igazi határa az általunk nyert kétféle érték közül. A feleletre 

részben mór a fentiekből is nyerünk adatot, vizsgálatunk 2-ik 

fázisának eredményei azonban a kérdésnek épen erre a ré-

szére felelnek meg. A kétféle vakfolt-határ megállapítása utón 

ugyanis azokat felrajzoltam s mindkettőt letakarva, majd a né-

zőpont fixáltatósa mellett hirtelen felfedve, felszólitottam a vizs-

gált egyént, mondja meg, „hány karikát lát." A felelet ez volt: 

„Egyet," „Egyet részben," de sohasem jeleztek a vizsgált egyé-

nek kettős vonalat. Ezt minden esetben ismételten elvégeztem. 

Ebből annyit már következtethetünk, hogy a nagyobb vakfolt-

határok, melyeket a tárgy centrifugális mozgatásával nyertünk, 

részben, vagy egészben a retina látó részeire esnek, mig a 

centripetális irányban meghatározott, kisebb vakfolt-határok 

már a vak részletre (papillára.) Az ellenőrzést azonban még to-

vább folytattuk s annak kiderítésére, hogy a két vakfolt-határ-

tól körülirt terület — mit ezután a rövidség kedvéért vakgyü-

rünek nevezünk — vájjon látó, vagy valóban vak részletnek 

felel-e meg a szemben, újra rögzittettük a vizsgált egyénnel 
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a nézőpontot s a vizsgálatra használt tárgyat a vakgyürübe 

helyezve, felszólitottuk, jelezze, ha észreveszi. Ezt szines tár-

gyakkal is elvégeztük, mert tisztázni akartuk azt a kérdést, 

amit KÜMMEL felvet, hogy vájjon ez a vakgyürü nem azonos-e 

a VAN DER HOEVE, EBBECKE és mások által is leirt, a vakfoltot 

körülvevő szinvakgyürüvel. Az eredmények egy tekintetben 

megegyeztek: vörösre és kékre sohase jeleztek a vizsgált egyé-

nek, fehérre és néhányszor zöldre is szürkét jeleztek. 

Egyébként részletes eredményeim itt a következők: 

A vakgyürü egészében vak volt 13 szemen. 

A vakgyürüben ]ehetett tompalátó részleteket kimutatni 

20 szemen. 

Utóbbiak előfordulási helyeik szerint csoportosítva a kö-

vetkezőképen oszlanak meg: 

belül 4 esetben 

kívül 2 „ „ 

alul 10 „ „ 

felül 4 „ „ 

Ezen tompalátó-foltok szélességét nem mérhettem meg, mi-

vel rendesen csak egy pillanatra tünt fel a tárgy, bár azt le 

kell szögeznem, hogy minden esetben ismételten végeztem el 

ezt a próbát s csak akkor fogadtam el, ha a vizsgált egyén 

mindig újra jelzett. A begyakorlás elkerülése végett viszont 

nemcsak mozgó, hanem álló tárggyal is elvégeztem a kísér-

letet, amikor is mindig a letakart vakgyürübe helyeztem azt el 

s felfedés után rögtön kellett jeleznie a vizsgálatnak az észre-

vevést. Ezek a kísérletek azt mutatják tehát, hogy a vakgyürü 

valóban a vakfolthoz tartozik, de a benne talált tompánlátó 

szigetek felhívják a figyelmet arra az ismert anatómiai tényre, 

hogy a retina nem végződik el éles széllel a papilla körüj 

egész vastagságába, hanem fokozatos átmenet van a látó és 

vak részek között. Ha azonban a talált, igen csekély kiterje-

désű tompánlátó foltokra tekintettel vagyunk is, mégis azt kell 

mondanunk, hogy a vakfolt valóságos határa az, amelyet ak-

kor nyerünk, ha a vizsgáló tárgyat vakból a látó felé ve-

zetjük. Ez a határ nem éles s esetleg beugrásai vannak, de 

semmi esetre sem jelentheti a vakfoltot körülvevő szinvak-

gyürü határát is, hiszen csak egyes esetekben sikerült azon 

belül tompánlátó foltot kimutatni, amit akár vizsgálati hibával, 

akár az anatómiai viszonyokkal kielégitően magyarázhatunk. 



Végül ha figyelembe vesszük méreteinkről a VAN DER 

HOEVE-vel történt összehasonlításnál mondottakat is, kimond-

hatjuk, hogy gyakorlatilag a vakfolt határát azok a pontok jel-

zik, amelyeket akkor nyerünk, ha a vizsgáló tárgyat a vakból 

a látó felé vezetjük. 

A belső határt a magunk részéről műterméknek tartjuk, 

amire már BOAS is felhívja a figyelmet, mikor azt mondja, hogy 

a már egyszer megtörtént észrevevés később alszik ki, mint 

az azt okozó inger. Természetes, hogy ez a megbetegedett re-

tinára is áll s ezért van az; hogy sokszor a centripetális vizs-

gálattal még alig találunk kórosat, mig centrifugális irányú moz-

gatásával a vizsgáló tárgynak meglehetősen durva eltérések 

mutatkoznak. A gyakorlat szómára tehát ajánlanunk kell, hogy 

a vakfolt határainak megállapítása, de scolomákra is áll ez, 

a fennti két módon végeztessék el minden esetben, mert csak 

igy használhatók fel azok az értékes diagnosztikai támpontok, 

melyeket épen a vakfolt vizsgálatok nyújtanak. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem szemészeti 

klinikájáról. Igazgató: Ditrói Gábor dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Migraine ophthalmoplegique esete. 

Irta : Sárkány Árpád dr. egyet, tanársegéd. 

Az ARAETEUS (Kr. utáni 2. század) óta ismert s rejtélyes-

ségében már akkor magyarázni próbált vulgáris migraine klini-

kai képe az utolsó 70 évben hatalmasan kibővült: számos 

kórforma, melynek hovatartozása, rendszertani helyzete — nyil-

ván hosszú időn át — teljességgel bizonytalán volt, ma, mint 

e meglehetősen elterjedt megbetegedés alfaja, illetőleg ritkább, 

sajátos jellegű manifestatiója talál helyet a jól ismert rendszer-

ben. A közönséges, Flimmerskotommal járó szemmigraine mel-

lett ilyen, de jóval ritkább, különleges alak a szemizombénu-

lásokkal járó hemicrania ophthalmoplegica (migraine ophthal-

moplegique). 

Az első ilyen megbetegedést GUBLER ismertette 1860-ban. 

Leírása nyomán az uj kórforma ismerete rövidesen átment az 

orvosi gondolkodásba, legalább is ennek tudható be, hogy rö-

vid idő alatt számos hasonló esetet közöltek. Természetes a 

megbetegedés ma is figyelemreméltó raritás; bizonyítja ezt 

egyebek közt FLATAU összeállítása, mely szerint 1911-ig mind-

össze 97 eset vált ismeretessé. Az azóta eltelt másfél évtized 

alatt e szám valószínűleg legalább is megkétszereződött; de 

az a körülmény, hogy még ma is, csaknem kivétel nélkül 

minden felbukkanó esetet ismertetnek, nyilvánvalóan bizonyítja 

annak ritka előfordulását s egyben azt a sokfelé ágazó felfo-

gást is, mely genetikus értelmezésében kifejezésre jut. 

A megbetegedés első pontos klinikai leírását MŐBIUS adta. 

Szerinte a baj csaknem kivétel nélkül a gyermekkorban (6—14 

év) köszönt be, mindig féloldali s az ismételten jelentkező ro-

hamok sohasem változtatják a helyüket. Maga a roham félre-

ismerhetetlenül typikus: aura és Flimmerskotom nélkül hirtelen 

fellépő, heves féloldali fejfájás, többnyire hányásig fokozódó 

nausea, mely tünetek egyénenkint változó intensitásuak és tar-

28 
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tósságuak, de mindenkor fellelhetők. Bizonyos idő múlva be-

köszönt a szemizombénulás s mig ez gyakran napokra, hetekre 

terjedőleg stagnál, a tulajdonképeni hemicraniás tünetek a bé-

nulások jelentkezésével kapcsolatban mihamar megszűnnek. 

A MŐBIUS közlése óta eltelt évtizedek alatt nemcsak a leg-

aprólékosabb klinikai észlelést és vizsgálódást kiállott, továbbá 

autopsiara került esetek váltak ismeretesekké, hanem — ami 

természetes is — a betegség genesiséről alkotott fogalmak is 

módosultak, sőt jelentékenyen megváltoztak. Mindennek egye-

nes következménye, hogy a fenti, általa ilyen élesen — talán 

kissé mereven is — körvonalazott symptómacsoportot ma in-

kább mint klinikai alaptypust fogjuk fel, melynek azonban szá-

mos variánsa lehetséges. 

így tudjuk, hogy a betegség az esetek többségében a 

16—20 években jelenik meg, bár vannak esetek, amikor már 

a zsenge gyermekkorban, illetve késő öregségben (WADSWORTH 

3, KOCH 2 éves gyermeknél — DEMICHERI 70 éves aggnál ész-

lelte) lép fel, minden esetre meglepetésszerüleg az első roham. 

Van sok atypikus és abortiv rohamfajta is a legkülönbözőbb 

kombinatiókban. Eltekintve azon valóban ritka esetektől, hol az 

egész rohamot a közönséges szemmigrainre annyira jellemző 

Flimmerskotom vezeti be, maga a lefolyás is igen sokféleképen 

alakulhat. Ismeretesek esetek, amikor a tulajdonképeni migra-

ine-roham tünetei alig voltak kifejezettek s csak az oculomo-

torius (PARENTHEAli), illetőleg csupán egyes oculomotorius ágak 

bénulása (DUANE) recidivált. Nagyritkán a bénulás anteponál, 

sőt COLMANS egy esetében az izombénulást megelőzve a felső 

szemhéj spasmusa mutatkozott. Elég gyakoriak azok az esetek 

is, hol typikus és abortiv rohamok, vagy vulgáris migraine és 

izombénulással járó attaque váltogatják egymást (W1LBRAND-

SÁNGER és PADERSTEIN esetei). 

A szemizmok közül az esetek túlnyomó részében az ocu-

lomotorius bénul, hol totálisán (PLAVEC, STRZEM1NSK1 és mások), 

hol csak külső ágaiban (ez különösen az első rohamoknál nem 

ritka !) TROMNER és DUANE esetében a belső szemizmok, BORT-

HEN esetében állítólag csupán a sphynchter vált paretikussá. 

Az észlelt incomplett III. bénulások közül figyelemreméltó a 

ST1RLINGÉ, hol is a sphincter ép maradt s a Rothfeldé, ahol csu-

pán ptosis lépett fel ismételten. 

Az eseteknek mintegy nyolc százalékában az abducens 
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(VEASEY. FISCHER, régebben BERNHEIMER, MARINA, B0RNSTE1N), 

még ritkábban a trochlearis (V. LUZENBERGER, BORNSTEIN) bé-

nult. Egy izom helyett egyszerre több (PADERSTEIN esetében a 

IV—VI), akár mindhárom (BRISSAUD, SCIAMANNA, DYDYNSKI-BRO-

NOWSKl) is egyidejűleg paralytikus lehet: sőt a szemizmok ide-

gei mellett gyakoriak — egyesek szerint állandóak — a trigemi-

nus első ágának különböző zavarai s néha előfordulnak zava-

rok más idegek (facialis, acusticus stb,) innervatiós sphaerájá-

ban is. 

A symptomatologia elég változatos és tarka képét egyes 

nehezen értelmezhető szemtünetek is komplikálhatják: igy irtak 

már le a rohammal jövő s annak eltűnésével visszafejlődő fél-

oldali, concentricus látótérszükületeket (MENDEL, THOMSEN. RICH-

TER,) amblyopiát (HUDOVERNIG.) sőt teljes amaurosist (KOLLARITS, 

DYDYNSKI-BRONOWSKI), továbbá többször hemianopsiát, vala-

mennyit mindennemű objectiv lelet nélkül. 

Eltekintve azon igen ritka észleletektől, hol a roham alatt 

láz, illetőleg albuminuria léptek fel, figyelemreméltóak az anyag-

csere már régebben is hangoztatott, legújabban RÉMOND és 

RONZAUD által vulgaris migraineben szenvedőknél kimutatott 

zavarok (a vér Cholesterin, hugyanyag és hugysav, továbbá 

maradék-nitrogén tartalma megszaporodott). 

Végül csak említeni kívánjuk azokat a rendkívül ritka 

eseteket, ahol a rohamot időszakos, vagy attól kezdve állan-

dósuló psychosisok vagy epilepsia complikálják. 

A kórkép tünettanának ilyen változatossága mellett, ha 

nem is elfogadható, de legalább is érthető MARIN AMAT MANUEL 

óvatos meghatározása, aki — „nem akarván semminek prae-

judicalni" — a migraine ophthalmoplegique-t „fájdalmas izom-

bénulásnak" kívánja nevezni, mondván, hogy az egész be-

tegségben csupán két tünet: a fájdalom s az izombénulás 

állandó. 

A szeszélyességében is rendszert mutató, rendesen teljes 

jólét közepette, és többnyire kimutatható külső, vagy belső in-

sultus nélkül fellépő, változatos és mégis definiálható egységet 

alkotó kórkép genesise — megismerése óta — minden orvosi 

iskolát egyaránt élénken foglalkoztatott. Magyarázatára, vagy 

inkább elképzelésére számtalan theoriát állítottak már fel, mond-

hatni minden orvosi iskola a „saját képére" formált egy elmé-

28* 
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letet, anélkül azonban, hogy a mai biologia alapján figyelő 

orvos gondolkozását egy is teljesen kielégíthetné. 

A reflex-theoriák szerint különböző szervek, igy a gyo-

mor (TISSOT, WESPHALEN,) a női genitáliák SYMONDS, LABARRAQUE, 

LIVEING, MORGANO és mások,) a szem (GRADLE, SIEGR1ST, LOPEZ, 

EMERSON,) az orr és melléküregei, végül különböző izmok meg-

betegedései reflexes uton provokálják a rohamot. 

A DU BOY REYMOND által felállított sympathico-toniás s az 

ezzel ellenkező meggondoláson alapuló, MÖLLENDORF által kép-

viselt sympathico-paralyticus elméletek eredeti fogalmazásuk-

ban nem állottak meg, bár tagadhatatlanul meggyőzőbbek az 

előbbieknél s bizonyos megszorításokkal az első ma is segít-

ségül vétetik. 

LÉVY, SP1TZER, DEYL (utóbbit PLAVEC a migraine opthal-

moplegique magyarázatára is kiterjesztette), KRAFFT—EBING és 

mások által felállított, FLATAU szerint közösen „centralisaknak" 

nevezett elméletek szintén nyitvahagynak számos kérdést, amel-

lett a betegségnek olyan egyoldalú mechanikus magyarázata, 

amint ezek legtöbbjében történik, nem felelhet meg a való té-

nyeknek. 

Figyelemre méltó kísérlet a QUINCKE-é, ki is egyéb — rész-

ben róla elnevezett — analógiák alapján angioneurotikus hydro-

cephalusban, illetőleg az ezáltal okozott agynyomás növeke-

désben látja a roham közvetlen okát. 

Számos hive volt a különböző toxikus theoriáknak, me-

lyek szerint köszvény, ritkábban diabetes, stb. során képződő 

káros anyagcsere termékek képezik a causa nocens-t. így a 

fentebb már idézett két szerző — RÉMOND és RONZAUD — fel-

veszik, hogy a migraine egy latens vese-, í 11. májinsuffitientia 

következtében fellépő toxinretentió kifejezője. 

Sokan általánosságban anaphylaxiás jelenségnek tartják; 

igy legújabban LUBBERS száll sikra e lehetőség mellett. 

Utóbbi felfogások mellett érthető azoknak az igyekvése, 

akik a QUINCKE-féle oedémát, urticariát, a colitis muco-membra-

naceat, az asthmát, stb. rokonmegnyilatkozásoknak tartják s 

egy nagy közös csoportba sorolják. Ennek az álláspontnak jo-

gosultságát vitatja legújabban GÁNSSLEN. 

Legutóbb felismerve a belső elválasztásu mirigyeknek az 

anyagcserére gyakorolt döntő befolyását, ezeket is bevonták a 
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lehetőségek tág körébe (HERTOGHE „migraine dyslhireoidienne", 

LÉVI, ROTSCH1LD, CLAUDE és SCHMIERGELD). 

Ezek a sokfelé ágazó hypothethikus magyarázatok — mert 

másként, mint elméleti uton a kérdés alig közelíthető meg — 

élénken dokumentálják azt a zűrzavart, mely a betegség theo-

retikus értelmezésében ma is fennáll. A genetikus kutatás szám-

talan irányba ágazott szét s adatok és tények nagy tömegével 

gazdagította ismereteinket: történtek figyelemreméltó kísérletek, 

melyek nagy összefüggések lehetőségeit bizonyították s mégis 

eredeti fogalmazásában egy sem találtatott minden egyes eset 

megértésére teljesen megfelelőnek. Legújabban néhányan e 

megbetegedés magyarázatában átfogóbb erejű, synthetikusabb 

nézőpontokat, röviden egységet keresnek a széthulló ismeretek 

közé: észlelt esetünk kapcsán mi is ezekhez kényszerültünk 

csatlakozni. 

Legyen szabad ezek után saját esetünket ismertetni. 

V. R. 21 éves varróleány 1926. január 12-én jelentkezett klinikánkon s a 
következőket adta elő: 

Szülei, testvérei élnek egészségesek. Nagyszülei — mindkét részről — magas 
kort elért, egész életükön át makkegészséges emberek voltak, akik 
accidentalis betegségben haltak meg. Ascendentiájában tudomása sze-
rint semmiféle különösebb megbetegedés, vagy alkoholismus egyálta-
lán nem fordult elő (anyja ezt megerősiti). Két kis testvére pertusiss-
ban (?), illetőleg typhusban halt el. 

Beteg maga 12 éves koráig egészséges volt: az ismert gyermekbetegségeken 
nem esett át. Ekkor azonban teljes jóllét közepette egy alkalommal 
hirtelen erős féloldali fejfájás, majd ezt hamarosan követő hányás lepte 
meg, melynek során ugyanazon a napon „leesett" a bal felső szem-
héjjá s ugyanezen szeme kifelé kezdett kancsalítani. A hányás — mely 
igen gyakori volt — egy hét múlva, a fejfájás — mely közben enge-
dett hevességéből — körülbelül 2 hét múlva nyomtalanul visszafejlőd-
tek, a felső szemhéj csüngése s a kifelé kancsalitás ellenben mind-
ezeket hetekkel túlélve, csak lassan multak el. 

Ezen első rohamhoz hasonló attaque-ok ettől kezdve a következő évek so-
rán átlag 2-3 hónaponként jelentkeztek s valamennyi az elsőt utá-
nozta typusát és lefolyását illetőleg. Csupán az egyes rohamok idő-
tartamában mutatkozott különbség (a legrövidebb tartam 1 hét, a leg-
hosszabb másfél hónap volt). Körülbelül 3—4 év múlva kezdtek rit-
kábban jelentkezni, de jellegüket mindenkor megtartották. 

Legutolsó rohama 1925. december 25-én reggel ólmában indult meg: erős 
baloldali fejfajósra ébredt, mely rövidesen kizárólag az orbita környé-
kére szoritkozott. Mintegy másfél óra múlva megelőző émelygés után 
többször hevesen hányt (zöld — epével színezett ? — gyomortartalom), 
majd ennek enyhülésével körülbelül 3 óra múlva mór beállt a szem-
héj-csüngés s nemsokára a szemgolyó is kifelé tért. 

A fejfájás és hányinger, illetőleg hányás — bár közben enyhültek — ez év 
január 2-ig állandóan fennállottak; táplálékot nem tudott magóhoz 
venni, állandó álmatlanság kínozta. Az emiitett napra lassan csökken-
tek, később visszafejlődtek a tünetek, de a bénulások változatlanul 
tartanak ma is. 
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Az egyes rohamoknak nem tudja okát adni ; az rendesen teljes jóllét köze-
pette támadja meg. Csupán egy-két esetben vette észre, hogy igen át-
ható szagok provokálólag hathatnak. Menstruációjával sem esik egybe : 
utóbbi különben — s ezt igen figyelemreméltó körülménynek tartjuk — 
18 éves korában mutatkozott először. Azóta szabályosan havonta je-
lentkezik, 3—4 napos tartammal. 

Status praesens. 5/5—0, 5D elf. 
Visus: 

5/10-0, 75D 5/7 (ü. n. j. tovább). 

Középmagas, gracilis csontrendszerü, gyengén fejlett izomzatú, közepes zsir-
párnáju vékony- és halványbőrü, kifejezetten hypoplásiás arcalkatu 
nőbeteg. 

Jobb szem külsőleg és ophthalmoskopiailag ép. 
Bal felső szemhéj petyhüdten lefelé csüng ; e szemrés egyenesen előre tekin-

téskor 2 mm. magas (a jobb oldali 10 mm.). Szemgolyó kifelé és 
kissé lefelé kitért állásban van s csupán e két irányban szabad a 
mozgása. Befelé legerősebb jobbratekintéskor sem éri el a középvona-
lat, fel és befelé, le és befelé, valamint egyenesen fel- és le szintén 
nem mozgatható. A ptotikus felsőszemhéj megemelésekor az oculomo-
torius összes külső ágainak teljes bénulására utaló keresztezett kettős-
képek mutatkoznak. 

Kötőhártya, szaru, iris épek. csarnok normális mélységű. Pupilla tágabb, 
mint a jobb oldali, körkörös, fényre (direct és consensualisan) igen kis 
mértékben, alkalmazkodásra egyáltalán nem reagál. 

Törőközegek tiszták. Szemfenék ép. Látóterek szabadok. 
j. sz.: 10,0 D. 

Accom : b. sz. : 3,0 D. 

Betegünk bel- és ideggyógyászati vizsgálata kifejezett dermographismuson, ki-
vül a belső szervek, illetőleg az idegrendszer részéről — fenti bénu-
lásoktól eltekintve — semmi kóros eltérést nem tudott kimutatni. Fül-, 
orr és melléküregek ugyancsak teljesen ép viszonyokat mutattak. 
Diagnosis : Migraine ophthalmoplegique. 

A ritka érdekességü betegség kórtani értelmezésének nagy 

feladata elé kerültünk, de a vele való foglalkozás közben mi-

hamar meggyőződhettünk arról, hogy a fent ismertetett elmé-

letek egyike sem alkalmazható rá — a therápia szempontjából 

is — kielégítő módon. A mi esetünkben, bár tünettanában ty-

pikus, nincs kimutatható hereditás, nincs megjelölhető oka az 

egyes rohamoknak, ellenben e feltűnő és szintén magyarázatra 

váró negatívumok mellett egyes, a figyelemnek egyenesen fel-

kínálkozó jelek (betegünk alkata, dermographiája, sőt erythro-

phobiája — utóbbiak mint a labilis vasomot. — egyensúly ki-

fejezői — elkésetten jelentkezett menstuátiója, stb.) arra kész-

tettek, hogy más, többek által már is követett területeken igye-

kezzünk mi is tájékozódást szerezni; anélkül természetesen, 

hogy e magyarázatunknak egyelőre a szerény s egyéb tám-

pontok hiányában szinte kikényszeritett kísérletnél nagyobb je-

lentőséget kívánnánk tulajdonitani. 

Annak a felfogásunknak kellő hangoztatásával, hogy a 
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vulgáris, a szem- és az ophthalmoplegiás migraine testvér-

betegségek, melyek közt nincs és nem lehet principialis kü-

lönbség (hiszen nem egy esetben egymást substituálják) a he-

reditás, a konstitutió és okság hármas problémájának kapcso-

latát és e betegségben való jelentőségét igyekeztünk magunk-

nak a mai biológiai keretek közt kézzelfoghatóbbá tenni, mig 

a közelebbi mechanismus lehetőségeit csupán röviden fogjuk 

érinteni. 

Kiindulva azon, ujabban mindenütt nyomatékkal hang-

súlyozott tételből, hogy elvben nincs éles határ normális és 

kóros állapot között s hogy a betegesnek felfogható reakciót 

elsősorban a szervezet szabja meg (belső feltétel) — bár a 

„külső" és „belső feltételek" közösen hatnak is — nem lát-

szik extrémnek azoknak a felfogása, akik szerint a reakció 

módját, tartamát, intensitását első helyen utóbbi determinálja 

s a „külső feltételek" csupán az aktiválás szerepét játszák. 

Ezen meggondolás, a szervezetnek ilyen pregnáns elő-

térbehelyezése az összalkat fogalmiköréhez vezet, amint arról 

a lább bővebben fogunk beszélni. Utóbbi azonban elsősorban 

öröklési factorok eredője lévén, a migraine feltételei között 

úgyis jelentékeny szerepet játszó hereditás a constitutió melléje 

állításával jelentőségében csak növekedik. 

A direct öröklés a migraine eseteknek mintegy felében 

lehet kimutatni: HAHN és STEIN a fennmaradó esetekben egyéb, 

az idioplasmát is károsító s igy a genotypust kialakulásában 

károsan befolyásoló betegségeket találtak a szülőknél lues 

(feltűnően többnyire érlues,) tbc., alkoholismus stb. alakjában. 

Mindezek tökéletes hiánya azonban még nem engedheti meg, 

hogy esetünkből az öröklés predestináló factorát kirekesszük. 

Uj s nem csupán normális, hanem igen gyakran bete-

gesnek nyilvánítható idiovariatiók a legkülönbözőbb a csira-

plasmát támadó hatásokra előállhatnak (idiokinesis-LENZ) s káros 

befolyás GREIL szerint az első térdifferenciálódás idején sem 

ritka. Mi esetünkben nem tudunk a közvetlen ascendentiában 

ilyen durva s végül mégis csak felismerhető ártalmakra rámu-

tatni, de a domináns öröklés hiányából, ill. CLAUSEN azon meg-

állapításából, hogy migrainenél a recessiv öröklési typus több-

ségben van, el tudjuk képzelni ugy ennek a lehetőségét, mint 

azt, hogy egyszerű mutatiós jelenséggel állunk szemben. 

Az idiokinesis lehetőségének elfogadása — bármily ma-

gasan hatott is és bármilyen természetű volt is az ártalom — 
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egyértelmű azzal, hogy az ilyen módon befolyásolt fejlődés 

révén egy a várható typustól többé-kevésbbé eltérő, normális, 

vagy épenúgy kóros alkat állana elő, amely individualitásában 

természetesen egy különleges reactiós-typust személyesít meg. 

Migraines alkat, illetőleg irányítottság lehetősége mellett, amennyi-

ben azt teljesen felépített, igen korán manifestálódhatik a be-

tegség. Máskor még további fejlődés szükséges s a phaeno-

typus kiépülésével kapcsolatban támadnak azok a belső rend-

szerfeltételek, ill. alakul ki az a belső miliő, amelyből a kör-

nyezet alkalmi ingerei a betegesnek minősíthető reactiót váltják 

ki (a szervezet „belenő" a betegségbe.) 

HAHN LEÓ és W. STEIN szerint a vulgáris migraineben szen-

vedő betegek nagy része a ST1LLER és KRETSCHMER által felál-

lított astheniás alkat megszemélyesítője. Szerintük azonban 

ezekre nem csupán a csontváz gracilitása, továbbá az izomzat 

és zsirpárna gyenge fejlettsége jellemző, hanem — valószínűleg 

electiv csiralevél-sérülés folytán — az egész mesenchymatikus 

rendszer csekélyebb értékű. De különösen fontosak a cardio-

vasculáris systémán gyakran található rendellenességek, mint 

cseppsziv, keskeny aorta s a Romberg-féle „praesclerosisnak" 

nevezett érelváltozások, továbbá néha ezek nélkül is található 

functionalis zavarok, mint e rendszer csekélyebb-értékűségének 

kifejezői. 

E rendellenes alkat kiépítésében a belsősectretiós rend-

szer disharmóniájára utaló jelek is gyakran fellelhetők; külö-

nösen az ivarmirigyek befolyását hangoztatják (pubertás, gravi-

ditas, menses zavarai stb.) 

Hasonló felfogást vall LAUDENHEIMER is, aki szerint a mig-

raine constitutionalis probléma, melynek centrumába a vaso-

motor rendszer részlet constitutióját kívánja helyezni. 

A constitutió lényegét már most nem csupán abban látva, 

hogy a különböző typusok reactió-intensitása és amplitúdója 

más és más, de — s a mi felfogásunk szempontjából ez a szá-

mottevőbb — abban is, hogy a különböző alkatok teljesen azo-

nos ingerqualitásra — épen különbözőségüknél fogva — egész 

eltérő módon, kóros reactió esetén más-más kórképpel reagál-

nak, oda jutunk, hogy el tudjuk, képzelni annak a lehetőségét, 

hogy ugyanazon ártalomra egyik ember mondjuk vulgáris mig-

rainnel, a másik ennek valamely közelebbi, vagy távolabbi 

aequivalensével reagál. 



Az astheniás alkat felvétele önmagában még keveset mond 

s a migraine lényegét nem tárja még fel. 

HAHN volt az első, aki az astheniások hypoplasiás érrend-

szerére fordítva figyelmét, részben kísérleti uton kimutatta, hogy 

ez az érrendszer reactióképességét illetőleg a normálistól elté-

rőleg viselkedik, ugy nevezetesen, hogy 1. kicsiny, a köszöb-

érték körül mozgó ingerekre is képes nagymértékben reagálni 

s 2. normális munka-ingerekre — nem mint az egészségesek-

nél — automatikus értágulattal, hanem spasmussal felel. E 

typusnál tulajdonképen minden, akár normális, még inkább ter-

mészetesen excessiv éringer spasmust vált ki; valahogyan ugy 

áll a dolog, hogy az ilyen érrendszer teljesen egészséges reak-

cióra talán nem is képes. Ezek a már PÁL által is hangoztatott 

s „érkriziseknek" nevezett, az érfalak kinetikus rythmusában 

alkalmilag jelentkező paroxysmusok (HÁHN elnevezése szerint 

„érdyspraxia") mármost localisátiójuk szerint cerebralisak, co-

ronalisak, abdominalisak stb. lehetnek. Ilyen pressorikus termé-

szetű es cerebralis localisatióju érkrisis volna a migraine. 

Ennek lehetőségét bizonyítja a betegség némely — más 

elmélettel alig érthető — tünete is. így a fájdalomra nézve már 

PÁL kimutatta s egyéb testrészeken észlelhető analógiákkal is 

megerősítette, hogy az érfalak részéről fájdalmas szenzációk 

igen is kiváltódnak, de mint azt ma tudjuk, mindig csak spas-

mus és sohasem dilatátió képes erre. Emellett szól az értágitó 

gyógyszerek haszna, illetőleg az az ismert körülmény is, hogy 

coffein-tartalmu élvezeti cikkekkel űzött abusus nem provokál 

rohamot (alkohol és nikotin annál inkább) talán támogatja LÖHLEIN 

esete is, aki teljes amauresissal járó vena-thrombosist látott a 

roham alatt fellépni, melyet hasonló mechanismussal igyekszik 

magyarázni. De mindettől eltekintve ma csakis ennek feltételezé-

sével érthetjük meg azt a dissotiációt, mely a magasan differen-

tiált oculomotorius-magban végbemenve annak tartós functió-

zavarához vezet, de ugyanakkor nem zárja ki egyszersmind 

a restitució lehetőségét. 

Természetes, hogy nem minden migraine-eset sorolható 

az astheniás alkat meglehetősen zárt és élesvonalu csoportjába, 

így a mi betegünk is inkább astheniás-hypoplastikus, határte-

rületen mozgó, némileg elmosódott habitusával nem illeszthető 

be fenntartás nélkül e csoportba. De ilyen kényszer nem is áll 

fenn; nyilvánvaló, hogy lehetséges dysvariáns, akinél — többé-
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kevésbbé függetlenül somaja egyéb fázisaitól — csak a cardio-

vascularis systema fentrészletezett kisebbértékűsége emlékez-

tet a máskor pregnánsan előtérbe lépő asthenias konstitu-

cióra. S ezzel azután — lévén az alkati ingadozások skálája 

még ugyanabban a rendszerben is beláthatatlanul széles — 

nemcsak az válik világossá, hogy a valamiképen válságba ke-

rült szervezet igyekszik a bajt a legkevesebb ellenállás helyén 

lokalizálni (VIRCHOW), hanem egyben az is, hogy e lokalizáció 

helyi kiterjedése, solitár, vagy multiplex volta, vagy akár inga-

dozása különböző territóriumok között lehet a tünettan nagy 

változatosságának az alapja. 

A fentiek alapján esetünk kórfejlődését nagyjából a kö-

vetkezőnek gondoljuk; a kideríthetetlen, de mindenkép felelőssé 

tehető öröklési viszonyok irányítása mellett az egészségesnek 

tekintendő családban egy betegesnek is minősíthető alkat (ast-

heniás-hypoplasticus) jelent meg, mely azonban genotypikus 

komponensével legfeljebb még bizonyos lappangó diathesist 

képviselt. A belső rendszerfelvételek azonban az extrauterin 

fejlődés rendjén ugy alakultak, hogy egy bizonyos korban elő-

állott az a belső millió, mely az eddigi — mondjuk igy! — 

„migraines irányítottság" helyett már valóságos „migraines kons-

tituciót", mint reakciós-rendszert jelent. A környezet számos, 

nyilván nem specifikus ingere közül mihamar akadt hatásos, 

olyan, mely a már megfelelően hangolt szervezetet az első ro-

ham konfliktusába sodorta. S bár a „reguláló" folyamatok ereje 

helyreállíthatta is az előbbi statust, ez a mondottak értelmében 

a jövő rohamok lehetőségét egyáltalán nem befolyásolta. 

A roham szakaszos ismétlődésében szerepe lehet a vé-

letlennek, olyanformán, hogy a már meglévő dispositió időn-

kint találkozik hatásos ingerrel; kereshető a magyarázat a ÚEUBE 

által felismert tenacitas-ban is, mely szerint egyszer hatalmas be-

nyomást elszenvedett sejtek, vagy sejtrendszerek később ugyan-

ilyen qualitásu, de jóval gyengébb ingerekre ugyanolyan inten-

sitású reactióval felelnek (ennek felvétele specifikus ingerre utal). 

Mégis — a diathesises-tan alapján állva — inkább hajlunk azon 

felfogás felé, hogy a rohamok ismétlődésében az összélet ryth-

musának megfelelő szakaszosságot lássunk, mellyel a szervezet 

organisálja s egyben integrálja magát a változó hatások közt. 

Az alkatnak a kórfejlődésbe való ilyen beállítása a régi 

vasomotoras kombinációknak uj értelmet ad s ugyanakkor a 



ma lehetséges kereteket is uj tartalommal tölti ki. Általa ter-

mészetesen háttérbe szorul az okság — többnyire nagyon egy-

oldalúan kezelt — elve, ami önmagában nem is egyéb, mint 

egy merev gondolatkategória ; ellenben kellő hangsúlyt nyer az 

élő szervezet a maga — mondhatni — végzetesen irányított 

élettempójával s a nagy egésznek organikus logikája, mely ta-

lán szükségszerűen hoz létre ilyen dysvariánsokat. Ennek a 

felfogásnak a bázisán állva nem fogunk keresni specifikus 

okot a roham kiváltásához — legalább is minden esetre vo-

natkoztatva nem — hanem annak nyomatékos hangoztatásá-

val, hogy ugyanazon betegnél egyetlen, időközönként ható ár-

talom is lehet az évek során át elszenvedett számos roham 

kiváltója (igy a mi betegünknél esetleg szagok,) könnyen elkép-

zeljük, hogy bármilyen inger-qualitás hathat provokálólag ; va-

súti utazás, időváltozás épugy, mint meghűlés, diéta-hibák, psi-

chikus izgalmak s a sokat hangoztatott menstruációs zavarok, 

toxikus és antointoxikaciós tényezők. 

A hérédités alakító végzetén kezdve a fenti seriesen át 

bizonyos agyi — helyesebben intracraniális — érterületekig 

jutunk, melyek pontosabb meghatározása, vagyis a localisatió 

volna következő feladat. Nyilvánvaló, hogy az oculomotorius 

isolált bénulása esetén a hatásos kritikus érzavar topografiailag 

élesen körülirt és kis területre szorítkozó lehet ; tehát a harma-

dik agyideg kiterjedt magterülete körüli, vagy esetleg a gyö-

kérrostokat tápláló art. radicularesek a valószínű spasmus 

hordozói. Nincs azonban kizárva az sem, hogy a krizis szét-

terülőbb, különösen a roham kezdetén (a kezdeti tünetek emel-

lett látszanak bizonyítani) s talán annak, hogy az oculomoto-

rius elective sérül a magyarázata nem is annyira az érspasmus 

körülirt voltában, mint inkább a magasabban differentiált moz-

gató-mag különös sérülékenységében lehet. 

E deductio, mely a causalitassal szemben a conditionalismus 

jelentőségét igyekszik a pathogenesis homlokterébe állítani sú-

lyos és nehezen elhárítható ellenzésre talál GUBLER, THOMSEN, 

R1CHTER, KARPLUS és SCHIONOYA kórbonctani leleteiben, akik 

is az oculomotorius törzsében vagy annak közvetlen szom-

szédságában félre nem érthető elvátozásokat (fibroma, fibro-

chondroma, neurofibroma) találtak a sectionál azelőtt biztosan 

e betegségben szenvedetteknél. Igaz ugyan, hogy e néhány 

positiv lelettel szemben sokkal több azoknak az eseteknek 



száma, ahol a boncolás sem anatómiai, sem hystologiai el-

térést nem tudott kimutatni; mégis — ugy érezzük — fenti 

elvek alapján csak ugy lehetséges a kiegyenlítés, ha arra az 

álláspontra helyezkedünk (a migrainevel különben is sok ro-

konvonást mutató epilepsia analógiája alapján,) hogy van úgy-

nevezett genuin és van symptomatologiás migraine, utóbbi alatt 

migraine-rohamot utánzó s organikus, centralis elváltozással 

járó megbetegedéseket értve (kisebb, jóindulatu agytumor, 

meninx-elváltozások stb.) 

Hogy ennek az állásfoglalásnak jogosultsága mennyire 

igazolható a betegség — inkább sejthető, mint bizonyítható — 

sajátos jellegével és analógiákkal azt most nem kívánjuk érin-

teni. D e tény, me lye t BRETAGUE, MARIN, AMAT MANUEL, SOUQUES, 

DEL RIO MARIO és mások is hangoztatnak, hogy az esetek egy 

részében basalis eredetre is kell gondolnunk, ami mellett ter-

mészetesen a fenti lehetőségek háttérbe szorulnának. 

Ennek eldöntése a beteg életében ma úgyszólván teljes-

séggel lehetetlen s legfeljebb azzal kell megelégednünk, hogy 

erre a körülményre is gondolunk. S igy számunkra is érvénye-

sül kis fokban e korlátozás, mint ellenérv, bár — több meg-

győződéssel — az előbb kifejtett lehetőségért is szálltunk sikra. 

A therapiában a fent részletezett szempontok irányítása 

mellett az értágitó gyógyszereknek (coffein, papaverin, nitro-

glycerin stb.) adunk helyet elsősorban. Ugyanakkor azonban kí-

sérletet tettünk fehérje-therápiával is, melyet épen e betegség-

ben is ujabban több oldalról ajánlottak. Elméletileg tényleg in-

dokolt lehet e bajnál a szervezetnek a protoplasmaactiválás 

jegyében történő — hogy ugy mondjuk — átcsoportosítása s 

bár az eredmény esetünkben is igen kedvezőnek mutatkozik, 

kialakult Ítéletünk természetesen még nem lehet róla. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem szemészeti 

klinikájáról. Igazgató: Ditrói Gábor dr. egyetemi ny. r. tanár. 

A szemkankóról. 

Irta : Bartha Elemér dr. klinikai gyakornok. 

A hevenyen kezdődő kötőhártyagyulladások között fon-

tosság tekintetében kétségtelenül elsőrendű helyet foglal el az 

ophtalmoblenorrhoea gonorrhoica. Jelentős helyét megszabja 

az a körülmény, hogy szemben a többi, más baktériumok ál-

tal előidézett heveny ophtalmiákkal, melyek rendesen csak a 

kötőhártyára lokalizálódnak és a szarut csak ritkán, illetőleg 

elhanyagolt esetekben támadják meg, a szemkankót nagyon 

gyakran kiséri szarufolyamat, aminek oka a szaru anyagcseré-

jének súlyos megzavarása a beszürődés szakában, a stádium 

pyorrhoicumban fellépő bőséges, szakadatlan, genyes váladék 

cytolitikus hatása, minek következtében a hámfosztott szaru-

szövetbe ugy az elsődleges kórokozó, mint a másodlagos geny-

terjesztők behatolása könnyűvé válik, de talán még inkább a 

gonococcusok különös fokozott pathogenitása a szaruhártyával 

szemben. Pedig a szarukomplikációk határozzák meg a folya-

mat súlyosságát. A kötőhártya elváltozások idővel lezajlanak, 

de a szaruelváltozások bizonyos határon tul már nem tűnnek 

el nyomtalanul s vagy kisebb-nagyobb szarufolt, vagy kiter-

jedt hegesedés marad vissza utánuk, hogy ne szóljunk a 

szaru teljes szétesése után fellépő szarucsapokról, melyek miatt 

a szemkankó még ma is oly gyakori okozója a vakságnak. 

Közrejátszik a kedvezőtlen eredmények létrejövetelében az is, 

hogy a gonoblenorrhoea kezelése biztos orvosi szakértelmet, 

jól működő pontos ápolószemélyzetet igényel, ezeket pedig in-

kább csak a speciális szemészeti intézetek tudják a betegnek 

nyújtani. 

Közegészségügyi fontosságára eléggé rávilágítanak a Ma-

gyar Statisztikai Hivatal által közzétett, az 1912. évben végre-

hajtott vakságügyi statisztika adatai. Ezek szerint Magyarorszá-

gon ophtalmoblenorrhoea gonorrhoicaban (adultorum és neo-
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natorum együtt) 1505 egyén vakult meg, ami az összes, ugyan-

azon évben lajstromozott vakok 8'3 %-ának felel meg. A va-

kok intézetében levő növendékek közül 30'1 %-ban lehetett a 

vakság okát szemkankóban megállapítani. Ezzel szemben pl. 

trachomában 1194 egyén vakult meg, ami az összes vaksági 

esetekre átszámítva csak 6'6 %-ot jelent. A szemkankó pusz-

títását csak a látóidegsorvadás, a glaukoma és a szemsérülé-

sek múlják felül. Nem jobbak a viszonyok külföldön sem, 

sőt talán rosszabbak. COHN 1896-ban Németországban az ösz-

szes vakok közül 19 %-ban tudta a vakság okát szemkankóban 

megállapítani, Bajorországban pedig K0LT0NSK1 még 1918-ban 

is a régen obligáttá tett credézés ellenére az összes vaksági 

esetek 33 %-át találta blenorrhoeás eredetűnek. 

Az alábbiakban a Ferencz József Tudományegyetemi 

szemklinikán 1921. évi október hó 1-étől, 1925. december vé-

géig észlelt összesen 30 esetet szeretném ismertetni. A kórisme 

helyességét természetesen a klinikai tüneteken kivül és azokra 

való tekintet nélkül minden egyes esetben a positiv bakterioló-

giai lelet biztosította s ahogy a gonoblenorrhoea kórisméje fel-

állíttatott, sürgős és feltétlen klinikai kezelést ajánltunk a bete-

geknek. A kellő felvilágosítások után hajlandók is magukat in-

tézetben kezeltetni, igy mindössze 2 beteg zárkózott el a felvé-

tel elől és kezeltette magát ambulanter. 

A betegek nagyobb része az alsóbb néposztályból kerül ki, 

földművesek, napszámosok, ipari munkások illetőleg ezek gye-

rekei, elvétve akad köztük tanult ember, ugy látszik, hogy az 

utóbbiakat inkább megvédi a fertőzéstől nagyobb tisztasági igé-

nyük és az, hogy a fellépett betegségekkel szemben kevésbé 

indolensek. 

Korra nézve legtöbb közöttük a csecsemő, utánuk követ-

keznek a mi eseteinkben feltűnő nagy számmal szereplő fel-

nőttek s végül legkisebb számmal vannak képviselve a gyer-

mekek. Kor szempontjából betegeink a következőképen oszlot-

tak meg: 

Csecsemő 14 

Felnőtt 10 

Gyermek 6 

30 

A csecsemők domináló megbetegedése kézenfekvő, ha a 

fertőzés létrejövetelére gondolunk. Nincs kiválóbb alkalom erre, 
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mint a szülés, amelynek folyamata alatt a magzat hosszú időn 

át közvetlenül érintkezik a fertőzött szülőutakkal és az ezt kö-

vető napok, amikor a csecsemő kizárólag a szülők vagy bába 

gondozására van bizva s az ezzel járó sokszoros érintkezés: 

fürdetés, pólyálás stb. utja a fertőzésnek. 

A fertőzés forrását a csecsemőkre nézve elsősorban a 

megbetegedett szülőutak képezik. A csecsemők más uton való 

fertőzését — többek által észlelt bába vagy ápolónő által tör-

tént átvitelt — eseteink közül egyben sem sikerült kétségtele-

nül bizonyítani. 

A gyermekek szemkankójának eredete szintén a szülők 

akár ocularis, akár genitalis — inkább az utóbbi — megbetegedé-

sében kereshető. Érdekes, hogy az általunk észlelt gyermek-

blenorrhoeak 100 7o-ban a női nemhez tartoztak, ami valószí-

nűleg arra az intimebb viszonyra (pl. együtthálás) vezethető 

vissza, ami az anya és a leánygyermek között igen gyakran 

áll fenn. A 18 csecsemő és gyermekblenorrhoea közül 7 eset-

ben, tehát kb. 40%>-ban állott fenn a szülőknél bevallottan 

fluor vagy húgycsőkankó s a többi esetekben sem lehet egy-

értelmű a szülők tagadása a negatív lelettel. 

A felnőttek végül úgyszólván kivétel nélkül önmagukat 

fertőzik közvetlenül a genitalekról a szemre történő átvitel ál-

tal. Egy esetünkben volt laboratóriumi fertőzés kimutatható : egy 

bőrgyógyász kollega kíváncsiskodó szobaleánya fertőzte szemét 

vizsgálatra váró, lemezre kikent váladékkal. Statisztikánkban a 

felnőtt betegek pontosan egyenlő arányban oszlanak meg a 

férfi és a női nem között s igy amellett állást foglalni, hogy 

fennálló genitális kankó mellett a férfi könnyebben fertőződik 

(igy a vizelés módja miatt), nem tudunk. 

A fentiekből látjuk, hogy a betegségben a fertőzést elő-

segítő különösen kedvező körülmények folytán elsősorban az 

újszülöttek és csecsemők szenvednek. Ezeknek a kedvező fel-

tételeknek nyújtó segédkezet igen sok esetben a bába tudat-

lansága vagy lelkiismeretlensége. Úgyszólván ál landó anam-

nesztikus adat az ujszülettek blenorrhoeajánál, hogy a bába a 

kötelező becseppentést elmulasztotta. Pedig, hogy ennek a mun-

kát nem adó becseppentésnek, a credézésnek milyen jelentő-

sége van, azt legszembeötlőbben SCHRADER adata világítja meg, 

akinek közlése szerint (1911) az intézeti ophtalmoblenorhoea 

12—20%-ról az obligatoriussá tett credézés után 0'6%-ra csökkent 



jelentkezett 

2. nap 2. hét 

közülök szaru-
folyamattal jött 

le. De a tanulatlan vagy lelkiismeretlen bába nemcsak ezzel a 

mulasztásával válik végzetévé a csecsemő látásának, hanem 

mint gyermekágy alatt a család benfentese oktalan tanácsaival 

megakadályozza azt, hogy a kitört betegség mielőbb szakavatott 

kezelést kapjon. Nem egyszer halljuk az anyától, hogy az or-

vosi vizsgálatot pl. ilyen lebeszéléssel akadályozza meg a bába : 

„a fejében van a hiba", „most tisztul a gyermek" vagy pedig 

anyatejnek a szembe való fejésével akarja a szemkankót meg-

gyógyítani. Természetesen a műveletlenebbek a félig orvosi 

ténykedést űző bába véleményében vakon biznak s késedel-

meskedésükkel elmulasztják a legjobb időpontot a kezelés meg-

kezdésére s ha csak a betegség minden házikezeléssel dacol. 

— már pedig rendesen igy van — keresik fel az orvost, leg-

többször már szaru infiltratummal, sőt perforatióval és iris pro-

lapsussal. 

A betegek jelentkezése elenyésző kivétellel a gennyes idő-

szakra, illetőleg a beszürődés szakának legvégére esik. 30 ese-

tünk közül csak 2 jelentkezett ennek lezajlása után a stádium 

hypertrophicumban. Ennek magyarázata a beszürődés szaká-

nak gyors kifejlődésében kereshető, amely 2—3 nap alatt már 

helyet ad a következő stádiumnak, úgy, hogy az ezzel jelent-

kező uralkodó tünet: a bő gennyfolyás az, ami az orvos ke-

zébe adja a beteget. Pedig épen a beszürődés szaka gyako-

rol a szarutáplálkozás megzavarásával s az ennek kifejezé-

séül fellépett szarubántalmak előidézésével gyakran döntő, a 

gennyedéses szak minden veszedelmét felülmúló befolyást a 

kórképre. 

A jelentkezés napja szerint igy oszlottak meg betegeink: 

A napok számát legtöbbször nem a betegség legelső tü-

neteiből számitják a betegek, hanem a gennyedés felléptétől 

(„2 nap óta gennyes a szemem.") Annál szigorúbban kell te-

hát elbírálni a jelentkezés idejét. Látható, hogy a betegeknek 
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csak kis része jelentkezik az első napokban, holott rég meg-

állapított tény, hogy a gyógyulás kilátásai a gyógykezelés korai 

elkezdésénél a legjobbak. A betegek zöme a 2. héten, sőt a 

3—8. hétig jelentkezik. Ha a késedelem okait vizsgáljuk, azt 

nem egyszer a vidékről való bejövetelben találjuk meg, de 

visszatartja a betegeket a bárhonnan jövő rossz tanács, amely-

nek egyes, bábától jövő példáit fentebb megemlitettük és 

végül a legtöbb esetben a betegséggel való nem törődés. Pe-

dig, hogy ez az eredmény szempontjából mit jelent, mutatja a 

táblázat, amely szerint az 5. napon jelentkezett 4 beteg közül 

már 3-nak volt szaru komplikációja. Sőt 1-ső vagy 2. nap 

jöttnél is találtunk már szaru folyamatot, noha ez általában 

kivételesen és csak akkor szokott, előfordulni, ha a gonococcu-

sok különösen virulensek. Szerencsés esetek azok és szintén a 

kórokozó esetenkénti különböző virulentiája mellett tesznek 

tanúságot, ahol a betegség kezeletlenül több hetes lefolyás 

mellett sem támadja meg a corneát, igy egészen kivételesnek 

tekinthető egy esetünk, a melyben egy 23 éves nő csak a 4. 

héten jelentkezett jobboldali szemkankóval s dacára, hogy az 

otthon töltött idő alatt szemét állandóan bekötve tartotta, szaru-

hártyája épen került ki a betegségből. 

A betegség túlnyomóan sajnos mindkét szemet támadja 

meg s csak kisebb részben marad féloldali. Eseteinkből: 

>• • 

Felnőtt Csecsemő Összesen 

egyszemes 7 1 8 

kétszemes 3 19 22 

Tehát jóval kevesebb esetben marad a folyamat egy 

szemre korlátozva, többnyire — a mi eseteink 607o-ban — 

mindkét szemet támadja meg. Jellemző adat, hogy az egysze-

mes gonoblenorrhoea tulnyomólag felnőttek között fordul elő, 

mig a két szemesben szenvedők között a csecsemők száma az 

uralkodó. A mono- és binocularis szemkankó ezen eloszlását 

a fertőzés létrejövetelének körülményei magyarázzák meg. 

Ugyanis újszülötteknél és csecsemőknél a fertőzött szülőuta-

kon való keresztülhaladás, illetőleg a csecsemő ápolása (pl. 

30 



Féloldali Kétoldali 
Átfúródás és 
iris előesés 

Ez a néhány adat nagyon lerontja gyógyulási eredmé-

nyeink statisztikáját. A szarufolyamat legjobb esetben körülirt 

homállyal gyógyul, de ha ez a homály véletlenül a pupilla 

területére esik, már leszállíthatja a látásélességet ujjolvasásig. 

Még kedvezőtlenebbek a kiterjedt, esetleg az egész szarun le-

játszódó folyamatok, az ezek után visszamaradó szaruhegek, 

a totális Ieukoma egyet jelentenek a szem elvesztésével. A 

szaru átfuródásával járó eseteknél a szaru beszüremkedésének 

mértéke dönti el a gyógyeredményt, kisebb beszüremkedések 

az átfúródás után tisztulni szoktak, nagy beszüremkedések 

esetén a feltisztulás mértéke kicsiny, az egész szaru beszü-

remkedésénél pedig kis átfúródás is impulsust adhat a szaru 

teljes szétesésére. Kis iris előesések után is benőtt heggel, sza-

bálytalan pupillával még jó látásélesség maradhat, nagy elő-

eséseknél, széles benövések mellett a látás már igen rossz és 

utólagos műtéttel is ritkábban javítható, a szaru teljes beol-

vadásánál teljes iriselőesés mellett staphyloma és vakság lép 

fel. Természetes, hogy átfúródás és benőtt heg nélküli esetek-

ben az egyszerű szaruhegek is ismert módon egész vakságig 

ronthatják le a látást. 

Eseteinkben a látásromlást okozott szarufolyamatok gyó-

gyulási eredményei a következők voltak: 

Kétoldali 

kis szaruhomály 

kiterjedt szaruhomóly ill. Ieukoma 

perforatio utáni benövéses heg 

fürdetése) mindkét szemre nézve egyformán jelenti az infectió 

veszélyét, mig a felnőtt, aki ujjaival fertőzi magát, rendesen 

csak egyik szemébe oltja be a fertőző virust s ha egyik sze-

mén az ophtalmia kitört, ösztönszerűen igyekszik a másikat 

minden tisztasági érzete igénybevételével megóvni. 

A gonorrhoeas kötőhártya gyulladást nagyon gyakran ki-

sérte a szaru részéről is komplikáció. 30 esetünkből: 

Szarufolyamat 

Féloldali 
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Az esetek javarésze tehát kisebb homály hátrahagyásával 

gyógyult, ezek közül is a legtöbb csak féloldalra szorítkozott. 

Egyenlő arányban szerepelnek a kiterjedt szaruhomályok és a 

benövéses hegek, az egész szarut elfoglaló staphylomát pedig 

nem észleltünk. 

Az ezen maradandó, vagy legalább is tovább nagyon ke-

véssé tisztuló szaru elváltozások mellett a látásélesség megha-

tározása természetesen csak a felnőtt betegeknél volt lehetsé-

ges, csecsemőknél ily irányú vizsgálatokról nem lehet szó. A 

fenti elváltozások felnőtteknél 4 esetben hoztak létre vakságot, 

amennyiben a visust kézmozgás-látásra rontották le. Ezekkel 

ellentétben néhány esetben 5 10—5/7-nyi visus eredményt tud-

tunk elérni. Csecsemőknél látási eredményeinket mértékszerü-

leg demonstrálni nem lehet, 1 esetben a klinikai kép biztos 

vakság mellett szól. Összesen 5 vaksági esetünk az észlelt be-

tegek kb. 17.0 7 "-át teszi ki. Kétoldali vakságot szerencsére 

nem észleltünk. 

A gyógyítás sikere nincs teljesen az orvos kezében, ameny-

nyiben annak legfőbb feltétele a kezelés megkezdésének ideje, 

ez pedig a szülőktől illetőleg a felnőtt betegektől függ. A jó 

gyógyeredmények elérésében másik nagyfontosságú tényező a 

lelkiismeretes, mindenkor a beteg érdekeit szemelőtt tartó ke-

zelés. Mielőtt a magunk kezelési eljárására rátérnék, legyen sza-

bad általános áttekintést adnom erről a kérdésről. 

Különböző szemészeti intézeteknél egymástól néha lénye-

gesen eltérő gyógyítási módot használnak. A betegségnek hely-

beli kezelésén kivül úgyszólván mindenütt bevezetett az álta-

lános kezelés is, amely különböző utakon az egész szervezet 

küzdőképességét akarja fokozni.- Alkalmaznak e cél elérésére 

fajidegen bakterium-therapiát (ALLISSON) különböző gonococcus-

vaccinákat, autovaccinát (MILLET) és főleg különböző formák-

ban parenteralis protein therapiát. 1917-ben SZILY P. és STERN-

BERG A. a kassai kórházban megróbálkoztak — közlésük szerint 

kitűnő eredménnyel — a gonoblenorrhoea abortiv kezelésével is. 

Eljárásuk tulajdonképen hetero-bakterio-therapia, amennyiben 

typhusvaccinát használtak. A subcutan történt adagolás után 

10—48 óra alatt megszűnt a beszűrődés s a váladékképződés 

is, emellett pedig minden helyi kezelés fölösleges volt. Egészen 

szokatlan, szemészeti alapelvekkel ellenkező WALDMANN B. met-

hodusa. Ő első perctől kezdve kötés alatt tartja a szemet ál-

28* 



landóan, eltekint az öblítésektől, eltiltja a cseppek (atropin, 

Pilocarpin) használatát. Nem tartja a gonoblenorrhoeat kötő-

hártya megbetegedésnek, az epithel szerinte csak a virus köz-

vetitőjeként szerepel, a gonococcusok elsősorban az adenoid 

rétegben telepszenek meg, egyelőre enyhe ophtalmiát idézve 

elő. A gyulladás előhaladtával — az urethralis kanko analógi-

ájára — a mirigyek, előbb a palpebralis, később az orbitális mi-

rigyek betegszenek meg és ezek megbetegedése adja a folya-

mat jellemző tüneteit. Az orbitális mirigyek megbetegedése 

okozná a szemhéjduzzanatot s nem a kötőhárgya, hanem a 

beteg könnymirigy termelné a bő genyes váladékot is. A szaru-

folyamatok létrejövetelének is egyik legfontosabb oka fejtege-

tései szerint az, hogy a könnymirigy megbetegedésével a szaru 

physiko-chemiai és serologiai szempontból optimális milieujét, 

a rendes összetételű könnyet veszti el. Ehhez az elgondolás-

hoz alkalmazkodik gyógyító eljárásában is. Azért alkalmazza 

oly bátran a nyomókötéseket, mert azon az állásponton van, 

hogy a cornealis folyamatok létrejövetelében a váladék pan-

gásának szerepe nincs, bizonyos esetekben azok létrejönnek a 

váladék szabad elfolyásának biztosítása mellett is és elmarad-

nak a kötés alatt. Állítását egy ad abszurdum vitt érvvel tá-

masztja alá, mondván, hogy a váladék elfolyásának biztosí-

tása mellett szarubetegedésnek sohasem volna szabad előfor-

dulni, viszont az ő kötései alól ép szaru egyáltalán nem ke-

rülhetett volna ki s mert ez nem történt igy, következésképen 

az, hogy nyitva vagy kötés alatt kezeljük a szemet, a szaru-

megbetegedésekre befolyással nincs. 

Az általános kezelést illetőleg előnyeinél fogva a legtöbb 

intézetben a parenteralis protein-therapiát alkalmazzák. Azok a 

reakciók, amelyek ennek használata mellett a protoplasma-ak-

tiválás értelmében a szervezet részéről tapasztalhatók, vitán 

felül üdvösen befolyásolják a betegség lefolyását. A tejtherapia 

előnyös oldalairól kár volna lemondani annál inkább, mert ko-

moly kellemetlenségeket használata közben nem tapasztaltak. 

KACSÓ összehasonlító vizsgálatai eredményeiből azt a véleményt 

szűri le, hogy a tejtherapia mellőzése nem műhiba, mert tej 

használata mellett is megbetegedhetik a másik szem, sőt ép 

szaruval bejött betegnél is felléphet szaruszétesés. Mégis ő is 

jónak látja a tej használatát mert a locálís kezeléssel syner-

gista befolyásával megrövidíti a gyógyulás tartamát. 
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Klinikánkon az ophtalmoblenorrhoeas betegek kezelése 

szintén kettős: helybeli és általános. Az utóbbi parenteralis fe-

hérje kezelés, amelynek használata illetve mellőzése megítélé-

sében nem vagyunk olyan liberálisok, mint Kacsó. Az általá-

nos fehérjekezelést fontos gyógytényezőnek tartjuk, amelyről 

lemondani mi egy esetben sem tudunk azon érzés nélkül, hogy 

nem siettünk a beteg segítségére minden eszközünkkel. Helyi 

kezelésünk részben a váladék mechanikus eltávolítása felada-

tának igyekszik megfelelni, részben pedig gyógyszeres s mint 

ilyen adstringens és baktericid szerepet tölt be. A gennyedéses 

szakban a váladék eltávolítása egyik legfőbb célunk, aminek 

elérésére eleinte 72 óránként, később a váladék kevesbbedé-

sével óránként, éjjel-nappal gyengén (1 : 10.000) kaliumhyper-

manganos bő öblítéseket alkalmazunk. Az öblítésnél irányadó 

szempontok, hogy a termelődött és a kötőhártyazsákban meg-

gyült váladék lehetőleg exacte eltávolitassék s hogy a megbe-

tegedett szaru bántalmazottságot ne szenvedjen. Minden má-

sodik öblítés után, tehát óránként, felnőtteknél 10, csecsemők 

nél 5 %-os protargol becseppentéseket végzünk. Ha a váladék 

kellőleg lecsökkent, a stádium pyorrhoicum végén %-os 

ezüstnitrát ecseteléseket kezdünk el, naponta egyszer végezve 

a továbbra is megmaradó öblitések s a protargol immár csak 

napi 1—2-szeri használata mellett. Később ezen utóbbi teljes 

elhagyása mellett a beteg gyógyulásáig kizárólag az ecsetelé-

sekre és a szükséges számú öblítésre szorítkozunk. Ha szaru-

folyamat van, a következményes iritis ellen atropinnal véde-

kezünk, a fekély tovahaladásának meggátlására s a képződött 

hypopion lecsapolására műtétileg avatkozunk be csarnokcsapo-

lással; ezt azonban csak a legszükségesebb esetekben végez-

zük. A betegség végén az egyszerű kötőhártyahurut és egy-

szerű szarufekély illetőleg keratitis kezelésének szabályai sze-

rint járunk el (ecsetelések, adstringens cseppek, ill. bevonó-

kenőcsök majd szaru izgató eljárások). 

Általános fehérje kezelésül felnőtteknél a tejet, csecse-

mőknél a caseinoldatot (aktoprotin, caseosan) használjuk. A 

tej drasztikusabb hatású, kifejezettebb helyi és általános testi 

tünetekkel jár a casein oldat kevésbbé rázza fel a szerveze-

tet és hatásában nem oly nyilvánvaló eredményű, mint a szem 

egyéb természetű megbetegedéseiben, de csecsemőknél tapasz-

talataink szerint kielégítő eredményt ad, A tejet előzetes 3 per-



cig tartó főzéssel sterilizálva a hypochondrium bőre alá adjuk, 

felnőtteknél 10 ccm.-t (esetleg a testsúlynak megfelelőleg keve-

sebbet), gyermekeknél 5 ccm.-t (ill. a testsúlynak megfelelőleg 

kevesebbet). A tejinjekciót gócreakció és általános lázas reakció 

követi mint negativ fázis. Az első tejadag után néha nem 

jelentkezik kielégítő visszahatás, ezért a 2., még többször a 3. 

napon az adagot megismételjük, hogy cumulatiot érjünk el. 

(Ugyanez a tapasztalata LIEBERMAN-nak, továbbá BIEDERMAN-

nak is, akinek pl. volt egy esete, ahol másodnaponként ismé-

telve összesen 14 injekciót adott, hogy kellő eredményt érjen 

el.) Ezt az ismétlést gyengébb egyéneknél néhe aktoprotinnal 

vagy caseosannal folytatjuk, amivel ugyanazt a hatást érjük 

el, mintha a heroikusabban ható, az illetőt erősebben igénybe-

vevő tejet adtuk volna. Csecsemőknél, pedig kizárólag aktopro-

tint alkalmazunk azon bevált schema szerint, melyet kísérletes 

vizsgálataival 1923-ban DITRÓI prof. úr állapitott meg és veze-

tett be a klinikára. Csecsemőknél is alkalmaztunk összehasonli-

táskép tejet, de a caseint teljesen megfelelőnek találván, amiatt, 

hogy enyhébb általános tüneteket okoz a tejjel szemben, ma 

már kizárólagosan használjuk. 

Hogy a fent vázolt gyógykezelésünk eredményei megfele-

lőek, arravonatkozólag a kötőhártya és szarufolyamatok visel-

kedése adhat felvilágosítást. A kötőhártya duzzanata sokszor 

már 24 óra alatt lényegesen csökkent, a váladék kevesbbe-

dik s átlag 3 nap után a gonococcus lelet negatívvá válik. A 

szaru beszüremkedése az esetek túlnyomó részében megáll. 

Az összes, számszerint 21 szarubántalomból csak 2 lépett fel 

a klinikán a gyógykezelés alatt, a többi 19 esetben a szaru 

mór megtámadottan került a klinikára. A 6 perforatio közül 

pedig csak 1 volt olyan, amely kezelésünk alá ép szaruval 

jött betegnél állott elő, a többi 5 közül 4-nél a perforatio már 

a jelentkezésnél fennállott, 1-nél pedig a klinikán kifejlődött 

átfúródást a kezelés megkezdése előtt fellépett fekélyesedés 

előzte meg. 

Befejezésül a gonococcusok által előidézett szemgyulla-

dásnak ezen esetekből kidomborodó jelentőségére közegészség-

ügyi szempontokból szeretnénk néhány szóval rávilágítani. 

Meg kell állapítanunk, hogy a szemkankó nem nagyon 

gyakori betegség. Különösen eltörpül számbelileg az elterjedt 

húgycsőkankóhoz viszonyítva. A Ferencz József Tudomány-
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egyetem Bőrklinikáján, mialatt mi a 30 szemkankós esetünket 

észleltük, körülbelül 1000 beteg részesült húgycsőkankójával 

kezelésben, tehát ezekre vonatkoztatva az előbbiek száma alig 

éri el a 3'0 %-ot. Ennek oka több fontos tényező mellett nem 

kis mértékben keresendő a gonococcusok érzékenységében, 

melynél fogva azok már kiszáradásra, hőmérséki változásokra 

s oly egyszerű fizikai változásra, mint felhigitás, elvesztik élet-

és fertőző képességüket. Ez a körülmény tenné lehetővé első-

sorban azt, hogy a néptömegek felvilágosításával, fokozottabb 

elővigyázatosságra és tisztaságra való intésével ez a néhány 

százalék még kisebb számra olvadjon le. Különösen a városi 

lakosságra kell a figyelmet fordítani, ezek között a legelterjed-

tebb régi tapasztalás szerint a szemkankó, a mi eseteink is al-

kalmasak ezen igazság megerősítésére. Kellő tisztaság hiányá-

ban a gonoblenorrhoea még kisebb familiaris endemiákat is 

csinál. Nem régen volt alkalmunk egy ilyet észlelni, melyben 

egy fiatal anya önmagát, kislányát, 2 nőtestvérét és édesanyját 

fertőzte okularisan genitalis váladékával. Különösen fontos a 

betegség elleni teendők között az óvóintézkedések betartása. 

A bábákat törvény kötelezi az újszülött szemének prophilak-

tikus szempontokból való ellátására, a credézésre; hogy ez 

milyen jelentőségteljes, arra SCHRADER adata eléggé rávilágí-

tott, de egy pár fenti példa rámutatott arra is, hogy ebben a 

tekintetben a bábák fokozott ellenőrzésére s a bizonyított ha-

nyagság szigorú büntetésére van szükség. Láttuk, hogy a már 

kifejlődött betegség súlyosan fenyegeti a látóképességét s ezért 

nagyon fontos, hogy a beteg folytonos (már az öblítések miatt 

is az) szakszerű kezelésben részesüljön kellő időben. Ezt több-

nyire csak speciális szemészeti intézetek tudják biztosítani, igy 

minden eset ilyenekben való elhelyezése ajánlatos, ha csak 

azt valami különös akadály, pl, szállítási nehézség nem aka-

dályozza meg. De ezen esetben is helyi általános proteinthera-

piára kiterjeszkedő orvosi kezelés szükséges. 

Irodalom: 

GRAEFE—SAEMISCH: Handb. d. ges. Aughlk. V. 1. 216. 

SCHRADER: Zeitchrift f. Aughlk. XXVI . 459. GREDÉ-HÖRDER: u. 

a z X X X . 568. SZILY und STERNBERG: u . a z X X X I X . 358. WALD-

MANN: u . o . KOLTONSKI: Zentrb l t . f. Oph t . 1921. I. 4. BIEDER-

MANN: u . a z 1924. I. 29. MAGY. STATISZT. KÖZL. U j sor. 55. köt. 

DITRÓI: Orvosképzés XIII. évf. 3—4, 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem szemészeti 

klinikájáról. Igazgató: Ditrói Gábor dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Terhességgel kapcsolatos ismétlődő 
abducens-bénulás. 

Irta : Heyder Stefánia dr. klinikai gyakornok. 

Terhesség alatt fellépő szembetegségek nem tartoznak az 

irodalom ritkaságai közé. 

Egyrészt sensibilis idegek kóros ingerlése, másrészt vaso-

motoros vagy secreterikus idegek reflektorikus izgalma, majd a 

vérösszetételben, vérnyomásban, vérmennyiségben beállott vál-

tozások, továbbá a szervezet sói között való arány megválto-

zása s végül főleg endokrin zavarok azok a tényezők, melyek 

a terhesség zavarait és gyakran ezzel együtt a látószerv zava-

rait is okozzák. 

Lehetnek szembajok, melyeket a graviditás okoz, lehet-

nek olyanok, melyek fokoz s végül melyeket latens állapotuk-

ból manifestekké tesz. 

Az alábbi eset azért érdemel megemlítést mert a terhes-

ségi szemzavar igen szokatlan módon t. i. szemizombénulás 

formájában jelentkezett s melynek érdekességét növelte a meg-

ismétlődő fellépés. 

1924. május elején L. S. 26 éves asszony azzal a panasszal jelentkezett 
klinikánkon, hogy egy hónap előtt történt szülése óta kettőset lót és 
jobb szemével befelé kancsalit. 

Egyébként a következőket adja elő : Jelenlegi terhessége a második volt. A 
graviditas első felében hónapokig erős hányásai voltak. Szülése előtt 
3 nappal heves főfájások között kezdett kettősen lótni és kancsalitani. 
Szülés rendes időre, rendes lefolyással, gótvarrással. Eklampsia, vagy 
puerperatis láz nem volt. 

Ugyanilyen módon folyt le két év előtti terhessége is hányások, főfájásokkal, 
Első szülés 1922 mórc. 4-én. 

Ezelőtt mór 2 hónappal fellépett a bénulás, bemondása szerint ugyanezen a 
szemen, ugyanilyen módon ; szülés utón 4 hétig tartott, mialatt 3 üveg 
kanalas orvosságot szedett. 

Vizsgálat mindkét szemen 5/B visust, ép törőközegeket, jó pupillareaktiókat, 

enyhén vérbő papillát, de egyébként ép szemfeneket mutat. 

Kifejezett jobboldali abducensbénulós úgy a kettős képek, mint a másodlagos 
eltérés alapjón. 

W . R. : negativ. 
Idegvizsgólat a sclerosis multiplex incipiensre vagy hysteriára irányuló gya-

núnkat teljesen eloszlatta. 
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A betegnek kisebbfokú strumája, élénk dermographiája és mérsékelt exoph-

thalmusa ellenben enyhe Basedow tünetcsoportot mutat. 

Egyébként idegrendszer és psyche rendes. 

Esetünk magyarázatára két út kínálkozik. Az egyik szerint 

tekintve a terhesség alatti hányás, főfájás stb. heves toxikus 

tüneteket, toxikus alapon fellépett neuritisnek tarthatjuk. 

Ehhez legközelebbi analóg eset FRITZ BIEREND-é, ahol a 

szereplő asszonynál a II. terhesség végén ptosis lépett fel 1 % 

albumennel s a szülés napján eklampsiás rohamokkal. 

Az ő esetében azelőtt 8 évvel volt a ptosis főfájásokkal, 

de az eklapsia nélkül, 

A graviditas elején itt is súlyos toxikus tünetek voltak. 

Hysteria, Basedow vagy egyéb idegbefolyás ki volt zárva. 

Szerző ismétlődő terhességi toxikosisnak fogta fel, mely-

hez az utóbbi szülésnél eklampsia társult. 

Hasonló az irodalomban BLODING esete: a terhesség ele-

jén fellépett strabismus convergens; ALTMANN esete abducens 

bénulás szintén toxikus alapon feltételezve. 

A terhességi toxámia folytáni neuritist analógiába állit-

hatjuk a többi intoxikatiós neuritissel főleg az alkohol és ólom 

következtében fellépettekkel. 

Ilyen alapon legtöbbször a neuritis retrobulbaris, illetőleg 

neuritis optici szerepel, de nem ritka a külső szemizmok ide-

geinek izolált neuritise sem. 

Betegünk azonban basedowoid tüneteket mutatott, — s 

bár nem beszélhetünk kifejezett Basedow kórról, — nem sza-

bad figyelmen kivül hagynunk ezt sem. 

Ophthalmoplegiák különösen súlyosabb Basedownál a 

gyakoribb jelenségek közé tartoznak, de nem ritkák kezdődő 

esetekben sem. Megemlítésre méltó, hogy mily gyakori külö-

nösen az abducensnek a bénulások statisztikájában való sze-

replése. 

így STELLWAG esete 2 oldali abducens bénulással, Eulen-

burg esete egyoldalival, Liebrechté jobboldalival. Cohennél bal-

oldali egy 26 éves nőnél, HOCK-nál egy 8 éves lánynál. Moe-

bius egy Basedowos férfinél látott abducensbénulást. SCHOLZ 

egy 27 éves asszonynál jobboldali paresist és baloldali comp-

lett abducensbénulást ir le és H. MAKENS1E mindkét oldali ab-

ducens paresist. 

Mindezek után nem lesz talán túlmerész következtetés 



ha felvesszük, hogy itt egy enyhe alakú Basedowról van szó, 

mely a kisfokú strumán, exophthalmuson és dermographián 

kivül egyéb tünetet nem produkált, mely azonban az ovarium-

functiokiesésre antagonistikusan fellépett thyredoxikosissal össze-

geződve a terhességek végén ismételten képes volt, — egy a 

Basedowra jellemző súlyosabb tünetet, abducensbénulást létre-

hozni. 

Az eset bizonyos fokig analóg R. APEL esetével, aki latens 

cerebralis tünetek manifestté válását észlelte a terhesség alatt 

egy 26 éves, negyedszer szülő nőnél, kifejezett baloldali JACK-

SON epilepsiás rohamokkal, melyek egész nap folyamán pár 

percnyi időközökben ismétlődtek. A rohamok az eklampsiától 

teljesen különböztek, vérnyomás és vizelet normális volt. Epi-

lepsiától a rohamtipus szintén különbözött amennyiben a bal 

testfél erősebben volt igénybevéve, fej folyton balra volt for-

dítva, bal facialisparesis és jobboldali enyhe pangásos papilla 

volt jelen. Mindezekből kénytelen volt organikus lesiót felvenni. 

Szerző az esetet úgy magyarázza, hogy egy rég fennálló 

gócmegbetegedés volt, mely magában nem volt elegendő, hogy 

tüneteket okozzon, melyhez azonban a terhességi intoxikatio 

lépett és csak ezek együtthatása révén váltódtak ki a moto-

rikus izgalmi jelenségek. 

Hasonló állapotot észlelt WESTPHAL, akinél egy évek előtti 

fejtrauma folytán képződött cysta okozott a terhességben góc-

tüneteket. Szintén lappangást vesz fel, melyet a terhesség fel-

szabadit. Az autointoxikatio megszűnése után az organikus góc 

ingere újra oly kicsiny lehet, hogy hatástalanná válik. 

Esetünkre nézve pedig talán felvehetjük azt, hogy a ter-

hességi endokrin zavar a már jelenlevő thyreotoxikosissal össze-

geződve, a terhességek végén ismételten létrehozott egy külön-

ben érvényre jutni nem tudó tünetet az abducensbénulást, 

mely azután a terhességi toxikus hatás megszűnése után las-

sanként magától megszűnt. 

A betegnél partus után 3 hónappal kancsalitás már nem 

látszik, de kettős képek néha kiválthatók, — 4 hónap múlva 

teljes gyógyulás. 



A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem szemészeti 

klinikájáról. Igazgató: Ditrói Gábor dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Conglomerált, izolált skleratuberculosis esete. 

Irta : Heyder Stefánia dr. klinikai gyakornok. 

A következő eset azért érdemes a megemlítésre, mert a 

tbc.-s folyamat egy szemen több különálló nagy góc képében 

jelentkezett; mert a gócok közül kettő kifelé kitörve alig észre-

vehető deformatióval gyógyult s az uveában dacára a szét-

esési folyamatnak — illetőleg a szem belsejében való több 

mint két évi fennállásának, — semmi izgalmat nem okozott. 

Érdekes továbbá, hogy az illető leány a nála lezajlott súlyos 

tbc.-s folyamatok dacára jelenleg a legjobb egészségnek ör-

vend és hogy a visus a beteg szemen a mellékesen lezajlott 

trachomás pannus maculát és cca 3. D nem javítható astig-

mia dacára is 5/15. 

Az eset a következő: 

A 15 éves leány kötőhártyái trachomával állott kezelésünk alatt 1923. ősze 
óta. A trachomája kezdete évekkel azelőttről datálódik. 

Mór 1923. őszén gyomorpanaszai voltak és végtagjain vöröses tarka kissé 
dudoros foltjai léptek fel, melyek erythema nodosumnak bizonyultak. 
1924. januárjóban lázas lett és köhögni kezdett. Belvizsgálati lelet alap-
ján a tüdőgondozóba utalták hol 9 héten át hetenként egyszer anti-
tuberculotikus oltást kapott. 

A köhögése elmúlt, de lépe táján voltak nagy fájdalmai. Lép ekkor 3 ujj-
nyira volt tapintható a bordaiv alatt. Ekkor orvosa Röntgen besugár-
zásokat adott a léptójra és a bál kéz gyűrűs ujján közben fellépett 
carieses gócra. A Röntgent is 9-szer kapta, előbb kétszer, majd egy-
szer hetenként — s ugyancsak ez idő alatt ujabb antituberculotikus 
oltásokat is. 

Közben — trachomája miatt — időnként jelentkezett nálunk. Februárban az 
említett kúra alatt, a jobb bulbus legkülső sarkóban egy kis skleriti-
ses góc jelent meg. Nátrium salicylt és jodol kenőcsöt kapott. A kis 
góc makacsul taitotta magát, majd ápr. közepe táján előbbre terjedt 
csaknem a limbusig és jó nagy borsónyira elődudorodott. Fájdalmai 
csak a skleritis kezdetén voltak. 

1924. máj. 9-én felvettük mert a góc növekvő tendentiát mutatott. 

Akkori staius : V : 4 0 D V? 

Bal szemen semmi, csak kötőhártyai trachoma nyomai. Jobb tarsalis kötő-
hártyán erős papiliaris túltengések. Cornea tiszta, sima, fénylő. Skleró-
ban a külső szemzugnál kezdődő, kb. 1 mm,-re a külső limbus előtt 



végződő, lilás-vörös terület, mely jó nagy borsónyira elődomborodik. 
Csarnok, iris rendes. Pupilla középtag, kerek, jól reagál, másikkal 
egyenlő. 

Szemfenéken kivül-alul a külső skleralis gócnak csaknem megfelelő helyen 
de kevésbbé éles határú, nagyjában ovális alakú, lefelé egy keskeny 
nyúlvánnyal biró kb. 4. D-nyira előemelkedő sima, domború felszinü 
fehéren áttünő szinü képlet tolja elő a retinát. A dudor felett a ren-
des retinalis erezet húzódik mely helyenként erősebben kanyargós s 
melynek mentén néhol apró vérzések láthatók. 

Látótérben a nasalis félben a visszintestől felfelé 60°-nyi, lefelé 30n-nyi kör-
ívben kiesés van, melynek medialis V3-a absolut, lateratis V3-a rela-
tiv fehérre, absolut színekre. 

Ekkori bellelet: Jobb váll lejebb áll, jobb kulcsórkok beesettek, jobb fossa 
supraspinatában, fossa supra- és infraclavicularisban tompult kopog-
tatási hang, ugyanitt érdes légzés, száraz szörtyzörejekkel. Szíven : 
semmi elváltozás ; lép Vili, bordón kezdődik, bordaivig ér, jól tapint-
ható, tömött. Vérkép : negativ. W . R. : negatív. 

Röntgen lelet: Jobb csúcs és jobb tüdő felső harmada elég intenziven árnyé-
kolt. Jobb rekesz mozdulatlan. Bal csúcs valamivel légszegényebb, 
köhögtetéskor feltisztul. Bal rekesz jól mozog. Cor ép. Mediastinum 
szabad. 

Therapiánk: általános roborálás arsen, nap- és légfürdő, fekvőkúra levegőn, 
vízszintesen és mélyített vállakkal, réndszeres tüdőtorna. Localisan 
Röntgen 3 izben, máj, 21., jun. 12. és jul. 3-ón Mindannyiszor 1 HED 
(bőregység) 1 mm. alumínium szűrőn keresztül 10—11 Wehnelt ke-
ménységű lámpával. Május végén az addig jó nagy mogyorónyira nőtt 
skleralis góc fájdalmatlanul kipattant s belőle sűrű, sárgásfehér kásás 
tartalom ürült s a duzzanat csaknem felére lelapult. Május végén a 
bal kis ujján ujabb spina ventosa mely sebészileg kezeltetik. Junius vé-
gén a skleróban, az óramutató Xl-sének megfelelő irányban ujabb izo-
lált góc, mely csakhamar borsónyira emelkedik elő. Augusztusban ez a 
jó nagy mogyorónyi, a felső szemhéjat elődomboritó és feszitő góc 
szintén szétesik, miközben alsó egészen lelapulva kiürült. Ugyanekkor 
az alsó tarsalis kötőhórtyán a külső sarokban és az áthajlós közepén 
borsszemnyi, a belső sarokban kisebb tipikus tbc.-s fekély. Cauterez-
zük, jó eredménnyel. Szept.-ben trachomás pannus az egész felső 
cornea félen. Szept. végén a kiürült felső góc mélyéből egy darabot 
excindálunk a kivágott szövet sarjszövetnek bizonyult, nyúl csarnok-
zugóba oltva, reaktiót nem kaptunk. 

Hogy a folyamat tbc.-s alapú dacára, hogy nem találtunk 

jellemző szöveti elváltozást, egyrészt a tbc-s bőr, csont, tüdő-

és valószínűleg tbc.-s lépelváltozásból, másrészt a kiürült, ki-

fejezetten sajtos tartalomból és a secundár uton fertőződött 

kötőhártyai tbc.-ből állithatjuk, továbbá, hogy differentiáldiag-

nostikailag minden mást kizárhatunk. 

A beteget, mivel teljesen jól érezte magát, több mint fél 

esztendeig nem láttuk. 

Ujabban trachomás csomói miatt jelentkezett. A szem-

feneki lelet annyiban változott, hogy a tumor kb, 6—7 D-ra 

emelkedik elő, szélei elmosódottabbak, alakját ellenben meg-

tartotta. Az erezet fölötte most is olyan jól látható, vénák kissé 
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telődöttebbek, a vérzések melyek különösen egy kanyargós ér 

mentén voltak, nagyobbodtak s nem mint olyanok, hanem mint 

diffúzé pigmentált területek láthatók. 

A tumor szélein a chorioideában erősebb ritkulások ve-

hetők észre. Papilla a rendesnél jóval bővérübb, elmosódott 

széllel. Tensio mindkét szemen 18—20 Hgmm. Hogy a leirt 

három góc izolált volt-e vagy a mélyben találkozott, azt teljes 

bizonyossággal nem lehetett eldönteni, de a valószínűség amel-

lett szól, hogy különállók. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Közegészségtani 

Intézetéből. Igazgató: Rigler Gusztáv dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Szeged artézi kútjairól. 

Irta: cs. Csegezy Géza dr. egyetemi tanársegéd. 

Előszó. 

A mély talajrétegek vizének artézi kutakkal való feltárása 

hazánkban — pár év híján — immár 100 éves múltra tekint-

het vissza. 

Ha e hosszú időnek első harmadát inkább a próbálkozá-

sok, mint a döntő sikerek korának kell is modanunk, még 

sincs okunk elmaradottságról panaszkodni. Hiszen a mély talaj-

rétegek vizének feltárása abban az időben Európa-szerte a 

mienkével azonos állapotban volt. Ugy a külföldön, mint ná-

lunk inkább gyógyvizek nyerése az artézi kutak fúrásának az 

igazi célja. 

A margitszigeti és a városligeti gyógyító vizek feltárásával 

lett világszerte ösmeretessé két hazánkf iának: ZSIGMONDY V1L-

MOS-nak és ZSIGMONDY BÉLÁ-nak a neve is. 

Ivó és használati viz nyerése céljából csak később indul 

meg a munka, melynek kezdetét 1880-tól számithatjuk, külö-

nösen az Alföld szempontjából. ZSIGMONDY BÉLA egészen más 

talajviszonyokat talált itt (Püspökladány, H. M. Vásárhely, Szen-

tes, Szeged) mint Budapesten. Ezek miatt csakhamar elhagyja 

a nehézkes és drága száraz fúrást és áttér az olcsóbb és gyor-

sabb vízöblítésre. 

Tanítványaiból egész gárda keletkezik, melynek tagjai, — 

több-kevesebb tudással és szerencsével, — mind nagyobb terü-

leten folytatják a mester munkáját. 

Városok és községek hatóságai, — uradalmak és tanyák 

birtokosai gyors egymásutánban fúratják az artézi kútakat, mert 

belátják, hogy ezeknek bőséges és kiváló jóságú vize oly 

egészségügyi javulást hoz nekik, a milyenről addig álmodni 

sem mertek. 
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Valósággal uj iparág keletkezik az Alföldön. A kútfúró 

mesterség fellendül. Évente 100 és 100 új mélyfúrás készül 

úgy, hogy a világháború kezdetén ezrekkel kell számolni az 

Alföld artézi kútjait. 

Sajnos akad a kútfúrók között elég sok kontár is, mert 

nincs kellő előképzettségük és ilyent nem is kívánnak tőlük. 

Még sajnosabb, hogy a hatóságok nem törődnek a leg-

több helyen még azzal sem, szerzett-e engedélyt a fúratásra 

a telektulajdonos, vagy pedig adják az engedélyt derüre-borura 

mindenkinek, a ki azt kéri, — mert szerintük közhaszon az, 

ha mentől több artézi kút létesül a területükön. 

Ebből azonban sok helyen már is bajok származtak. 

Ha a vizet legdúsabban adó talajréteget valahol kitapasz-

talták, — természetesen minden későbbi fúrató ezt a réteget 

csapolta meg. — A következmény az volt, hogy a közeli, ré-

gebbi kút vize megkevesbedett, sőt már nem is szökött a föld 

feldszine felé. — Ebből pörök keletkeztek, melyek ősi magyar 

szokás szerint fölkerültek a legfelsőbb fórumokig. 

Itt aztán belátták, hogy ez az állapot tarthatatlan, s jöt-

tek rendeletek, hogy a helyi hatóságok engedélyén kivül az 

Orsz. Földtani Intézet véleményezése is szükséges. 

Csakhogy hol és hányszor engedelmeskedtek ennek a 

rendelkezésnek? — Ha meg volt a helyi hatóság engedélye, 

a fúrómester vigan nekilátott a munkának, és mire felülről 

megjött a határozat, — a kút már hetek óta vigan ontotta a 

vizet. — És ha odafönt tagadó volt a határozat, — betömette-e 

vájjon a helyi helyi hatóság az új artézi kútat? — Dehogy 

tömette! — Legföllebb kirótta „Közegészségügyi kihágás" cí-

mén a büntetést, — a melyik tudvalevően minden büntetések 

legkissebbike. 

Nagyjában ezek voltak a viszonyok régebben Szegeden is. 

Ma már mások, és remélhető, hogy a legközelebbi jö-

vőben még inkább megváltoznak, — mert hiszen az artézi 

kútak ügye valósággal életkérdése Hazánk ezen legnépesebb 

vidéki városának. 

Szegeden azon a kb. 8 négyzetkilométer területén, a me-

lyet körtöltés véd az árviz ellen, a mai napig 100-nál több 

artézi kút ontja már a vizet. Ezek a rétegek finomszemű ho-

mokból állanak, melyben sok a natriumsilikat, a mit a csil-



logásáról azonnal észrevehet mindenki. — Ezeket a vizet tar-

talmazó, és igen különböző vastagságú rétegeket vékonyabb-

vastagabb agyagrétegek választják el egymástól, úgy hogy 

Szeged alatt 8 jobban ismert víztartalmú réteg van egymás 

fölött csupán azon mélységig (394.4 méter) — melyet eddig 

fúrással feltártak. 

Azért irom, hogy „jobban ismert rétegek," — mert sajnos 

jól nem ismerjük őket — És pedig azért nem, mert a Zsigmondy 

után következő kútfúrók nem gyűjtötték és nem őrizték meg 

a talajmintákat úgy, a mint azt mesterük tette. Alig 20 kút 

talajmintáit tudtam nagy utánjárással megkapni. Hogy ennyi 

is megmaradt, — az a Kultúrpalota igazgatóságának érdeme. 

Ez az oka annak, hogy a geologusok sem tudnak egy-

hangú nézetre jutni sem Szeged, — sem az Alföld artézi kútjai 

vizének eredetét, sem annak mennyiségét, igénybevehetőségét, 

stb.-t illetőleg. — Mert amit a fúrásnál elhanyagoltak a mes-

terek Szegeden, annál fokozottabb mértékben megtették ezt a 

községekben és a tanyákon. 

De arra sem igen voltak kíváncsiak, hogy a feltárt viz-

nek milyen a kémiai össztétele. Megelégedtek azzal, hogy az 

íze jó, és hogy főzésre, mosásra alkalmas. 

Nem történtek megfigyelések annak ellenőrzésére sem, 

vájjon kevesbedik-e idővel, — s ha igen, — mily fokban és 

miért a kútak vize. Csak amikor már egészen elapadóban volt, 

— fordultak a hatósághoz segítségért. 

Mindezek és számos más, — itt most nem tárgyalható 

körülmény megösmerése után főnököm, RIGLER professor úr 

a megfigyeléseket és vizsgálatokat azonnal megindította. A 

felmerült számos nehézség leküzdésében hálára kötelező tá-

mogatásban részesítette Intézetét Szeged város Tanácsa, főként 

pedig SOMOGYI SZILVESZTER dr. polgármester úr Őméltósága, 

— nemkülönben a város mérnöki hivatala is. 

Alább közölt tanulmányom 5 év munkájának eredményé-

ről számol be. — Fölhasználtam főnököm engedélyével ter-

mészetesen azon adatok legfontosabbjait is a melyeket a Ter-

mészettudományi Közlöny 1923. évi LV. kötetének 804. füze-

tében Ő már ismerteit és a melyek összegyűjtésében akkori 

tanársegéd e lőde im: PREYSZ GY. dr. és TÖLCSÉRY LÁSZLÓ nagy 

buzgalommal működtek közre. 
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Bármily szép számúak és pontosak is a közlendő adatok, 

— velük Szeged artézi kútjainak kérdése koránt sincs még meg-

oldva. — Annál kevésbbé persze az összes alföldi artézi kútaké. 

— Sok ezer megfigyelésre és vizsgálatra lesz még szükség, 

hogy ezen valóban óriási fontosságú ügy úgy tudományos, mint 

gyakorlati szempontból tisztázva legyen. — Ez csak akkor válik 

lehetségessé, ha hygiénikussal együtt működik a geologus ! 

Nagy örömmel írhatom, hogy a legközelebbi jövőben ez 

az Orsz. Földtani Intézet vezetőinek eléggé meg nem köszön-

hető jóindulatából meg is fog történi: 

Az együttműködés kiinduló pontja azon mélyfúrás lesz, 

melyre Szeged város közgyűlése a költségeket immár megsza-

vazta, — s mely fúrás állami szakemberek felügyelete mellett 

1000 méternél is mélyebb talajfeltárásra alkalmas berendezés-

sel a közel jövőben már meg is indul. 

Ebből a talajvizfeltárásból nem csupán az áldozatra kész 

Szeged városának lesz a jövőben igen nagy haszna, hanem 

kétségen kivül oly megfigyelésekre is alkalmat fog szolgáltatni, 

a melyek az egész Alföld vizzel való ellátására rendkívül fon-

tos adatokkal fogják gyarapítani tudományos szempontból is 

eddigi ismereteinket. 

1. Szeged város vízszerzési módjai a múltban. 

A mi Nagy Magyar Alföldünk nélkülözi a frissvizű for-

rásokat, üde, tisztavizű patakokat. Homokos, agyagos felületén 

lomhafolyású folyókat hömpölyget, melyeknek a vize állandóan 

zavaros a nehezen ülepedő, finom agyag és iszaprészecskéktől. 

Gyakori áradásaikkal nagy területeket öntenek el; medrökbe 

mossák a laza talaj minden ártalmát, szennyét. Sekély tavai, 

vadvizei szikesek; meleg nyarakon kevés kivétellel elapadnak, 

s fehér sziksóval borított mezőt hagynak maguk után. Ezeken 

kivül nincs más víz az Alföldön, csak amit a talaj rejt magában. 

Alföldünk lakossága kétségen kívül már megtelepülésekor 

a felszínen mutatkozó, s mintegy saját magukat kínáló folyó-

vizeket használta fel vízszükséglete fedezésére, mert a tavak 

és vadvizek kémiai alkotásuknál és kevéssé állandó voltuknál 

fogva mint ivó és használati vizet állandóan és kellő mennyi-

ségben szolgáltató tényezők számításba vehetők nem voltak. 

30 



A történelem tanúsítja, hogy az első letelepülések a na-

gyobb folyók vonalát követték. A halászat, közlekedés és ke-

reskedelem érdekein kívül kétségtelenül a szükséges vízmennyi-

ség állandó és korlátlan biztosítottsága vonzotta a folyók part-

jain való megtelepedésre a lakosságot. 

A Tiszából való vízszerzés kényelmetlen volta, a víz ál-

landó szennyessége és zavarossága nemsokáig elégítette ki az 

igényeket. Az első vízrekesztő rétegig kiemelt talaj helyében 

összegyűlő víz nyerése kényelmi és egészségi szempontból is 

előnyösebb lévén, a felszínes kutakkal való próbálkozás már 

akkor is nagy szerepet játszott Szegeden a vízhiány leküzdé-

sében, amikor a város 3 része: a felső- és alsóváros, valamint 

a vár még egymástól vizzel elválasztott szigeteken állott. Saj-

nos a szegedi kutak vize már akkor is használhatatlan volt, 

olyannyira, hogy Szeged még akkor is amikor az egymást kö-

vető járványok kemény ostorcsapásai kétségtelenné tették a 

Tisza vizének veszedelmes voltát, megmaradt ennek haszná-

lata mellett, — mert kénytelen volt vele. 

Ha Szeged és vidéke ásott kútjainak a vizét vizsgáljuk, 

nem fogunk csodálkozni a történelmi feljegyzéseken, melyek 

arról adnak számot, hogy e kutak vizének használata a Tisza 

vizével szemben mindig alárendelt jelentőségű volt, s csak a 

tágabb értelemben vett házi célok, az állatállomány és a tűz-

biztonság kedvéért lettek ásva1. Szeged és környéke ásott kút-

jainak a vize ugyanis kevés kivétellel erősen szikes, némely 

helyen pedig keserű- és glaubersós; e mellett növényi és ál-

lati szerves anyagok és ezek bomlástermékeiben gazdag, kel-

lemetlen lúgos, édeses-keserű ízű. Ivásra és főzésre már az íze 

miatt is alkalmatlan, élvezete émelygést, hasmenést okoz, — 

sőt a kényesebb növényeket sem lehet öntözni vele. 

A Tisza vizén igyekeztek tehát javítani amit lehetett. A 

Tisza vizét, melyet kezdetben szamártaligás vízhordók szállí-

tottak a távolabbi helyekre, — megszűrték, ülepítették, — majd 

mivel az ülepítés a lebegő részek igen finom volta miatt nehe-

zen és lassan ment, kevés timsó hozzáadásával segítették elő. 

A vizhez való könnyebb hozzájutás elősegítésére a múlt szá-

zad közepén már többször terveztek vízvezetéket is, melynek 

megvalósítására azonban csak 1862-ben került sort. A város 

egy magánvállalattal, Burget Nándor, illetőleg a Kiviteli Gőz-
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malom Társasággal kötött szerződést, s amint REIZNER JÁNOS le-

írja: „A szerződés szerint a szivattyútelepet a vasúti híd mel-

lett helyezték el s a fő csővezeték az Árpád-, Jókai-, Kárász-

utcákon, a Széchenyi-téren és Kossuth Lajos-sugárúton a rókusi 

templomig terjdeően lett elhelyezve, A mellékcsőveket a Szent-

háromság-. Szabadkai-, Kálvária-, Korona-, Laudon-, továbbá 

az Iskola-, a Dugonits- és Török-utcák vonalán helyezték el. 

Később a csővezetékek a mellékvonalak némelyikén meghosz-

szabbittattak s a közkutak száma 29-re egészíttetett ki'2.,, 

A vállalat a vizet nem szűrte meg, holott erre szerződési-

leg kötelezve volt. Nyáron sokszor hónapokig nem volt víz a 

távolabbi részeken; a fejlődő gyáripar, s a Tisza felső folyásá-

nál levő sertéshízlalók szennyvizeikkel mind jobban szennyez-

ték és fertőzték a vizet úgy, hogy újra REIZNER szavait idézve: 

„A különféle járványok terjesztője és előidézője éppen a víz-

vezetéki víz lett."'5 

A hatóság két évtizeden keresztül folyton foglalkozik a 

szivattyútelep áthelyezése terveivel. A víz központosán való 

megszűrésének a kérdése is újra felmerül, kísérletek is történ-

nek ilyen irányban, de meddők maradnak, mert a Tisza mel-

letti talaj iszapos-agyagos lévén, természetes szűrésre nem volt 

alkalmas, mesterséges szűrőszerkezetekkel viszont a lebegő ré-

szek finomsága miatt nem boldogulván, maradt minden a régi, 

csak a vágy lett mind élénkebb valami más úton tenni szert 

egészséges ivó és használati vizre. 

Ekkoriban már ismeretesek voltak az artézi kutak, bár 

kezdetben úgy a Tanács, mint a lakosság idegenkedett a víz-

szerzésnek ezen előtte még kevéssé ismert voltától, a mindin-

kább szaporodó sikeres fúrások,, különösen Hódmezővásárhely 

példája arra késztetik, hogy 1887-ben az eredményes fúrásai-

ról híres Zsigmondy Béla mérnökkel megfúrassa az első kútját 

a Tisza Lajos körúton. Ezt a kútat kezdetben szórványosan, ké-

sőbb mind tömegesebben követte a többi, ugy hogy 1894-ben 

HALAVÁTS már 30 kútról emlékezik meg. Ma már nem tudni 

biztosan hogy hány, de 150-nél bizonyosan több kút ontja a 

vizet Szeged város belső területén. 

Az artézi vízzel való ellátás fordulópontot jelent Szeged 

közegészségügyének történetében. Az eddig folytonosan vesze-

delemmel fenyegető, megbízhatatlan víz helyett, mely igen gyak-

30* 
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ran volt különféle járványoknak az okozója és elterjesztője, tel-

jesen megbízható, egészséges ivóvizet nyernek. 

Mielőtt részletesebben szólanék Szeged artézi kútjairól, 

rövidesen megemlékezem általában az artézi kutakról, s ami 

ezekkel szoros kapcsolatban van, — Szeged altalajáról. 

2. Az artézi kútról általában. 

Artézi kutaknak nevezzük Artois francia grófság neve után, 

hol Európában az első ilyen fúrások történtek, — azokat a ku-

takat, melyek egy mélyebben fekvő vízvezető réteget csapolnak 

meg olyan módon, hogy ennek a rétegnek a fedőlapját képező 

vízrekesztő réteget átfúrják. Ha a vízrekesztő rétegek közé zárt 

vízvezető rétegben a víz a réteg elhelyezkedésénél fogva, vagy 

egyéb körülmények miatt nyomás alatt áll és a nyomás ak-

kora, hogy a vizet a fúrott nyíláson át a felszín felé képes emel-

ni, akkor positiv-, felszökő artézi kútról, — ha a nyomás csak 

egy bizonyos magasságig képes felemelni a vízoszlopot, de arra 

már nem elég, hogy a csőből ki is lökje, — akkor negativ 

artézi kútról, vagy egyszerűen fúrt kútról beszélünk. Ez utób-

bit elnyelő artézi kútnak is szokták nevezni annál a tulajdon-

ságánál fogva, hogy keresztmetszete arányában jelentékeny 

vízmennyiséget képes elnyelni annélkül, hogy nívója emelkedne. 

— A fúrott kutaknak minden sajátsága szorosan összefügg az 

illető talaj szerkezetével. 

Lefelé hatolva a talajba ugyanis az egymásra helyezke-

dett rétegek sorozatával találkozunk, melyek különféle saját-

sággal birnak. Az egyik réteget képező kőzet, vagy kőzettör-

melék a rákerülő csapadékot egymással közlekedő apró repe-

désein vagy hézagocskáin, illetőleg a réteget képező kőzettör-

melék pórusain át a hézagok falához történő súrlódás ellenére 

magán átbocsájtja; mig a másik a rákerülő csapadék egy kis 

részét szívósan megköti, de magán át nem ereszti, hanem azt 

a vízmenyiséget, melyet megkötni már nem bir, felületén össze-

gyűjti, vagy ha eséssel bir, felületén az esés irányában elvezeti. 

Az előbbit vizet áteresztő, vagy vizvezető, — az utóbbit vizet 

rekesztő—, vagy vízzáró rétegnek nevezzük. 

Ha a légköri csapadék vizet áteresztő talajrétegre kerül, ak-

kor egyrésze beszivárog a talajba és a felülről jövő ujabb víz-



mennyiség nyomása, vagy saját súlyánál fogva mind mélyebre 

törekszik, s ha a vízvezető réteg pórusfalaihoz való tapadást 

le tudja győzni, eljut a vízvezető réteg alatt elhelyezkedett víz-

rekesztő rétegig. Mivel ez továbbhaladásában megakadályozza, 

ennek felületén a vízvezető réteg pórusai között összegyűl. 

Ha a vizet záró réteg homorulatot képez, s lefolyása nincs, 

akkor az idáig lekerült talajvíz a felszín tavainak megfelelő 

állóvizet alkot, mely nedves években megduzzadva, felszínessé 

is válhat. Ellenben, ha a vizet záró réteg valamely irányban 

eséssel bir, akkor a víz a vízvezető réteg szemcséi között az 

alacsonyabban fekvő hely irányában elfolyik, a felszín folyói-

val és patakjaival mutatva analógiát. A legtöbb esetben egy-

más alatt több vízvezető és vízrekesztő réteg váltakozásával 

találkozunk. Az alsóbbak, ha a legfelső vízvezető réteg alap-

ját képező vízrekesztő réteg folytonos és nincsennek rajta re-

pedések, az e fölött összegyűlt csapadékból nem kapnak sem-

mit. Ezek a rétegek nem is innen nyerik a vizüket, hanem va-

lahol távolabb a felszínre emelkednek, s a szintén felszínre 

emelkedett alsó és felső vízrekesztő rétegek közé zárt terület-

ről, amelyet az illető réteg beszivárgási, vagy infiltrációs terü-

letének neveznek, — önnállóan gyűjtik a csapadékot. 

Az ilyen módon a felszinre emelkedett vízvezető rétegbe 

beszivárgott csapadék az alsó vízrekesztő esésvonalát kö-

vetve, igyekszik mind mélyebbre hatolni, de most már határok 

közé szorítva; ugyanis alulról a már emiitett réteg, felülről a 

felette levő vízrekesztő, oldalról pedig az alapréteg domboro-

dása határolja. Ha most már az eséssel bíró vízrekesztő réte-

gen a csapadékvíz a vízvezető réteg pórusai között a lejtő 

irányában haladva olyan helyre jut, ahol a réteg esése meg-

szűnik és az iránya emelkedővé válik, akkor a talajvíz a me-

dencében megtorlódik, s az utánna jövő vízmennyiség nyomása 

folytán addig emelkedik, míg a medence peremén át nem 

folyva tovább folytathatja az útját. Ha az eséssel bíró vízve-

zető réteg megszakad, akkor a megtorlódott vízoszloppal ará-

nyos nyomás alá kerülve megállapodik. Ha ezeket a víztartó-

kat egy fúrott nyílással a felszínnel összekötjük, akkor a víz 

a kútunkban a nyomás arányában fel fog emelkedni. Még pe-

dig, ha a fúrás szintje a lejtő szárban megtorlódott víz nívó-

jánál alacsonyabban fekszik, akkor a felszín felé is fog emel-



kedni, s így positiv artézi kútat nyerünk, — ellenkező esetben 

a lejtőszárban levő víz nívójával szintelve, csak egy bizonyos 

magasságra emelkedik fel, s így a kutunk negatív artézi küt 

lesz. — ZSIGMONDY és LÓCZY tapasztalatai azt bizonyítják, 

hogy olyan esetben is nyerhető fúrással felszálló víz, amikor 

a talajvíznek a megcsapolás helyénél alacsonyabban fekvő 

elfolyása is van, — tehát a lejtő szárból, melyben a víz nincs 

megtorlódva.4 Még pedig azért, mert a viznek a természetes út-

ján, a vizvezető réteg pórusai közötti továbbhaladásában az 

ezekhez való súrlódás folytán igen nagy ellenállással kell 

megküzdenie, mellyel szemben a fúrott nyíláson át való fel-

emelkedés erőmegtakaritást jelent. Ilyen esetekben a felszállás 

nagysága a megtakarított súrlódással egyenértékű. Az emiitett 

esetekben tehát eredményesen alkalmazhatók a közlekedő 

csövek törvényei, miért is ezeket Lóczy nyomán normális vagy 

hydrosztatikus kutaknak nevezhetjük. Ehhez a csoporthoz tar-

toznak tehát: 1) A völgyi teknőket, 2) az eséssel biró réte-

geket. 3) a thalasszikus vagy limnikus rétegeket megcsapoló 

kútak. 

A thalasszikus vagy limnikus kútakat az egykori tengerek 

vagy nagy tavak parti régióiban találjuk. Ezek vizvezető réte-

gei az egykori tenger vagy tó partjának megfelelő helyen szé-

les övben gyűjtik a vizet, — a medence belseje felé azonban 

mind jobban kivékonyodnak, mig végre elvesznek a túlnyomó 

agyagtakaróban. Eredetüket annak köszönhetik, hogy az egy-

kori tengerek vagy tavak medencéibe ömlő folyók a beömlés 

helyén, ahol esésük hirtelen meglassúdott előbb lerakták durva 

üledéküket, — a medence belseje fele azonban mind kevesebb 

és finomabb üledéket tudtak már csak szállítani, mig végül a 

legfinomabb agyag és iszap rakódott csak le belőlük az áram-

lásokat nélkülöző állóvízben. 

Ha az elmondottakhoz hozzávesszük még azokat a fú-

rásokat, melyek a rögösen összetöredezett hegységek mélyen 

leérő repedéseit tárják fel, nagyjában megismerkedtünk volna 

az artézi kútak hazánk területén előforduló fajaival. Megjegy-

zem, hogy ezeknek a rögösen összetöredezett hegységek re-

pedéseinek a vizét SUESS EDE bécsi tanár és LÓCZY csak rész-

ben tartják a beszivárgott csapadékból eredőnek (vadózus ere-

detűnek ;) részben ugyanis juveniliseknek minősitik, feltételezve 
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azt, hogy a föld mélyebb szféráiban rejtőzködő, ősi víztermelő 

tényezők szüleményei vannak itt összeelegyedve a felszínről 

leszivárgott csapadékkal. Ezért ezeket a kutakat juveniliseknek 

vagy plutonikusaknak nevezték el.'J 

Az elmondottakból kivehető, hogy ahhoz, hogy artézi 

kút létesülhessen az alábbi kellékekre van okvetlen szükség: 

1. Alul és felül vízrekesztő rétegek közé zárt vízvezető 

rétegre. 

2. A rétegeknek valahol a felszínre való emelkedésére 

(máskülönben nem pótolódhatna a megcsapolással elvett víz. 

3. A vízvezető rétegben levő víznyomás alatt állására. 

A mi Nagy Magyar Alföldünk artézi kútjai az emiitett 

egyik csoportba sem sorolhatók, mert a fentebb említett köve-

telményeknek nem tesznek eleget. Vízvezető rétegük kimutat-

hatólag sehol sem emelkedik az Alföld medencéjében, vagy 

annak peremén a felszínre, s ha valahol a felszínnel összeköt-

tetésben is állana valami módon, akkor is cserben hagynának 

minket a magyarázatunkban a hydrosztatikai törvények, mert 

még az Alföld peremén is olyan alacsonyan feküsznek az in-

filtraciós területnek feltételezhető helyek (a peremen levő völ-

gyek sziklafeneke sehol sem haladja meg a 120 méter tenger-

szín feletti magasságot)0 hogy nem tudjuk megmagyarázni be-

lőlük a peremtől sokszor pár száz kilométerre eső kútaknak a 

felszín fölé 10—12 méterre felszökő vizét. A víz fölszállásának 

a magyarázatára ezért más erők közreműködését is feltétele-

zik. Például : a víztartó rétegekre nehezedő földtömeg súlyát, 

— a vizekben oldott gázok nyomását, — sőt esetleg a radioak-

tív felmelegedést is (LÓCZY), — vagy végül az alulról való fel-

melegedéssel járó kiterjedés miatt előálló fajsúly differenciát a 

lejtő és emelkedő szár között (PÁLFY MÓR). Mindezek alapján 

tehát Alföldünk artézi kútjai egy külön csoportot képeznek és 

megmagyarázásuk emiitett nehézségénél fogva LÓCZY szerint 

problematikus vagy pneumatikus vizeknek nevezhetők. — Ezek 

körül tehát még igen sok a teendő és hogy magyarázatot ta-

láljunk eredetükre és felhajtó erejükre, ahhoz Alföldünk alta-

lajának igen alapos tanulmányozására van még szükségünk. 

Az artézi kutak tehát mélyebben fekvő víztartó rétegeket 

csapolnak meg, illetőleg kötnek össze fúrott nyílással a felszín-

nel. Ezt a fúrott nyílást, melyet különféle szerkezetekkel állíta-



nak elő, kibélelik vascsővekkel azért, hogy a nyílás össze ne 

omoljon és hogy a különböző vízvezető rétegek vize ne folyjék 

össze. 

Maga a fúrás technikája az idők folyamán sok átalaku-

láson ment keresztül. Eleinte a száraz fúrásokat alkalmazták 

olyan módon, hogy kötél vagy megtoldható szilárd fúrószár 

végére vésőszerü eszközt alkalmaztak, ennek a fölemelése és 

visszaejtése által mintegy kalapácsolással zúzták össze a talajt. 

Máskor a szár végére csavaros fúrót alkalmazva, a fúrószár 

földből kiálló végére gyakorolt forgatással fellazították a talajt, 

melyet aztán a fúró kiemelése után különböző szerkezetekkel 

emeltek ki. Ujabban a vízöblítéses módszert használják legin-

kább, melynek az előbbiek felett az a nagy előnye van, hogy a 

fúrószerkezet által fellazított talajrészecskék kitakarítására nem 

kell egy ujabb eszközt lebocsátani a nyílásba. A nagyobb 

mélységek feltárásánál igen hosszúra megnövekedett fúrószár 

minden egyes esetben való kiemelése és szétszedése, lebocsá-

tásakor pedig összerakása itt elmarad, mert a belül üres fúró-

száron keresztül magasnyomású vízzel állandóan öblítik a fú-

rószár és a fúrt nyílás között a felaprított talajrészecskéket. 

A fúrott nyílásba lebocsátott cső összecsavarható dara-

bokból van összetoldva. Alsó része a vizet tartalmazó réteg 

szélességében ki van luggatva, s hogy a cső ne dugaszolódjék 

el a víz által magával ragadott homokszemcsék által, ebbe a 

likgatott részbe egy másik csődarabot bocsátanak le, mely szin-

tén igen sűrűn ki van likgatva és kívülről rézsodrony szövet-

tel van beburkolva. 

A fúrás által való víznyerést már igen régen alkalmazzák: 

Nyugati Szü-Csuan (Khína) fúrott sós és gázkútjai ember em-

lékezet óta ösmeretesek. ZITTEL KÁROLY szerint már az ókor-

ban gyakorolták Lybia sivatag oázisainak a lakói a kútfúrást: 

OLYMPIODORUS a VI. században megemlékezik a kútfúrókról 

és ügyességüket dicséri; Dachel, Chargeh és Sziuah oázisoknak 

a lakói kizárólag artézi kútakból nyerik a vizüket, melyet a ben-

szülött kútfúrók olyan módon állítottak elő, hogy aknaásással 

a felületről eltakarították a 70—80 méter széles homokréteget, s 

az alját képező száz méternél is vastagabb mészkő réteget, mely 

az alatta levő víztartó fedőlapját képezi, kötélfúrással átütötték.' 

Európába a kútfúrás a XII. században jön divatba és pe-

dig amint már említettem, Artois grófságban készítettek először 

ily módon kutakat. 



Hazánkban először 1830. évben próbálkoznak Budapesten, 

de eredménytelenül. Az első sikeres fúrás szintén Budapes-

ten az Alkotás-utcában készül 1831—33-ig, mikor is 63 méter 

mélységből a felszin alá 6.38 méterre emelkedő vizet nyernek, 

a nívója azonban a legerősebb szivattyúzásra sem sülyed 

alább. 1832-ben Csórón fúr egy bécsi kútmester és felszökő 

vizet nyer. Debrecenben 1840—59-ig 7, 186C—87-ig 8 fúrott 

kút készül. 1860—65-ig Hódmezővásárhelyen kísérletezik Bür-

germeister Antal pesti lakos, de eredménytelenül. Mindezek 

azonban csak kísérlet számban mennek. Az igazi artézi kút-

fúrás nálunk Zsigmondy Vilmos sikereivel egyidős. Zsigmondy 

Vilmos 1886-ban Harkányon, 1870-ben Lipiken és Alcsuthon, 

1875-ben Rák-Herlányon, 1866—67-ben a Margitszigeten fúrt: 

— sikereinek tetőpontját a Budapesti városligeti kúttal éri el, 

mely 970.4 méter mély.8 

Méltó utódja Zsigmondy Béla mérnök, ki nagybátyja 

nyomdokaiba lépve 1878—79-ben a Püspökladányi pályaud-

varon, 1879—80-ig Hódmezővásárhelyen, 1885-ben Szentesen 

fúr, majd az Alföldön több sikeres fúrásával megismerteti a 

lakossággal az artézi kútak áldását. 

A Szeged város területén fúrt artézi kútak részletes ismer-

tetése előtt megemlékezem a Nagy Magyar Alföld talajviszo-

nyairól, illetőleg röviden leirom az Alföld talajának keletkezé-

sét, hogy ezáltal a Szeged altalajára vonatkozó adatok értéke-

lését, illetőleg bírálatát megkönnyítsem. 

3. A Nagy Magyar Alföld keletkezése. 

A mi Nagy Magyar Alföldünk egv egységes sülyedésnek 

köszönheti a keletkezését, mely a harmadkor elején vette a 

kezdetét és napjainkban is tart. Mai képét, bár az egymásután 

következő harmadkori tengerek, később félsós és édesvizű ta-

vak üledéke egymásután belerakódott, végül mégis csak a me-

dencébe ömlő folyók feltöltései és kisimító munkájának köszön-

heti. Az utolsó belviz, mely már csak az Alföldünket borította, 

az édesvizű Levantei tó volt. A beltengerek mind szűkebb ha-

tárok közé szorulásával szárazzá vált területeken kezd kifej-

lődni a folyamrendszer: a Duna áttöri a Visegrád-váci hegységet 

s a medencébe való beömlésének a helyét egy hatalmas kavics-



kúppal jelöli meg. A többi folyó is megkezdi a medence fel-

töltését a széleken durvább, a medence belseje felé mind fi-

nomabb üledéket rakva le. A Duna hatalmas víztömege meg-

duzzasztja a Levantei tavat majd áttörve a Moldova-Orsova 

közti hegységet, a Levantei tó lecsapolódik, egy tavakkal, mo-

csarakkal, borított, lápos területet hagyva maga után. Ezen a 

terepen próbálnak a medence legmélyebb pontja, déli része felé 

utat találni a medencébe ömlő vizek. Természetes pályájok 

még igen bizonytalan, s áradásaik alkalmával valószínűleg a 

medencét újból, meg újból teljesen elöntötték, messzire szállítva 

a közepe felé az apróbb kavicsot és folyami homokot, melyet 

apadásaik alkalmával vastag iszap- és agyagtakaróval borítot-

tak. A fokozatosan állandósuló, keményedő talajban kezdenek 

lassan a folyók is állandóbb irányt felvenni és medret vágni 

maguknak. Kezdetben az alföldi folyók pályája egészen más 

volt mint a mai. A Duna saját törmelékkupjaitól megszakítva, 

legyező módra terült szét a beömlésénél. Az ágakból újra eggyé 

válva, délkeletnek veszi irányát és a medence legmélyebb pont-

jához, a mai Tiszamederhez ér. Itt nagyjában ennek megfele-

lően haladhatott dél felé, s az idők folyamán mind nyugatabbra 

térve beiszapolja, feltölti a baloldalt, lassan megalkotva a Duna-

Tisza közötti emelkedett földhátat. Végre eljut nagyjában a 

mai helyére, tovább haladásában megakadályozva a Dunán-

tul hegyeitől. A Tisza, mely a Levantei tóba ömlő folyók egye-

süléséből származott, kezdetben szintén sokkal keletebbre folyt, 

azonban a keletről beömlő folyók nyomása és deltái mind 

nyugatabbra kényszerítik, lassan feldolgozva, helyenként el-

fedve a Duna ártéri üledékét, megtalálja mai medrét a me-

dence legmélyebb pontján.11 

A folyók ilyen rendeződésével szárazzá vált területeken 

kifejtik hatásukat az eolikus erők, löszt és futóhomokot alkot-

va, melyet a még kevéssé rendezett medrü folyók áradásaik 

alkalmával elöntenek, magukkal ragadnak, kimosnak, iszapol-

nak. Az áradások után visszamaradt tavakban és mocsarak-

ban a szárazzá vált területektől eltérő rétegek képződnek. A 

vizek lassan apadva el a legfinomabb üledéküket is lerakják, 

melyet a magasabb helyekről apadásaik alkalmával visszahú-

zódó folyók magukkal vittek. Ha ezekhez hozzávesszük még 

azt is, hogy az Alföldi medence feltöltésén nem csak ez a két, 
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hanem több folyó dolgozott, melynek munkája ugy térben, mint 

időben és az anyag minőségében egymástól igen eltérő volt, 

akkor el lehet képzelni, hogy ártereiken milyen .változatos réteg-

képződéseket idéztek elő. 

Szeged a Kőrösök, a Tisza és Maros egyesitett árterén fek-

szik. Altalajának változatosságára fokozottabb mértékben áll-

nak az elmondottak, s ha mindezeket figyelembe vesszük, a 

legnagyobb komplikációkra lehetünk elkészülve. 

A folyók által szállított és lerakott anyag az idők folya-

mán, amint a medence feltöltése fokozatosan előre haladt, 

mindinkább csökkent. Kavicsot csak a legmélyebb rétegekben 

találunk, feljebb eleinte homokos, majd mind tisztább, össze-

függőbb agyagrétegektől elválasztott, alább durva, fölfelé mind-

inkább finomabb homokrétegeket találunk. A legfelsőbb réte-

gekben már csak agyagos homokrétegek vannak mocsárlösz-

szel tarkítva. 

A finomabb és durvább üledék egymás fölötti gyakori vál-

takozása a folyók erózió bázisában beállott sűrű váltakozásra 

mutat, melynek okát a kis és nagy vízállások ismétlődésében 

és a medence periodusos sülyedésében kereshetjük.10 

4. Szeged város bel- és külterületén fúrt artézi kutak. 

Az alább közölt jegyzék Szeged város bel- és külterüle-

tének azokat az artézi kútjait és ezek adatait tartalmazza, me-

lyek a Városi Mérnöki Hivatal nyilvántartásában, a Polgármes-

teri Hivatal „Vízkönyvében" és a M. K. Földtani Intézet nyil-

vántartásaiban szerepelnek. Bár számukat igyekeztem kiegészí-

teni az kútak adatainak a tulajdonosoktól való összegyűjtésé-

vel, melyek az egyes engedélyezési kérések műszaki leírásai-

ban meg voltak említve, — Jegyzékem korántsem teljes, mert 

sok kút van, amelyikről semmit sem tudunk, sem a helyüket, 

sem egyéb adataikat illetően. 
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város 

Máv 

Szeged sz. kir. 
város 

Kenderfonógyár 
Kenderfonógyár 
Milkó Vilmos 
és fiai 

Winkler 
testvérek 

Wagner 
örökösök 

Babovka 
Vendel 

Horváth J. 
azelőtt Pálfi L. 

Szeged sz. kir. 
város 

Szeged közúti 
vaspálya R. T. 

Téglagyár R. T. 
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Mészáros 
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Horváth 
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Szécsi István, 
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Kátai 
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Utca, tér, 
házszám 

hol a kút van 

Tisza Lajos 
körút az Uz-
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előtt 

Szeged-Rókus 
p. u. 

Marstér 

Kertész-u. 2. sz. 

Kertész-u. 2. sz. 

Rigó-u. 23. sz. 

Alsó Tiszapart 
15. sz. 

Erzsébet rak-
part 2. sz, 

Kálvária-út 
129. sz. 

Vasas szt. 
Péter-u. 9. sz. 

Kálvária-úti 
vámhivatal 

Szeged-Rókusi 
p. u. mellett 

és Téglagyár-
u. sarkán 

Téglagyár-u.23. 

Erzsébet rak-
part 19. sz. 

Alsó Tiszapart 
3. sz. 

Alsó Tiszapart 
3. sz. 

Csonka-u. 18. 

Népkert, cuk-
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a 
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1887 
390 
315 
150 

253 656 212 

Zsig-
mondy 

Béla 

1888/89 

1888/91 

1889 

390 
150 
390 
190 
120 
52 

217 

236 

170 

800 

831 

250 

212 

210 

180 

Zsig-
mondy 

Béla 
Csikós 
Mayer 

Ladányi 
Mayer 
Hennán 

1891 105 212 600 20'0 
Mayer 
Hermán 

1891 105 212 300 20'0 

1891 100 196 400 200 
Mayer 
Hermán 

1892 80 224 330 180 
Ladányi 

Lajos 

1892 52 130 144 190 

1892 52 124 34 — 
Horváth 
József 

1892? — 126 — 161 

1893 63 197 367 180 

1893 52 148 29 160 

1893 52 123 144 160 

1893 52 146 45 160 

1893 63 200 320 170 
Mayer 
Hermán 

1893 80 213 728 180 

1893 127 224 260 23 1 
Házilag 

fúrva 

1893 127 217 756 225 
Házilag 

fúrva 

1893 52 140 57 145 

1893 80 191 220 19.0 
Ladányi 

Lajos 

1893 52 123 29 160 

1893 52 123 14 160 

a kút 
vize 

teljesen 
elapadt 

a kút 
vize 

elapadt 
újra 
fúrva 

1924 ben 

I. A város körtöltéssel bezárt belterületén fúrt kutak jegyzéke. 
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Rókusi fekete 
24 Nógrádi István földek, Szécsi 

major mellett 
1893 33 140 — — 

25 Szegedi Lég-
a kút 
vize 

elapadt 

szeszgyár és 
Villamtelep 

Kossuth Lajos 
sugárút 89. sz. 

1893/94 80 207 80 20'0 
a kút 
vize 

elapadt 

R. T. 

a kút 
vize 

elapadt 

26 Back Bernát 
és fiai 

Alsó Tiszapart 
3. sz. 

1894 127 234 125 237 
Házilag 

fúrva 

27 Ottovay Wink-
ler, régebben 
Mészáros 

Pultz tábornok-
ul. 16/a. 

1895 52 120 — — 

János 
Rókusi fekete 

28 Danner Péter földek Szécsi 
major mellett 

1895 39 160 — — 

29 Szeged sz. kir. 
Cs. és K. Csa-
patkórház 1896 76 180 456 16 

Bányász 
Mór város Bőrklinika 

Bányász 
Mór 

30 Szeged sz. kir. 
város 

Utászlaktanya 
Róka-u. 32. sz. 

1897 76 204 320 — 
Soós 

Sámuel 

31 M. kir. 
Dohánygyár 

Kossuth Lajos 
sugárút 

1897 66 200 320 — 
alig ad 
vizet 

32 Landesberg 
Mór 

Franciahegyi 
dülő 

1897 80 180 398 

33 Szeged sz. kir. 
város 

Tisza Lajos 
körút gőzfürdő 

1899 80 220 455 176 
Ladányi 

Lajos 

34 Szeged sz. kir. A vizműtelepen 
145 
120 

234 
Zsig-34 

város a vizműtáplá-
lására I. 

1900 
145 
120 

234 751 2L4 mondy 
Béla 

35 Szeged sz. kir. 
város 

József fhgtér, 
Zsig-
mondy 

35 Szeged sz. kir. 
város 

keleti oldal a 
1900 

145 
275 1670 232 

Zsig-
mondy 

Szeged sz. kir. 
város vizmü táplálá-

sára 111. 

1900 
120 

275 1670 232 
Béla 

Szeged sz. kir. 
József fhg.-tér, 

Zsig-
mondy 

36 Szeged sz. kir. nyugati oldal 
• 1900 

145 
220 1336 214 

Zsig-
mondy 

város a vizmü táplá-
lására 11. 

• 1900 
120 

220 1336 214 
Béla 

37 Máv. Rendező p. u. 1901 — 203 293 20"0 

38 Szegedi gáz- és 
villany R. T. 

Kossuth L. s.-út 
89. 111. 

1901 77 220 56 — 
Csordás 

Péter 

39 Máv. Ujszegedi p. u. 1903 — 135 43 200 

40 Szeged sz. kir. 
Csaba és Mol-

nár utcák ke- 1903 78 221 453 95? 
Soós 

Sámuel 
város resztezésében 

Hobiárt basa és 

Soós 
Sámuel 

41 Szeged sz. kir. 
város 

Debreceni ut-
cák kereszte-
zésében 

Csongrádi s.-ut 

1903 78 221 562 123? Soós 
Sámuel 

42 Szeged sz. kir. 
város 

és Tündér-ut-
cák kereszte-
zésében 

1903 78 216 351 75? 
Soós 

Károly 



Szeged sz. kir. 
város 

Szeged sz. kir. 
város 

Szeged sz. kir. 
város 

Szeged sz. kir. 
város 

Szeged sz. kir. 
város 

Ludvig József 
Szeged sz. kir. 
város 

Szeged sz. kir. 
város 

Ujszegedi 
Kendergyór 

Szeged sz. kir. 
város 

Szeged sz. kir. 
város 

Schachtiz 
József, most 
Szeged Alföldi 
Tak.-pénztár 

Szécsi István 
Szegedi Ip. és 
mezőgazd. 
R.T. azelőtt 
Bokor és 
Rózsa-malom 

Winter kefe-
gyár 

Szegedi gáz- és 
villany R. T. 

Szeged kerületi 
börtön 

Vigh Sándor 

Szívós Gyula 

Fracia- és Hét-
vezér-utcákke-
resztezésében 

Hajnal és Ve-
resács utcák 
kereszt.-ben 

Rákóczy és 
Gólya utcák 
kereszt.-ben 

Tompa- és 
Kacsa-utcák 
kereszt.-ben 

Kisfaludy és 
Szabadsajtó 
utcák keresz-
tezésénél 

Alföldi-u. 22. 
Honvéd kórház 
Kálvária-ut 

Közvágóhíd 
Szabadkai 
műút 

Újszeged 

Gizella-tér, a 
vizmütáplálá-
sára IV. 

Gizella-tér, a 
vizmütápláló-
sára V. 

Hattyas-sor és 
Füzes-utca 
sarkán 

Tompa-u. 3. sz. 

Kálvória-ut 

Kossuth Lajos 
s.-út 111. S í . 

Kossuth Lajos 
s.-út. 76. sz. 

Téglagyár-u. 11 

Ujszegedi 
középkikötő-
sor 4. sz. 

Felsővárosi fe-
keteföldek 

1903 78 217 

1903 78 207 

1903 78 202 

1903 78 199 

1903 78 204 

1903 — ^107 

1903 — *204 

1905 80 200 

1905 — 240 

1906 150 243 

1906 150 276 

1906 78 203 

1907 — 195 

1909 76 240 

1909 76 230 

1909 77 220 

1910 80 214 

1910 80 180 

1910 52 132 

Soós 
Károly 

Soós 
Sámuel 

Soós 
Károly 

Soós 
Sámuel 

Orbán 
Sándor 

Orbán 
Sándor 

Tóth 
Antal 

Zsig-
mondy 

Béla 

Zsig-
mondy 

Béla 

a kut 
vize 

elapadt. 
Újra 
fúrva 

1925-ben 

a kut 
vize 

teljesen 
elapadt 

Kencz 
Tamás 

Varga 
János 

Csordás 
Péter 

A tulajdonos 
neve 

Utca, tér, 
házszám 

hol a kút van 

Fúrási 
Eo 
>o ° 
^ o 
N 
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62 Szeged sz. kir. 
város 

Közvágóhíd 
Szabadkai 1911 80 201 308 21 

Tóth 
Antal 

Szeged sz. kir. 
város 

műút 

63 Horváth István Újszeged Ved-
res-u. 5. sz. 

1911 72 216 320 18 
Soós 

Sámuel 

64 Farkas József Petőfi Sándor 
s.-út 76—78. 

1911 — 196 316 — 
Tóth 
Antal 

65 Kecskeméti 
Antal Marstér 10. sz. 1911 52 225 194 — 

Tóth 
Antal 

66 Soós Antal Kossuth Lajos 
s.-út 68. sz. 

1912 52 217 201 — 
Házilag 
fúrva 

67 Borbola-féle 
kertészet Öthalom-u. 33. 1912 — 226 28 — 

Tóth 
Antal 

68 Szeged sz. kir. 
város 

Ujszegedi park 
és Temesváry 1913 

97 
89 

205 103 _ Lapp 
Henrik 

Szeged sz. kir. 
város 

körút sarok 

97 
89 

69 Szikra gyufa-
gyár Kertész-u.7—9. 1913 201 446 — 

Tóth 
Antal 

70 Mahrer Gyula 
Délibáb és Sza-

70 Mahrer Gyula badsajtó utca 1913 80 205 230 18 

71 
sarok 

71 Ujszegedi Ken-
sarok 

Tóth 
Antal dergyár mun- Újszeged 1913 — 252 230 — 

Tóth 
Antal 

kás lakások 
Újszeged 

72 Liptai Imre Feltámadás-u. 
30. sz. 

1914 52 180 139 18 

Lapp 
Henrik 73 Tanítóképző Újszeged Te-

mesvári körút 
Petőfi Sándor 
s.-út 52. sz. 

1914 80 220 — — 

Lapp 
Henrik 

74 Baumhorn 
Izidor 

Újszeged Te-
mesvári körút 

Petőfi Sándor 
s.-út 52. sz. 

1914 — 180 66 — 

75 Ujszegedi Ken-

Újszeged Te-
mesvári körút 

Petőfi Sándor 
s.-út 52. sz. 

Tóth 
dergyár mun- Újszeged 1914 — 248 267 — Antal Újszeged 
kaslakasok 

76 Szeged sz. kir. 
város 

A vízműtelepen 159 
394 898 261 

Kenéz 76 Szeged sz. kir. 
város a vízműtáplá- 1915 121 

394 898 261 Tamás 
Szeged sz. kir. 
város 

lására VI. 
121 

77 Szeged sz. kir. 
Erzsébet rak- * 

77 Szeged sz. kir. part, a vízmű-
1915 159 344 1703 26"4 

Kenéz 
Tamás város táplálására 

1915 
Kenéz 
Tamás 

78 Hadi járvány-
kórház 

VII. 
78 Hadi járvány-

kórház Újszeged 1916 — 195 93 — 

79 Peregi Mihály Pásztor-u. 27. 1916 — 180 259 — 

80 M. kir. Kender 
Pásztor-u. 27. 1916 

és Lenterme- Újszeged 1917 89 318 187 — 

lési szakiskola 
Újszeged 1917 

81 Szegedi gáz- és 
villany R. T. 

Kossuth Lajos 
s.-út 89. sz. 

1917 104 281 496 — 
Tóth 
Antal 

82 Viktória gőz-
malom 

83 Szegedi Ipari 

Erzsébet rak-
part 19. sz. 

1918 80 267 259 — 

Kenéz 
Tamás és Mezőgaz- Kálvária-út 1918 76 260 144 19 
Kenéz 
Tamás 

dasági R. T. 
Kálvária-út 



84 Ábrahám 
testvérek 

Gólya-u. 25. és 
Cserepessor 
7. sz. közt. 

1920 80 180 — — 

85 Szikra gyufa- Kertész-utca 
7—9. sz. 

1921 80 220 446 
gyár 

Kertész-utca 
7—9. sz. 

86 Szegedi Epitő Szabadkai 1921|22 60 196 129 
R. T. külső-út 

1921|22 60 196 129 

87 Szikra gyufa-
gyér 

Kálvária-úti 
munkáslakó-
sok 

1922 — 215 — 198 

88 Ottovay-Wink-
ler telep 

Rókusi fekete-
földek. 
Korda-sor 

1922 — 177 113 195 

89 Scheinbergerés 
280 576 Popper Orion Zsótér-u. 5. sz. 1922 — 280 576 — 

bőrgyár 
Erzsébet rak-
part. a vízmű-9C Szeged sz. kir. 

Erzsébet rak-
part. a vízmű- 1923 

191 
127 

282 
Kenéz 
Tamás 

város táplálására 

191 
127 

91 Szeged sz. kir. 
Templom-tér, 
a vizmü táp- 1924 

191 
127 

276 1123 — 
Házilag 
fúrva 

város lálósára 

191 
127 

92 Állami gyer-
mekmenhely 

Újszeged 1925 80 229 230 — 
Prónay 
Sándor 

93 Dobó Ignócz 
Kolozsvári-tér 

11. sz. 
1925 69 205 370 — 

Tóth 
Antal 

94 Szeged sz. kir. 
város 

Újszeged, cuk-
rászat előtt 

1925 
121 
89 

243 665 — 
Házilag 
fúrva 

95 Szeged sz. kir. 
A vizmütelepen 
a vízműtóp- 1925 123 17"0 

Házilag j 
fúrva 

város lólására 
121 
89 

96 Szeged sz. kir. 
város 

Köztisztasági 
telep 

1925 
121 
89 

273 518 — 
Házilag 
fúrva 

97 Szeged sz. kir. 
Hajnal és Ve-
resács-utcák 1926 

121 
89 

226 662 — 
Házilag 
fúrva 

város sarkán 

121 
89 

98 Takó András 
Petőfi Sándor 
s.-út 67. sz. 

— 69 206 — — 

99 Csáki János 
Petőfi Sándor 
s.-út 77. sí. 

1925 — 214 293 197 
Tóth 
Antal 

100 M. kir. Börtön Tisza bal part, 80 175 432 __ 
Igazgatóság Ujszegedi rév. 

80 175 432 

101 Szegedi gáz és Kossuth Lajos 39 160 34 
villany R. T. s.-út. 89. sz. 

39 160 

102 Vér-féle pap-
rika malom 

Vásárhelyi 
s.-út 76. sz. 

103 Kertész és 
Kővári 

Cserepes sor 

104 Tisztviselő 
telep 

Kálvária-út ele-
jén 

105 Katona Ferenc Kálvária-út 

106 Huszár lak- Rigó-utca 
tanya 

Rigó-utca 

nen ad 
el szökí 

vizet 

A tulajdonos 
neve 

Utca, tér, 
házszám, 

hol a kút van 

•o 
s c ) 
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n 0) 
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A tulajdonos 
neve 

Szülészeti kli-
nika 

Dr. Maiina 
ügyvéd 

Szerb inter-
nátus 

Katonai elemi 
lőtér 

Utca, tér, 
házszám 

hol a kút van 

Fodor-u. 9, sz. 

Újszeged 
Temesváry 
körút 

Újszeged 

Újszeged 

Fúrási 
év 
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11. Szeged város külterületén fúrt ártézi kútak jegyzéke. 
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kt. 1 Mayer Ferdi-
nánd és fia 

Alsóvárosi 189192 52 150 63 19 
Mayer Ferdi-
nánd és fia nyomás sor 

52 150 63 19 

kt. 2 Pap János 
Rókusi nyomás 
akoltelepek 

1893 52 120 29 16 

kt. 3 Répás András Rókusi nyomás 
1893 52 123 36 16 

és Péter akoltelepek 
1893 52 123 36 16 

kt. 4 Lichtenegger Rókusi nyomás 
1893 52 118 130 14 

Gyula akoltelepek 
1893 52 118 130 14 

kt. 5 Lusztig Jakab Domaszék 1893 — — — — 

kt. 6 Máv. 
Szatymazi 
állomás 

1899 — 218 159 17 

kt. 7 Ottovay 
Károly 

Ripner Fülöp 

Domaszék 1899 80 163 172 — 

kt. 8 

Ottovay 
Károly 

Ripner Fülöp 
Felsővárosi 
feketeföldek 

1900 52 125 72 — 

kt. 9 Ártézi fürdő 
R. T. 

Szatymaz 1905 78 214 540 21 

kt. 10 Olvasókör 
Szentmihályte-
lek 

1906 — 178 432 — 

kt. 11 Rosenfeld 
Vilmos 

Felsővárosi 
feketeföldek, 
baktói dülő 

1910 52 228 288 — 

Felsővárosi 
80 231 360 kt. 12 Majszki Sándor feketeföldek, 1912 80 231 360 — Majszki Sándor 

két ér köze 
65 230 288 kt. 13 Csányi Mihály Szatymaz 40 sz. 1913 65 230 288 — 

kt. 14 Szegedi enyv- Rókusi akolte-
1913 204 432 

gyár lepek 
1913 

Makkos erdő 75 
40 

280 100 kt. 15 Kátai László Felsővárosi 1913 
75 
40 

280 100 — 

nyomás 

75 
40 



A tulajdonos 
neve 

Küchnl Vendel 

Müller Jenő 

Ecsedi Ferenc 

Lábdy Ákos 

Szeged sz. kir. 
város 

Honvéd hely 
őrség 

Repülőtér 
gondnoksága 

Szeged sz. kir. 
város 

Vetró Lajos 

Máv. 

Holländer 
Manóné 

Utca, tér, 
házszám 

hol a kút van 
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Máv. 

Özv. Tendusz 
Tamásné 

Aigner Gyula 
Sárkány Ker-
tész István 

Pick szalámi-
gyár 

Vetró Sándor 

Felsővárosi 
feketeföldek 
167. sz. 

Felsővárosi 
feketeföldek 
39. sz. 

Felsővárosi 
feketeföldek 
167. sz. 

Szeged-Szent-
mihálytelek 

Vásártér, Do-
rozsmai műút 
mellett 

Baktói kerté-
szet 

Repülőtér 

Bodoni rét 

Felsőtanya 
Retekfalu 

Nagyszéksóstói 
megállóhely 

Szeged dorozs-
mai és szaty-
mazi utak 
kereszt. 

Szeged-szabad-
kai vonal 
106. sz. őrház 

Rókusi akolte-

lepek 
Felsőtanya 
Mórahalom 
407. sz. 

Rókusi 
akoltelepek 

Felsőtanya 
Fehértó 286. 

Szeged-Csong-
rádi műút 
mentén 

Alsótanya 163, 
Nagyszéksói 
kapitányság 

Alsótanya 
feketeszél 

Rókusi fekete-
földek 41. sz. 

Téglagyár 
Alsóvárosi 
fekete földek 

Fúrási 
év 

kt. 18 

kt. 19 

kt. 20 

kt. 21 

kt. 22 

kt. 23 

kt. 24 

kt. 25 

kt. 26 

Báló Pál 

Makra István 

Magyar Péter 

Széli Vince 

Tóth Pál 

Wolf Lipót és 
társa 

kt. 27 

kt. 28 

kt. 29 
kt. 30 

kt. 31 

kt. 32 

kt. 33 

kt. 34 

kt. 35 

kt. 36 

kt. 37 

kt. 38 
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kt. 39 

kt. 40 

kt. 41 

kt. 42 

Kecskeméti 
Lajos 

Székháti áll. 
el. iskola 

Székaljai áll. 
el. iskola 

„Szegedi tiszt-
viselők Ottho-
na" kertgaz-

Franciahegyi-
dülő, kertészet 

Baktói dülő 

• 

kt. 43 

kt. 44 
kt. 45 
kt. 46 
kt. 47 

kt. 48 

kt. 49 

kt. 50 

kt. 51 

kt. 52 

kt. 53 

Baktói kertész-
kolónia 

Jezsnita rend 
Becsei József 
Ifj. Vas András 
Bodoni kerté-
szet 

Dobó és Garzó 

Keramit és 
műtéglagyár 

Kovács Sándor 

Szemmáry 
István 

Hazai Textil-
ipar R. T. 

Lippai Antal 

Baktói dülő 

Téglagyár 

Alsóvárosi 
fekete földek 

Felsővárosi 
nyomássor 

Rókusi 
akoltelepek 

Rókusi 
akoltelepek 

Kálvária-út 
végén 

Rókusi 
akoltelepek 

A közölt jegyzék értelmében tehát a város körtöltéssel 

bezárt belterületén 110 fúrásról tudok, melyek közül 101-ről 

van bővebb értesülésem. A külterület 54 kútja közül pedig 

csupán 27-ről birtam több kevesebb adatot összeszedni. 

Meggyújtott fúrásminta, melyből az altalaj szerkezetére le-

het következtetni, igen kevés van. A Somogyi könyvtárban 10 

kútnak a talajpróbáit őrzik, melyek közül egyet HALAVÁTS, 

kilencet SÜMEGHY dr. dolgozott fel paleontologiailag. A városi 

mérnöki hivatalnak öt sorozat van a birtokában, melyek kö-

zül a három megbizhatóbból az Egyetemi Közegészségtani 

Intézetnek is van egy-egy másodpéldánya. Ugyanitt még két 

kútnak próbái vannak meg, melyek közül sajnos az egyik hi-

ányos. A m. k. Földtani Intézet egy mintát őriz, s még két 

fúrásról van ezeken kivül megbízható leírásunk HALAVÁTS-tól. 

33* 



A fúrásminták egybehangzóan azt bizonyítják, hogy Sze-

ged altalaja addig ameddig a fúrások feltárták (394.4 m.) dur-

vább és finomabb homok, homokos agyag, agyagos homok és 

agyagrétegek gyakori váltakozásából áll. HALAVÁTS és SÜMEGHY 

egybehangzó vizsgálati eredményei a geologiai korok közül 

alulról fölfelé haladva a Levantei felső alemeletnek, az alsó és 

felső diluviumnak a jelenlétét állapították meg. Az altalajról 

kissé részletesebben SÜMEGHY után,11 az egyes geologiai korok 

keretében emlékezem meg: 

A Levantei felső alemelet a legidősebb üledékkomplexum 

Szeged altalajában 394'4 méter mélységig. Alsó határa még is-

meretlen. HALAVÁTS és SÜMEGHY egybehangzó megállapítása 

szerint ez a réteg a felszín alatt 140—150 méternél kezdődik 

és homok, agyag, agyagos-homok, kavicsos-konglomeratum és 

lignit-darabos rétegek váltakozásából épült fel. „Uralkodó mó-

don a homokos üledékek szerepelnek. Mindenik próbában 

durva szemű, legtöbbször muszkovitos, zöldesszürke szinű a 

homok. Főleg kvarc szemekből áll. A különböző mélységekben 

elhelyezkedő, vizet szolgáltató rétegek homokja mindig a leg-

durvább szemű és majdnem mindig világos szürke, sokszor 

majdnem fehér, tiszta kvarc szemekből áll. Csillám elég sok 

van benne és ez van a legnagyobb vastagságban kifejlődve. 

Több kút különböző mélységeiben kavicsréteget ütött át a fúró. 

Szegletes és néha legömbölyített szélű, dió és borsó nagyságú 

kvarc kavics, homokkő konglomerátum és agglomerátum hor-

dalékai képezik ezeket a rétegeket. Legtöbbször homokkal ke-

vertek, sok iszapot és apró lignit darabot, meg fa-uszadékot tar-

talmaznak. Agyagrétegek iszap és vasokkeres márga gumókkal 

kevert kőzetet alkotnak, néha kavics is van bennük. Az egy-

nemű agyagból álló tisztább agyagrétegek igen ritkák ebben 

az emeletben." (SÜMEGHY). 

A Levantei felső alemelet felett hatalmas vastagságban 

az alsó és felső diluviumot képező homok, iszap, agyagos-ho-

mok, homokos-agyag, márgagumós és összeálló agyagrétegek 

rakódták le egymással sűrűn váltakozva. 

Az alsó diluvium mélyebb szintjeiben a homok minősége, 

összetétele ugyanaz, mint a levantei homoké, ez is többé-ke-

vésbé durvaszemű, csaknem tisztán kvarc szemekből áll, több-

kevesebb muszkovitot tartalmazó, felfelé fokozatosan kifino-

modó, a magasabb szintekben igen finomszemű üledék. A 
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szemek finomodásával mind több-több iszapos rész keveredik 

a homok közé. Az agyagos üledékek petrografiai összetétele 

ugyanezt a szabályos változást mutatja. Az alsóbb szintekben 

az agyaglerakodások összeálló kemény kőzetet nem alkotnak, 

mert többnyire homokos vagy márgagumósak. Fölfelé össze-

állóbb tisztább kőzetet képeznek és a homokos lerakások ro-

vására fölfelé mind gyakoriabbakká válnak. „Az alsó dilivium 

felső határát azzal a tarka agyag és homokosagyag rétegcso-

porttal lehet területünkön megvonni, amely fölött az általánosan 

elterjedt iszapos-löszszerű sárgaagyag már a felső dilivium üle-

déke, mely nemcsak Szeged környékén, de az egész Alföldön 

is a tarka agyagok és homokos agyagok fölött egyöntetű taka-

rót képez." (SÜMEGHY.) — Ezek szerint, amint a királyi biztos-

ság 1878—1880-ig tartó talajfúrásai a legpontosabban meghatá-

rozzák, — a felső diluvium átlag 11 méter széles, mert a színes 

agyágréteget, mely a felső diluvium alsó határát képezi, a 63 

fúrás 8—12 méter között váltakozó mélységben találta meg. A 

felső diluvium 9 méterét alul és felül kissé homokos sárga 

agyag, a legfelső takaróját átlag 2 méter vastagságban termé-

szetes és mesterséges feltöltés (ártéri iszap, mocsárlösz) alkotja. 

A feltöltés a Tiszánál a legvastagabb, a város belseje felé fo-

kozatosan kivékonyodik. Az alatta elhelyezkedett sárga agyag-

réteg éppen forditva, a Tisza felé vékonyodik el és a város 

felé fokozatosan vastagodik.12 

Ha az egyes rétegeknek nem csak a korát és keletkezé-

sét valamint a petrografiai alkatát, hanem a különböző fúrások 

alapján az elhelyezkedését akarjuk megállapítani, akkor az 

első lesz, ami a szemünkbe ötlik, hogy az ásványtanilag és 

petrografiailag teljesen megegyező rétegeket a különböző, sok-

szor egymástól 80—100 méter távolságra fekvő kútak fúrás-

mintáiban is különböző mélységekben találjuk meg. Az ezek 

alapján készített rétegtervek az egyes képletekben egymástól 

független, pár száz méter hosszúságra elnyúló, középen kiszé-

lesedő, a szélek felé elkeskenyedő, lencseszerü elhelyezkedését 

tünteti fel. Amint LÓCZY és SÜMEGHY leírják, az egész altalaj a 

folyók növekvő deltáinak, vagy még inkább sülyedő törmelék-

kúpjainak átmetszetéhez hasonlít. Ha tekintetbe vesszük az 

altalaj keletkezésének a már leirt valószínűségét és ismerjük 

az egyes fúrásmintákat, akkor sem a következtetés levonás-

nak, sem a hasonlat logikájának a helyességében nem fogunk 



kételkedni, — azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk, 

hogy ezeknek a mintáknak nagy része vizöblitéses fúrásoknál 

lett meggyüjtve, s ezeknél csak a legnagyobb gonddal és szak-

értelemmel lehet megbízható rétegmintasorozatot szerezni. Mór 

pedig ha ismerjük a kútfúróinkat, akkor az egyik követelést 

sem vehetjük biztosítottnak. 

Hogy mennyire nehéz és sokszor lehetetlen tisztán a fú-

rásminták alapján az eligazodás, arra nézve csupán egy pél-

dát hozok fel. Szeged város 1933. évben a Hajnal- és Veresács-

utcók keresztezésében Soós Sámuel hódmezővásárhelyi kút-

fúrómesterrel egy 207.25 méter mély kútat fúratott, melynek 

felszökő vizét saját nyomása mellett csővezetékeken több utcai, 

nyilvános kifolyó táplálására vezették szét. A kút vízhozama 

azonban az idők folyamán annyira lecsökkent, hogy a kút 

rendeltetésének már nem tudott eleget tenni. Ezért a város egy 

új kútnak a fúrására határozta el magát, melyet hogy a már 

meglevő csővezetékbe való bekapcsolás annál könnyebb le-

gyen, közvetlen a másik kút mellé, alig 8 méter távolságra a 

régi fúrástól meg is fúratott saját üzemében 1925. év decembe-

rében. Ha az új kútnak a meggyújtott rétegmintáit, melyet a 

Városi Mérnöki Hivatal őriz, összehasonlítjuk a régebbi fúrás-

nak a Somogyi könyvtárban levő rétegeivel, akkor iskolaesete 

tárul elénk a fúrásminták megbízhatatlanságának. 

A két fúrás rétegeinek az egymásutánja a következő: 

A Hajnal- és Veresács-utcák 
keresztezésében levő I. fúrás rétegei. 

Fúrta : Soós Sámuel. 
Mélység: 2"7'25 méter. 
Vizbőség 24 óra alatt: 210 m3. 
Csőbőség: 78 mm. 

A Hajnal- és Veresács-utcák 
keresztezésében levő II. fúrás rétegei. 

Fúrta : Szeged város Mérnöki 
Hivatala 1925. évben. 

Mélység : 226 méter. 
Vízbőség 24 óra alatt: 662 m3. 
Csőbőség: 89 mm. 

0--1.5 mtr.-ig: agyagos 0-- 1 mtr.-ig: agyagos 

humusz. humusz. 

1.5--15 mocsórlösz 1-- 3 „ Iszapos agyag. 
(sárga agyag). 3-- 8 „ zöldes, erősen 

15--24 „ világos szürke iszapos szürke 
dúrva homok. agyag. 

24--58 „ breccsásbarna 8--15 „ finom, kissé 
humuszos csillámos 
agyag. kvarc homok. 

58--86 „ sötétszürke 15--45 „ zöldes-szürke 
dúrva kvarc agyag. 
homok. 
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45--82 mtr-ig : erősen csillá--82 mtr-ig 
mos szürke 
kvarc homok. 

82--107 „ márga gumós 
iszap hordalék. 

107--152 „ finom szürke 
kvarc homok. 

152--182 „ márga és agyag 
gumós iszap 
hordalék. 

182--195 „ durva, kissé 
csillámos 
kvarc homok 
sok amphibol 
kristállyal. 

195--213 „ kissé iszapos 
szürke agyag. 

213--226 „ durva, világos 
szürke kvarc 
homok. 

86—116 mtr.-ig: igen dúrva csil-
lámos szürke 
homok. 

116—121 „ összemosott 
zöldes agyag. 

121—138 „ sárga zöldes 
szürke agyag 

138—187 „ bors, borsó 
nagys. agyag 
és márgagumó 
(görgetett.) 

187—188 „ igen világos 

szürke finom 
homok, isza-
pos és márga 
gumós. 

188—204 „ dúrva, világos 

szürke kvarc 
homokkövület 
nyomokkal. 

204—207.25 „ egész világos 
szürke kvarc 
homok márga 
gumókkal. 

A vizöblitéssel nyert rétegmintákat tehát a legerősebb 

kritikával vehetjük csak a következtetéseink alapjául; azonban 

még a legmegbízhatóbb fúrásminták után készített rétegtervek 

sem adnak tiszta képet az egyes vízvezető rétegek elhelyezke-

dése és szerkezet tekintetében. Nem kapjuk meg a nagyobb terü-

leten egységesen kiképződött és vízrekesztő rétegek által határolt 

vízvezetőrétegek képét, pedig ezek fontos kellékei az artézi kú-

tak keletkezhetésének. Az ilyen rétegek lehetőségét az altalaj 

fentebb leírt képződése sem zárja ki. Hiszen az egyes kép-

ződmények, melyek ugyanolyan körülményeknek köszönik ere-

detüket, nagyobb területen összefüggően is fejlődhettek. A 

fentebb emiitett, lencseszerü képződés ellen igen sok dolog 

szól, azért az egyes víztartó rétegek helyének a megállapítása 

és az egyes rétegek kiterjedésének meghatározásánál a fúrá-

sok egyéb adatainak a figyelembe vételét is jónak láttam. 

Az egyes víztartalmú rétegek helyének és kiterjedésének 

a pontos meghatározása igen fontos, mert csak ennek isme-

retében tudunk eredményesen küzdeni az ellen, hogy az egyes 

rétegek túlságos igénybevételével a rétegek teljesítő képessége 
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ne legyen túlterhelve, ami már meglevő, ugyanazon rétegbe 

szájadó fúrásokra gyakorolna igen káros hatást. 

A fúrások adatai között azonban igen sok olyan van, 

ami szigorú kritikát igényel. Ezért a legszívesebben az Intézet 

és a saját méréseimre támaszkodom. Azonban ezek száma 

nem elég nagy, ugy hogy kénytelen vagyok belevonni néhá-

nyat a hivatalos kimutatások adatai közül is, bár ezek egyik-

másikának a valószínűtlenségét éppen az Intézet vizsgálatai 

bizonyították be. Következtetéseim tehát csak a valószínűség 

határáig terjednek, azonban elég alaposan elénk tárnak az 

altalaj rétegeinek egymással összefüggésben nem levő, lencse 

szerű elhelyezkedésével szemben egy másik elképzelést is. 

A víztartó rétegek elhelyezkedése és szerkezete tisztázá-

sának munkájában tehát a fúrásokról összegyűjtött és az I.- és 

II. számmal jelölt táblázatokban közölt adatokat használtam 

fel, még pedig a következő módon: A fúrásokat mélységük 

szerint rendeztem és megfigyeltem, hogy abban a mélységben, 

illetőleg vastagságban melynek legfelső vonalát az első ered-

ményes fúrás, s legalsó határát az eddig itt Szegeden eredmé-

nyes fúrással feltárt legnagyobb mélység képezi, — milyen mó-

don illeszkednek bele az egyes kútak. Figyelembe vettem to-

vábbá a különböző mélységből fakadó vizek hőmérsékletének 

adataiból azokat, melyeket az Intézet vagy én határoztunk 

meg, mert a más kimutatásokban feltüntetett értékek a mi mé-

réseink tanúsága szerint nem eléggé megbízhatók. Mindezek-

hez hozzávettem azt a számos vízanalysist, melyet elvégezni 

módomban volt. Végűi nem hagytam figyelmen kivűl a kutak 

vízhozamát és a kútak fúrása alkalmával tapasztaltakat sem. 

A következő III. számú táblázat a kútak adatainak ilyen 

módon való elrendezését tünteti fel: 
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4 22 123 16 — — 29 52 55 17 213 18 — — 728 80 
5 23 123 16 — — 14 521 

56 59 214 — — — 340 80 

6 95 123 17 17 3326 — — 57 87 215 198 194 — — — 

7 10 124 — — 34 52 58 63 216 18 — — 320 72 
8 11 126 161 157 3388 — — 

, n J t 
59 99 216 — — — — — 

9 9 130 19 17"7 3460 144 52 , n J t 60 42 216 — 201 3004 351 78 
10 61 132 — — 72 52 

, n J t 
61 66 217 — 22-0 — 201 52 

11 39 135 20 — — 43 : 62 2 217 212 — — 800 150 
12 20 140 14'5 177 327"6 57 52 i 63 19 217 225 — — 756 127 -

13 24 140 — — — — 33 64 43 217 20 200 3000 376 78 
14 15 146 16 — — 45 52 65 33 220 17"6 20"4 — 455 80: 
15 13 148 16 — — 29 52: 66 36 220 21-4 — — 1336 120 
16 28 160 — — — — 39 1 67 38 220 — — — 56 771 
17 101 160 — — 34 39 68 58 220 — — — 317 77 
18 4 170 18 212 — 250 52 i 69 73 220 — — — 80 
19 100 175 — — — 432 80 70 85 220 — — 446 80 V IV. 

20 88 177 195 191 3068 113 — 71 40 221 20"9 3100 453 78 

V IV. 

21 29 180 16 210 308"8 456 76 
VIII. 

72 41 221 198 300'4 535 78 
22 32 180 — 398 80 

VIII. 73 18 224 231 — — 260 127 

23 60 180 18 — — 259 80 74 8 224 18-0 — — 330 80 

24 72 180 18 — — 139 52 75 65 225 — — — 52 

25 74 180 — — — 66 — 76 67 226 — — 28 — 

26 79 180 — 206 304-8 259 — 77 97 226 — — — 662 89 

27 84 180 — — — 80 78 92 229 — — 3168 230 80 

28 21 191 19 — — 220 80 79 57 230 — — — — 76 

29 55 195 — 303 80 34 234 21"4 — — 751 120 

30 78 195 93 81 26 234 237 — — 125 127 

31 64 196 316 — 82 3236 21"0 202 300-6 831 120 

32 86 196 129 60 83 56 240 — — — 172 76 

33 7 196 20 209 400 100 84 51 240 — — 224 — 

34 12 197 18 214 367 63 85 52 243 — — — 864 150 

35 46 199 217 298 0 570 78 86 75 245 — — — 267 — 

36 31 200 202 320 66 87 71 252 — — — 230 
150 37 50 200 210 210 3016 489 80 88 1 253 212 — — 650 150 

38 16 200 17 320 63 89 83 260 19 — — 144 76 

39 62 201 21 193 300-0 308 80 IV. 90 82 267 — — — 259 80 

40 69 201 446 91 96 273 — — 3008 518 89 \ 
41 45 202 195 2996 337 78 92 35 275 232 235 — 1670 120 1 

42 54 203 230 78 93 91 276 — — — 1123 127 v V 
43 37 203 200 293| - 94 53 276 — — — 3333 150 

44 47 204 217 3000 561 78 95 89 280 — — — 576 104 

45 30 204 207 3004 320 76 96 81 281 — — — 496 104 

46 49 204 97 90 282 — — — — 127 

} V I . ? 47 70 205 18 21-4 2996 230 80 98 80 318 — — — 187 89 } V I . ? 
48 93 205 370 69 99 94 343 — — — 665 89 

} V I . ? 

49 68 205 189 3082 103 89 100 77 344 264 — — 1703 159 | VII .? 

50 98 206 — — — — 69 101 76 394 261 — — 898 121 }VIII.? 
51 25 207 20"0 208 — 80 80 

}VIII.? 

III. s z ámú tábblázat . 
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A fentebb közölt táblázatból az alábbi következtetésekre 

jutottam : 

1. A legkisebb mélység, honnan Szegeden felszökő vizet 

nyertek 107 méter. 

2. Ha megfigyeljük a számtani sorban rendezett mélysé-

geket, azt látjuk, hogy több helyen megszakad a folytonosság, 

s csak egy kis köz után következik az ujabb sorozat, melyben 

az egyes tagok megszakítás nélkül követik egymást. 

Ha a 107 és a legmélyebb fúrás (394'4 m.) közötti réteg 

egyformán volna használható víznyerésre, akkor bizonyára nem 

keletkeznének ilyen egymástól közökkel elválasztott csoportok, 

hanem a kutak sokkal egyenletesebben oszlanának meg. 

A 107 méteres fúrás egyedül áll. Ha az okát keressük 

annak, hogy mért nem állapodott meg ebben a mélységben 

több fúrás, — hamarosan megtaláljuk. Ugyanis ez a kút már 

közvetlenül elkészülése után is csak igen kevés vizet szolgál-

tatott és csakhamar teljesen elapadt. Tehát ez a réteg nem al-

kalmas nagyobb vízmennyiség nyerésére. Lehet, hogy erre a 

rétegre a többi fúrásnál rá sem találtak, ez csak az alatta levő 

réteg egy kiszögellése, vagy egy ilyen magasságban levő kisebb 

kiterjedésű réteggel való összeköttetése folytán keletkezett. Mert, 

ha a 107 méternél általánosan kifejlődött víztartó volna, a víz-

keresők egyrésze nem hatolt volna mélyebbre a fúrásokkal. 

107—120 méterig egy fúrást sem találunk, ettől kezdve úgy-

szólván méterről-méterre találkozunk fúrásokkal egészen 148 

méterig. Itt ugrás következik, s a sorozat csak 170 méternél 

kezdődik újra, nem véve figyelembe két 160 méteres fúrást. 

— 170 métertől eleinte kis közökkel, később megszakítás nél-

kül több fúrást találtunk, — a 189 méter mélységből meg a 

város különböző pontjain 7 kút nyeri a vizét. — 180 és 191 

méter között egy fúrás sincsen, ellenben 191, illetőleg 195 mé-

tertől kezdve 260 méterig minden mélységből hoz fel legalább 

egy-egy kút vizet. — 260 métertől kis közökkel halad tovább 

a sorozatunk 282 méterig, hol megszakad és csak 318 méter-

nél, majd 343—344 és 394 méternél találunk ismét vizetadó fú-

rásokat. 

En úgy képzelem el a dolgot, hogy ha az emiitett közök-

ben nem szolgált volna valami akadályául a víznyerésnek, 

akkor a közül a sok fúrás közül csak megállapodott volna 

ezekben a mélységekben is legalább egy-kettő. 
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Ha 160 méter mélységig figyelemmel kisérjük a kutakat, 

azt vesszük észre, hogy ezek vízhozama messze alúl marad a 

170 méternél kezdődő újabb sorozat kútjainak a vízhozamánál, 

s ha még tovább megyünk és megfigyeljük az előbbi és az 

utána következő sorozat tagjainak hőmérsékleti és vizök ké-

miai összetételének az adatait, azt vehetjük észre, hogy ezek 

eltérnek. Ugyanis a 120—160 méterig mélyedő kútak vizének a 

hőmérséklete 157—17 7 °C között mozog, mig az utána követ-

kező, 170 méterrel kezdődő sorozat vizeinek 19—21 °C között 

változik a hőmérséke. A 120—160 méter, illetőleg a 120—148 

méter közé eső kútak vize literenként 327—346 mgr. között 

tartalmaz oldott sókat, mig az utána következő sorozat vizei-

nek a sótartalma alig haladja meg a 300 mgr.-ot. 

Mindezekből az következik, hogy 120 és 160, illetőleg 148 

méter között egy olyan vízvezető réteg terül el, amelyik az 

alatta levőtől el van szigetelve egy vizet át nem bocsátó réteg-

gel. Másként nem tüntethetne fel ennek a rétegnek a vize az 

utána következőtől kémiailag és a hőmérsékletét illetően ilyen 

nagy különbséget; ha ugyanis valami módon összeköttetésben 

állanának, feltétlenül egy, a különbséget eltüntető keverék víz 

jönne létre. Ez a második réteg az utána következőnél vízben 

lényegesen szegényebb. Hogy pontosan hol kezdődik ez a ré-

teg, biztosan nem merem állítani, az alsó határa sem egészen 

biztos, mert a két 160 méteres fúrás, amelyeket nem volt al-

kalmam közelebbről megvizsgálni, kétségessé teszi a határt, 

mindenesetre a vízválasztó 148 és 160 méter között van. Én 

inkább azt hiszem, hogy a vízvezető réteg helyzete összeesik 

a levantei réteg felső határával, tehát 150 méter körül van, s 

ha a 160 méteres fúrások is ehhez a réteghez tartoznak, akkor 

inkább egy behorpadást vagyok hajlandó itt ennél az egymás-

tól nem nagy távolságra levő két kútnál feltételezni, mintsem 

a réteg alsó határát 160 méternél mélyebbre kitolódva kép-

zelni el. 

A második vízvezető réteg szerintem 170—180 méterig 

terjed. E között és az utána következő 191, illetőleg 195 mé-

ternél kezdődő újabb sorozat között ugyanazok a kémiai és 

hőmérsékleti különbségek vannak, mint az előbbi és ezen ré-

teg között. Itt is kell valaminek lenni, ami a két réteg vizének 

az összekeveredését megakadályozza. Ez a réteg az előbbinél 

vízdúsabb is. 



191 méternél kezdődik szerintem a harmadik víztartalmú 

réteg, melynek az alsó határa kb. 267 méternél lehet. Erre "a 

rétegre a város legkülönbözőbb pontjain 63 fúrás, tehát az 

összes ismert kútak 62'3n/o-a talált rá. Ez legjobban bizonyítja, 

hogy ennek a rétegnek feltétlenül egy szélesen kiképződött ré-

tegnek kell lennie. Az előbbiektől ezt a réteget a víz sótartalma 

is elkülöníti, a hőmérséklet azonban itt már nem mutat az ebből 

táplálkozó kútak vizében a felsőbb rétegekéhez hasonló diffe-

renciákat. 

253 és 282 méter között lehet a negyedik víztartó réteg. 

Itt az előbbiektől való elkülönítésre inkább a sorozat meg-

szakadása és ennek a rétegnek az előbbiekkel szemben a fel-

tűnően nagy víztartalma jogosít fel. 

Ettől kezdve már csak négy fúrás van. Ezekből már 

igen kétséges volna következtetéseket levonni. Az egymástól 

való nagy mélységkülönbség arra enged következtetni, hogy itt 

igen széles vízrekesztő rétegek vannak letelepülve, mert más-

különben nem kellett volna a fúrásoknak ilyen mélységbe le-

hatolniok. 

A fönntebbi határok csak valószínűek, mert sem annyi 

kémiai analysis, sem annyi megbízható hőmérsékleti adat nem 

állott a rendelkezésemre, hogy teljes bizonyossággal húzhatnám 

meg a határvonalakat. Annyi azonban teljesen bizonyosra ve-

hető, hogy egymástól igen jól elszigetelt vízvezető-rétegek van-

nak Szeged altalajában, melyek mélység tekintetében az alábbi 

határok között lehetnek elhelyezkedve: 

1. 107 méter körül egy vízszegény réteg, esetleg az alábbi 

réteg egy felágazása. 

2. 120 és 160 méter között egy szintén vízszegény réteg. 

3. 170 és 180 méter között egy kissé vízdúsabb réteg. 

4. 191 és 267 méter között egy igen igénybe vett, vízben 

bővelkedő réteg. 

5. 273 és 282 méter közt egy vízben gazdag réteg. Ezen 

alul 318, 344 és 394 métereknél ujabb rétegek bő víztarta-

lommal. 

5. A szegedi artézi vizek hőmérséke. 

A különböző mélységből fakadó vizek hőmérséke igen 

messzemenőleg lehet segítségünkre az artézi kútak még tisztá-

zatlan kérdéseinek a felderítésében. A hivatalos kimutatások-
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ban nem alkalmasak arra, hogy ezek alapján keressünk tám-

pontot következtetéseinkhez, mert jórészük nem kellően meg-

bízható. R1GLER professzor ur utasítására 5 év óta kiséri a kútak 

egy részét figyelemmel vizük hőmérséklete tekintetében Inté-

zetünk. A meghatározásokat az első 21/2 éven át TÖLCSÉRY 

LÁSZLÓ, akkori II. tanársegéd, a másodikban pedig én végez-

tem. És pedig olyan módon, hogy egy 8 literes edényt állítva 

a kifolyó alá, abba a megtelés után nyáron 3—4, télen 10—12 

percig folyattuk a vizet úgy, hogy az igen érzékeny hőmérő 

higanyszála nem mozdult már a helyéből. Ekkor víz folytonos 

csurgatása mellett normál hőmérővel határoztuk meg a víz 

hőmérsékletét. Tekintettel arra, hogy az egyes évszakok mó-

dosító hatást gyakorolnak a kútfőn és a felső rétegeken át-

haladó víz hőmérsékére, — a meghatározásainkat különböző 

évszakokban végeztük és ezek középértékét vettük irányadónak. 

A víz felveszi annak a talajrétegnek a hőmérsékletét 

amelyikben huzamosabb ideig tartózkodik, ezért a különböző 

mélységből fakadó vizek hőmérsékleti adatai az altalajra is 

jellemzők. Szeged altalajának a normálisnál jóval melegebb 

voltáról már többen megemlékeztek (pontosabb adatokat kö-

zölt RiGLER professzor már emiitett munkájában.) Hogy a sze-

gedi viszonyokat szembetűnőbbé tegyem, a nyert értékek mellé 

állítom a normális értékeket is, melyet egy ilyen kút vízétől 

várhatnánk. Méréseink adataiból azután a szokásos módon 

meghatározom a geothermikus gradiensei, melynél a levegő 

középhőmérsékletét 11'3-nek vettem. 

Tekintsük meg már most a következő, IV. számú táb-

lázatot : 
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1 11 126 16"1 15'4 155 157 15-4-161 0-7 15-75 14"5 1"25 2157 

2 9 130 18'0 17-9 17"5 177 177 175—179 04 177 146 31 1561 
3 20 140 14"5 18"2 178 181 18'0 17'8—18'2 0'4 180 14"9 31 1642 

4 4 170 18"0 21"6 20 9 21 2 — 209-21-6 0"7 212 15'9 53 14-14 

5 88 177 195 195 187 18"9 19"0 187—195 0"8 190 162 28 1857 

6 29 180 16"0 21"3 20"9 20 9 210 209-21 3 0"4 211 163 4"8 1530 
7 79 180 — 213 20"0 20"0 — 200—21 3 1-3 20-65 16"3 43 1604 
8 7 1965 200 21"3 20 8 21'0 20"5 205-21-3 0"8 20"9 16"8 4-1 17-20 
9 12 197 180 215 213 21-4 — 213-215 0"2 21"4 16"8 4'6 1653 

10 46 1996 15"0 218 206 20"9 20-4 204-21-8 1"4 21-1 16'9 4"2 17-24 
11 31 200 — 20"7 19'7 198 — 19-7-20-7 ro 202 170 3"2 19"10 
12 50 200 210 203 17"8 193 19-0 17'8-20-3 25 1905 17"0 205 2193 
13 16 200"2 17"0 20'8 20"2 205 — 20'2—20'8 0"6 20"5 17"0 35 185 
14 62 201 — 205 192 19'7 191 191—20*5 1-4 193 17-0 23 21-37 
15 45 202 140 20"8 193 19"4 200 193—208 1-5 19-55 170 255 2087 

16 47 204 — 21"5 20"8 20"8 210 20-8-21'5 0-7 21-15 17-1 4"05 1766 

17 30 204-5 19"0 21"8 209 20-9 19"6 19-6-2E8 22 20-7 17'1 36 1851 
18 68 205 — 19-7 182 — 190 182—197 1-5 1895 171 185 2286 

19 70 205 — 217 21'2 213 21'2 212-217 0-5 2145 171 4*35 1724 
20 25 207 20"0 210 206 20-6 — 206-21 0 0"4 208 17"2 3-6 1863 
21 44 207-25 137 20-7 192 194 — 192—207 1-5 1995 17-2 275 2045 
22 6 212 20'0 20-8 20"1 20"5 202 20'l-20-8 0-7 20-45 174 3"05 2316 
23 87 215 19'8 19-8 18-9 19"0 19"5 18-9-19-8 0-9 19-45 174 2"05 2269 
24 63 216 180 20-0 192 193 — 19'2-20-0 0'8 196 17-4 22 2240 

25 42 21636 9'4 21"1 192 19-9 201 192—211 1"9 20-15 17*4 275 2105 
26 43 217 15-0 207 19"5 196 20"0 19'5—207 1-2 20-1 17-5 26 2125 
27 33 220 170 215 — 193 — 193—21-5 22 20"4 176 28 20*88 

28 40 221 119 218 201 20'3 210 201—218 17 20-95 17-6 3"35 19"79 
29 41 22179 15"6 205 192 193 20'0 192—205 1-3 1985 176 225 2233 

30 3 2360 210 20-8 19"7 199 201 19-7-20-8 l-l 2025 181 215 2301 

31 35 275 230 240 — — — 230-240 ro 235 18"4 5"1 20'08 

Összesen : 602 34: 31=19-43 

Mindeneklőtt az tűnhetik fel a táblázat adataiból, hogy 

Szegeden a talaj, illetőleg a mély talajvíz a normálisnál jóval 

magasabb hőmérséket mutat; ugyanis nem 30 méterenként, 

(ami normálisnak vehető,) hanem 19.4 méterenként emelkedik 

1 — 1 C-al hőmérséke. R1GLER több alföldi kútnak vizsgálva hő-

mérsékletét, a geothermikus gradiensét Szegeden találta a leg-

kisebnek, 18—20 méternek, Hódmezővásárhely 25, Kiskun-

félegyháza 30 méterével szemben. 

Második ami feltünhetik a táblázatban az, hogy az egy-

forma mélységű kútak vízének a hőmérséklete nem egyezik 
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meg egymással, s így az egyiknek geothermikus gradiense nem 

egyenlő a másikéval. Ez a tény arra enged következtetni, hogy 

az egyes víztartó rétegek nem vízszintesen, vagy egyenletes 

eséssel és egyforma vastagságban képződtek ki, hanem egy 

helyen lesülyedtek, másik helyen meg feldomborodtak. Az 

ilyen víztartó rétegekben a geologusok szerint a legmagasabb 

hőmérsékletű vizet a réteg legmagasabb pontján találhatjuk 

meg, hova fajsúlyánál fogva felemelkedik. Ha a réteg hullá-

mosan képződött ki, akkor egy és ugyanazon mélységben 

egyik kút a réteg legmagasabb pontjától, másik a réteg köze-

péből, harmadik az aljából nyerheti a vizet. Ilyen elképzelés 

mellett a közel azonos mélységből fakadó vizek hőmérsékének 

az egymástól eltérő volta meg volna magyarázva. A íll-ik táb-

lázat adataiból levont következtetéseimnél ezt az elképzelést 

vettem segítségül. Ugyanis az általam víztartó rétegnek elképzelt 

120—160 méter közé eső réteg átlagban 17° C-nak mért hőmér-

sékletével szemben az utána következő csoport első tagja 

21.2°C hőfokot mutat. Itt tehát egy másik víztartó réteg legma-

gasabb pontját képzelem el. Az alább következő rétegek vi-

zében is mutatkozik hasonló sajátosság. Némelyik helyen azon-

ban nem vágnak egybe a többi adatok, amiket az egyes ré-

tegek megállapításánál szintén figyelembe vettem. 

A kútak vizének hőmérsékleti adatait valószínűleg elő-

nyösen lehetne felhasználni a rétegek feldomborodásának, vagy 

lesülyedt voltának, illetőleg gyűrődésének a megállapítására 

egy-egy metszés irányában. Ez azonban úgy a munkám céljá-

tól mint a szakmámtól távol álló dolog, így ezzel bővebben 

nem kívánok foglalkozni. 

Igen nagy fontosságot tulaj'donitok a hőmérsékleti viszony-

nak az eddigieknél is szélesebb körben való vizsgálatának, 

legteljesebb mértékben adózva ezzel professzoromnak, ki ezek-

nek a fontosságára többször felhívta figyelmemet. 

6. A szegedi artézi kútak vizének kémiai összetétele 

és radioaktivitása. 

A város belterületének különböző pontjain 23 artézikút 

vizét vizsgáltam meg. A kútak úgy vannak összeválogatva, 

hogy minél több mélység legyen velük képviselve. Sajnos a 

legmélyebb kút, amelyiknek a vizét megvizsgálhattam a 263 

méteres Mars-téri kút volt. A mélyebb kútak a városi vízmű-



vet táplálják és közvetlenül vannak bekapcsolva a gyüjtőme-

dencébe, — egyenként nem lehet belőlük vizet meriteni. 

A vizsgálat menete és metódusa az alábbi volt : 

1. A friss vízpróbából 50 cm3-t véve NESSLER reagenssel 

kémlelten ammóniákra. 

2. A szabad szénsav qualitativ meghatározáséra egy lom-

bikba 5 csepp alkoholos rosolsav oldatot téve 50 cm3-t adtam 

hozzá a vizsgálandó vizből; ha a reakció a szabad szénsav 

hiányára mutatott (az oldat színe vörös lett), akkor a szabad 

szénsav nyomainak a megállapítására egy kémlőcsőbe 1 cm:! 

destillált vizet téve, ahhoz 1 csepp alkoholos phenolphtalein 

oldatot adtam és 1 csepp 1/100 normal nátronlúg oldatot. Ha ezt 

a vörös színű oldatot 10 cm ! vizsgálandó víz elszíntelenítette, 

akkor a szabad szénsavat nyomokban előfordulónak vettem. 

3. A salétromossavat TROMSDORF szerint 50 cm3 híg kén-

savval megsavanyított vízből határoztam meg minőlegesen jód-

kálium és keményítő hozzáadásával. Ha a próba a kémlő-

szerek hozzáadása után 5 percig színtelen maradt, salétromos-

sav mentesnek vettem. 

4. Salétromsavra minőlegesen tömény kénsavas diphenyla-

min oldattal kémleltem. 

5. A vizek kémhatását lakmusszal, methylorangezsal, phe-

nolphtaleinnel és rosolsavval szemben állapítottam meg. 

6. Az összes oldott szilárd anyag meghatározására 500 cm3 

vizet párologtattam be platina csészében, s a visszamaradt 

anyagot 105 C-nál súlyállandóságig szárítva mértem. 

7. Az izzitási veszteséget az 500 cm5 víz kiszárított anya-

gának Bunsen láng fölött való kiizzitásával, s a súlyveszteség 

lemérésével nyertem. 

8. Az 500 cm3 víz kiizzitott szilárd maradékát tömény só-

savval megnedvesítve újból szárazra párologtattam, majd 5 cm3 

tömény sósavat adva hozzá 72 óráig állani hagytam. Ezután 

50 cm3 forró destillált vizet adtam hozzá és 1 órai állás után 

a kiválott silikátokat szűrőre gyűjtöttem, gyengén sósavas 

vizzel mostam és porcellán tégelyben kiizzítottam. A maradék-

ból levontam a szűrőpapír hamutartalmát és az így nyert meny-

nyiséget SiCL-nek véve, 1 literre átszámítottam. 

9. A sósavas szüredéket ammóniával meglúgosítottam, s 

egy óraüveggel lefedve állani hagytam 1 óra hosszat. A ki-

válott aluminium és vashydroxydból álló csapadékot ismert 
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hamutartalmú szűrőre gyűjtve kiizzítottam és mértem. A vissza-

maradt aluminium és vasoxidot sósavban oldottam, a sósav-

oldatot chlorsavas kálium hozzáadása után felforraltam és eb-

ben az oldatban kémleltem kálium ferrocyaniddal és kálium 

thyocyanattal vasra. 

10. Az aluminium és vascsapadékról leszűrt lúgos olda-

tot az ammóniák feleslegének elűzése végett felforraltam, s a 

forró oldathoz cseppenként 20 cm3 0'5 normal ammoniumoxalat 

oldatot adva felfőzés után állani hagytam egy napig. Azután 

a csapadékot ismert hamútartalmú szűrőre gyűjtve, porcellán 

tégelyben kiizzítottam és mértem. 

11. A kiválott kalciumoxalatról leszűrt folyadékot felforral-

tam ammóniával való meglúgosítás után ; forrás közben csep-

penként adtam hozzá 0'5 normal dinatriumhydrophosphat ol-

datot 20 cm!-t. Egy napi állás után a csapadékot az ismert 

módon kiizzítottam, — a maradékot a szűrőpapír hamujának 

a levonása után 0'3603-al megszorozva, MgO-nak véve, 1 li-

terre átszámítottam. 

12. A kötött szénsavat LUNGE szerint methylorange indi-

kátor mellett n/10 kénsavoldattal való titrálással határoztam 

meg 100 cm'1 vízben. Minden elfogyasztott cm'1 n/10 savat 

2'2 mgr. szénsavval vettem egyenértékűnek. 

13. A chloridokat MÖHR szerint titráltam n/100 ezüstnitrát 

oldattal. 1 cm3 n/100 ezüstnitrát oldatot 0'355 mgr. chloriddal 

vettem egyenértékűnek. 

14. A sulfatokra sósavval megsavanyított vízben forró 

bariumchlorid oldattal kémleltem. 

15. A szerves anyagok meghatározásánál KUBEL—TIEMANN 

szerint jártam el. 100 cm3 vizet 10 cm3 30"/o-os vegytiszta kén-

sav oldattal megsavanyítva, fölös kaliumpermanganat oldattal 

5 percig főztem, s a kaliumpermanganat oldat feleslegét oxalsav 

oldattal visszamérve, az elhasznált oxigén mgr.-jaiban fejeztem 

ki az erdményt. 

16. A nátriumot GÄRTNER szerint a következőképen ha-

tároztam meg: 

200 cm3 vizet porcellán csészében vízfürdőn felmelegítet-

tem, s 20 cm3 barytvizet adva hozzá, félóráig forró vízfürdő-

ben tartottam. Ezután a kiválott csapadékkal együtt átöntöttem 

egy 250cm3-es dugós lemérőlombikba a csészét destillált víz-

zel utánamosva, — az egészet vízvezeték fölött lehűtöttem és 

33 



párolt vízzel a jelig feltöltöttem. A csapadék leülepedése után 

a tiszta részből 2C0 cm8-t száraz szűrőpapíron átszűrve, por-

celláncsészében újból felmelegítettem vízfürdő felett és 20 cm3 

tömény ammoniumcarbonat oldatot adva hozzá, félóráig he-

vítettem. Ezután újból átmostam a csésze tartalmát csapadé-

kostól egy 250 cm3-es lemérő lombikba, s lehűlés után párolt 

vízzel a jelig feltöltöttem. Ebből 200 cm8-t leszűrve, platina 

csészében bepárologtattam pár csepp ammoniumoxalat oldat-

tal. A száraz maradékot az ammoniumsók elűzése végett 

enyhén kiizzítottam. A visszamaradt feketés maradékot forró 

pároltvízzel kis szűrőre mostam, — a szüredéket vízfürdőn 

platina csészében bepárologtattam pár csepp sósavval. A tel-

jesen szárazra párolt anyagot enyhén kiizzítottam, exsiccator-

ban lehűtöttem és lemértem. 

Az ilyen módon nyert mennyiséget 25-tel szoroztam és 

16-tal osztottam, s a kapott eredményt 5-tel szorozva számítot-

tam át 1 liter vízre. Tekintettel arra, hogy az artézi kútak vize 

káliumot csak igen csekély nyomokban tartalmaz, az ilyen 

módon nyert értéket nátriumchloridnak vettem, melyből 2.54.-el 

való osztás útján számítottam ki a nátriumra eső mennyiséget. 

A vizek radioaktivitását C. ENGLER és H. SIEVEKING-féle 

fontaktoskoppal határoztam meg, mely ELSTER és GEITEL által 

konstruált aluminium-lemezes elektroskoppal van ellátva. A 

készüléket Günther & Tegethmayer kalibrálta be ; a radioak-

tivitás által okozott elektromos töltéscsökkenést is a nevezett 

cég táblázatai alapján értékeltem át. 

A meghatározásokat Va liter artézi vízzel végeztem, me-

lyet a készülék edényében felfogva, 72 perces rázással sza-

badítottam fel elnyelt emanació tartalmától. Az ez által okozott 

vezetést egy negyed órán keresztül figyeltem meg. A megha-

tározásokat minden esetben a helyszínen végeztem el. 

A vizsgálatok eredményeit a következő, V. számú táblázat 

tartalmazza. Külön is megjegyzem, hogy a kémiai vizsgálat 

eredményei egy liter vízre vonatkoztatva milligrammokban van-

nak kifejezve, — a radioaktív emanació tartalmat pedig MACHE 

egységekben adom, mely az absolut elektrosztatikus áram-

egység ezred része. 
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15 70 Délibáb-és Szabad- 205'0 2996 936 
1 

$ ny. 132-0 319 15.38 7'18 ny. 7598 3690 2170 07283 168 n. v. 

sajtó-utca sarok. 

1 

$ 

Mahrer 

16 44 Veresács-utca 2072 3008 96'4 $ ny. 1252 2"48 1662 834 ny. 7640 3680 2090 0-7840 171 n. v. 

17 42 Csongrádi sugárút 2163 3004 936 $ ny. 1342 284 1698 738 ny. 75-78 3804 2060 0'6118 1 '40 n. v. 

18 43 Francia-utca 2179 300-0 96'8 $ ny 1276 284 17-28 6'98 ny. 7438 3750 2030 0-8374 138 n. v. 

19 40 Csaba-utca 22F2 3100 99'6 ny. 1320 248 17-78 779 ny. 86-08 3798 2010 06157 1"86 n. v. 

20 41 Hóbiárt basa-utca 2217 300-4 980 § ny. 1342 319 1636 658 ny. 80"38 3753 1920 0-6879 189 n. v. 

21 3 Marstér 2360 3006 920 ny. 1276 248 1726 6 84 ny. 7320 3840 2040 0-6789 1'60 n. v. 

22 96 Fertő-utca Köz- 2730 3008 900 $ ny. 1320 284 1938 698 ny. 7658 3768 n. v. n. v. n. v. n. v. 
tisztasági telep 

10 kü-
l önbö ző 

$ 

23 Vízműgyüjtő 
10 kü-

l önbö ző 308'6 922 G ny. 1320 280 2080 710 ny. 8319 36-80 206 n. v. F4 n. v. 
medence mélysé-

gű kút 

G ny. 

A talált legkisebb 
vize 

298.0 852 ny. 1252 242 15-38 613 ny. 7320 3131 1920 06118 13 n. v. 
érték : 

ny. 

A talált legmaga- 3460 119-2 $ ny. 146"3 3-55 2098 898 ny. 86"38 384 3004 08233 23 n. v. 
sabb érték : 

$ ny. 

A legkisebb és leg- 480 340 211 113 5"60 285 — 1318 709 10'84 02115 10 
magasabb érték 
közötti eltérés : 

Az összesből szá- 308'1 970 ny. 1315 282 1775 726 ny. 7999 36 16 2192 06953 167 
mított átlag : 

ny. 

A legpuhább v íz : 11 '70 német keménységi fok. A legkeményebb víz: 1400 német keménységi fok. 

A 



A táblázat értelmében tehát a szegedi artézi kutak vize 

általában az alábbiakkal jellemezhető : 

A vizek literenként 298 és 346 mgr. között változó mennyi-

ségű összes szilárd anyagot tartalmazó tiszta, puha, mély talaj-

vizek. A vizek keménysége 11*7 és 14 német keménységi fok 

között ingadozik. Szilárd anyaguk kiizzítva és egy liter víz szi-

lárd anyagára vonatkoztatva 85'2 és 119'2 mgr. között válta-

kozó veszteséget szenved. Káliumpermanganat oldattal savanyú 

közegben oxydálható szerves anyag minden kút vizében kimu-

tatható. Mennyisége (KMn 0'4x5) literenként 25'61 és 45'61 mgr.-

nak vehető. Szabad szénsavnak csak a nyomai mutathatók ki 

a vizekben, ellenben a kötött szénsav a legtömegesebb alkatrészt 

(literenként 125*2 és 146*3 mgr. között) képezi. Szerves anya-

goknak a bomlástermékeit (NHs, N2O3, N2O5) egyik vízben sem 

sikerült kimutatnom. Sulfatok csak igen gyenge nyomokban 

vannak jelen s csak nagyobb mennyiségű víz bepárlása után 

mutathatók ki. Chloridok csak igen csekély, literenként 2'42 és 

3'55 mgr. között változó mennyiségben vannak csak jelen. A 

szilikátok mennyisége 15*38 és 20*98 mgr. között változik. Az 

alumínium 6*13 és 8*98 mgr. értékkel szerepel. Vasnak a nyo-

mai minden vízben kimutathatók. A calcium 73*2 és 86*38 mgr., 

a magnézium 31*31 és 38*4 mgr., a nátrium 19*2 és 50*04 mgr. 

között változó értékkel van képviselve. 

A vizek lakmusszal, methylorangeval és rosolsavval szem-

ben lúgos kémhatást mutatnak. Az alkoholos phenolphtalein 

oldat azonban nem mutat lúgos reakciót. 

Ezek szerint a vizekben a hydrocarbonátok dominálnak, 

még pedig legnagyobb értékben a calcium, magnézium és nát-

rium hydrocarbonatjai. 

A vízben talált szerves anyagok mit sem vonnak le a sze-

gedi artézi vizek kifogástalan minőségéből, mert ezek eredete 

a mély talajrétegekből a fúró által is gyakran felhozott apró 

fauszadék, lignit darabokkal való érintkezésre vezethető vissza, 

melyeknek bomlása nem bakteriális eredetű, hanem lassú sze-

nesedés. Az igen kis mennyiségű vas részint a csővezetékből, 

részint a talajból származik, melyben némely helyen vasokke-

res márga a fúrásminták között nem egyszer szerepel. 

A vízben oldott sók mennyisége a mélységgel fogy, a 

magnézium sók mennyisége ezzel szemben némi emelkedést 

mutat. 
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Szeged artézi kútvizei valósággal reávallanak azon kőzet-

törmelékekre, amelyeken hosszú útjukon keresztül szivárogtak. 

Ez a törmelék túlnyomó mennyiségben kvarchomok, mely 

közé nátriumsilikátok mellett mész és márga konkréciók keve-

redtek, kevés magnézium tartalommal. Tehát megerősítik az al-

talajnak az eddig feltárt mélységig a folyólerakodásból való 

származását. 

Jódnak és bromnak a legcsekélyebb nyomai sem voltak 

egyik szegedi artézi vízben sem kimutathatók. 

Mindezek alapján az összes szegedi artézi kutak vizei hygi-

énikus értelemben kifogástalan ivó- és használati víznek mond-

hatók, melyeknek értékéből csak a szabad szénsav igen cse-

kély mennyisége és a hőmérsékletnek a rendesnél (12—14 "C) 

jóval magasabb volta von le valamint. A szabad szénsavban 

való szegénység okozza, hogy a szegedi artézi vi;zek különösen 

azok előtt, akik a hegyvidékek vizeit szokták meg, kevésbbé 

üdítőnek, ízetlennek tűnnek fel. 

A szegedi artézi kútak vizének radioaktivitása igen cse-

kély. A radioaktív emanacio a különböző mélységből fakadó 

vizekben a 0*6118 és 0*8233 MACHE egység között váltakozik. 

Az egységmérések közötti csekély differencia nem jogosít fel 

semminemű következtetésre. WESZELSZKY irja: „A rádium ema-

naciótartalom kis mennyisége még közönséges talajvizekben 

is előfordul,"1'5 s így ilyen kis mennyiségből következtetéseket 

levonni felette kényes. 

7. A szegedi artézi kútak vízhozamának a csökkenése. 

Az artézi kútak vízhozamának a csökkenése általánosan 

észlelt jelenség úgy nálunk, mint külföldön. LÓCZY emliti, hogy 

az U. St. Geol. Survey kiadmányaiban ál landó megfigyelés és 

közlés tárgya az észak-amerikai artézi kútak vízhozamának 

a csökkenése. Centrális Ausztrália kútjai ebben a tekintetben 

szintén ál landó megfigyelés alatt állanak.11 SZABÓ a Páris mel-

letti, HALAVÁTS Magyarország különböző helyein fúrt kútaknak 

a vizcsökkenéséről számol be. 

A vízhozam csökkenésének az oka szorosan összefügg 

annak a talajnak a szerkezetével, melyből a kút vize fakad. 

SZABÓ például leirja,1"' hogy a homokkő rétegbe fúrt 

„Puits de Grenelle" Páris mellett 548 méter mélységből 1841-től 

ál landóan 940 cm;5 vizet szolgáltatott 24 óránként, — 1861-ben 



egy másik kútat a „Puits Artesien de Passy"-t fúrták meg, ez 

ugyanabból a rétegből 24 óránként 8000 cm'! vizet hozott fel, 

— ellenben ugyanakkor a „Puits de Grenelle" vízhozama le-

csökkent 662 cm3-re. Tehát a réteg vízhozama megoszlott a 

két kút között. 

Aprószemcséjű talajoknál a vízhozam másnemű csök-

kenése a gyakoribb. Ugyanis a kútak fúrásuk után az eredeti 

vízhozamukból folytonosan veszítenek, míg lassanként vizük 

teljesen elapad; — vagy pedig a kút, mely még előbb bőven 

adott vizet, hirtelen egy csepp vizet sem ad. 

Az elsőnek oka az, hogy a kút felé igyekvő vízáram ál-

tal magával ragadott legapróbb talajszemcsék lassan betömik 

a viznek az útját oly módon, hogy a nagyobb homokszem-

csék közötti pórusokba belételepednek. A másiknak meg a 

fedő vízrekesztő réteg beszakadása szolgál okul, mely elzárja 

a kút felé igyekvő víz útját. Ugyanis a kút csővének a vízvezető 

rétegbe való szájadzásánál a fúrás után nemsokára kiképző-

dik az úgynevezett vízzsák, mely nem más, mint egy vízzel 

telt üreg, honnan eredetileg helyetfoglaló homokot a vízáram 

kimosta.10 Ezért homokolnak eleinte az artézi kútak. Ilyen mó-

don s a felső vízrekesztő réteg meg lesz fosztva egy körülirt he-

lyen a támaszától, s ha vékony a réteg /és valami erősebb 

mechanikai hatás éri, akkor ez a réteg beszakad. 

A szegedi artézi kútak adatai között legfeltűnőbb a víz-

hozam állandó csökkenése. Bármely kútnak határozzuk is meg 

a vízbőségét, ha egy kissé huzamosabb idő telt el a fúrás 

óta, — az eredeti vízhozammal való összehasonlítás minden 

esetben lényeges csökkenést tár elénk. Hogy ez a csökkenés 

mekorra értéket képviselhet, arra nézve szolgáljon tanuságul 

az alábbiakban közölt pár adat: 

A városi Mérnöki Hivatal 1918. évben több kútnak ha-

tározta meg a vízhozamát és az alábbiakat találta: 
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1 A Csaba és 
Molnár-utca A mérés a kút 8 
keresztezésé- 1903 38603 9539 75'3 % 15 év 19-37 kifolyóján keresz-
ben levő ar- tül történt 
tézi kút 

2 A Csongrádi 
s.-ut és Gém- A mérés a kút 9 
utca kereszte- 1903 33600 107-15 679 % 15 év 15'26 kifolyóján keresz-
zésében levő tül történt 
artézi kút 

3 A Francia- és 
Hétvezér-utca A mérés a kút 11 
keresztezésé- 1903 355-76 5392 848 % 15 év 20"12 kifolyóján keresz-
ben levő ar- tül történt 
tézi kút 

4 A Hajnal és 
Veresács-utca A mérés a kút 7 
keresztezésé- 1903 2088 6347 69 6 7o 15 év 969 kifolyóján keresz-
ben levő ar- tül történt 
tézi kút 

5 A Távol- és 
Tompa-utca A mérés a kút 8 
keresztezésé- 1903 65700 174-61 73"4 % 15 év 3216 kifolyóján keresz-
ben levő ar- tül történt 
tézi kút 

6 A Mars-téri 
artézi kút 

1891 67000 137-12 79-53 'Vo 27 év 1973 
A mérés a kút 5 
kifolyóján keresz-

A Mars-téri 
artézi kút 

tül történt 
7 

8 

A dohánv gyár 
artézi kútja 

A Bőrklinika 

1897 32000 239 92'2 o/o 21 év 141 
1 kifolyón át 
mérve 

(volt Cs. és K. 
csapatkórház) 

1896 45600 1172 97'4 % 22 év 20-19 
1 kifolyón ót 
mérve 

artézi kútja 
9 A Winkler-féle 

1 kifolyón ót fűrésztelep a. 1891 400"00 13'87 96 54 0/o 27 év 14-3 
1 kifolyón ót 

kútja mérve 

Egy pár magán-kút vízhozama az alábbi változást mutatja: 

10 Soós Antal gép-
gyárának a 1912 16000 7-20 955 %> 6 év 254 
kútja 

11 Az újszeged i 
1905 

1925. 

kendergyór 1905 22464 évben 5 5 1 % 20 év 504 
I. kútja 12380 

12 Az ujszegedi 1925 

kendergyór 1914 23040 évben 6 F 2 % 11 év 8'11 
II. kútja 14112 

13 Az ujszegedi 1925. 

kendergyór 1913 26784 évben 690 % 12 év 647 
III. kútja 

26784 
18720 

14 Kecskeméti 1925. 

Antal gépgyár 1911 19440 évben 370 % 14 év 87 
artézi kútja 72*0 

4 kifolyóján át 
mérve 

VI. számú táblázat. 
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Mindezek arról tesznek tanúságot, hogy a vízhozam csök-
kenése igen nagy értéket képvisel és amint erre R1GLER pro-
fesszor ur már felhívta a figyelmet, sok esetben az eredeti víz-
hozam 90%-át is megközelíti, sőt amint az adatokból kitetszik, 
felül is haladja. 

A csökkenés annál nagyobb értéket képvisel, minél idő-
sebb a kút, vagyis minél hosszabb idő telt el a fúrása óta. 

Arra nézve, hogy a csökkenés kisebb időközben milyen 
módon növeszik, az Intézet meghatározásai szolgáljanak pél-
daképen, melyeknek eredményei az alant levő táblázatban 
vannak összefoglalva. 

A közegészségtani Intézet a kútak egy részének a víz-
hozamát rövidebb időközökben meghatározva az alábbi meg-
állapításokat tette : VI . számú táblázat. 

Az intézet meghatározásai alap 

A kút helye 

Csaba és Molnár-
utcai kút Csaba-
utcai kifolyója 

Csongrádi és Gém-
utcai kút u. ott 
levő kifolyója 

Francia- és Hét-
vezér-utcai kút u. 1903 
ott levő kifolyója 

Hajnal és Veresács-
utcai kút u. ott 
levő kifolyója 

Távol- és Tompa-
utca sarkán levő 
kút u. ott levő 
kifolyója 

A Mars-téri kút 
ugyanott levő 
kifolyója 

Milkó V. és fia 
Rigó-utca 23 

Mahrer gőzmalom 
kútja 

Lakó Mihály kútja 
Csonka-utca 18 

Bóbovka V. kútja 
Kálvária-ut 129 

Közvágóhíd kútja 
Közvágóhíd kútja 
Peregi M. kútja 
Pásztor-utca 27 

Újszeged a Temes-
váry-körut sarkán 
levő kút 

A Szikra gyufagyár 
artézi kútja 

Az Ottovay-Wink-
ler telepi art. kút 
Korda sor 



Ezek szerint a csökkenés az idő előrehaladtával növek-

szik, a csökkenés azonban kisebb időközökben meghatározva 

nem mutat egyenletes számszerű összefüggést az eltelt idővel, 

hanem egyszer kisebb, máskor magasabb értéket képvisel. 

A csökkenés módja, valamint a vízvezetőréteg alkata a 

lassú eldugulást teszi valószínűvé, melyhez ugylátszik némely-

kor, amikor a csökkenésben hirtelen nagyobb változás áll be, 

a rétegomlás, vagy egy ujabb fúrás okozta megoszlás is hozzá-

járul. 

HALAVÁTS l e í r j a 1 h o g y Algyőn amikor csak egy kút volt, 

az 24 óránként 20'16 cm3 vizet adott, amikor tőle 1 km, távol-

ságra egy ugyanolyan mélységű kútat fúrtak, az előbbi víz-

hozama éppen felére csökkent. E szerint a régi és ujabb fúrás 

közötti vízmegoszlást is számításba kell hogy vegyük. Hogy ez itt 

nálunk Szegeden milyen szerepet játszik a kútak vízhozamá-

nak a csökkenésében és az egyes esetekben milyen értéket 

képvisel, megállapítva még nincsen. Hiányoznak erre vonatko-

zóan a megfigyelések. A legtöbb esetben csak jóval az el-

készülte után értesülünk az ujabb fúrásról, s így már nem le-

het megállapítani, hogy az a régi kútak vízhozamát mennyire 

befolyásolta, hiszen ezt megelőzőleg legalább a környék kút-

jainak a vízhozamát kellene pontosan megmérni. 

Ha a kútak között megoszlanék a víztartalmú réteg vize, 

az még nem volna baj. Azonban a vízvezető réteg, — bármilyen 

is legyen az, — egy bizonyos víz maximumnál többet azonos 

nyomás mellett vezetni nem képes. így elő áll az, hogy a kú-

takból nem fog felszökni a víz, sőt a csövekben a vízszin 

esetleg oly mélyre sülyed, hogy a szivattyúzás útján való víz 

felemelése elé is súlyos akadályok gördülnek, ami már kataszt-

rofális jelentőségű. 

A víztartó túlságos megcsapolása folytán keletkezett hydro-

sztatikus nyomáscsökkenésre szép példával szolgál Versec, 

amint HALAVÁTS leírásából kitűnik' A Versecen ugyanis amikor 

még kevés kút volt, a kútak bőven adtak felszökő vizet. Minél 

jobban szaporodott a számuk, annál kisebb volt a kútak vi-

zének a térszin felé való emelkedése. Mikor pedig a kútak 

száma elérte a 81-et, a vizek nem szöktek fel többé, hanem 

minden kútban a térszin alatt maradtak, s így a kútakat szivaty-

tyúsakká kellett átalakítani. 

HALAVÁTS a levantei rétegben levő víztartók vizének hydro-



sztatikai nyomás 0 pontját több tapasztalati tényéből kiindulva 

1894-ben a tenger színe felett 110 méter magasságban állapítja 

meg, — 1911-ben már a nyomás 0 pontjának 4 méteres csök-

kenéséről számol be1', — tehát a felszaporodott fúrások a 

nyomás mindinkább való csökkenésére vezetnek. Ez a csök-

kenés kisebb területen körülírtabb. 

A szegedi artézi kútakat tehát állandó ellenőrzés alá kell 

venni, nehogy az legyen a sorsuk, mint a versecieké volt! 

MELLINGER olyan eseteket is említ, mikor két egymáshoz 

közeleső két fúrás annyira meggyengítette a fedő vízzáró ré-

teget, hogy az beszakadva utat engedett az alatta lévő nagyobb 

nyomás alatt álló talajvíznek a felsőbb rétegbe való elvezető-

désére, mi az illető rétegből fakadó kút vizének elapadására 

vezetett20. Ezek szerint feli kell tételeznünk, hogy a kútaink vízho-

zamának a csökkenésében nem csak az ujabb és a régi fúrá-

sok közötti megoszlás játszik szerepet, hanem a mindinkább 

szaporodó fúrások következtében a hydrosztatikus nyomás csök-

kenése is. 

Az eldugult kútak mellé fúrt ujabb fúrások eredményes-

sége amellett bizonyít, hogy itt Szegeden az eldugulás folytán 

való víz elapadás az uralkodó; ez azonban semmiképen sem 

zárja ki a többinek a szereplését sem. 

8. A szegedi artézi kútak csőbősége. 

A kútak vízhozama azonos nyomás mellett szorosan ösz-

szefügg a csövek bőségével. A város körtöltéssel körülzárt bel-

területén fúrt kútak közül 82-nek ismeretes a csőbősége, a 

külterületiek közül 18-nak. 

A szegedi kútaknál a legkülönbözőbb méretű csöveket 

találjuk. Uralkodóan azonban az 52 mm. és a 78 mm. körüli 

bőség van elterjedve. 52 mm. csövet 22 kútnál (lásd a III. 

táblázatot,) 76, 77, 78, és 80 mm. külső átmérőjű cső pedig 

összesen 33 kútnál szerepel. A bővebb csövek használata rit-

kább és csak a mélyebb kútaknál található. 

Amint RIGLER kifejti:21 „A 145—390 mm.-ig terjedő mére-

tek mind Szeged város tulajdonában levő kútaknál lévén talál-

hatók, látható, hogy az 52 és 78 mm.-es, vagy régi mérték 

szerint 2 és 3 coll belvilágu csőveket kedvelik a szegedi ma-

gánemberek a legjobban. Általában pedig azt mondhatom, 

hogy a 200 méteren innen fekvő mélységeknél az 52, a mé-
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lyebbeknél pedig a 76 mm.-es csövek használata az elterjed-

tebb, aminek kétségen kivül technikai okai is vannak." 

Ugyancsak RIGLER mutatta ki, hogy bár a kútak által szol-

gáltatott vízmennyiség a csövek keresztmetszetével arányosan 

növekszik, túlságos vastag csövek használata nem célszerű 

a vízhozam szempontjóból. Legelőnyösebbnek a 78, illetve a 

145 mm.-es csövek alkalmazása bizonyult. 

10. Szeged város vízszolgáltatása. 

A mint az I. és II. számú táblázat bizonyítja, a kútak kö-

zül 30 képezi a város tulajdonát. Ezek egy része a városi 

vízművet táplálja vizzel (10 kút), 8 kút vize csővezetékkel szét-

vezetve utcai kifolyókat lát el vízzel, — a többi meg külön-

böző közcélt szolgál. 

Maga a város vízszolgáltatása tehát két részből á l l : 

1. Városi vízmű, vagy magasnyomású vízvezeték. A 

magasnyomású vízmű, mely 1904-ben létesült, a városnak 

a nagykörúttal bezárt belterületét látja el csővezetékkel, mely 

12 helyen lépi csupán át a körút vonalát 1 — 1 mellékág-

gal. Ezektől eltekintve az egész a keringési rendszer szerint 

van alkotva, kétoldali vízellátás biztosításával; .— az egyik 

oldalon ugyanis a vízmű, a másik oldalon a 40 méter magas 

víztorony van elhelyezve. 

A csővezeték összes hossza kerekszámban 50 kilométer. 

A vízmű rendelkezésére 10 kútból kerekszámban napi 80C0 

köbméter víz áll, a vízvezetékkel ellátott lakosok száma kö-

rülbelül 30,000. 

2. A nagykürúton kivül eső városrészek lakosságának 

vízszükségletéről olyan módon gondoskodott a város, hogy kü-

lönböző pontokon artézi kútakat fúratott és ezek vízét szét-

vezette. Minden egyes ág 1 — 1 utcai kifolyóban végződik. 

Összesen 8 kút szolgálja ezt a célt, melyekből összesen 

74 utcai kifolyó nyeri a vizet. 

A város tulajdonát képező kútak felhasználósuk feltünte-

tésével a VIII. számú táblázatban vannak összefoglalva: 
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A kút felhasználása 

1 1 Tisza Lajos-körút, az 
Üzletvezetőség előtt 

1887 390 
315 
150 

25300 65664 212 60.000 K Zsig-
mondy 

Béla 

Eleinte díszes utcai kutat táp-
lált, most vize a városi für-
dőbe van bevezetve. 

3 2 A Marstér sarkán 1888/9i 390 
190 
120 

236.00 831 00 2025 28.000 K Csikós, 
Mayer, 
Ladány i 

Kifolyása van a fúrás helyén, 
ezenkívül vize több helyre 
van elvezetve. 

11 3 A kálvária-úti vámhivatal 
udvarén 

kb. 
1892 

— 12600 Elzárható 
kút 

15-75 ? ? A vámház udvarán és a vám-
ház előtt van kifolyója. 

21 4 Újszeged, — a cukrászat előtt. 
A régebbi fúrás eldugult, 
mellette uj fúrás létesítve 

1893 
1925 

80 
121 
89 

19154 
24300 

22000 
66528 

190 
? 

6 492 K 
Házilag 
fúrva 

Ladány i 
Vize folyton kevesbedve 

1924-ben teljesen elapadt. 
Az uj fúrás egy nyilvános 
kifolyóval bir. 

29 

49 

5 

6 

Bőrklinika. 
Volt Cs. és K. Csapatkórház 

Honvéd kórház, Kálvária-út 

1896 

1903 

76 18000 

20450 

45600 

. 

— 8.000 K Bányász 
Mó r 

/A kút vezetéke összekapcsolva 
V a bőrklinikát és Honvédkór-
/ házat látja el vízzel, -- ezen-
\ kivül a víz el van vezetve a 
1 Fertőtlenítő Intézetbe és egy 
\ magán villába. 

30 7 Utász laktanya, Róka-utca 32. 1897 76 20450 3200 207 8.000 K Soós 
Sámuel 

Az utászlaktanya udvarán egy 
4 kifolyós kútat táplál. 

33 8 Tisza Lajos-körút, gőzfürdő 1899 80 22000 455'00 204 6.000 K Ladány i 
Lajos 

A városi fürdő vízszükségét 
fedezi az 1. sz. kúttal együtt. 
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â

 
^ o
 

no
 

-J
 

c
n
 

NO
 

n0
 

O
 

8 
» 

I 
3
 z

 
Co

 
M
 <

 N
>
r3

 
Co

 S
-S

. 3
 »

 
C

O
 

< 
5

. 

N
g

n
®

 

N
O

 
CO

 
nó

 
O

 

—
J 

00
 

O
 

C
D

 
CO

 
00

 
cn

 
cn

 
no

 
cn

 

00
 

03
 

co
 

cn
 

-v
i 

co
 

O
 

03
 

ö
 

o
i£

o
 H

 
s
 

5
. 
»>

' 

? 
N

 
U

 0
3
 

A
 

T
is

z
a
 

0
 

p
o

n
tj

a
 

fö
lö

tt
 

6
 5

 
in

.-
e
n
 

m
é
rv

e
. no

 

1
4
0
 0

0
0
 

K
 

A
z 

I.
 
s
z
á
m

ú
 

ta
b
la

 
s
o
rs

z
. 

F
o

ly
ó
s
z
á
m

 

cr
 

3
-
o
 

o
_

p
 

T
r
' 

s
 3

~
 

03
. 

<
 
N

 
§ 

8
 

3
 0

3.
 

3
 

T
I 

<
 0

3.
 

C
s
ó
b

ö
s
é
g
 

1
)U

 
rm

 

M
é
ly

s
é
g
 

fm
. 

2
 

3
 S

S
 

" 
3
 3

 N
 r
* 

Í
T

c
í

n
 

O
-
 

fi
 

n
 

u
 

3V
 P

-3
 3

 

M
il

y
e
n
 

m
a
g

a
s
a
n
 

m
é
rv

e
 
? 

H
ő
m

é
r-

s
é
k
le

t 
°C

 

t-
H

 
o
; 

c>
 

33T
 

«3
 D

-
O-

 »
 

T
O

 

03
1
 N

 
2:

3
 
'£

. 

3
 

S
j^

 
K

e
n
é
z 

T
a
m

á
s
 

Z
s
ig

m
o

n
d

y
 

B
é
la

 

P
 0

3
 

3
 

3
 

-
i 

2
 £

•>
 

« 
«
?
• 

A
 

k
ú
ta

k
 

v
iz

e
 

k
ö
z
v
e
tl

e
n
ü
l 

a
 

m
a
g
a
s
-

n
y

o
m

á
s
ú
 

v
íz

m
ű
 

g
y

ü
jt

ő
m

e
d
e
n
c
é
jé

b
e
 

v
a
n
 

b
e
v
e
z
e
tv

e
, 

h
o
v
a
 

1
7
. 

s
z
á
m

ú
 

k
ú
t 

k
iv

é
te

lé
v
e
l 

s
a
já

t 
n
y

o
m

á
s
u
k
k
a
l 

ju
t-

n
a
k
 

b
e
, 

—
 

a
 

1
7
. 

s
z
á
m

ú
 

k
ú
t 

v
iz

é
t 

s
z
iv

a
tt

y
ú
v
a
l 

e
m

e
li

k
 

a
 

m
e
d
e
n
c
é
b
e
. 



VIII. számú táblázat. 
A

z 
I.
 s

z
á
m

ú
 

tá
b
la

 
s
o
rs

z
 

1
 

F
o
ly

ó
s
z
á
m

 |
 

Utca, tér, házszám, 
hol a kút van 

Fúrási 
év 

M o 

e 
=C 
!/1 B 
U M

é
ly

s
é
g
 

fm
. 

Vízhozam 
közvetlen a 
fúrás után 

mérve 
ms 24 óra 

alatt M
il

y
e
n
 

m
a
g
a
s
a
n
 

m
é
rv

e
 ?

 

H
ő
m

é
r-

s
é
k
le

t (
IC

 

Fúrási 
költség 

A 
fúró-

mester 
neve 

A kút felhasználása 

A vízmű gyüjtömedencéjét tápláló 10 kút jelenleg összesen napi 7000 m* vizet ad. 

Csaba- és Fecske-utcák 
keresztezésében 

Hóbiárt és Debreceni-utcák 
keresztezésében 

Csongrádi sugárút és Tündér-
utca keresztezésében 

Francia- és Hétvezér-utcák 
keresztezésében 

A Hajnal- és Veresécs-utcák 
keresztezésében. A régi fúrás 
eldugult, tőle kb. 6 m-re 
uj fúrás létesítve 

Rákóczi- és Gólya-utcák 
keresztezésében 

Kisfaludy- és Szabadsajtó-utcák 
keresztezésében 

Tompa- és Kacsa-utcák 
keresztezésében 

Közvágóhíd 

Közvágóhíd 

Az ujszegedi park fősétánya 
és a Temesvári körút sarkán 

Köztisztasági telep, Fertő-utca 

1903 78 221'20 45300 

1903 78 22F79 525-60 

1903 78 21636 35F40 

1903 78 21790 37600 

1903 
1926 

78 
121 
89 

20725 
22600 

21000 
66240 

1903 78 202.50 33700 

1903 78 204-00 56100 

1903 78 19960 570-00 

1905 80 200-00 489-00 

1911 80 20100 30850 

1913 97 
89 

205-00 103-00 

1925 121 
89 

273-00 518-40 

2095 

1985 

201 

1995 

1955 

21*15 

211 

19"05 

193 

18-95 

4526-4 K 

4539 68 K 

4419-9 K 

4453-8 K 

4259-5 K 
Házilag 

4115 K 

6000 K 

4051 K 

4557 K 

2776 K 

Soós 
Károly 

o E 

fúrva 

Soós 
Károly 

Orbán 
Sándor 

Soós 
Sámue l 

Orbán 
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Antal 

Lapp 
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Házilag fúrva 

>. 
c 
o 
</J 
o 

JD 
« 

. "n 
C V 

a 

N _ 
<a tn 
J ! 

\ •« <L> 
á,ü > 

— 3 oo en 
JA >C0 
'SE 
J í o 
o >> 
TZ c 
JA 

8 nyilvános utcai 
kifolyót táplál. 

11 utcán nyilvános utcai 
kifolyót táplál. 

9 nyilvános utcai 
kifolyót táplál. 

11 nyilvános utcai 
kifolyót táplál. 

7 nyilvános utcai 
kifolyót táplál. 

9 nyilvános utcai 
kifolyót táplál. 

11 nyilvános utcai 
kifolyót táplál. 

8 nyilvános utcai 
kifolyót táplál. 

A közvágóhíd üzemét látják 
^ el vízzel. 

A parkban egy nyilvános 
kifolyót táplál. 

A köztisztasági telep vízszük-
ségét fedezi. 
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Összefoglalás. 

1. A régebbi vízszerzési módokkal szemben az artézi víz-

zel való ellátás hygienikus értelemben felbecsülhetetlen elő-

nyökkel bir. Az előbbi vízszerzési módok óllal nyert vizek 

szennyezésnek és a fertőzésnek ál landóan kitett volta a haszná-

lók egészségét veszélyeztette és különféle járványoknak lett az 

okozója és elterjesztője. Ezekkel szemben az artézi vizek fer-

tőzöttsége kizárt, mert ez ellen az őket fedő hatalmas földréteg 

és a kútfúrás technikája védi meg. 

2. A szegedi artézi kútak nem sorolhatók az artézi kútak 

eddig részletesebben tanulmányozott egyik csoportjába sem, 

mert vizök eredete, felhajtó ereje s talajuk szerkezete még 

nincs kellőképen tisztázva. Ezért LÓCZY nyomán egyelőre 

problematikus elnevezéssel jelölhetjük őket. 

3. A különböző mélységben levő vízvezető rétegek anyaga 

a csillámpalás kvarchomok, mely néhol kaviccsal van keverve, 

néhol lignit darabokat, fauszadékot s márga gumókat tartalmaz, 

melynek némely helyen vasokkeresek. 

4. A különböző mélységben feltárt víztartók pontos hely-

zetére a rendelkezésünkre álló fúráspróbákból tiszta képet 

nem lehet alkotni. Abból azonban, hogy a fúrások csak egyes 

mélységeket csapoltak meg eredményesen, valamint a külön-

böző mélységből fakadó vizek hőmérsékletéből és kémiai al-

katóból arra lehet következtetni, hogy: 

107 méter 

120 és 160 „ 

170 és 180 „ 

191 és 267 „ 

273 és 282 

318 és 344 és 394 métereknél egy-egy egymástól vízre-

kesztő rétegekkel elszigetelt vízvezető réteg van, melyek az 

egész város alatt egységesen vannak kifejlődve. 

5. A kútak vizének a hőmérséklete a normálisnál maga-

sabb ; ezekből kiszámítva a geothermikus gradiens Szeged 

alatt 19.2 méternek adódik ki középértékben. R1GLER szerint 

18—20 méter. 

6. A mint 23 különböző mélységből fakadó víz kémiai 

vizsgálatából kitűnik, a szegedi artézi kútak vize 298 és 346 

milligramm között változó mennyiségű összes szilárd anyagot 

tartalmazó, tiszta, puha, mély talajvíz. Keménysége 11.7 és 14 
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német keménységi fok között változik; szilárd anyaguk kiiz-

zítva 1 liter víz szilárd anyagára vonatkoztatva 85.2—119.2 mil-

ligramm veszteséget szenved. Kálium permanganáttal savanyú 

közegben oxydálhatö szerves anyag minden kút vízében ki-

mutatható s mennyisége (KMnCU 4x5) 25.61 mgr. között inga-

dozik literenként. Szerves anyagoknak a bomlástermékeit 

(NHs — N2O3 — N2O5) egyik vízben sem találtam. Sulfátok 

csak alig kimutatható nyomokban vannak jelen. A chloridok 

mennyisége 2.42 és 3.55 mgr. között mozog. Szabad szénsav 

csak nyomokban van jelen, — ellenben a kötött szénsav a 

vizek legtömegesebb alkotó részét képezi, literenként 125.2— 

146.3 mgr. mennyiséggel van képviselve. Vasnak a nyomai 

minden vízben kimutathatók. Silikátok: 15.38 — 20.98 mgr. 

aluminum-oxyd 6.13 — 8.98, calciumoxyd 73.2 — 86.38 mgr. 

magnesium-oxyd 31.31 — 38.4 mgr, nátrium 19.2 —30.04 mgr. 

között változó mennyiségben van jelen. A vizek lakmussal, 

methylorangeval, rosol-savval szemben lúgos kémhatást mutat-

nak, phenolphtalein oldattal azonban nem. 

A vízben oldott sók mennyisége a mélységgel arányosan 

kevesbedik. 

Radioaktív anyag igen csekély mennyiségben van jelen a 

vizekben (0*6118—0 8233 Mache egység). Ezek szerint a meg-

vizsgált szegedi artézi kútak vize hygiénikus értelemben ki-

fogástalannak mondható, melyek értékéből csak a szabad 

szénsavban való szegény voltuk, — miért a víz ize kevéssé 

üditő, — és a megkivánhatónál magasabb hőmérsékletük von 

le valamit. 

7. A kútak vízhozama a fúrás óta eltelt idővel arányosan 

fogy. Egyes kútak vízhozamcsökkenése az eredeti vízmennyi-

ség 97%-át is meghaladja. A csökkenés oka minden valószínű-

ség szerint a kút felé igyekvő vízáram által szállított finom 

homokszemcséknek a nagyobb szemcsék között levő poruso-

kat eldugaszoló hatásában és a fedő anyag rétegének bomlá-

sában keresendő. 

8. A kútak csövei közül vízszerezés szempontjából 78, 

— illetőleg a 145 mm.-es méretek a legalkalmasabbak. 

9. Múlhatatlanul szükségesnek tartom a város területén 

levő összes fúrások megállapítását és állandó nyilvántartását, 

mert csak az összes kútak vízhozamának állandó ellenőrzése 

adhatja meg a feleletet arra nézve, hogy az egyes rétegek ujabb 

33 
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megcsapolása nem fejt-e ki az egész réteg vízszolgáltatására 

olyan káros hatást, ami a vizek felszállásának az esetleges 

megszűnésére vezethetne. 

10. Különböző mélységből fakadó vizek folyamatban levő 

pontos ellenőrzése sok, eddig felelet nélkül álló kérdésére ad 

majd felvilágosítást. 

11. Gátolja meg a hatóság ezentúl azt, hogy az Országos 

Földtani Intézet engedélyének beérkezése előtt bárki is artézi 

kútat fúrathasson! A fúrómestereket pedig kötelezze a legszi-

gorúbban arra, hogy a törvények értelmében járjanak el, (a 

m. kir. földmüvelésügyi miniszternek 1914 évi 1200 sz. rende-

lete a vízjogról szóló 1885: XXIII . t. c. kiegészítéséről és mó-

dosításáról rendelkező 1913: VIII. t. c. végrehajtása tárgyában.) 

a talajmintákat pontosan meggyüjtsék és a hatóság által kije-

lölt intézménynek beszolgáltassák; mert csak így lesz eloszlat-

ható az a homály, amely Szeged egyik életkérdését, artézi kút-

jainak jövőjét a mai napig beburkolja. 
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16. Mellinger Vilmos: A m. kir. ál lamvasutak vonalain furt 

artézi kútról. 

17. Halaváts Gyula: Az Alföld Duna—Tisza közötti részének 

földtani viszonyai. 

33* 
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18. Halaváts Gyula: Az Alföld Duna—Tisza közötti részének 

földtani viszonyai. 

19. Halaváts Gyula: Az Alföld Duna—Tisza közötti részének 

földtani viszonyai. 

20. Mellinger Vilmos: A m. kir. államvasutak vonalain fúrt 

artézi kútakról. 

21. Dr. Rigler Gusztáv: A Nagy Magyar Alföld artézi kútjai és 

sziksós tavai. 



Allergiás vizsgálatok kanyarónál. 

Irta: Papp Karola dr. egyetemi tanársegéd. 

Közlemény a párisi egyetemi hygiene intézet vezetése alatt lévő 

Hopital des Enfantes Malades (Eanelong) kanyarósosztályáról 

(igazgató: prof. Róbert Debré dr.) és a m. kir. Eerencz József 

Tudományegyetem Közegészségtani Intézetéből. 

Igazgató: Rigler Gusztáv dr. egyetemi ny. r. tanár. 

A tuberkulinnal végzett allergiás vizsgálatok közben csak-

hamar kitűnt, hogy a positiven reagáló betegek reactioképes-

sége bizonyos körülmények közt felfüggesztetik. Elsőnek PRES1CH 

mutatott rá az 1907-ben Budapesten tartott orvosegyesületi ülé-

sen arra, hogy az előbb positiv reagáló betegeknél kanyaró 

alatt a reactio kimarad. Utána PIRQUET végzett sorozatos vizs-

gálatokat ez irányban és ezen vizsgálatok eredménye meg-

egyezett PRESICH tapasztalatával. E kísérletek kapcsán meg-

állapítja PIRQUET, hogy a tuberculin reactio negatív a kanyaró 

kiütéses szaka alatt és hogy a positiv reactio többnyire a ki-

ütéstől számított 7. napon tér ismét vissza. Három esetben a 

reactio kimaradásának napját is meghatározza az incubatio 

alatt alkalmazott sorozatos oltásokkal s a kialvását az addig 

positiv reactionak a kiütés első három napjának valamelyikén 

talája. Pirquet párhuzamot von a positiv reactionak kanyaró alatt 

való eltűnése és azon esetek közt, melyeknél miliaris gümő, 

vagy nagy adag tuberculin befecskendezése oltja ki a positiv 

reactiot. Az allergia ezen változását az erginek felszívódósának 

tulajdonítja. PIRQUET azt találja, hogy diphteria, scarlatina typ-

hus abdominalis és meningitis -epidemica-nál a positiv reactio 

megmarad. Két esetben rubeolánál is positiv reactiot talál. Fent 

elmondottak szabályos és ál landó előfordulása alapján PIRQUET 

a tuberculin reactiot mint kanyaró diagnózisának felállitásóra 

alkalmas eljárást ajánlja. 

Mult év kezdetén Párisban lezajlott kanyaró járvány alatt, 

az Hopital des Enfantes Malades Róbert Derbré dr. professor 

vezetése alatt álló kanyarós osztályon 228 gyermeknél vizsgál-

tuk 1000-et meghaladó oltás kapcsán e kérdést. Nyert tapasz-

talataimról alábbiakban számolok be : 

A vizsgálat egyszerű tervezete szerint a kanyarós osz-

tályra többnyire kezdődő, vagy már kivirágzott kiütéssel felvett 
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gyermekek lehetőleg a felvételük e napján kapták az első ol-

tást, mit 3 naponként rendszeresen megismételtünk osztályon 

való tartózkodásuk egész ideje alatt. A reactiot naponta ellen-

őriztük. 

A vizsgált gyermekek korát s a positiv reagálók %-os 

arányszámát az 1. sz. táblázat tünteti fel. 

1. 

A gyermek 

kora Száma 

+ 
Reagál Vo 

5 hó 1 $ 
6 „ 1 

10 „ 1 $ 
10-12 „ 10 

1—2 év 46 3 6 

2 - 5 „ 99 15 15 

5 - 1 0 „ 77 14 20 

10 éven fel. 23 5 21 

összesen : 228 37 16*2 

Mivel a gyermekek kanyarójuk előtt nem álltak észlelé-

sünk alatt; nem állapíthattuk meg egyfelől, hogy ez az arány-

szám megegyezik-e a kanyaró előtti %-al, másfelől a positiv 

reactio kimaradásának idejét; végül azt az időt, amelynek 

multán kanyarójuk előtti allergiás állapotot mutatták. Ez idő-

pont megállapítása nehéz feladat volna akkor is ha ismertük 

volna a betegek reagáló képességét kanyarójuk előtt s meg-

állapíthattuk volna az időpontot, mikor a kanyaró előtt észlelt 

reactiot kapjuk; mert sem kizárni, sem kiiktatni nem tudjuk a 

vizsgálataink közben szervezetbe juttatott tuberculin érzéke-

nyítő (sensibilizáló) hatását: ami pedig jelentős szerepet játszik 

a reactio keletkezésénél. 

A reactio eltűnését egyetlen esetben volt alkalmunk 

egy 4 éves leánynál észlelni. E beteg más osztályról ke-

rült a kanyarós pavillonba. Kórtörténetéből láttuk, hogy 2 hét-

tel előbb tuberculin oltást kapott, amire positiv reactiot mutatott. 

E gyermeknél kiütése második napján még erősen positiv reac-

tiot találtunk, ami minden átmenet nélkül ment át 3 nap múlva 

teljes negatív phasisba és negativ maradt osztályunkon való 

tartózkodása egész idején. 

Összes többi betegeinknél felvételük idején, más szóval a 

kiütés első-második napján a reactio teljes hiányát találtuk. 
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Egy 12 éves leánynál, ki a reconvlestentia idején positiv reac-

tiot mutatott, alkalmunk volt kiütése előtt 2 nappal allergias 

vizsgálatot eszközölni és nála már ez időben kialudtnak talál-

tuk a bőrreactiot. 

P1RQUET által közölt 3 esetben, amely esetekben az incu-

batios idő alatt nap-nap mellett oltja a betegeket, a positiv 

reactio szintén megmarad a kiütés első napjaiban. Ezzel szem-

ben PIRQUET többi 20, valamint a mi 37 esetünkbe, melyekben 

később positiv reactiot találtunk, a kiütés kezdetén a reactio-

képesség hiányát tapasztaltuk a később említendő 3 beteg és 

a fennebb már emiitett 4 éves leányka kivételével aki két hét-

tel előbb tuberculin próbát kapott. E tények azt mutatják, hogy 

a kanyarós kiütés kezdetén rendesen már eltűnt a reactio, előbb 

alkalmazott oltás, vagy oltásokkal azonban a reagálóképesség 

a kanyarós kiütés 3. napjáig is megtartható. 

35 esetben volt alkalmunk a reactio felébredésének ide-

jét és mikéntjét vizsgálni. 

A 2. sz. táblázat a reactio jelentkezésének idejét tünteti fel. 

2. 

Az esetek Hány A rectio visszat. 

száma °/0 napja a kiütés kezd. 

1 6 5 

9 26 6 

7 20 7 

1 3 8 

1 3 9 

4 12 10 
3 9 11 

2 6 * 12 
1 3 14 

1 3 22 

3 9 A -f" reactio 

megmarad. 

E táblázat azt mutatja, hogy több mint 50%-a a positiv 

reagáló betegeknek már a kiütés utánni 5. 6., illetőleg 7. na-

pon reagál a bőrre alkalmazott tuberkulinra, a többi a 2. hét 

folyamán mutat positiv reactiot és csak egy esetben később, 

22 nappal a kanyarós kiütés kezdetétől számítva. A legkorábbi 

reactiot a 4. napon találtam (egy esetben). 

Ami a reactio megjelenésének mikéntjét illeti, azt foko-
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zatosnak találtam. A felkaron egymás mellett eszközölt oltások 

egész scáláját adták a positiv reactionak, a gyulladásnak. Ha 

schemát akarnánk felállítani azt mondhatnók, hogy az első ol-

tás negativ a második kérdéses, a harmadik körül kis hyperae-

miás udvar képződik, a negyedik oltásra papulás reactiot ka-

punk, az ötödiknél hólyagképzésig fokozódik az exsudatio. 

Számtalanszor észleltük, hogy az első oltások később a 

második, vagy harmadikkal egy időben kaptak hyperaemiás 

udvart. Általában minden ujjabbi oltás reactiojának kifejlődése-

kor, észlelhető volt az előző reactiok élénkülése. Más szóval 

azt tapasztaltuk vizsgálataink közben, hogy a percutan alkal-

mazott tuberculin a betegek allergiáját befolyásolja. így azt 

mint egy összetevőt számításba kell venni. Ezen összetevő a 

kiütés előtti s alatti időben ellenkező irányú a betegségnek a 

reactiora gyakorolt kialvasztó hatásával, a reconvalestetia kez-

detén pedig azonos irányú azzal az állapotváltozással, mely a 

szervezetben végbemenvén annak reactioképességét a tuber-

culinnal szemben visszaadja. A betegség előtt alkalmazott ol-

tások tehát késleltetik a reactio kialvását, a kanyaró alatt esz-

közöltek pedig siettetik a reactio visszatérését. 

Hogy mennyi ideig marad meg a tuberculinnak ez a zsen-

gitő hatása a szervezetben, nem tudjuk. Több gyermeknél al-

kalmunk volt sorozatos oltásaik kihagyása után 2 hónappal 

megismételni a tuberculin próbát, s ez alkalommal kisebb fokú 

reactiot észleltünk, mint sorozatos oltásaink utolsó tagjánál. 

Nem találtam adatot a rendelkezésemre álló irodalom-

ban arra nézve, hogy kanyarós betegek megtartották volna 

reactioképességüket tuberculinnal szemben betegségük tarta-

mára is. 230 betegünk közt hármat találtam olyat, kinél joggal 

felvehettem, hogy a tuberculin reactio a betegség egész tar-

tama alatt megmaradt, vagyis allergias állapotuk nem változott 

annyira, hogy a pozitív reactiojuk csak egy napra is kialudt 

volna. Mind a 3 beteg kiütése első napján került észlelésünk 

alá s ekkor kapta az első oltást. 24 óra múlva piros udvar 

keletkezett az oltás körül. A következő napon képződött pa-

pulás reactio igazolta, hogy a 24 óra múlva jelentkező kis fokú 

hyperaemia a positiv reactio első phasisa volt. Ezen reactiok 

fokozatosan 5 nap múlva érték el tetőpontjukat. 

Helytelen beutalás folytán 8 rubeolás beteg is került a 

kanyarós osztályra, kiket a kanyarósokkal azonos vizsgálatnak 
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vetettem alá. Köztük 4 nem reagál, a másik négynél positiv re-

actiot találtam. Ez utóbbi 4 közt egynek positiv reactioja a 

rubeóla alatt is megmaradt; a másik 3 betegnél az allergia 

ugyanazon változását észleltük mint 37 kanyarós betegünknél; 

vagyis csak a második, illetőleg harmadik oltásra kaptuk az 

első positiv reactiot, a kiütés utánni 7. illetőleg 8. napon. 

Kanyaróval való összetévesztés este teljes biztonsággal 

ki van zárva. 3 gyermek egyike egy évvel előbb feküdt az 

osztályon kanyaróval. A másik anamnésisében 2 évvel előbb 

szerepel kanyaró. Ez utóbbi betegnél csak ez 5 oltás után 

kaptunk positiv reactiot, amit még két kifejezetten positiv re-

actio követett. 

Rubeolás eseteink kis száma gátol benne, hogy az ered-

ményt °/o-ban fejezzük ki, s igy hasonlítjuk össze a kanyarós 

betegeknél nyert eredménnyel. Meg kell azonban állapítani, 

hogy 8 rubeolás beteg közt talált 4 positiv reactiot adó gyer-

mek közzül 3-nál azonos az eredmény, mint a kanyarós be-

tegek nagy számánál. Ha megismételve utalok arra a körül-

ményre, hogy a kanyarós betegek közt is volt 3, ki kanyarója 

alatt is positiv reactiot mutatott, úgy levonhatom a következ-

tetést, hogy e két betegségnek a tuberculin reactiora gyakorolt 

hatása közt csak quantitativ külömbséget találunk. 

Ellenvetésül fel lehetne hozni, hogy olyan gyermekeknél 

kiknek activ folyamatuk nincs, néha csak a második, nagyon 

ritkán a harmadik oltásra jelenik meg a reactio. Ez esetek oly 

szórványosan fordulnak elő, hogy nem valószínű, miszerint 

4 gyermek közzül 3-nál éppen ilyen esettel állottunk volna 

szemben. Emiitettem, hogy egyik rubeolás betegnél csak az 5. 

oltásra mutatkozott a reactio. E hosszas kimaradása a reactio-

képességnek mással aligha magyarázható, mint hogy a rubeóla 

is a kanyaróhoz hasonlóan gátlólag hat a tuberculin reactio 

kifejlődésére. 

Hogy feleletet adhassunk arra a kérdésre, vajon azon té-

nyezők közzül, mikről feltételezhető, hogy a Pirquet kifejlődé-

sében szerepet játszanak melyik az, mely eseteinkben legerő-

sebben érezteti hatását, 37 positiv reagáló betegünk idevonat-

kozó adatait rovatokba osztottam be (3 sz. táblázat.) 
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Ha ezt a táblázatot figyelmesen átnézzük, meglepődve lát-

juk, hogy sem a gümőkóros fertőzésnek feltehető intenziv volta, 

sem annak activ, vagy passiv viselkedésével nem hozható 

összhangba a reactio kialakulásában tapasztalt különbség. 

Megállapítható ezen táblázatból, hogy a kanyarónak enyhe, 

vagy súlyos volta az mi e kérdésben a döntő szerepet játsza. 

így 3 betegünknél kiknél kanyarójuk egész tartalma alatt 

positiv reactiot kaptunk, a kanyarónak igen enyhe alakjával 

állunk szemben. Hogy nem forog fenn diagnostikai tévedés; 

azt biztosítja a kanyarónak minden meglévő tünetén túl bete-

günknél az a körülmény, hogy azok egy intézeti járvány alatt 

betegedtek meg, a harmadik esetben a szövődményes bron-

chopneumonia, mely az enyhe kanyarót követte. 

A rubeolánál is kialvadtnak találtuk a Pirquet reactiot, 

amikorra rubeola magas lázzal, erős kiütéssel jelentkezett. 

Enyhe rubeolánál viszont megtartott positiv reactiot találtunk. 

A kanyaró és rubeola elkülönítése éppen azokban az 

esetekben nehéz, amikor vagy a rubeolának súlyosabb meg-

jelenési formája, vagy a kanyarónak enyhe alakjával állunk 

szemben. Fenntebb elmondottakból látjuk, hogy éppen ezen 

esetekben hagy cserben bennünket a tuberculin reactio, ha 

diagnosis felállítása céljából segítségért folyamodunk hozzá. 

Véleményem szerint tehát a kanyaró és rózsahimlő elkülöní-

tésénél a tuberculin reactionak viselkedéséből nem vonhatunk 

következtetést. 

Ha a rendelkezésemre álló irodalomban e kérdést érintő 

adatok után kutatunk, számos adatot találunk arra, hogy egy-

felől kanyaró alatt nem csak a tuberculin érzékenység csök-

kent, hanem más allergias tünet- is gátlást szenved; meglévő 

betegségi folyamat néhány napra szünetel; másfelől a tuber-

culin reactio nem csak a kanyaró alatt tűnik el, hanem sok 

más fertőző betegségnél. — Ez utóbbi kérdés még nincs eléggé 

tisztázva. 

HAMBURGER valamint SCHEY azt találják, hogy kanyaró alatt 

a gyermekek érzékenysége himlőnyirokkal szemben csökkent. 

NETTER és PORAK 82 kanyarós beteget olt himlő nyirokkal. 

74 másodszor oltott közül csak 33-nál észleli az oltási reactio-

nak' több-kevesebb késéssel való hirtelen fellángolását. 

HEUBNER két esetben első himlőoltásnál tapasztalja a ka-

nyarónak késleltető hatását. Egyik esetben az areola 11 nap 
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múlva 2—3 nap késéssel fejlődik ki, a másik két esetben 4—5 

nappal való késését észlelte az oltás nyomán keletkező hímlő-

hólyag kifejlődésénél. 

HAMBURGER és POLLÁK idegen fajú fehérjének, lóvérsavó-

nak megismételt oltására jelentkező bőrreactionak hiányát ész-

lelik kanyaró alatt. 

De mint KOCH összefoglaló munkájából kitűnik, nem csak 

a különböző bőrreactioknak kifejlődése, hanem számos beteg-

ségi folyamatra is kifejti gátló hatását a kanyaró. Hat esetet 

hoz fel, melyeknél gennyedés tart körülbelül 4 napos szünetet 

a kanyaró kiütéses szaka alatt. Ezek egyike csonttuberculosis 

sipolya, a másik áttört gümös mirigyek erős gennyelválasztá-

sának felfüggesztése, a 3. esetben circucisiós seb gennyedésé-

nek, a 4.-nél thorax empyema gennyelválasztásának csökke-

nése. 5 esetben járványos agyhártya gyulladásnál észleli az 

előbb erősen zavaros liquor feltisztulását, 6. esetben pedig kö-

zépfülgyulladásnál mutatkozik múló javulás. 

SCHIK. és SLUKA látták két esetben, rosszindulatú granulo-

mánál , hogy kanyaró alatt a nyaki nyirokmirigyek erősen vissza-

fejlődtek. A javulás itt is csak muló volt. 

Chrónikus betegségek közzül végleges gyógyulást észlelt 

RUBENS súlyos chrónikus eccémánál ; FRIEDJUNG szokatlanul sú-

lyos psoriasist lát meggyógyulni kanyaró kapcsán. 

Pirquet monographiájában egy chrónikus scarlat nephri-

tisnek kanyaró alatt való feltűnő javulásáról tesz említést. 

Nekünk is volt alkalmunk az hopital des enfantes ma-

lades-ben észlelni egy 5 éves fiúnak 3 hónap óta fennálló 

arsénkezelés nyomán fellépő erythemát teljesen meggyógyulni 

egy középsúlyos kanyaró alatt. 

Chrónikus bőrbajok hirtelen gyógyulását nagyon könnyen 

érthetővé teszi a bőrnek kanyaró alatti erős hiperaemiája. Ha-

sonló megfontolás alapján a chrónikus vesegyulladásnak ja-

vulását a vesék hyperaemiájával hozhatók kapcsolatba ami 

támogatná azt a felfogást, ami az inmunizálási folyamatoknál 

a mellékvesének fontos szerepet, élénk hyperfunctiot tulajdonit. 

Mint emlitém, nem csak a kanyaró, de más heveny fer-

tőző betegség is meggátolva a Pirquet reactio kifejlődését, ne-

vezetesen : scarlat varicella, pneumonia, typus abdominális, 

diphteria, és recurrensre vonatkozólag találtam idevonatkozó 

adatokat. ROLLY, MELTSCHANOV, CRONQUIST, KRANHALS-nak van-

nak errevonatkozó nagyobb munkái. 
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Egy tüdőtuberculosisban szenvedő 5 éves leánykánál ma-

gamnak is alkalmam volt az előbb positiv tuberculin reactionak 

typhus abdominális alatt történt eltűnését észlelni. A még láz-

talan állapotban eszközölt oltást követő napon a gyermeknek 

40°-os láza volt s az oltás körül a gyulladás legkisebb jelét 

sem mutatta. Betegségét megelőzőleg, s typhusböl való fel-

gyógyulása után, 30 mm. átmérőjű reactiot váltott ki nála a 

percután alkalmazott tuberculin. 

GRÜNER kimutatta, hogy a kanyarós betegek reactioképes-

sége nem absolut vész el a tuberculinnal szemben, hanem 

cca. 1000-szeressére csökken. Nagy adag tuberculinnal sike-

rült neki kanyarós betegnél is kiváltani a reactiot. Moltsanov 

scarlatnál látta, hogy mérsékelt kiütéssel járó enyhe eseteknél 

a positiv reactio megmaradt, vagy csak kis mértékben volt 

befolyásolva; súlyos scarlatnál mindig negatív eredményt ka-

pott azoknál a betegeknél kiknek a scarlatot megelőzőleg és 

ezt követőleg positiv reactiojuk volt. Saját vizsgálataim is azt 

mutatják, hogy a reactioképesség nem absolut még kanyaró-

nál sem, ahol pedig a legerőssebben kifejezett és az eddigi 

adatok szerint mindig hiányzónak volt elismerve. 

A reactio kimaradásának magyarázatára felhozott sok 

theoria közül már utaltam PIRQUET elméletére, ki az erginek 

felszívódásával magyarázza azt. 

NEUMARK, valamint HECKER a leucocitákat és lymphocitá-

kat tartják az antitest hordozóinak s igy azoknak megfogyásá-

val hozzák kapcsolatba a reactioképesség muló hiányát. 

ESCHERICH a bőrnek kanyaró és más heveny fertőző be-

tegség alatt szenvedett változásával hozza kapcsolatba a posi-

tiv reactio kialvadását. 

Bessau és Schwenke complikált antianaphylaxia kifejlő-

désére gondolnak ezzel magyarázzák a serum és tuberculin 

érzékenységnek hiányát a betegség alatt. 

Ha az elmondottakhoz hozzávesszük azt, hogy nemcsak 

a kanyaró gátolja más betegségi tünet kifejlődését, hanem 

éppenúgy a vaccinatió, a varicella, serumbetegség késlelteti a 

kanyarós kiütés kivirágzását, ugy le kell vonnunk a következ-

tetést, mely szerint a fertőző betegségek, melyek egyidőben tá-

madják meg az emberi szervezetet, illetve amely támadás 

okozta reactio (betegség) azonos időben lehetséges, kölcsönsen 

hatnak egymásra s majd az egyik, majd a másik reactio ki-
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fejlődése időben eltolódik. Más szóval az emberi szervezet nem 

reagál egy időben két ingerre, hanem rendre, előbb az egyikre, 

majd a másikra felel reactiojával, tehát két betegség nem egy 

időben, hanem egymást követőleg lép fel, a bőrre vagy a bőr 

alá oltott toxin, vagy idegen fajú fehérje gyulladást nem a várt 

időben, hanem később okoz, végül már fennálló betegnél a 

reactio hiánya folytán szünetel a betegség. 

Összefoglalás: 1. Kanyaró alatt rendesen hiányzik a tuber-

culin reactio és a kiütés 7. napja után fokozatosan tér vissza. 

2. Enyhe kanyarónál 3 esetben a betegség egész tartama 

alatt megmaradt a reagáló képesség. 

3. Rubeola a kanyaróhoz hasonlóan befolyásolja a tuber-

culin reactiot. 

4. A két betegség elkülönítésére a tuberculin reactio nem 

alkalmas. 

5. Két fertőző betegségnek azonos időben esedékes reac-

tioja nem egyszerre, hanem egymást követőleg jelentkezik. 

6. A bőrön ejtett karcoláson át megismételten szervezetbe 

jutatott tuberculin befolyásolja a beteg allergiaját: késlelteti a 

reactio kialvadását, sietteti visszatérését, és fokozza a reactio 

erősségét. 
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A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem élettani intézetéből. 

Egyidejűleg alkalmazott különféle ingerek hatása. 

Irta : Veress Elemér dr. 

egyetemi ny. r. tanár, az intézet igazgatója. 

A harántul csíkolt vázizmok általános sajátsága, hogy 

megrövidüléskor erőben és térben bizonyos takarékossággal 

dolgoznak; egyféle inger alkalmazásakor, még a természetes 

ingerlés esetében is, marad az izomban kihasználatlan „belső 

tér", mert az inger erejének fokozásakor elérkezünk a maxi-

mumértékhez, melyen túl az izom rövidülése számára nem nyí-

lik már több térbeli lehetőség. 

A rövidülő izomban végbemenő élettani folyamatokat 

mélyrehatóan jellemzi mindaz, ami a „belső tér" kiaknázását 

lehetővé teszi. Az ingerelt izom rövidülési tendenciája egyféle 

ingerléssel nem elégíthető ki; kérdés, vájjon ez a hiány — a 

belső tér teljes kihasználásával — másnemű, vagy több fajta 

inger egyidejű alkalmazása révén pótolható-e? 

Ennek tanulmányozását tűztem ki célomul s a béka m. 

gastrocnemiusának ingeréül indukált áramot, chemiai és hő-

ingert használtam, abban a reményben, hogy egyúttal a ma-

gasabb hőmérséklet hatásában újabb bizonyítékokat szerezhe-

tek arra nézve, hogy a hőemelkedés nemcsak mint a fehérjé-

ket coaguláló fizikai tényező, hanem mint az izomnak valósá-

gos élettani ingere is szerepel. 

Elektromos ingerlésre régebben másodpercenkint 10, vagy 

15 szakítást, ú jabban pedig, minthogy interruptorom nincs, má-

sodpercenkint 10 indukciós áramcsapást használtam 30 cm. 

szánkatávolság mellett, 1 drb. 1'5 V. feszültséggel dolgozó 

szárazelem igénybevételével. 

Chemiai ingerül, mint a leghatásosabb vizelvonó szert, 

mindenkor az alkalmazott hőfokon telitett NaCI oldatot hasz-

náltam. 

A hőingerlés mértéke a kísérleti adatokból kiviláglik. 

Az izomgörbék felvételére egyrészről a DIEL-féle nagy 
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kymographiont, másrészről az általam gyökeresen módosított 

PETZOLD-féle készüléket használtam,1) mely csigaátvitel révén 

az izom rövidülését ötszörösen nagyítva rajzolja föl, úgy, hogy 

a görbe az abscissa alá rajzolódik. A szokásostól való ezen 

eltérés hamar megszokható s a görbék elemzésénél zavart 

nem okoz. 

A többféle együttes ingerlés hatásának elbírálása rendén 

az egyes ingereknek különállóan történő alkalmazásával nyer-

hető görbékkel kell összehasonlításokat végezni s hogy ezek 

reális következtetések alapjai lehessenek, számolni kell az 

egyéni különbségek szerepével; ismerni kell ezek mértékét, ne-

hogy az együttes ingerlés és a külön, egyenként alkalmazott 

ingerek hatásának mérlegelésénél föltárt finom eltérések elem-

zésében túlságba menjünk és csekély különbségeknek indoko-

latlan jelentőséget tulajdonítsunk. 

Ezért előzetes kísérletekkel a myographia által föltárható 

egyéni eltérések mértéke felől kellett tájékozást szereznem, te-

kintet nélkül a rendelkezésre álló irodalmi adatokra, minthogy 

csak saját különleges kísérleti berendezésemet és kísérleti föl-

tételeimet tekinthettem irányadóknak, ha a belső tér kihasznál-

hatóságának körülményeit vizsgálom. 

Néhány kísérleti tapasztalatot annak bemutatására emlí-

tek, hogy az egyéni különbségek még az aránylag egyszerűen 

ható, merevséget előidéző hőemelkedés következményeiben is 

mennyire érvényesülni tudnak. így pl. megtörténhetik, hogy a 

lappangási idő, mely annyira sokat jelent az ingerlékenységet 

illetően, ha ugyanazon hőfok hat is be, nem ingerlékeny — sőt 

még hullamerev izomban is — rövidebb lehet, mint ingerlé-

keny friss izomban. A hőhatással nyert görbék kezdeti sza-

kasza, melynek keretében az izom élettani ingerlése is szóba 

kerülhet, izomegyének szerint változatos lehet még a nem in-

gerlékeny izmok részéről is. Néha a friss izom is olyan mó-

don merevedik meg, mint a hullamerev izom, melyben pedig 

főkép a kötőszöveti elemek változása adja meg a merevedési 

görbe jellegeit. Néha még ugyanazon állat azonos nevü egy-

egy izma sem ad teljesen azonos lefutású merevedési görbét, 

1) Készítette utasításaim nyomán Klein Ottó egyetemi mechanikus 
Szegeden. 

Egy más, lényegében hasonló példányát leírtam a következő cimü 
dolgozatomban: „Az izomnak meleggel előidézhető merevségéről stb. A 
Magyar Tud. Akadémia által pályadíjjal kitüntetett dolgozat Mathem. Ter-
mészettudományi Közlemények. XXXIV. köt. 4. szám. Budapest, 1922. 

34 
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világos jeléül annak, hogy az a hőemelkedés, mely az izom 

fehérjeit coagulálja, az izomrövidülés kiváltásában nemcsak 

mint ilyen, a belső tér kihasználására vonatkozólag végzett kí-

sérleteim keretébe is beillesztendő. 

Az egyéni különbségek még a hőbehatás esetében is 

annyira mennek, hogy, ha már a természetes hullamerevség 

eloszlott, még azután is különbségek mutatkoznak nemcsak 

állat, hanem izomegyéniségek szerint is, ami összhangzásban 

van azzal az ismert jelenséggel, hogy a természetes hulla-

merevség azonos külső körülmények között is, ugyanazon fajta 

és nevü izmokban is különböző időértékkel és amplitúdóval 

folyik le. Ez a megállapítás is arra utal, hogy az elhalással 

kapcsolatban mutatkozó mozgásjelenségek, még a tisztán fizi-

kai jellegűek is — izomszervek részéről — fölhasználhatók 

arra, hogy az izom élettani faji természetét más szervekkel 

szemben velük jellemezni megpróbáljuk, mert az izom holt fe-

hérje kivonata a hoskálával szemben másként viselkedik, mint 

a fehérjék, melyek még ingerlékeny izomállományát alkotják. 

Ez már nem tartozik a dolgozat keretébe és csak annak iga-

zolására emiitettem, hogy a myogrammák összehasonlítása csak 

nagyszámú kísérlet kapcsán jogosult. Minthogy az ingerlés ha-

tásának elbírálása szempontjából nemcsak a myogrammák le-

futása, a lappangási idő, a görbe emelkedő és sülyedő szaka-

szának menete irányadó, hanem a kísérlet végén mutatkozó 

többé-kevésbbé maradandó rövidültség s ennek mértéke, az 

amplitúdó is, csak oly kísérletek hasonlíthatók össze, melyek-

ben az ingerelt izmok hosszúsága is ismeretes. Ezzel kapcso-

latban az egyéniség jelentősége annál is inkább méltánylandó, 

mert bármilyen ritkán, megtörténik, hogy oly hőfok hatására, 

mely az izom fontosabb fehérjéit még nem coagulálja, pl. 

40—42°, az izomnak oly mértékű megrövidülését válthatja ki, 

hogy azt sem elektromos ingerléssel, sem az alkalmazottnál 

jóval magasabb, minden fehérjét coaguláló hőfokkal, pl. 60"-kal 

sem lehet növelni. Néha tehát 42° is teljesen kihasználtatja az 

izommal a kínálkozó belső tért. Száz kísérlet között azonban 

alig akad 2—3 ilyen. Sajátságos, hogy ilyesmit csak oly ese-

tekben tapasztalhattam, midőn az izom (béka m. gastrocnemi-

usa) megnyúlással kezdett a jelzett hőfokra reagálni, akkor is, 

midőn az állat másik oldali ugyanazon nevü izma a rendes 



módon, csupán részleges merevedés kapcsán rövidüléssel fe-

lelt a behatásra. 

Még kivételesebbé teszi az ilyen izom magatartását, hogy 

némelykor bekövetkezik ugyan a megnyúlás (szintén ritkán), de 

nem csatlakozik hozzá az emiitett teljes mértékű rövidülés, vi-

szont az utóbbit előzetes megnyúlás nélkül nem tapasztaltam. 

A jelenség tüzetes elemzése épen az eset ritkasága és váratlan-

sága miatt nem lehetséges, csak annyit gyaníthatok, hogy itt a 

beidegzés sajátszerű viszonyait lehetne szerepeltetni, amennyi-

ben legalább is a megnyúlásra való hajlandóságot kifejezet-

tebbnek láttam oly állatok izmain, melyekben a kísérletet 1—2 

nappal megelőzően a nagy agyvelőt elroncsoltam úgy, hogy 

az állatokban ezen idő alatt csak a gerincvelő maradt épen, 

mint olyan központi beidegző szerv, mely az izmok feszülésé-

nek fenntartására egymagában is elegendő és az állatban a 

gátló hatású felsőbbrendű központok hiányában a környezeti 

folytonos ingerek hatásának szabadabb befolyást enged meg. 

Az ilyen módon előkészített izom különleges beidegzési álla-

pota az izom kimetszése után is érvényesülhet. Az izom inger-

lékenységi viszonyai és fehérjekészletének biologiai, közelebb-

ről nem elemezhető sajátságai ily előkészítés nyomán olyan 

mesgyékre terelődhetnek, amelyeken a harántul csikóit és a 

sima izom közötti faji különbségek elmosódnak; feltűnő ugyanis, 

hogy a sima izom a hőhatás kezdetén szintén megnyúlik, e 

magatartásában azonban több határozottság van, mint az ilyen 

reakcióra ritkán bírható harántul csikóit izomban, 

A harántul csikóit izom elektromos ingerlésekor is marad 

tartalékolt erő és tér, amit az egyoldalú ingerlés nem aknázhat 

ki. Minél erősebb az inger, annál nagyobb mértékű — általá-

ban véve — a megmaradó contractura, melyre azonos inger-

léssel sohasem lehet ráhalmozni azt az amplitúdót, melyet az 

izom az ingerlés kezdetén elért (a kapcsolatos fáradás is gátat 

vet ennek), holott az elektromos ingerlés után contracturában 

levő izom rövidülése kellő hőfok behatásával növelhető, mikor 

is ez a hőhatás nem mint élettani inger, hanem mint egyszerű 

fizikai tényező hat, a fehérjék coagulálása révén, amit az elek-

tromos ingerlés természetesen nem válthalott ki. Ebből az is 

következik, hogy a contractura határállomás az. izom élettani 

állapota és az izom destruktív állapotváltozása között, tehát 

továbbmenőleg, a fáradás, melynek a contractura kifejlődésé-

34* 



ben oly fontos szerepe van, különös figyelemben részesítendő 

e kísérletek kapcsán, főképen ha megfontoljuk, hogy a fáradt 

izomnak hőemelkedéssel kiváltható merevedési görbéje lénye-

gesen egyszerűbb, mint a nem fáradt ép izomé, továbbá, ha 

megfontoljuk KRONECKER-nek ama megállapítását, hogy a fára-

dás, ha érvényesül is egyfajta ingerlésre vonatkozólag, nem 

zárja ki az ingerelhetőség élettani mértékét másfajta ingerléssel 

szemben. 

Ezek után rátérhetek dolgozatom tulajdonképeni tárgyára, 

itt háromféle ingerlésről lesz szó, melyek mindegyike a maga 

keretében különböző intenzitással szerepelhet s egyedül való 

alkalmazás esetén is különböző a hatása ; az indukált áram 

intenzitása szerint az ismeretes módon eltérő hatású; a külön-

böző hőfokok magukban véve is és egyének szerint is eltérő 

módon és mértékben hatnak, ugyanúgy az alkalmazott hőfoko-

kon telitett sóoldat vizelvonó hatása is egyszer kiméletesebb, 

máskor erősebb; ezek a különbözőségek az együttes alkalma-

zás esetében oly beláthatatlan sokaságú variációkat adnak a 

kísérletező számára, hogy az egyszerűsítés elkerülhetetlen. Meg 

kellett tehát elégednem azzal, hogy az ingercomplexumban 

mindig ugyanazt az intenzitású és fajtájú elektromos ingerlést al-

kalmazzam és meg kellett elégednem a hőskálán bizonyos ala-

csonyabb és magasabb hőfokok alkalmazásával, tekintettel arra, 

hogy a 40° körül levő hőmérséklet csak részleges merevséget 

okoz, egyébként pedig az ingerlékenységet rövid ideig fokozza, 

azután pedig csökkenti, mindenesetre azonban az együttes inger-

hatás algebrai rezultánsában kevesebb értékkel szerepel, mint 

a magasabb hőfok, mely az ingerlékenységet szintén, bár még 

rövidebb ideig fokozza és amely ezenkívül nemcsak élettani 

ingerként is hathat, hanem fizikai hatást is fejt ki a fehérjék 

coagulása révén az izmot megmerevíti. 

Minthogy a hármas összetételű inger hatása csak egy-

szerűbb hatásokkal való összehasonlítás révén bírálható el, az 

előbbiekkel egyébként azonos feltételek mellett ellenőrző kísér-

leteket is végeztem, kevesebb componens igénybevételével. 

Néhány typhusos kísérlet elemzése az alábbiakban kö-

vetkezik. 

Az 1. és 2. sz. fölvétel összehasonlítása: az 1. sz. kísér-

letben 48°-os Ringer oldat és másodpercenként 10 indukált 

óramcsapás, tehát kétféle inger hatott a béka frissen kimetszett 
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m. gastrocnemiusára. A 2. sz. kísérletben 48"-os, ezen a hő-

fokon telitett NaCl oldat és indukált áram, tehát háromféle 

inger hatott egyszerre ugyanazon béka másik oldalai m. gast-

rocnemiusára. Az izmok hosszúsága egyező volt. 

A kezdeti legnagyobb amplitúdó és a kísérlet végére ki-

fejlődő rövidülés mértéke („végaplitudo") ugyanaz, különbség 

csak a rövidülések lefolyásában van, ami utóvégre mélyreha-

tóbban jellemez, mint a rövidülés nagysága egymagában. 

A hosszasan tartó kísérlet közben a kormozott papir hen-

gere többször is körülfordulhat s ebből eredőleg a görbe vo-

nalak egymáshoz való viszonyát többszörös kereszteződések 

és más geometriai viszonylatok mutatják be és az elemzésre 

támaszpontokat nyújthatnak. Itt az első körülfordulás utáni első 

metszéspont az I. sz. kísérletben kisebb amplitúdó kialakulása 

idején történt, ami arra utal, hogy a folyamat az első kísérlet-

ben, egyszerűbb ingercomplexum behatásakor, lasúbb volt, mint 

a 2. sz. kísérletben, 

A második metszés viszont az első kísérletben korábban 

következett be, mint a másodikban, de oly kevés különbség-

gel, hogy ez következtetésekre nem jogosít fel, annál kevésbbé, 

mert e pont távolsága a folyamat befejezését jelentő alsó abs-

cissaszerü vonaltól teljesen ugyanaz. E pont tájékán az ampli-

túdó a hármas ingerléskor nagyobb, mint a kettősnél, ami 

részben a kezdeti amplitúdónak a 2. kísérletben nagyobb vol-

tából ered. 

Ellenben: a rövidülés kezdeti pontjától ugyanazon távol-

ságra, hol az I. kísérletben a—b, b—c és c—d távolságok szere-

pelnek, a 2. kísérletben csak a—b és b—c jelentkezik, mert 

a 48° + ind. áram hatására a ^ b félakkora, mint 48° + telí-

tett NaCl -j- indukált áram behatásakor; előbbi esetben ugyanis 

az izomnak inkább volt módjában visszatérni a nyugalmi hely-

zet felé (és csak e visszatérés után kezdődött a meleg mere-

vítő hatása), mig a 2. kísérletben egy ingermomentummal több 

kényszerítette az izmot a rövidülésre, a belső tér lehető kiak-

názására. Ezzel összhangban van az a jelenség, hogy b—c tá-

volság az 1. kísérletben nagyobb, mint a 2-ban, mert tapasz-

talataim szerint minden olyan körülmény, mely az inger hatása 

dacára megenged bizonyos visszatérést a nyugalmi állapot felé, 

az inger fenállása, továbbhatása esetén is módot nyújt arra, 

hogy az izom kipótolja, amit mulasztott a belső tér kinálkozá-
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sával szemben. A hármas ingerlés (2. kísérlet) már kezdetben 

többet végeztetett az izommal, mint a kettős ingerlés, ezért ott 

nem maradt lehetőség arra, hogy a továbbdolgozás a rövidü-

lés kezdeti menete szerint haladjon előre, mi miatt a 2. kísér-

letben b—c megkisebbedett és c—d távolság kialakulására 

nem is kínálkozott lehetőség. 

A második metszéspontnál adódó x szögek, ill. sinus-

értékek nagyságkülönbsége is erre utal; t. i., minthogy az 1. 

kisérletben az izom inkább megközelíthette a felső nyugalmi 

abscissát s ennélfogva a hőhatásra meredekebben indulhatott 

rövidülésnek, az x szög nagyobb, mint a 2. kisérletben. 

Mindezekből következik, hogy a hármas ingerlés a folya-

mat kezdetén az izommunka alaposabb kiaknázását teszi le-

hetővé. E kísérletekből következtetve is hangsúlyozom, mint 

azt más alkalommal is tettem1), hogy a rövidülés végeredmé-

nyének (az amplitúdó szempontjából való) kialakulására mi-

lyen elhatározó fontosságú, hogy az izom rövidülésének kez-

detén mily mértékben szerepelnek élettani sajátságok (valósá-

gos ingerhatások) a fizikai hatások előterében, vagyis azokat 

megelőzve. Ha az izmot egyfajta ingerrel kevesebb birja rá 

kezdeti élettani rövidülésre, a végamplitudo kisebb lesz; a—b 

távolság inkább megkisebbedik, mint b—c, ami szintén amel-

lett szól, hogy a végeredmény kialakulásában inkább a kez-

deti, élettani jelentőségű folyamatok irányadók, semmint a ké-

sőbbiek, mikor a hőemelkedésnek inkább csak fizikai a ha-

tása, mig a behatás kezdetén ez a componens is szerepel az 

élettani hatások között. 

Ez a megállapítás sajátságos és benső vonatkozásban van 

KRONECKER2) ama kísérleti tapasztalatával, hogy a harántul csí-

kolt izom, mely egyfajta ingerrel szemben elvesztette már in-

gerlékenységét (elfáradt), más ingerrel még rövidülésre bírható; 

pl. indukált áramra fáradása folytán nem reagáló izom akarat-

lagosan még tevékenységre bírható és fordítva. 

A 3. sz. felvétel 48°-os telitett NaCl oldat hatását tünteti 

fel, a 2. sz. kísérletre fölhasznált béka másik oldali m. gastroc-

nemiusával. Miután 3. sz. fölvételen megismerjük a 48°-os teli-

tett sóoldat hatását, a 2. sz. fölvétellel összehasonlítva azt, fel-

tűnik, hogy a 2. számún a sóoldat hatásából semmi sem lát-

1) Id. helyen. 

2) VI. Nemzetközi Élettani Congressus kiadványaiban, 1904. 
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szik, mert az elektromos inger a hatáscomplexumban annyira 

uralkodott, hogy sem a telitett sóoldat, sem az egyébként me-

revítő hatású hőmérséklet legalább eleinte nem tudott érvénye-

sülni ; ezért a hármas hatás alkalmával (2. sz.) a hőmereve-

dés is óriási késéssel kezdődött, Mig ugyanis a lappangási idő 

48°-os Ringeroldat behatásakor 5—7 mp. szokott lenni, addig 

itt legalább 22 mp. tehát kb. 4-szer akkora volt. Az elektromos 

ingerlés tehát a maga hatásával, mely legjobban hasonlít a 

természetes inger hatásához, mintegy lefoglalja és kitölti azt az 

időt, mely a melegnek egyedüli behatásakor is, a hőgörbe kez-

detén részben élettani jellegű reakciókra forditattatik, illetve 

szükséges. 

Ha 48°-os telitett NaCI oldatba mártjuk az izmot, majd-

nem azonnal kezdődik a rendetlen rángásokból kialakuló töké-

letlen tetanus (3. sz. fölvétel), mely a tetővonal elérésekor egye-

nes vonalban folytatódik és utána ép ugy, mint az elektro-

mos ingerléskor meghosszabbodott lappangási időszak mul-

tával kezdődhetik csak a merevedés a meleg hatására. A rö-

vidülés végamplitudójában természetesen nagyobb ordinata ér-

tékkel szerepel a telitett só hatása, mint a meleg, mert a be-

hatás kezdetén, mely annyira elhatározó a görbe teljes kiala-

kulására, a folyamat jellegét a telitett sóoldat élettani hatása 

adta meg; ez rövidüléseket váltott ki, melyek a meleg hatá-

sára nem szívesen jelentkeznek: itt más hatás pótolta ezt, mi-

vel összhangban áll az a jelenség, hogy a sóoldat rövidülést 

kiváltó hatása után helyébe lépő hőhatásban semmi élettani 

jelleg nincs, nem is volt várható, minthogy az ingerlékenység 

annyit vesztett, hogy a hőhatás csak fizikai oldaláról mutatkoz-

hatott. Ezért olyan egyenletes, hullámzásoktól mentes a görbe 

II. szakasza, mert itt csak egyenletesen előrehaladó fizikai, 

coaguláló hatás következhetett be. 

A magas hő magában véve is kettősen hat, valóságos 

kis complexum, mert a hatás elején a görbe hullámzatos; 

észre lehet venni rajta a meleg beterjedése kapcsán új és új 

elért izomrétegeknek az előzőkhöz fűződő, de mindjárt rögzülő 

rövidülését. Ez az a szakasza a meleggel kiváltható rövidülés 

görbéjének, mely oly sokféleképen változtatható, mint ahány-

féleképen változtatható az ingerlékenység; mig ezzel szemben 

a görbe II. szakasza inkább fizikai hatáson alapszik és egyé-

nek szerint sokkal kevésbbé változik, mint amaz: lefolyását 
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pedig inkább a görbe I. szakasza idején uralkodó belső viszo-

nyok módosíthatják, de sokkal kevesebb variációval, mint 

amennyi érvényesülhet a görbe kezdeti, élettani szakaszának 

megfelelően. 

Ezt a szakaszt legteljesebben betölti az elektromos inger-

lés, kevésbé a chemiai ingerlés (melynek hatását az előbbi tel-

jesen elburkolhatja) és mégkevésbbé a hőhatás élettani eleme, 

componense. 

A 48°-os telített sóoldat hatásához összehasonlításul szük-

ség van a 20°-os telített NaCl oldal hatására vonatkozó kísér-

letekre (4. sz.). Minthogy 40° hatására a melegmerevségnek 

épen csak csírája mutatkozik, az „oldható myogenfibrin" rész-

leges coagulációja révén (de néha ez is elmarad és az izom 

megnyúlik) nem beszélhetünk valamely, mindenesetre megkö-

vetelhető merevségről, marad tehát a 40°-nak az ingerlékeny-

séget kezdetben fokozó hatása; mégis, a 40°-os meleg a telí-

tett só hatásából nem enged annyit érvényesülni, mint a 20°-os 

telített sóoldat. Ez úgy nyilvánul, hogy hosszú időn át, a tö-

kéletlen tetanus tetővonalának elérése után is, a legrendetle-

nebb rövidülések jelentkeznek, melyek azonban a görbe átla-

gos amplitúdóját nem növelik, mert ezt már az előbbi rövidülé-

sek a legnagyobb amplitudóértékig terjedőleg elintézték, ameny-

nyire ez egyféle inger behatásakor egyáltalában lehetséges. 

Ugy a 40°-nál magasabb hőmérséklet, mint az elektromos 

ingerlés ezeket a rendetlen rángásokat fékezi, előbbi csak az 

ő saját lappangási idejének multával, mikor a merevedés el-

kezdődhetik, utóbbi pedig azon a réven, hogy a belső térnek 

a lehető legnagyobb mértékű kiaknáztatásával minden más in-

ger érvényesülését legalább kezdetben, az élettani jellegű reak-

ciók idején elnyomja, oly mértékben, hogy a telített sóoldat 

hatása nem vehető észre, a meleg merevítő hatása pedig kés-

leltetést szenved, de csak 48—50n-ig terjedő meleg behatása-

kor; ellenben 52—54n-tól kezdve már az eddigiektől eltérően 

alakul ki az algebrai rezultáns. Ha pl. az izmot 54°-os Ringer 

oldatban másodpercenként 10—15 elektromos áramcsapással 

ingereljük, sajátságosan olvad össze és összegeződik algebrai-

lag: 1) a melegnek az a hatása, hogy a rángások összeolva-

dását gátolja (a summálódást feloldja), aminek következtében 

a rángások külön-külön rajzolódnak fel, amig a meleg a belső 

mozgékonyságot növelheti; 2) a melegnek hosszabb behatása 
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folytán az ingerlékenységet csökkentő hatása, minek következ-

tében a rángások amplitúdója fogy; 3) a meleg merevítő, fizi-

kai hatása, minek folytán a) az amplitúdók csökkennek, b) a 

rángások visszatérési pontjai az abscissától folytonosan távo-

lodnak. 

48° és szakaszos elektromos inger behatásakor a görbe, 

mint a fáradó izomnál, visszatér az abscissa felé és csak ez-

után kezdődik a merevedéstől származó rövidülés; 53—55° és 

magasabb hőfok behatásakor ellenben a magas hőmérséklet 

nem engedi, hogy a görbe I. és II. szakasza úgy elválasztód-

jék, mint a 48°-on végzett kísérletekben. 

A 20°-os telített sóoldat hatása után a contractura álla-

potában alkalmazott indukált áram hatása semmi figyelemre-

méltót nem tár fel; ellenben a contractura állapotában alkal-

mazott 48° hatására oly hőgörbe rajzolódik le, mely minden-

ben hasonlít a görbék második, fizikai szakaszához, mely tel-

jesen geometriailag fut le és semmi élettani jelleget nem árul 

el, mert a rövidülés első szakaszának élettani jellegeit e kísér-

letben másféle ingerlés, a sóoldat hatása szolgáltatta s a belső 

mozgékonyságot kihasználta. 

Az 5. sz. fölvétel 40"-os Ringeroldatban másodpercenként 

10 indukált áramcsapással ingerelt izomtól származik. Feltűnő 

a meleg miatt tökéletlen tetanus tetővonalán az óriási átlagos 

amplitúdó, továbbá feltűnő itt, hogy a szaporán következő in-

gerek hatásából eredő külön kis rángások a tetővonal sülyedő 

tájékán inkább csak az abscissától elfordulva mutatják be az 

ingerlékenység változásait (a kis amplitúdók szeszélyes növe-

kedéseivel), vagyis némelyik kis külön rángás amplitúdója nö-

vekedhetik, de a visszatérések pontjai majdnem egyenes vo-

nalba esnek, mert az abscissához való visszatérést a magas 

hőmérséklet bizonyos mértékig gátolja. 

Ez a hatás később az amplitúdók csökkenése irányában 

is szerepel, de csak bizonyos idő múlva a fáradással a hatás-

ban úgy összeszövődve, hogy a kétféle hatás külön értékelése 

lehetetlen. 

A görbe visszatér az abscissa felé, de az izom rövidült 

marad (contractura); ebben azonban a 40°-os hőmérséklet ke-

vésbbé részes, mert ez néha még megnyúlást vált ki rövidülés 

helyett és egyébbként sem teszi érthetővé a contracturának itt 

jelentkező mértékét: itt inkább a hőemelkedéstől támogatott és 



túlzott hatásúele ktromos ingerlés és a fáradás szerepelhet, mely 

utóbbira a tetővonal sülyedő irányzatából is következtetni kell. 

74—72 órás szünet után a contractura egy kevéssé en-

ged; most az előbbi ingerlés (10 ind. áramcsapás 1 mp-ben) 

nem váltja ki azt a szabályos rángássorozatot és a nagy ampli-

túdójú átlagos rövidülést, mint a kísérlet elején, mert a hosz-

szasan ható magas hőmérséklet az ingerlékenységet csökken-

tette s mert az izom különben is még rövidült volt. Ezt a cont-

racturát ez az újabb elektromos ingerlés alig fokozza, 2 órai 

pihenés pedig nem hozta meg a contracturának számba vehető 

csökkenését, mert továbbra is érvényesült a magas hőmérsék-

let (40—35°) hatása. Most ugyanazt az izmot 48°-os Ringerol-

datba merítettem, mire a rendesnél 7-szer nagyobb lappangási 

idő elteltével kezdődött csak a merevítő hatás, a meleg merev-

ségi görbéje II. szakaszának megfelelő fizikai jellegekkel, ami 

ismét azt bizonyítja, hogy a magas hőmérséklet hatásában nem 

lehet közömbös az ingerlékenység élettani mértéke. A magas 

hő hatását tehát nem lehet egyszerűen a fehérjék coagulálásá-

ból származtatni, ez a kísérlet is bizonyítékot nyújt tehát ama 

felfogásom támogatására, hogy a coaguláló meleg hatásában 

is szerepel élettani ingermomentum, továbbá ez a kísérlet, mint 

a többi is arra utal, hogy a rövidülés végeredményének kiala-

kulásában a behatás kezdetén, a még ingerlékeny izomban tör-

ténő változások az elhatározók. 
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1. sz. M. gastrocnemius. 48°-os Ringeroldat és másodpercenként 10 indukált áramcsapás együttes hatása. 

2. sz. 48»-os telített NaCl. oldat és mp,ként 10 ind. áramcsapás együttes hatása 

3. sz. A 2. sz. kísérletben használt béka másik m. gastrocnemiusa, 4S°-os telített NaCl. o l d A n 



gastrocnemius, 20°-os telített NaCl. oldatban, x x jeleknél a kormozott papirt emeltem, nehogy a folytatódó rángások görbéi összekeveredjenek. A nyílnál u. a. izom 48"-os Ringeroldatban. 

15', 2 ó jelzéseknek 

nos ingerlés. 





A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem élettani intézetéből. 

Igazgató: Veress Elemér dr. egyetemi nyilvános rendes tanár. 

Vizsgálatok Rana esculenta szivén kétkarú 
érintkezési iróemelők segitségével. 

Irta: Csinády Jenő dr. egyetemi tanársegéd. 

Régen ismeretes, hogy a szívben a szívizomzat legnagyobb 

tömegét alkotó harántcsikolatú izomrostokon kívül a sima izom-

rostokhoz bizonyos tekintetben hasonlatos izomnyalábok is van-

nak. Ezen nyalábok a szívizomzat többi részétől nemcsak szer-

kezetileg, hanem működésükben is eltérnek. Amig a szívizom-

rostok többségének működése a rendes rhythmusos összehúzó-

dás, addig az említett nyaláb csupán az összehúzódást keltő 

mgert szállítja a pitvar és kamra izomzatának különböző réte-

gei számára. Maga a vezetőnyaláb — amint azt kipraeparált 

és izolált vezetőnyalábon WIERSMA1) megállapította — csupán 

alig látható önkéntes üsszehúzódásokat szokott végezni. Azon-

ban sok praeparatumnál ilyen önkéntes összehúzódás nem volt 

kimutatható. 

A vezetőnyaláb és az izomzat részére az ingert a szív 

bizonyos meghatározott pontjai termelik. Mint ingerkellő köz-

Pont szerepel magasabbrendüeknél a sinuscsomó, vagy Keith-

Hack f. csomó, poikilothermikus állatoknál a sinus és pitvar 

közötti szájadék. A sinuscsomótól indulnak ki a vezetőrostok 

subpericardialisan és lefutásukban egyre mélyebb rétegekbe 

terjedve, több és több izomrosttal összeszövődve, egészen az 

endocardiumig eljutnak. A vezetőrendszer másik fontos része 

az atrioventricularis határon lévő u. n. Aschoff-Tawara csomó, 

amelyből a His-féle nyaláb indul ki. Ez a vékony izomköteg 

hidalja át a szív két részének egymástól elszigetelt izomzatát. 

E két legfontosabbon kivül még más csomókat2) is irnak 

te, melyek az említettekkel és egymás között sokszoros össze-

köttetésben állanak. És az egész vezetőrendszerben a sinus-

Íj Wiersma E. D. : La contractilite du faiscean musculaire de His-Ta-
wara et les fibres de Purkinje. Berichte d. ges. Phypiol. Bd. XVtI. S. 198. 

2) Emil Abderhalden: Lehrbuch der Physiologie Bd. II. 1925, 



csomó hatása dominál, sőt újabban a sinuscsomónak olyan 

nagy jelentőséget tulajdonítanak, hogy egyenesen egy pitvar-

systolé felfüggesztő központot tételeznek fel a sinuscsomóban1). 

A His-féle nyaláb két szárra oszlik és megint a felületről 

a mélybe hatolva a kamrafal legbelső izomrétegében és a papil-

laris izomzatban végződik. Bár nagyon fontos a vezetőnyaláb, 

mégis annak elroncsolása nem vezet a distalis szívfél halá-

lához. Az elroncsolás után csak rövid időre áll meg a kamra'. 

Nemsokára saját — a pitvartól eltérő — rhythmusa szerint mű-

ködik'2). Hasonló módon hat az, ha p. o. békán a sinust le-

hütjük. Tovább működik ugyan a szív, de a rhytmus felbom-

lik. Vagy egyidejűleg húzódik össze a pitvar és kamra, vagy a 

kamra épenséggel megelőzi a pitvart. Ezt nevezik atrioventri-

cularis rhytmusnak3). 

Ma már kétségtelennek látszik, hogy rendes körülmények 

között az autonom rhytmus rendes kiindulásától, a sinuscsomó-

tól, illetőleg a sinus szájadéktól terjed az inger és ezzel együtt 

az összehúzódás is a szív távolabbi részeire, a pitvarizomzatra, 

az atriovetricularis csomóra, majd a vezetőnyalábon át a leg-

belső rétegére a szívizomzatnak és a papiliaris izmokra s csak 

legvégül a kamra egész izomzatára. Az ingervezetésnek ezen 

rendes útjától mindaddig, amig a szív a rendes munkáját végzi, 

eltérést eddig kimutatni nem sikerült. 

Alacsonyabb rendű állatoknál (halak, békák) a vezető-

nyaláb lefutása más mint az emlősöknél. Békánál két, arány-

lag vastag (ventralis és dorsalis) izomnyaláb alkotja a vezető-

pályát. E kettő közül fontosabb a ventralisabb lefutású Limbus 

Vienssenii. A Limbus Vienssenii rostjai hosszirányban futnak 

le a pitvar endocardiuma alatt egészen az atrioventricularis ha-

táron lévő tölcsérig. Itt lefutásukban 90' alatt elfordulva kör-

körös lefutást vesznek fel4). így az átmenetet körkörös rostok 

alkotják. 

A szív táplálkozását illetőleg is van eltérés homoiother-

mikus és poikilothermikus állatt között. Magasabbrendű álla-

toknál a szívnek külön táplálóerei vannak, melyek végzik a 

1) C. Amsler u. E. P. Pick: Pflügers Archív 184. 62. (1920). 

2) Lapicque Marcelle et Henrich Fredericq. Archív, internat. de phy-
siol. Bd. 23. H. 1. S. 93—96. (1924). 

3) G. Gartner u. A. Zahn. Pflügers Archív. 145. 380. (1912). 

4) E. Gaupp: Anatomie des Frosches Bd. 11. S. 255. 1899. 



szív táplálásának jelentékenyebb részét. Ezért túlélő kísérlete-

ket csak úgy lehet ezeknél végrehajtani, ha a szív táplálásáról 

gondoskodunk azáltal, hogy tápláló folyadékot bocsátunk át a 

szív saját erein. Halak és békák szivén a táplálóerek lumene 

a szív üregéből indul ki. Ezért nem szükséges a kimetszett 

szivet külön táplálni, elegendő ha teljes egészében tápláló fo-

lyadékba merítjük. Részben ebből a körülményből származik 

az a különbség is, ami a kétféle állat kimetszett szivének élet-

tartalmában mutatkozik. Számtalan túlélő kísérletet írtak már 

le az irodalomban. Ezek közül az emlősök szivén végzett kí-

sérletek rövidebb élettartamról számolnak be. (KULIABKÓ gyer-

mek szívén is végzett megfigyeléseket)1). A halak és békák 

szive feltűnően hosszú ideig él a kimetszés után. ATHANASIU2) 

egy kimetszett békaszívet állítólag 33 napon keresztül életben 

tartott, 

Ha nem is élne ilyen sokáig a kimetszett béka és hal-

szív, 1—2 napig bizonyára alkalmas a megfigyelésre. 

Ilyen kíséreteket végzett többek között VERESS tanár 1910-

ben a nápolyi zoologiai állomás élettani osztályán Scyllium 

catulus és canicula (cápa) kimetszett egész szívén. 

0 megfigyelte, hogy amidőn a szív működését csaknem 

beszüntette, azaz az egyes systolek között hosszabb szünetek 

voltak, és indukált árammal izgatta a kamrát, akkor előszőr a 

kamra húzódott össze és utána a pitvar. Ha előbb a pitvart 

érte az inger, a két rész a rendes egymásutánban dolgozott. 

Ez a megfigyelés több kérdést hozott felszínre, melyek kö-

zül én azt akartam megvizsgálni, hogy elhalás kapcsán min-

den esetben bekövetkezik-e a fordított irányú vezetés és ha 

igen az elhalás milyen stádiumában; továbbá, hogy az elhalás-e 

az oka a fordított irányú vezetésnek és ha igen, úgy hat-e 

az elhalás, mint a Stannius-féle í ligatura, vagy valami más 

módon ? 

A forditott irányú ingervezetésnek a leírása nem hiányzik 

az irodalomból, ENGELMANN4) állította először, hogy poikilother-

1) A. Kuliabkó: Zbl. f. Physiologie. 16. 330. (1902). 

2) Athanasiu: C. r. de la soc. de biol. 73. 335. (1912). 

3) Veress E.: Megfigyelések Scyllium és Thalassochelys szívén Erd. 
Muscum-Egylet Orvos tud. szakosztálya. 1909. XXXI. köt. III. fűz. 

4) Th. W . Engelmann : Über reziproke und irreziproke Reizleitung etc. 
Arch. für ges. Phys. 61. 255. 
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mikus állatoknál az ingervezetés mindkét irányban lehetséges. 

Azonban ezt kimutatnia a még spontán működő szivén Stan-

nius ligatura nélkül nem sikerült. Hanem úgy járt el ő és utána 

mások1) is, hogy a szívműködést egy Stannius-féle I kötéssel 

felfüggesztették azáltal, hogy a sinustól kiinduló ingernek a pit-

var és kamrára való átterjedését megakadályozták, Ugyanígy 

járt el EV. SKRAMLIK,2) aki ezen kérdéssel behatóan foglalko-

zott és a tárgyra vonatkozó irodalmat egybegyüjtötte. 

Azonban ezen és más e tárgyal foglalkozó szerzők mun-

kájának mind egy közös hibája van, amelyre VERESS tanár 

már 1910-ben rámutatott, az t. i., hogy eljárásuk folytán a szí-

vet megsértik és pedig fémeszközzel (serres fines) való meg-

csípés, épen tűszúrás által. A szív sértését én el akartam ke-

rülni és emiatt az ismeretes Engelmann-féle módszert a görbék 

felvételére nem használhattam, sem más, a szívet sértő mód-

szereket. VERESS3) tanár egyszerű, egykarú érintkezési íróeme-

lője mintájára kétkarú érintkezési iróemelőt készítettem4), amely 

készülék a pitvar és kamra egyidejű mozgásait külön-külön, 

egymás fölé kifogástalanul rajzolja fel, változtatható nagyítás-

ban. A készülékkel más, a békaszívnél nem sokkal nagyobb 

szívről is lehet görbéket felvenni. 

Maga a készülék (1. ábra) egy hosszú vízszintes nyélhez 

golyóízülettel ízesülő függőleges szárból áll, mely egybefog-

lalja a két, egymás fölött 2 cm.-nyire elhelyezett, pontosan egy 

síkban elmozduló vízszintes írót. A golyóízület lehetővé teszi 

azt, hogy az írók síkját tetszés szerint változtassam és, hogy 

az irókat a függőleges szár, mint forgástengely körül a szük-

séghez képest elmozdítsam. A két vízszintes író a függőleges 

szár alsó kivájt részébe két-két csavarral van beerősítve. Ezen 

csavarok hegye szolgáltatja az írón levő csapágynak megfelelő 

csapszeget. Vagyis az írók két hegy közötti csapágyban pihen-

nek, ami kizárja az oldalmozgásokat. Mindkét író igen könnyű, 

alumíniumból készült s pontosan azonos súlyú. Az írószárak 

1) Trendelenburg, Eckstein (1914). 

2) Uber die Beziehungen zwischen der normalen und rückläufigen 
Erregungsleitung beim Foschherzen. von Emil v. Skramlik Freiburg i. B. 1920. 

3) Veress tanár készülékének leirása megjelent „Az izomnak meleggel 
előidézhető merevségéről stb." című dolgozatában. Math, és Természettudo-
mányi közlemények. Magy. Tud. Akadémia kiadásában. XXXIV. K. 4 sz. 
73. old. Budapest. 1922. 

4) Készítette utasításaim nyomán Klein Ottó egyetemi mechanikus Szeged, 
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végén kis csavarral megerősíthető alumínium író van, melyek-

nek hosszát a golyóízület elmozdításával, vagy egyszerű olló-

metszéssel lehet szabályozni. Ez a körülmény biztosítja azt, 

hogy a két író hegye mindig egy függőlegesben írjon. A két 

vízszintes száron a tengelyhez közelíthető és távolítható (a 

nagyítást fokozó, vagy csökkentő) kis dió van. Ez a kis alu-

mínium dió mindenben azonos azon diókkal, melyeket a kü-

lönféle készülékeknek állványraerősítésére használunk. A kis 

diók egyike jobbra, másika balra azt az igen könnyű függő-

leges szárat tartja, mely a vízszintesen fekvő szív pitvarával, 

illetőleg kamrájával az írók érintkezését közvetíti. A közvetítő 

szárak érintkezési végét paraffinum solidumból alakítom ese-

tenként a szükséghez mért alak- és nagyságban. Legjobb, ha 

a kamrafalra kerülő kis paraffin papucs 3 mm. átmérőjű, le-

felé kissé homorú és recézett, a pitvarra kerülő pedig 1'5—2 mm. 

átmérőjű és lefelé domború. így a homorú papucs nem csúszik 

le a domború kamrafalról, a domború papucs pedig benyomja 

a vékonyabb pitvarfalat és így biztosan ül. Az írószáraknak a 

másik, a forgásponton túl eső végén finom csavarmenettel be-

állítható ellensúly van. Az egész készülék egy dió segítségé-

vel egy prácisiós állványra erősíthető. Az állvány csavarjának 

mozgatásával lehet az egész készüléket, annak íróit a kymo-

graphion hengeréhez közelíteni és távolítani. Ez a körülmény 

megkönnyíti a görbék felvételét. 

A vizsgálatoknál 1 drb. igy 1*5 voltos szárazelemet, másod-

percenként kb. 10 szakítással dolgozó inductoriumot használ-

tam. Az inductorium szánkatávolsága 50 cm.-ig szabályozható. 

Izgatásra unipoláris elektródot használtam ; az indifferens elec-

tród a szív alatt feküdt. Kymographion Ludwig—Baltzar-féle. 

Időjelzés Jaquet szerint. Sajnos, hogy a reactioidő és a veze-

tés gyorsaságának mérése — amivel mások') kimerítően fog-

lalkoztak — nekem nem állott módomban. Hogy a készülék 

kifogástalanul működjék, annak első feltétele, hogy a béka szí-

vében és érrendszerében elegendő vér legyen, mert, ha elvér-

zett a béka, a pitvar vékony fala összeesik és a ránehezedő 

írót mozgatni nem tudja. Ezért a békát a vizsgálathoz úgy ké-

szítem elő, hogy egy keskeny pengéjű késsel egyetlen szúrás-

sal átvágom a gerincoszlopot, majd egy kisebb kutasszal el-

roncsolom előbb a nagy agy, majd a gerincvelőt. Ezen eljárás 

1) Engelmann 1903. Semann 1912. v. Skramlik 1920. stb. 
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megkíméli a gerincoszlop két oldalán haladó ereket. Ugyan-

ilyen elv szerint úgy tárom fel a szívet, hogy egyetlen látható 

ér se sérüljön meg. A szegycsontot kifordítva rögzítem egy öl-

téssel a hasfalhoz. A felhasított szívburkot jobbra-balra egy-

egy öltéssel kivarrom az izomzathoz. 

Az ilyen módon előkészített békát békapadra helyezem 

és szíve alá becsúsztatom az indifferens aranyozott sárgaréz 

elektródot. A differens pólust egy hosszú, egyenes, kissé le-

tompított hegyű aranyozott rézdrót képviseli. 

Ezzel a papucsok által jelentékeny részben eltakart szí-

vet tetszőleges hefyen izgathatom. 

Ezen felszereléssel vettem fel a görbéket a feltárt, de 

semmikép sem sértett szívekről. Mesterséges táplálást nem al-

kalmaztam, csupán a kiszáradástól védtem a szívet. A meg-

megálló szívet meleg physiologiás NaCl-oldattal hoztam egy pár 

(külön megjelölt) esetben ismét rhythmusos működésbe. Kísér-

letek minden fontos mozzanatát a kormozott papíron jeleztem. 

A felső görbe mindig a kamra, az alsó a pitvar működését 

mutatja. 

Az egyes izgatásokat a megfelelő helyen lévő vízszintes 

vonalka jelzi. Az izgatás — amennyiben ez kéztől lehetséges 

— pillanatos volt. 

Az iró áttételét esetenkint lényegtelenül változtatni voltam 

kénytelen, de egy állatnál mindig ugyanazon, nagyjában 6X-os 

áttétellel dolgoztam. A mellékelt görbék mind egy állatról ké-

szültek a VI. számú görbe kivételével. A készüléknek hibája 

az, hogy a pitvaron fekvő író — ha a szív üresebb volt, mint 

rendesen — a sinus erősebb mozgásait is jelezte. Azon gör-

béket, melyeken ezt észrevettem, azonnal kiselejteztem, 

Az alább közölt felvételeket, mint typusokat közlöm, hozzá-

fűzve 20 állaton végzett egybevágó megfigyeléseimet. 

Pár órával az állat központi idegrendszerének elroncso-

lása után a kamrafalán történő izgatásnak a pitvar összehú-

zódásaira semmiféle kimutatható hatása nincs. Még abban az 

esetben is, ha olyan erős áramot használok (0—10 cm. sztá-

volság), hogy ez a kamrát megbénítja és a kamra diastoléban 

megáll, a pitvarsystolék rhythmusban és intensitásban változat-

lanul folynak le. Ezt az állapotot észleltem kísérleteim során 

a haláltól (a továbbiakban halálnak veszem a központi ideg-

rendszer elroncsolását) 6—14 óráig. Lásd I. számú görbét. 
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Ezután következik az a stádium, amelyben nagy (50 cm.) 

szánkatávolság mellett a kamrán kiváltott extrasystole, illetőleg 

az azt előidéző inger, nem vált ugyan ki a pitvaron extrasys-

tolet, de az izgatást követő első autonom pitvarsystolet inten-

zitásában erősíti. Rhythmusra semmi hatása nincs. (II. sz. görbe.) 

Ez az állapot tart a 12—20 óráig és fokozatosan megy 

át abba a ritkábban észlelhető stádiumba, melyben a pitvaron 

nem okoz ugyan még extrasystolet a kamra ingerlése, de az 

első autonom pitvarsystolet, amely erősebb a rendesnél, com-

pensatios szünet követi és a második autonom pitvarsystole 

gyengébb a rendesnél. Itt már a kamra működése gyakran 

kezd kihagyó lenni. III. sz. görbe: a kamra extrasystolet kö-

vető első autonom pitvarsystole minden esetben lényegesen 

erősbödik, a pitvar rhythmusa még változatlan. 

Most már a kamra gyorsan hal el s ennek jeleként a 

kamra ingerlése eleinte csak ritkán, később minden esetben 

extrasystolet eredményez a pitvaron is. IV. sz. görbe. 

A kamra igen gyengén és rendetlenül működik s hogy 

rajta extrasystolét tudjak kiváltani, csökkentenem kell a szánka-

távolságot 10 cm.-ig. De azzal az áramerősséggel, amelyik 

extrasystolet ad a kamarán, extrasystolet kapok a pitvaron is-

Érdekes, hogy az ingerlés után a kamraműködés nem válto-

zik lényegesen. Ellenben a pitvarextrasystolet követő compen-

satios szünet után a pitvar a rendesnél sokkal gyengébb in-

tenzitású systolet végez és csak 5—6 systole után fokozatosan 

éri el a rendes erősségét, mintha nagyon kifárasztotta volna, 

az ezúttal a sinusig is kétségtelenül eljutó, extrainger. 

Ezen stadiumban felvett görbék nem mind ilyen egyen-

letesek, de abban megegyeznek, hogy az inger a pitvarra át-

terjed és az ingerléssel úgy a kamra, mint a pitvar rhythmu-

sát befolyásolni lehet. Ezen stadiumban (20—32 óra) észlel-

tem egy pár esetben, hogy az egész szív hirtelen a sinustól 

kiindulólag a rendes systolek intenzitásának kb. kétszeresére 

emelkedve valósággal viharos hullámzást mutatott, egyúttal a 

frequentia is gyarapodott. A szív 40—50 systole után megint elcsen-

desedett. (Sajnos erről görbét felvenni nem volt módomban.) 

Nemsokára a kamra már rendes összehúzódásokat vé-

gezni nem tud, csupán vonaglik, de erős árammal még systo-

let lehet rajta kiváltani, melyet a még elég rendesen működő 

Pitvar részéről extrasystole mindig követ. A pitvar extrasysto-

leja után hosszú kompenzációs szünet van. (V. sz. görbe.) 



Ezután már a pitvar igen gyenge összehúzódásokat végez, 

tömlőszerüen megduzzad, az írókat felemelni nem birja. A szív 

savóval telik meg, úgy, hogy tovább a készülék segítségével 

vizsgálni nem lehet. 

Ezek azok a megfigyelések, amelyek választott tárgyamra 

vonatkoznak. Azonban ezekhez még két megfigyelésemet kell, 

hogy hozzáfűzzem. 

Vizsgálataim során azt vettem észre, hogy a szív sokkal 

intenzivebben és huzamosabb ideig dolgozott, ha magam is a 

készítmény mellett ültem, előrehajolva. Ha ugyanazon külső 

körülmények között magára hagytam a szívet és az megállott, 

úgy, hogy semmi látható mozgást nem végzett, elegendő volt 

az, hogy pár percig mellé leüljek és a kilehelt levegő hatásá-

nak tegyem ki, a szív csupán erre a behatásra működni kez-

dett. Ha ezt tettem és még meleg physiologiás konyhasó ol-

datot is cseppentettem a szívre az ismét hosszú ideig — órákig, 

— eltartó működést fejtett ki. Hogy az általam kilehelt levegő 

okozta ezt a jelenséget, azt egyszerűen, üveglap közbeiktatá-

sával bizonyítottam be. 

A jelenség magyarázata egyszerű. MANSFELD idegvágó vizs-

gálatai óta tudjuk, hogy a vénás vérben felszaporodott C0_> a 

szívnek phisyologiás ingere BURRIDGE1) béka szíven ugyanerre 

jutott, de ő még az oxygen jelenlétének a fontosságát is kimu-

tatta. Ha ez hiányzik az átáramló folyadékból, a szívműködés 

később gyengül. Ugylátszik, hogy a COi-ban dús kilehelt levegő 

külsőleg is hatással van a szívre. 

Másik megfigyelésem az volt, hogy az elhalás különböző 

stádiumaiban, egyes közelebbről nem ismert okokból, a kamra 

izgatása után extrasystolet kaptam a pitvaron. Azonban ez az 

extrasystole nem volt olyan, mint rendesen szokott lenni. A 

pitvar rhytmusát egyáltalán nem zavarta meg. Két pitvarsystole 

között lépett fel a kamraextrasystole és ugyancsak akkor a 

pitvarextrasystole is, azonban az extrasystolet compensatios 

szünet nem követte. Az ilyen extrasystole többnyire gyengébb 

volt, mint rendesen szokott lenni, de előfordult ilyen közbeiktatott 

pitvarextrasystole a rendes erősségben is. Lásd VI. sz. görbét. 

Elhaló nyúlszíveken KISCH BRÚNÓ'2 irja le ezt a jelenséget. 

Ő úgy találta, hogy alacsonyabb frequentia mellett szoktak ezek 

a szerinte „partialis" extrasystolek előfordulni és úgy jönnek 

1) Burridge W . : Der Einfenss von CO2 auf das Froschherz. Journal of 
physyol. Bd. 54. No. 6/e S. XC. VIII. 



19 óra 30 a halál után. 25 cm. szánkatávolság. Időjelzés 1 . — vonal az 
izgatást követő első autonom pitvarsystole a rendesnél lényegesen erősebb 

majdnem minden esetben. 

K. = kamra p = pitvar. Szánkatávolság 10 cm. 2 órával a halál után. Idő-
jelzés 1 '. A kamráról felvett görbe alatt lévő — jel az izgatás időpontját 
jelzi. Erős árammal izgatom a kamrát. Bár megbénítja a kamrát, mégis a 

pitvarra semmi hatása nincs. 

II. számú7görbe. 

K = kamra, p = pitvar. 14 órával a halál után. 50 cm. sz.-távolság. Idő-
jelzés 1". A kamraingerlést követő első autonom pitvarsystole erősebb," 

mint rendesen. 

III. számú görbe. 









létre, hogy valami külső inger éri a pitvarizomzat valamelyik 

részét. Azonban ez az inger gyenge ahhoz, hogy hatása az 

egész pitvarra kiterjedjen. így nem jut el a normálisan inger-

termelő helyig. Ezért a pár nyalábra korlátozódott extrasistole 

után a természetes inger által előidézett rendes systole akadály-

talanul lefolyhat. 

Ha a kísérletek eredményét összefoglaljuk, úgy látszik, 

hogy az elhaló békaszíven a fordított irányú vezetés egy bizo-

nyos — esetenként változó — idő múlva minden esetben be-

következik. De nemcsak akkor lép fel, ha a kamra már nem 

működik, vagy ha a kamraműködést egy Stannius-féle I liga-

turával felfüggesztettük. Először feltűnik ez a jelenség mihelyt 

a kamra gyengülni kezd és kimutatható mindaddig, amig a 

kamra indukált árammal való ingerlésre egyáltalán összehúzó-

dással felelni tud. Mivel a szívet semmivel sem sértettem, min-

den külső behatást tőle lehetőleg távol tartottam, jogosan fel-

tételezhetem, hogy a tüneményeknek az oka egyedül az elhalás. 

Az elhalás természetszerűleg a legperiferiásabb, legmos-

tohább viszonyok között lévő részeken indul meg leghama-

rább. Itt megindul a kamra csúcsán 's felszínén és egyre mé-

lyebb rétegekre terjed rá. 

A leírt tünetet az elhalás kétféle módon hozhatja létre. 

Ha az ingerkeltő központ békánál is egészen felületesen fek-

szik, mint embernél a sinuscsomó; úgy azáltal keletkezik a 

fordított iránvú vezetés, hogy az elhalás az ingerkeltő közpon-

tot gyengíti. A gyengült központ a rendesnél gyengébb ingert 

termel, ami a vezetőrendszerben gyengébb állapotváltozást ered-

ményez. Rendes körülmények között a természetes inger ha-

tására keletkező állapotváltozás állaná útját a fordított irányú 

ingervezetésnek. Ez most részben, vagy egészen háttérbeszorul 

s ennek az eredménye a kamráról átterjedő inger hatására 

pitvarextrasystole lesz. 

Vagy pedig úgy hat az elhalás, mint v. SKRAMLIK kísér-

leteiben a pitvarkamrai összefüggés részleges átvágása, ahol 

épen azokat a rostokat kíméljük meg, amelyek az ő kísérletei 

szerint a kamráról vezetik az ingert a pitvarra. 

Lehet, hogy ez a két tényező együttesen eredményezi azt, 

hogy az elhaló szíven is fellép az a tünet, amit a Stannius-

féle í kötés után régen észleltek. 

. 1) E. v. Skramlik i. B.: Untersuchungen über die recht und rücklau-
!ge Erregungsleitung beim Fischherzen. (1924). 
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Á m. kir. Feren.cz József Tudományegyetem orvosi vegytani 

intézetéből 

Uj mikro-gázmérő készülék és alkalmazása. 
Írták: 

Reinbold Béla dr. és Sófalvy Ida dr. 

egyet. ny. r. tanár egyetemi tanársegéd, 

az intézet igazgatója. 

Egyikünk1) az oxyhaemoglobin-ferricyankalium reakció 

mennyiségi viszonyainak .tanulmányozása céljából azoknak a 

különleges feladatoknak megfelően, melyek az említett kérdés 

feldolgozása alkalmával felmerülhettek, eddig is alkalmazott 

elvek felhasználásával uj mikro-gázmérő készüléket szerkesz-

tett. Ez a készülék, melyet a következőkben rövidség kedvé-

ért R-készüléknek óhajtunk nevezni, módot nyújt arra, 

hogy benne a megkívánt pontossággal belemért vérfesték-

oldatot tetszés szerinti gázzal (pl. oxygennel, vagy szénoxid-

dal) telítsük, 

hogy az így előkészített vérfesték-oldatot a megfelelő gáz 

alatt tartva a külső levegőtől elzártan a kívánt reagenssel és 

pedig annak szükség szerint több apró és pontosan mérhető 

részletével kezeljük anélkül, hogy kézzel az eszközhöz kellene 

nyúlnunk, 

hogy az egyes reagens részletek hozzáadására felszaba-

duló gáz mennyiségét a légnyomástól és hőmérséklettől füg-

getlenül pontosan megmérhessük. 

A készülék, melyet az egyikünktől kapott előírás nyomán 

gondosan és pontosan HUBER SÁNDOR budapesti üvegtechnikus 

úr készített el az említett célon kivül előnyösen alkalmazható-

nak látszik mindazokban az esetekben, melyekben valamilyen 

reakció folyamán felszabaduló kis gázmennyiségek méréséről 

van szó. Nem célszerűtlen tehát ha az említett kisérletektől 

adott beszámolástól elkülönített ismertetést nyujtunk róla, né-

hány példával bemutatjuk alkalmazhatóságát és igazoljuk a 

mérések megbizhatóságát. 

1) Reinbold. Néhány adat a methaemoglobin-képződés mennyiségi vi-
szonyaihoz. Ugyanezen kötet 555 oldal. 
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A készülék leírása. 

A készülék (1. a rajzát) hárem üveg részből áll, melyek 

közül az alsó (I.) k. b. 18 cm:! térfogatú Erlenmeyer palack for-

májú edényke, mely pontos csiszolattal illik a középső részre. 

Csiszolásában vájulat van (a), mely az edényke megfelelő ál-

lása esetén kapcsolatot létesít a középső részben elhelyezett 

kis büretta teste és kifolyó csöve között. 

A középső rész (II.) teste 2'6 cm. közepes külső átmérőjű 

üveghenger, alsó végén csiszolattal az alsó edény számára. E 

csiszolatban nyilik a henger belsejében elhelyezett 1 cm!-es 

és Vio cms-ekre beosztott bürettának (b) alsó vége. valamint 

közvetlenül alatta a büretta kifolyó csövecskéjének felső vége. 

E két nyilás az alsó edényke a vájulatán keresztül közlekedik 

egymással. Ha az alsó edénykét megfelelő helyzetbe csavarjuk, 

a bürettából a folyadék lefolyhat; a nyílások az alsó edényke 

minden más helyzetében hozzáfeküsznek az alsó edényke 

csiszolatához, miáltal a büretta záródik. A középső rész felső 

végén szintén csiszolat van a felső dugó (III.) számára. E csi-

szolatban egymástól 90—90° távolságra négy ráforrasztott cső-

nek nyílása foglal helyet. E négy nyílás közül a hátulsó (c) a 

többinél mélyebben van elhelyezve, míg a másik három (d, e, 

f) egy szintben helyezkedik el. A mellső és hátsó nyilás a 

megfelelő csövekkel arra szolgál, hogy a készülékbe a kísérlet 

céljának megfelelő gázt bevezethessük, illetve belőle elvezet-

hessük. A két oldalsó nyilás egyike a thermobarometerhez, 

másika a manometerhez vezet. 

A manometer (g) U alakban hajlított, 3  i nfm belső átmérőjű 

üvegcső, melynek külső vége gummicső közvetítésével hozzá-

kapcsolt üvegcsappal (h) elzárható. A manometer U alakú ré-

szének hossza 32 cm. Záró folyadék gyanánt cariophyllus olajat 

alkalmazunk. A manometer mögött m/m osztályzattal ellátott 

tükör van. A gummicsőre alkalmazott csőszoritó (i) segítségé-

vel a h csap zárt ál lásában a manometerben foglalt folyadék 

felszínét tetszés szerinti magasságra állíthatjuk be. 

A thermobarometer a készülék gázteréből f-nél kiinduló 

k. b. 1. m/m átmérőjű üvegcső, melynek U alakú hajlatában 

szintén cariophyllus olaj van. A cső visszahajlítva áthatol a 

készülék közép részének falán, ennek belsejében lefelé hajlik, 

kinyúlik belőle annyira, hogy a készülék összeillesztett állapo" 

tában az edényke fenekét szinte éri és itt egy vékony falú, 

gyűrű alakú tágas csőben (k) vakon végződik. 
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A thermobarometernek vakon végződő része és U alakú 

Hajlata közötti részén vékonyra kihúzott elágazás található (1.), 

melynek nyitott vége a készülék használatba vétele előtt a hő-

mérsékletnek és levegőnyomásnak pontos megállapítása után 

leforrasztandó. 

A készülék harmadik része (III.) a II. rész felső nyilasába 

pontosan becsiszolt harangalakú dugó, melynek csiszolatán 4 

furat van a II. rész felső csiszolatán levő négy nyílásnak meg-

felelő helyzetben (m, n, o, p). A mélyebben elhelyezett furattól 

befelé, a készülék függőleges tengelyében vékony cső vezet le 

az I. edényke közepéig. Ha a dugót úgy illesztjük a készü-

lékbe, hogy a mélyebben elhelyezett furatok egymásnak meg-

felelnek, a készülék gáztere két irányban közlekedik a külvi-

lággal — gáz vezethető keresztül rajta — ezenfelül pedig sza-

lad a közlekedés a manometer és thermobarometer felé is. Ha 

a dugót 180"-kal elfordítjuk, a készülék a külvilág felé teljesen 

záródik, a manometer és thermobarometer felé azonban sza-

bad út marad. 

A készülék leírt üvegrészei alkalmas módon deszkalapra ]) 

erősítve faládácskában *) helyezkednek el, melynek mellső lapja 

üvegből van, hátsó lapján pedig üvegablakocska nyújt lehető-

séget a betekintésre. A készüléknek ez a faládácska — tekin-

tettel arra, hogy a thermobarometer belső elhelyezése a készülék 

gázterében és a thermobarometer gáztartójában foglalt gázok 

hőmérsékletének egyformaságát eléggé biztosítja — elég védel-

met nyújt a hőmérséklet hirtelen ingadozása ellen. A ládács-

kából csak a manometer szabad vége ér ki a reá erősített 

gummicsővel, üvegcsappal és csőszorítóval, melyek a ládácska 

külső oldalára erősítettek. Ezeknek segítségével a manometer-

ben levő folyadék szintje, illetve — ha a készülék zárt álla-

potban van — a thermobarometer is, szükség szerint beállít-

ható, a nélkül, hogy a ládácskát meg kellene nyitnunk. 

Az I. edényke nyakára illesztett gummigyűrűtől !) fonalak 

vezetnek ki a ládácska oldalaira fúrt likakon keresztül. E fo-

nalak megfelelő húzásával az edénykét függőleges tengelye 

körűi jobbra, vagy balra forgathatjuk és ezzel a bürettát nyit-

hatjuk, vagy csukhatjuk a nélkül, hogy a készülék gáztartóját 

kézzel meg kellene közelítnünk. Ezzel elkerülhetjük a kezünk 

melegétől eredő hőingadozásokat. 

4 A rajzon nincs feltüntetve. 
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Megemlítjük végűi, hogy I. edénykének függőleges irány-

ban való pontos rögzítésére forgatható tányérral ellátott tartó 9 

szolgál, mely az üvegrészeket védő deszkalapra van erősítve, 

a szekrényke oldalán pedig kapocs van, melylyel a szekrény-

két a benne elhelyezett készülékkel együtt megfelelő rázó ké-

szülékhez akaszthatjuk és egyenletesen rázhatjuk. 

A thermobarometer beállítása. A légnyomást és hőmér-

sékletet2) pontosan megállapítván, a thermobarometernek erre 

a célra nyitva hagyott és hajszálvékonyra kihúzott toldalék 

csövét (1) hirtelen leforrasztjuk, vigyázva, hogy a cső végének 

összeolvadása előtt a csőben foglalt levegő a hajszálcső he-

gyétől eltekintve fel ne melegedjék. Ha a leforrasztást helyesen 

végeztük, akkor a thermobarometerben foglalt olaj felszíne a 

a leforrasztás után néhány perccel az U alakú cső mindkét 

szárában egyforma magasságban helyezkedik el. A thermo-

barometer szerepe tudvalevőleg nem egyéb, mint az, hogy se-

gítségével a mérendő gáz térfogatát bizonyos határozott hőmér-

sékletnek és nyomásnak megfelelő értékre hozzuk és ezzel 

magunkat a külső légnyomás és hőmérséklet folytonos ellen-

őrzésének, valamint a normális gáztérfogat számítás utján való 

megállapításának esetről-esetre ismétlődő feladatától megkímél-

jük. A leolvasott gáztérfogatnak számítás utján való „reduká-

lása" teljesen elkerülhető volna, ha a thermobarometert 0°-on 

és 760 mjm Hg nyomáson forrasztanók le. Az itt alkalmazott 

thermobarometer érzékenysége azonban nem engedi meg, hogy 

a készülékkel a leforrasztás hőfokától nagyon eltérő hőmérsék-

leten dolgozzunk. Ezért meg kell elégednünk azzal, hogy a 

leolvasandó gáztérfogatot mechanikai uton nem 0"-ra és 760 
m!m Hg nyomásra, hanem egy, a leforrasztás idején épen ural-

kodó közepes szobahőmérsékletre és légnyomásra redukáljuk, 

míg a további redukciót számítás utján végezzük el. Ez a számí-

tás igen egyszerű és külön munkát nem okoz, minthogy más, 

elkerülhetetlen számítással egyesíthető. Példaképen tegyük fel, 

hogy a leforrasztást 21*9° C hőfokon és 753'5 m/m nyomáson vé-

geztük. Később fogjuk látni, hogy ezeket az adatokat hogyan 

értékesítjük. 

A manometer kalibrálása. A manometerbe — ennek mind-

Íj A rajzon nincs feltüntetve. 

2) Legjobb az egész készüléket vízbe sülyeszteni, melynek hőfokát 

megállapítjuk. 
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két szárát nyitva tartván — annyi cariophyllus olajat bocsátunk, 

Hogy az olaj felszínének állását a cső mindkét szárában vala-

mivel az U alakú hajlás fölött kézi nagyítóval pontosan leol-

vashassuk. Ennek megtörténte után pontosan 1 cm3 olajat bo-

csátunk a manometerbe, ennek külső szárára felszereljük az 

üvegcsapos gummicsövet és ebbe ovatosan belefújva, az olajat 

a manometer belső szárában annyira felszorítjuk, hogy felszíne 

a külső szárban körülbelül az előbb megállapított magasságra 

jusson, a külső csapot zárjuk és a csőszorító csavarjának 

megfelelő mozgatásával az olaj felszínét a külső szárban most 

már pontosan az előbbi magasságra beállítjuk, végül pontosan 

leolvassuk az olaj felszínének állását a belső száron. A belső 

száron végzett két leolvasás közötti külömbözet 1 crrd-nek fe-

lel meg. Ha ez pl. 14*4 osztályzat, akkor egy osztályzatnak 

¿4 = 000694 cm3 felel meg; 0"00694 a készülék „térfogat há-

nyadosa", mellyel a leolvasott fokokat (centimetereket) meg kell 

szoroznunk, hogy a kívánt gáztérfogatot redukálatlan cinkek-

ben megkapjuk. 

A készülék megtöltése. A szekrényke mellső üvegajtaját 

kinyitjuk és I. edénykét — csiszolatát alkalmas csapzsirral meg-

felelően megkenvén — helyére illesztjük, a rögzítő készülékkel 

odaszorítjuk és olyan helyzetbe hozzuk, hogy a büretta alul 

záródjék. Az üvegajtót becsukjuk. A szekrényke felső fedelét 

kihúzván a felső dugót kivesszük és félretesszük. Fapálcikára 

erősített gummikanállal a készülék belsejébe nyulunk és a ka-

nálkát a büretta alsó nyílása alatt elhelyezzük. A bürettát fe-

lülről vékonyra kihúzott pipetta segélyével megtöltjük az alkal-

mazandó reagenssel (pl. ferricyankalium-oldattal); az edénykét 

az erre való zsinorok-segélyével megfelelő módon forgatván a 

reagens fölöslegét a bürettából a gummikanálkába bocsátjuk, 

egyben a levegőt a büretta hegyéből kiszorítjuk és a bürettát 

000 osztályzatra beállítjuk. A gummikanálkát eltávolitván az 

alkalmazandó oldat (pl. véroldat) 5—10 cm:5-ét pipetta segélyé-

vel felülről a megkívánt pontossággal az alsó edénykébe mér-

jük. A dugót (III.) csapzsirral megkenvén helyére illesztjük és 

pedig úgy, hogy a készülék minden irányban nyitva maradjon. 

A gázbevezető csövet (p, r, e) a gáztartóhoz kapcsoljuk és a 

kísérlethez szükséges gázt — esetleg a készülék zárása köz-

ben — a készüléken átáramoltatjuk. A gáz átáramlása közben 
a manometer belső szárában a folyadékot néhányszor befu-
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vással felnyomjuk és visszabocsátjuk, hogy a manometer belső 

szárában foglalt gáz összetétele a készülék gázterének főrészé-

ben foglalt gázéval egyforma legyen. 

A készülék beállítása. A gázátáramoltatás befejeztével a 

manometer olaját megint magasra nyomjuk és e helyzetében 

a külső csap (h) elforgatásával rögzítjük. Mielőtt a készüléket 

kifelé zárnók, a thermobarometert nagyjából „beállítjuk", (az 

olaj felszíneket egy magasságra hozzuk). Ezt vagy azzal érjük 

el, hogy a gázkivezető csőnél — a bevezető csövet ideigle-

nesen kézzel zárva — enyhe szívást gyakorolunk, vagy ellen-

kezőleg azzal, hogy ugyanitt egy kevés gázt nyomással vissza-

szorítunk a készülékbe; némi gyakorlattal bármelyik könnyen 

megtehető. Ennek megtörténte után a felső dugót 180°-al elfor-

gatjuk és a szekrénykét felülről is zárjuk. A thermobarometert 

most már a manometer külső szárára alkalmazott csőszoritó 

segélyével, kézi nagyitóval ellenőrizve, pontosan beállítjuk és az 

olaj állását a manometer belső szárában ugyancsak kézi nagyi-

tóval leolvassuk. Az egész készüléket 5 percig enyhén rázzuk, 

vigyázva, hogy a büretta végére a folyadék fel ne freccsenjen. 

(Legjobb valamilyen rázó készülék alkalmazása, mely egyenle-

tes rázást biztosit). A thermobarometert újból beállítjuk, a mano-

metert újból leolvassuk. A rázást. beállítást és leolvasást ad-

dig ismételjük, mig két egymást követő leolvasással egyező-

értéket kapunk, vagyis a gáztérfogat állandósul. 

A reakció végrehajtása és az eredmény leolvasása. A bü-

rettából a zsinorok meghúzásával lebocsátjuk a kellő mennyi-

ségű reagenst és a rázást tovább folytatjuk, majd 5 percenként 

az előbbi módon újból leolvasásokat végezünk mindaddig, míg 

a gáztérfogat álladósúl. A két ál landó gáztérfogat közötti kü-

lönbség (va—vi = a) adja a reakció folyamán fejlődött gáz 

mennyiségét fokokban. Ha ezt az értéket a készülék „térfogat-

hányadosával" megszorozzuk (pl. aX0'0694 = v), megkapjuk 

a reakció folyamán fejlődött gáz mennyiségét „redukálatlan,, 

cm3-ekben. 

Minthogy a készülék gázterében levő gáz térfogata akkor, 

ha a thermobarometer szintezve van, olyan nyomásnak és hő-

mérsékletnek felel meg, mint amilyen nyomás és hőmérséklet 

a thermobarometer / csövecskéjének leforrasztása pillanatában 

uralkodott, erről a nyomásról és hőfokról kell a megállapított 

gáztérfogatot (illetőleg ennek szaporulatát = a) az ismert 



760 (l+«t) 

képlet szerint 0°-ra és 760 v% Hg nyomásra „redukálni". Mint-

hogy v = aX0'0694 

V + aX0 '0694X 

760 (l-fttt) a thermobarometer leforrasztása pillanatában 

uralkodó légnyomástól és hőmérséklettől függő állandó. 

Példánkban (v. ö 547 1.) p = 753, t = 219, tehát 

p 753 

760 (l-h«t) ~ 760 (1+1/273X21*9) 
0"9156. 

Nevezzük ezt az értéket thermobarometer-hányadosnak és he-

lyezzük a fentebbi egyenletbe: 

Vo ° = aX0'0694X0'9156 = 0-0636 a, 

mely kifejezésben a két hányados szorzatát (0*0636) a készü-

lék „közös hányadosának" nevezhetjük. 

A reakció folyamán keletkező gáz mennyiségét normális 

cm !-ekben tehát megkapjuk akkor, ha a készülék manomete-

rének osztályzatán cm.-ekben leolvasott két állandósult térfo-

gat közötti különbözetet (vj—vi = a) megszorozzuk a készü-

lék „közös hányadosával". 

Az R készülék alkalmazása véroldatok 

oxygénkapacitásának meghatározására. 

Különböző vágóhídi állatok (szarvasmarha, borjú, ló ser-

tés) 0'9°/o-os konyhasóoldattal ismételten mosott vértesteinek 

suspensioját egyenlő mennyiségű 0*06 n. NHUOH oldattal ke-

verve 2 légköri nyomású oxygénnel összeráztuk, ill. 72—4 óráig 

O-2-nyomás alatt tartottuk. Az így előkészített oldatból néhány. 

cm !-t pipettával pontosan mérve a készülékbe juttattunk, mely-

nek bürettáját előzetesen 10%-os ferricyankalium-oldattal lát-

tuk el. A készülékből a levegőt oxygénnel kiszorítottuk, a készü-

léket zártuk, a thermobarometert beállítottuk, a térfogatot a 

manometeren leolvastuk. A készüléket térfogatállandósulásig 

ráztuk, az utolsó leolvasás után a bürettából 1 cm'1 ferricyan-

kalium-oldatot lebocsátottunk, a készüléket a térfogat újabb 

állandósulásáig megint ráztuk. Az ál landó térfogatokat jelző 



Idő 
Manometer Thermobarometer állása Büretta 

Idő 
állása baloldalt jobboldalt állása 

9 ó. 37' 422 15 15 O'OO 
45' 350 1'5 1*5 
50' 342 15 15 
55' 332 1*5 1*5 

10 ó. 0' 332 1'5 1*5 
— 100 

10 ó. 5' 855 15 1'5 
10' 8'42 15 1*5 
15' 842 15 15 

2'5 cm.3 vértestoldatból felszabadult Cú: 8'42—3'32 — 510 fok = 0'326 norm. cm3 

10 cm.3 „ „ „ t ehá t : = 0 1 3 „ 

b) Anyag: ugyanazon vértestoldat, mely időközben 

is 0-2 alatt állott. 

25 cm A készülék töltése az edénykében : 2'5 cm3 vértestoldat 

a gáztérben : Cú 

a bürettában : 10 °/c-os ferricyankalium-oldat. 

deszt. 

10 ó. 30' 
35' 
40' 
45' 

Manometer 

állása 

4'60 
435 
4'30 

Thermobarometer állása 

baloldalt jobboldalt 

Büretta 

állása 

O'OO 

10 ó. 55' 
11 ó. 0' 

15' 
20' 

2'5 cm.3 véroldatból felszabadult 02: 9 40—4 30 

10 cm.3 „ „ „ tehát: 

15 
15 
1'5 
15 

510 fok = 0 326 norm. cm.3 

= 013 „ 

leolvasások közötti különbség szoroztatván a készülék „közös 

hányadosával" (0 0639, ill. az utolsó esetben 0'0586) adta a 

felszabadult gáz mennyiségét norm. cm3-ekben. E meghatározá-

sok többnyire más kísérlettel kapcsolatosan végeztettek és pedig 

nagyobbára úgy, hogy ugyanazon vértest-oldat teljes „laza"-

CL-tartalmát két-két részletben párhuzamosan állapítottuk meg. 

Az idetartozó kísérletek eredményeinek összefoglalása előtt 

álljon itt példaként egy ilyen kísérlet menetének vázlatos leírása: 

V. 8. a) Anyag: Oxygennel telített borjuvértestoldat. 
A készülék töltése az edénykében: 2'5 cm3 vértest oldat -f-2'5 cm3 deszt.víz. 

a gáztérben : O2 

a bürettában : 10 °/o-os ferricyankalium-oldat. 
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A párhuzamosan végzett két kísérlet eredménye teljesen 

egyező. 

Idevágó kísérleteinket az I. táblázat foglalja össze: 

I. táblázat. 

Sor-
szám 

A készülék töltése 
1 cm8 10% KsFeCyc 

hozzáadására 
felszámítva 

Sor-
szám az edénykében a a 

1 cm8 10% KsFeCyc 
hozzáadására 

felszámítva 
Sor-

szám az edénykében a a 
összesen 

norm. 
cm8 

1 cm3 vértest -
oldatra szá-
mítva norm. 

cm3 

és jel Vértest-
oldat cm3 

Víz, vagy 
NH3 cm3 

gaz-
térben 

bürettában 
foFeCyc 

összesen 
norm. 
cm8 

1 cm3 vértest -
oldatra szá-
mítva norm. 

cm3 

1 a. 
b. 

500 
5'00 

— O2 
O2 

10%-os 
10°/0-os 

0'29 
0'29 

0'058 
0'058 

2 a. 
b. 

1 65 
3'00 

3'35 
200 

O2 
O2 

10%-os 
10%-os 

031 
0'55 

0190 
0180 

3 a. 
b. 

270 
3-05 

2'39 
1 95 

O2 
O2 

10%-os 
10%-os 

0'35 
0'43 

0129 
0*141 

4 a. 
b. 

2'50 
2'50 

2'50 
2'50 

O2 
O2 

10%-os 
10%-os 

0'33 
0'33 

0132 
0132 

5 a. 
b. 

2'50 
4'00 

7'50 
6'00 

O2 
O2 

10%-os 
10%-os 

041 
070 

0164 
0175 

6 a. 

b. 
2'50 
2'50 

7'50 
7'50 

O2 
O2 

10%-os 
10%-os 

0'47 
0'50 

0188 
0'200 

A táblázat utolsó rovataiban foglalt számok összehason-

lítása mutatja, hogy a párhuzamos kísérletek eredményei 1 cm3 

vértestoldatra átszámítva egymástól legfennebb 0 012 cm3-rel tér-
nek el. Két esetben azonban a harmadik tizedesben is egyeznek. 

Kísérletek az ammonium-chloridból, valamint a carbamidból 

albromossavas natriummal felszabaditható N2 mérésére. 

Ammoniumsók albromossavas natriummal a következő 

egyenlet szerint reagálnak: 

2 NhhCl + 2 NaOH + 4 NaOBr = 4 NaBr + 2 NaCl + 6 H2 0 + N2 
a folyamat magasabb hőmérsékleten teljesen végbe megy, azaz 

2 mol. ammónium chloridból 1 molnyi nitrogén szabadul fel, 
m i g szobahőmérsékleten albromossavas ammónium is keletke-

zik, a felszabaduló N2 mennyisége tehát valamivel csekélyebb. 

Azonos hőmérsékleten és egyébként is azonos viszonyok kö-

zött azonban a reakció az ammónium sóval arányos mennyi-

ségű Na-t szolgáltat, úgy, hogy e folyamatot KNAPP alkalmasnak 

találta arra, hogy hőmérséklettől függő javitás figyelembe vételé-

ü l az ammónium gázméréses meghatározására felhasználja. 

Anélkül, hogy e módszertani kérdéssel egyelőre tüzete-



A készülék töltése 

Az edénykében 
A gáz-
térben 

A bü-
rettában 

C 
<u 

— 

0 CO 
N h 
CO 0 
H Of) 
cn 3 ne 
O b 

0 
N < 

A felszabadult Na mennyisége 

norm 
cm3-ben 

Töüöö m o 1 

NhüCl-re át-
számítva norm cms-ben 

10 cm3 0'48'Vüo-es 
NH4C1 

5 cm3 „ 
5 cm3 viz 

mint 6 

2'5 cm3 

7'5 cm3 viz 

mint 9 

levegő 

002 men-
tes levegő 

0'880 1'97 

0'856 192 

0'880 197 

0891 201 

0896 201 

0'493 221 

0411 1'84 

0'476 213 

0211 189 

0222 199 

sebben óhajtottunk volna foglalkozni, tisztán a készülék kipró-

bálása céljából néhány kísérletben meghatároztuk a reakció 

folyamán felszabaduló N-2-mennyiségét. A kísérletek lényegük-

ben a vértest oldatokkal végzett kísérletekhez hasonlóan vé-

geztettek. Az alkalmazott NhhCl-oldat töménységét ugy vá-

lasztottuk meg, hogy teljesen végbemenő reakció esetén fejlődő 

Na mennyisége l'OO cm3 legyen. Tekintettel azonban arra, hogy 

a fentebbiek szerint szobahőmérsékleten nem várhattuk a 

NhhCl összes nitrogeniumának felszabadulását, már előre is 

ennél kisebb gázmennyiségekre számítottunk. 

A kísérletek adatai és eredményei a következők: 

A 10 párhuzamos kísérlet eredménye 1/10000 aequivalens 

NHíCl-re számítva 1 "99 cm3 középérték körül mozog, 2 eset 

kivételével O'l cm'1 azaz k. b. 10 %-nál kisebb eltéréssel. Az 

ingadozások oka nemcsak a mérésben, hanem az elég bonyo-

lult reakció lefolyásában is kereshető. 

A fenti kísérletekkel kapcsolatosan próbát tettünk a kar-

bamidból hasonló reakcióval felszabaduló N2 megmérésére is. 
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CO(NH-2)2 + 3 NaOBr + NaOH = 3 NaBr + Na.COa + 3 HaO + N2 

egyenlet alapján 10 cm3 olyan karbamid oldatból, mely 100 

cm3-ben 0 0133 gr. karbamidot tartalmaz, fölös bromluggal 0'50 

cm3 Na-t szabadíthatnánk fel. 

A kísérletek adatai és eredményei a következők: 

E 

N 
75 
u. 
O 

A készülék töltése 

az edénykében 

10 cm3 0"133 °/to-es 
karbamid-oldat 

gaz-
térben 

levegő 

CO2 
men-
tes 

levegő 

a 
bürettá-

ban 

bromlúg 

Az 
alkal-
mazotti 
Br.-lúg 
cm3-
ben 

A felszabadult 
N2 mennyisége 

norm 
cm3-
ben 

0-445 

0439 
0452 

0'486 

1 mol 
10.000 
CO(NH2)2-ra 
átszámítva 

norm cm3-ben 

199 

1"94 
202 

2"17 

Megemlítjük végül itt egy kísérletünket, melyben a HÜFNER-

KNOPP-féle karbamidmeghatározás mintájára a készülékben vi-

zeletet kezeltünk bromluggal. A vizelet N-tartalma előzetesen 

KJELDAHL szerint 100 cm3-ként 0*5 gr-nak találtatott. A vizelet-

hői l'3cm3-t desztillált vízzel 100 cm3-re higitván, ennek 10 cm3-t 

a gázmérő készülékben a szokott módon 1 cm3 bromluggal 

kezeltük és a felszabaduló gáz-mennyiségét 0*425 cm3-nek ta-

láltuk. A vizelet előzetesen megállapított N-tartalmából azzal a 

feltevéssel, hogy a vizelet összes N-je karbamid, vagy ammo-

niumsó formájában van és a bomlás teljesen végbe megy, 

0 520 cm" gáz termelődését várhattuk volna. Minthogy azon-

ban tudjuk, hogy a vizelet N-jének egy része más vegyületek-

ben van. továbbá, hogy a karbamidnak és ammoniumsóknak 

bomlása sem tökéletes, a mutatkozó hiányt természetesnek kell 

tartanunk. 

Az itt közölt kísérletek szerint az ismertetett készülék al-

kalmas és ajánlható a vér ill. véroldatok oxygenkapacitásának 

Meghatározására, ha legalább 1 cm3 vér áll rendelkezésünkre, 

távol áll tőlünk, hogy ammoniumchoriddal és karbamiddal vég-

zett csekélyszámú és nem is rendszeres kísérletünk alapján a ké-

szüléket ammónium- vagy karbamid-meghatározásokra is mer-

j ek ajánlani, eredményeink azonban elég biztatók ahoz, hogy 

Ven módszerek kidolgozásának lehetőségét remélhessük. 



Néhány adat a methaemoglobin-képződés 
mennyiségi viszonyaihoz. 

Irta : Reinbold Béla dr. 

egyetemi ny. r. tanár, az intézet igazgatója. 

A vérfesték és ferricyankálium között végbemenő kémiai 

reakcióról ZEYNEK1) vizsgálatai alapján tudjuk, hogy az oxy-

haemoglobin ha fölös mennyiségű ferricyankaliummal kezeljük, 

teljes mennyiségében methaemoglobinná alakul át, miközben 

annyi oxygenium szabadul fel, amennyi a HÜFNER2) féle alap-

vető vizsgálatok szerint a vérfesték oxygen-kapacitásának, más 

szóval az oxyhaemoglobin „laza" oxygeniumának megfelel. Ez 

a mennyiség a vérfesték 1 gr-ára számítva l ' 3 4 c m a z a z egy 

grammolekula vérfestékre számítva 1 grammolekula. 

Ezeket az adatokat 1912-ben végzett kísérleteimmel) sike-

rült kiegészítenem azzal, hogy a ferricyankálium egy grammo-

lekulája fölös mennyiségű oxyhaemoglobin jelenlétében egy 

grammolekulányi oxyhaemoglobinnal reagál aequivalens meny-

nyiségű methaemoglobin keletkezése és egy grammolekulányi 

oxygenium felszabadulása közben. 

E kísérleteim alapján az oxyhaemoglobin és ferricyanká-

lium között végbemenő reakciót 

0 

H b < | + K+eCyo + H?0 = F l b - O H + KsHFeCys + O 

0 

(oxyhaemoglobin) (methaemoglobin) 

képlettel fejeztem ki és adataimmal egyben bizonyítékot szolgál-

tattam a methaemoglobinnak KÜSTERO-féle szerkezete (Hb—OH) 

1) R. v. ZEYNEK Arch f. Anat. u Physiologie 1899, 460. 

2) G. HÜFNER Arch. f. Anat. u Physiologie 1894, 130. 

3) REINBOLD. Mathematikai és Természettudományi Értesítő 1913,4891 
Zeitschrift f. physiologische Chemie 85 k 1913, 250 1. 

4) W . KÜSTER. Zeitschrift f. physiologische Chemie 61, 65, (1910). 

A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem orvosi vegytani 

intézetéből. 
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mellett, illetve a többi elképzelhető formula (Hb O2 -j- x1), 

Hb _ q Hb q[] ^ ellen. 

A methaemoglobin szerkezetét illetőleg velem teljesen 

egyező eredményre jutott chinoniminnel végzett kísérletei alap-

ján HEUBNER4). 

Számadataim, melyek az oxyhaemoglobinból ennek tel-

jes átalakításához elégtelen ferricyankalium hatására felszaba-

duló oxygenium mennyiségére vonatkoznak, valamint következ-

tetéseim, melyeket ezekhez fűztem R. MEIERNEK5, tiszta haemog-

lobinoldattal végzett kísérletei által is megerősítést nyertek. 

E kísérletekben MEIER az oldatok kémhatásának befolyását 

vizsgálta a ferricyanid-oxyhaemoglobin reakcióra és megálla-

pította, hogy pH = 57 ill. 9'2 esetén a reakció lefolyásában 

nincs jelentékeny különbség. Előbbi esetben — feltéve, hogy 

az egymásra ható anyagok aequimolekuláris mennyiségben 

hatnak egymásra — 98, utóbbi esetben 95%-a szabadul fel az 

oxygen elméletileg várható mennyiségének. Neutrális kémha-

tású oldatban a ferricyanid kétszeres fölöslege elég a teljes 

°xygen-mennyiség felszabadításához, lúgos kémhatású oldat-

ban ez a mennyiség nem teljesen elegendő. 

CONANTü) redukált haemoglobinnal és ferricyankaliummal 

elektrometriás uton végezett kísérletei alapján szintén arra a 

következtetésre jutott, hogy a vérfesték és ferricyanid gyengén 

savanyú, vagy alkalikus oldatokban aequimolekuláris mennyi-

ségekben reagálnak egymással. 

Bár ezek alapján a vérfesték és ferricyankalium között 

végbemenő reakció menete többé nem tekinthető kétségesnek, 

feltűnőnek kell tartanunk azt, hogy 1912-ben végzett kísérle-

teimben a ferricyankalium egy molnyi mennyiségének hatására 

1) JÀDERHOLM. Zeitschr. f. Biol. 13, 193 (1877); 16 (1880) 

2) HALDANE. Journ. of. Physiology 22, 301 1898. 

3) R. v. ZEYNEK i. h. 

4) HEUBNER W . Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmakologie 72. 1913.241 1. 

HEUBNER egy jegyzetében hivatkozik arra, hogy e dolgozatában kö-
zölt legfontosabb kisérleteit évekkel azelőtt végezte. En kísérleteimet 1912-ben 
végeztem, dolgozatom 1913-ban előbb németül jelent meg, magyarul pedig, 
nyomdai okokból, ugyanezen évben csak később láthatott napvilágot. Heub-
n e r dolgozatáról csak közleményem magyar szövegének nyomtatása közben 
szerezhettem tudomást. 

5) R. Meier Arch. f. exp. Pathologie u. Pharmakologie 108. 280. 1915. 

6) CONANT The Journal of. biol. Chemistry 57. 1923. 402 1. 
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az oxyhaemoglobinból keletkező methaemoglobin mennyisége, 

illetve a kísérletek másik csoportjában a felszabaduló C2 meny-

nyisége általában nem éri el, csak többé-kevésbé megközelíti 

az elméletileg várható egy molnyi mennyiséget. Nem ion-reak-

tióról lévén szó, gondolnunk kell arra, hogy a folyamat nem 

teljes, hanem megfordítható, vagyis a teljes átalakulás meg-

történte előtt egyensúlyi állapothoz vezet, a mint erre MEIER 

adataim alapján rámutatott. Kísérleteimet ilyen irányban tovább-

vezetni annak idején, sajnos, nem volt módomban. Még ke-

vésbé tehettem ezt a háború ideje és az ezt követő súlyos 

évek alatt. Most végre az elhagyott kérdésre visszatérve ujabb 

kísérleteket végezhettem, melyekről — felhasználva a kínálkozó 

kedves alkalmat — bátor vagyok az alábbiakban beszámolni, 

bár tudom, hogy vizsgálataim még egy és más tekintetben ki-

egészítést igényelnek. 

Az a kísérleti berendezés, mellyel régebb dolgoztam, nem 

állott rendelkezésemre, valamint azok az anyagi eszközök sem, 

melyekkel ezt újból összeállíthattam volna. Kisebb és olcsóbb 

eszközökhöz kellett tehát folyamodnom. Ezek között elsősor-

ban BARCROFT kitűnő készüléke kínálkozott, azonban használat 

közben nem mutatkozott alkalmasnak mindazon kérdések meg-

oldására, melyek felmerülhettek. Ezért a különleges célhoz uj 

készüléket szerkesztettem. E készülékem leírása e kötetben 

dr. SÓFALVY IDA tanársegédemmel együtt közölt dolgozatomban 

található. Ugyanott látható a készülék alkalmazásának néhány 

példája, melyek egyúttal a készülékkel végzett mérések kielégítő 

pontosságát is igazolják. 

Kísérletek oxyhaemoglobinnal. 

Azok a kísérletek, melyekről ebben a csoportban meg-

emlékezem és a melyeknek adatait az I. táblázatban foglaltam 

össze, lényegükben megegyeznek 1912-ben végzett gázméréses 

kisérleteimmel. Különböznek azoktól kivitelükben, amennyiben 

akkor egy-egy kísérletet 500 cm'1 véroldattal, most pedig 10 

cm:! vér-ill. vértest-oldattal végeztem. Ehez képest az akkori 

készülék helyett, mely nagyobb gázmennyiségek mérésére volt 

alkalmas, kicsiny gázmennyiségek mérésére szánt újonnan 

szerkesztett készülékemet használtam. Akkori kísérleteimben a 

ferricyankalium-oldatnak egy kísérlethez szánt mennyiségét 

egyszerre adtam a véroldathoz, mig most alkalmazott készü-



559 

lékem megengedte, hogy a reagenst több apró részletben 

keverjem a véroldathoz és a felszabaduló gáz mennyiségét 

minden egyes részlet hozzáadása után meghatározzam. 

Mint hibaforrással, most is számolnom kellett a vér- és 

vérfesték-oldatok oxygen-fogyasztásával (Sauerstoftzehrung), 

ugy, hogy az észlelhető gázszaporulatot most is az oxygen fo-

gyasztás és oxygen felszabadulás eredőjének kell tekintenünk. 

E kísérleteim eredményei is egyeznek lényegükben em-

lített régebbi kísérleteimmel, azzal a különbséggel, hogy a fel-

szabadított gázmennyiségek mólókban kifejezve és 1 mol. 

hozzáadott ferricyankaliumra számítva — várakozásom ellenére 

— még jobban visszamaradnak az elméletileg számitott értékektől, 

mint régebbi kísérleteimben. E különbség okát nem tudom 

megjelölni. Lehet, hogy ezzel az alkalommal — csupán egy-

más között összehasonlítható értékekre törekedvén — az előbb 

említett oxygenfogyasztás elkerülésére nem fordítottam elég 

gondot, lehet, hogy más okok játszottak közre. Ilyen ok lehe-

tett pl. az, hogy a ferricyankalium és a vérfesték viszonya 

mostani kísérleteimben talán más volt, mint akkor (mit utólag 

pontosan ellenőrizni nem tudok), vagy esetleges eltérések az 

oldatok H-ion koncentrációjában, stb. 

E kérdés felderítését későbbi kísérletektől remélve az 

alábbi táblázatban közlöm 19 idevágó kísérlet ill. kísérlet cso-

port számszerű eredményeit. 

36* 



norm. 

1 mol. 
KaFeCye-

ra 
számított 
mol.-ban az edénykében 

10 cm3 borju-véroldat 

töltése 

gaz-
térben 

a 
bürettában 
K'iFeCyß 

o o 
N -a 

J 1 
cC.>> 

— U 

N ' U 

A felszabadult 02 

A készülék 

10 cm3 u. a. véroldat 

10 cm3 u. a. véroldat 

10 cm3 sertés-véroldat 

10 cm3 szarvasmarha-

véroldat 

10 cm3 sertésvéroldat 

10 cm3 u. a. véroldat 

10 cm3 szarvasmarha-

véroldat 

10 cm3 szarvasmarha-

vértestoldat 

10 cm3 szarvasmarha-
vértestoldat 

3'7 cm3 u. a. véroldat -f 

37 cm3 0'06 NH3 

5 cm3 u. a. véroldat 

10 cm3 borju-vértest-
oldat 

10 cm3 szarvasmarha-
vértestoldat 

10 cm3 ló-vértestoldat 

10 cm3 sertés-vértest-
oldat 

10 cm3 sertés-vértest-
oldat 

1 °/o-os 

1 p/o-os 

1 °/o-os 

2 °/o-os 

2 %-os 

2 %-os 

2 %-os 

2 %-os 

2 %-os 

2 %-os 

2 %-os 

2 %-os 

2 °/o-os 

2 %-os 

07 mo'.os 

O'l molos 

0 1 molos 

01 molos 3 cm3 sertés-vértest-
oldat + 3'5 cm3 víz 
+ 3'5 cm3 0 06 n. 
NH3 

10 cm3 szarvasmarha-
vértestoldat 

0 1 molos 
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Ha e táblázat utolsó rovatának adatait egymás között 

összehasonlitjuk, elég tekintélyes ingadozást találunk. Az a je-

lenség, melyet már régebbi kísérleteimben is megfigyeltem, t. i., 

Hogy a felszabaduló oxygen mennyisége csak kivételesen éri 

el az aequimolekuláris mennyiségekre számított elméleti érté-

ket és amely e kísérletekben még kifejezettebben mutatkozott, 

mint régen, csak részben irható a vér lassú CL-fogyasztásának, 

vagy más egyelőre el nem kerülhető kísérleti hibáknak rová-

sára. E hibák — sajnos elmosódottá teszik a számokból elénk 

táruló képet, általánosságban azonban úgy látszik, hogy u. n. 

megfordítható reakcióról van szó, melynél az egyenlő számú 

molekulák között végbemenő reakció teljes befejezése előtt, bi-

zonyos mennyiségű oxyhaemoglobin és ferricyankalium mole-

kulák épségben maradása mellett kémiai egyensúly áll be. Ez 

a feltevés valószínűségben nyer az által, hogy a töményebb 

vér, ill. vértestoldatokban a ferricyankalium kihasználása a fel-

szabaduló CL-mennyiségéből Ítélve teljesebbnek látszott, mint a 

hígabbakban. A IX., X., XII—XVII. és XIX. sz. kísérletekben, 

melyekben tömény vértestoldatot használtam, általában nagyobb 

volt a ferricyankalium molnyi mennyiségére számított oxygenium 

felszabadulás (középértékben 0'88 mol), mint a többi kísérlet-

ben (középértékben 072 mol), melyekben hígabb véroldat, vagy 

hígított vértestoldat került alkalmazásra. A XVII. kísérlet 0'83 

molos eredményével szemben, melyet tömény sertés-vértestol-

dattal nyertem, áll a higitott sertésvértest oldattal végzett XVIII. 

kísérlet 0'64 molos eredménye. Ugyanilyen értelmezés mellett 

szól a XIV. kísérlet eredménye, melyben a ferricyanid-oldat 

részletenként való hozzáadásával, tehát a fölös oxyhaemoglo-

bin mennyiségének csökkenésével fokozatosan csökkent a fel-

szabaduló oxygennek 1 mol KsFeCye-ra számított mennyisége, 

igaz, hogy más esetekben ez a csökkenés nem nyilvánult 

ilyen szabályosan. 

Adataim következő csoportjában azokat a kísérleteket fog-

laltam össze, melyekben az „elégtelen" ferricyanid hatásának 

megállapítása előtt fölös ferricyanid oldattal meghatároztam a 

kísérlethez alkalmazott oxyhaemoglobin oldat teljes oxygen-

kapacitását.1) 

, D E meghatáro ások eredményei e kötetben dr. Sófalvy Idával közölt 
dolgozatomban vannak összefoglalva. L. 544 L Ezekből számítattak ki a II. táb-
l á t 3. és 4. rovatának számadatai. 
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II. táblázat. 

Az alkalmazóit vér-
a a -¡-I v > , 

tn cs-g-pcj 
test-oldat „laza" Az alkalmazott Megfigyelt (J2 '•a « N e o 

rrt —1 ^ r. 
Oa-je előzetes meg- KaFeCye felszabadulás 

C £ C U-•a c-—• ̂  
m 

><D határozás szerint 
a O 

E 
•Ö 
N 
co 

a K:iFeCy6 c l So « E 
•Ö 
N 
co norm. 

cm.3-ben 

VI00000 
mol.-ban 

mg.-ban 
VI00000 
mólban 

norm. 
cm.3 

mol.-jéra 
számított 

M'— t/3 O) £ 
a j - o í . g 

OO 

norm. 
cm.3-ben 

mol.-ban . j j - S C Ü ' ? 

1 a. 0*58 2*6 6*0 1*8 0*26 0*63 1*4 

b- 0*32 1*4 6'0 1*8 0*21 0*51 0*8 

2 a. 1*85 8*3 6*4 1*9 0*47 1*08 4*2 

b. 1*38 6*2 6*2 1*9 0*46 1*08 3*3 

c. 0*92 4*1 6*0 1*8 0*37 0*91 2*2 

3 a. 1*35 6*0 6*0 1*8 0*33 0*81 3*3 

b. 102 4*5 6*0 1*8 0*37 0*91 2*5 

c. 0*65 2*9 6*0 1*8 0*36 0*88 1*6 

4 a. 0'50 2*2 60 1*8 0*28 0*68 1*2 

b. 0*22 1*0 6*0 1*8 0*25 0*61 0*5 

5 a. 0*50 2*2 6*0 1*8 0*35 0*86 1*2 

b. 015 0*7 2*0 0*6 0*10 0*73 1*2 

6 a. 1*30 5*8 10*0 3*0 0*61 0*90 1*9 

b. 0*63 2*8 10*0 3*0 0*55 0*81 0'9 

7 a. 1*70 7*6 7*4 2*2 0*46 0*91 3*4 

b. 1*24 5*5 8*4 2*5 0*51 0*89 2*2 

c. 0*73 3*3 7*8 2*4 0*46 0*87 1*3 

8 a. 1*94 8*7 16*5 5*0 0*82 0*73 2*2 

b. 1*12 5*0 5*3 1*6 0*34 0*94 3*1 

c. 0*78 3*5 9*6 2*9 0*54 0*83 1*2 

9 1 23 5*5 17*1 5*2 0*96 0*83 1*1 

Ha e táblázat utolsóelőtti rovatának adatait sorrendbe 

állítjuk az utolsó rovat számadatai szerint, melyek tulajdonké-

pen azt tüntetik fel, hogy a reakció alkalmával az oxyhaemog-

lobin hányszoros fölöslegben volt molok szerint számítva az al-

kalmazott ferricyanidhoz, akkor a következő sorozatot kapjuk: 

Hányados: 05. 08, 09. 11. 12, 13, 14, 

02 0.61, 051, 081, 083, 0"68, 087, 070, 083. 086, 063, 

Hányados : 16, 19, 22 , 25, 31, 3'3, 3'4, 42, 

0-2 088, 090, 092, 0'89, 073, 091, 0"94, 1 08, 091, 108. 

Tekintsünk el a számsorban azoktól az esetektől, melyek-

ben a hányados kisebb egynél, minthogy a megfelelő kísérle-

tekben nem az oxyhaemoglobin, hanem a ferricyanid volt fö-

löslegben. A számsorozat többi része a hányados növekvésé-

vel nagyjában együtt növekvő értékeket mutat. Ha pedig a so-

rozatot csoportokra osztjuk és e csoportokon belül középérté-



keket számítunk, akkor azt fogjuk látni, hogy a kísérletekben 

egy mol ferricyankalium 

az oxyhaemoglobin 11 — 1'5-szörös fölöslegéből 077 mol. O — t 

az oxyhaemoglobin 1'5 — 2'5- „ „ 0.87 „ „ — t 

az oxyhaemoglobin 2'5-nél nagyobb „ 100 „ „ — t 

szabadított fel, természetesen a megfelelő oxyhaemoglobinnak 

methaemoglobinná alakítása közben. Ez az észlelet tökéletesen 

megfelel a tömeghatás ismert törvényének és nézetem szerint 

nyomós bizonyítékát adja annak, hogy az oxyhaemoglobin és 

ferricyankalium között csakugyan jellegzetes „megfordítható" 

reakció megyen végbe. Az egyes megfigyelések között azonban 

elég jelentékeny ingadozások mutatkoznak, ezért ezt a megál-

lapítást más oldalról is igyekeztem támogatni. 

Abból indultam ki, hogy a tökéletlenül végbemenő kémiai 

folyamatok után bekövetkező egyensúlyban azzal, hogy a re-

akciotermékek egyikét, vagy másikát a reakciokeverékben fel-

halmozzuk, olyan eltolódást hozhatunk létre, hogy a reakció 

még kevésbé teljes lesz. A folyamatban három ilyen reakció-

termék szerepel t. i. a methaemoglobin, a szabad O2 és a fer-

rocyanid. Ezek közül a szabad O2 a kísérlet berendezésénél 

fogva minden esetben nagy fölöslegben van jelen. Szerepe 

egyébként is kétséges. A felszabaduló O-2-t talán nem is te-

kinthetjük valódi reakcióterméknek, minthogy a redukált hae-

moglobin és ferricyankalium között ugyancsak methaemoglobin 

keletkezésével járó reakció megy végbe, másfelől pedig bizo-

nyos jelek arra mutatnak, hogy a ferricyanid támadási pontja 

nyilván nem azonos a laza oxygen kapcsolódásának helyével. 

Az O2 -mennyiségének változtatgatásától tehát a jelzett szem-

pontból nem sokat rémélhettem. Legelőnyösebb lett volna a 

methaemoglobin felhalmozódásának befolyását ismert mennyi-

ségű methaemoglobin hozzáadása utján vizsgálni, a rendelke-

zésemre álló kísérleti berendezés azonban erre nem nyújtott 

lehetőséget. Kénytelen voltam tehát a ferrocyanid hatásának 

megfigyelésére szorítkozni. Oxyhaemoglobinnal ilyen kísérletet 

közbejött zavaró körülmény folytán csupán egyet végezhettem 

°lyan módon, hogy egy tömény és oxygennel telített vértest-

oldat két egyező próbájában egyező módon meghatároztam 
a z elégtelen ferricyankalium által felszabaduló oxygenium 
mennyiségét, az egyik próbához azonban előzetesen ferrocyan-

kaliumát adtam : 
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a. 10 cm3 vértestoldatból 0'42 g ( l millimol) ferrocyankalium 

hozzáadása után O2 alatt 0'53 cm3 1/10 molos ferricyankalium 

oldat (0'053 millimol) hozzáadására felszabadult 1'02 norm, cm3 

vagyis mólónként 0'85 mol. O2. 

b. Ugyanezen vértestoldat másik 10 cm3-éből teljesen ha-

sonló viszonyok között, de ferrocyankalium hozzáadása nél-

kül 0'48 cm3 1/10 molos ferricyankalium oldat hozzáadására 

felszabadult 0'96 cm' vagyis mólónként 0'86 mol O2. 

A párhuzamosan végzett két kísérlet eredményében mu-

tatkozó különbség tehát oly csekély, hogy azt az előbb emlí-

tett föltevés támogatására felhasználni nem lehet, sőt — ha 

egyetlen kisérletpárnak egyáltalában bizonyító erőt tulajdonit-

hatnánk — az eredmény inkább a föltevés ellen szólna. Szük-

ségesnek látom mégis, hogy e kísérletet itt megemlítsem, mert 

jelezni akarom az irányt, melyben ilyenszerű kísérleteket még 

folytatni szándékomban van, másfelől pedig már most is be-

számolhatok olyan kísérletekről, melyekben szénoxidhaemog-

lobin alkalmazásával ugyanezen elv szerint olyan eredmé-

nyekhez jutottam, melyek a feltevést igazolni látszanak. 

Kísérletek szénoxydhaemoglobinnal. 

A szénoxydhaemoglobin és ferricyankalium közötti reak-

ció mennyiségi viszonyairól annyi ismeretes, hogy az oxyhemo-

globin és ferricyankalium közötti reakcióhoz hasonló módon 

megy végbe, vagyis a szénoxydhaemoglobin ferricyankalium fö-

löslegével teljesen átalakul methaemoglobinná és e közben a 

vérfesték oxygen-kapacitásának megfelelő mennyiségű szén-

oxyd szabadul fel. HALDANE, kinek e megfigyelést köszönhetjük, 

egyúttal azt is megállapította, hogy a methaemoglobin szén-

oxydhaemoglobinból nehezebben keletkezik, mint oxyhaemo-

globinbol. HÜFNER a vérfesték Ch-kapacitásának megállapítá-

sára kerülő ut felhasználásával sikerrel alkalmazott oxygen 

helyett szénoxydot. 1912-ben végzett kísérleteim alkalmával a 

véroldatok oxygen fogyasztását ezen a nyomon magam is úgy 

óhajtottam elkerülni, hogy néhány előzetes kísérletben oxyhae-

moglobin helyett szénoxydhaemoglobint alkalmaztam és O2 

helyett CO-ban dolgoztam. 

A kivánt célt nem érhettem el, mert a reakciót túlságosan 

renyhének és tökéletlennek találtam ahoz, hogy vele az oxyhae-

moglobin-ferricyankalium reakciót helyettesíthessem. E reakció 
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menetét illetőleg HALDANE fenti megállapításán kivül minden 

számszerű adat hiányzik. Ilyen adatok megállapítását nem tar-

tottam fölöslegesnek egyrészt azért, hogy a szénoxydhaemoglo-

bin eltérő viselkedésének lényegét jobban megérthessük, más-

részt és különösen azért, mert reméltem, hogy analógia utján 

az igy nyerendő adatokból az oxyhaemoglobin-ferricyankalium 

reakció menetére is következtetést lehet vonni. 

Idevágó kísérletemet az oxyhaemoglobin részleges átala-

kulását célzó kísérleteimhez hasonlóan és az összehasonlít-

hatóság kedvéért részben azokkal kapcsolatosan végeztem, 

természetesen azzal a különbséggel, hogy a vértest, ill. vér-

oldatot, mely egyideig CL-nyomás alatt állott ismételt kiszi-

vattyuzás és CL-mentes hydrogennel való mosás utján az CL-től 

megszabadítottam és CL-mentes szénoxyddal telítettem. A szén-

oxydot erre a célra hangyasavból állítottam elő, lúgos pyro-

gallol oldat fölött tartottam és ugyanilyen oldattal töltött gáz-

mosó palackokon vezettem át. Egyes kísérletekben az CL kiszi-

vattyuzása helyett az oxyhaemoglobin oldaton zárás közben 

72-1 óráig tartó szénoxydáramot vezettem át, megfelelő pró-

bával meggyőződvén arról, hogy a végül átáramló gáz a ké-

szülékből oxygenmentesen, vagy legfennebb oxygennek csak 

nyomaival szennyezve távozott. Tekintettel a szénoxydhaemo-

globin és oxyhaemoglobin dissociatiojában fennálló nagy kü-

lönbségre, ezekben az esetekben is biztos lehettem afelől, hogy 

az oxyhaemoglobin teljesen szénoxydhaemoglobinná változott. 

Idevágó kísérleteim eredményeit a IV. táblázat foglalja össze. 
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III. táblázat. 

"o "5 A felszabadult CO 

A készülék töltése 
N -O 

A készülék töltése 
1 ? mólókban 

S
o
rs

z
á
m

 

— 0) 
CO P 

norm. 

cm3 

1 mol. 

K'iFeCv"-
ra 

számítva S
o
rs

z
á
m

 

az edénykében 
szénoxyddal telítve 

a 
gáz-

térben 

a 
bürettában 
KsFeCyo 

— 0) 
CO P 

norm. 

cm3 

1 mol. 

K'iFeCv"-
ra 

számítva 

1 10 cm3 borju-véroldat CO 1 %-os 0'68 019 0'41 

2 10 cm3 szarvasmarha-
véroldat 

CO 2 °/o-os 051 
0'49 

0'26 
0'30 

0'37 
0'45 

3 10 cm3 sertés-véroldat CO 2 %-os 0'50 
0'52 

0'28 
0'33 

041 
0'47 

4 10 cm3 borju-véroldat CO 2 %-os 0'55 
0'50 

0'32 
021 

0'43 
031 

5 10 cm8 szarvasmarha-
véroldat 

CO 2 %-os 031 
0'30 
0'30 

077 
074 
070 

0'40 
0'34 
0'25 

6 10 cm3 sertés-véroldat CO 2 %-os 0'50 
0'50 

0'20 
0'24 

0'29 
0'35 

7 10 cm3 ló-vértestoldat CO 01 molos 0 50 
050 

0'43 
0'56 

0'38 
0'50 

8 10 cm3 szarvasmarha-
vértestoldat 

CO O'l molos 0'47 
0'49 

0'44 
0'53 

0'42 
0'48 

9 10 cm3 sertés-vértest-
oldat 

CO O'l molos 0'48 
0'50 

041 
0'40 

0'38 
0'36 

10 10 cm3 szarvasmarha-
vértestoldat 

CO O'l molos 0'55 0'55 0'45 

E táblázat utolsó rovatának számadatait beállítva azokkal, 

melyeket oxyhaemoglobin tartalmú vér-ill. vértest oldatokkal 

végzett kísérleteimben nyertem és a melyek a II. táblázat meg-

felelő rovatában láthatók, elsősorban az tűnik fel, hogy lénye-

gükben egyező kísérleti feltételek mellett a ferricyankaliumnak 

molnyi mennyisége által a szénoxydhaemoglobinból jelenté-

kenyen kisebb mennyiségű gáz szabadult fel, mint az oxyhae-

moglobinból. A felszabadult gáz mennyisége itt mólókban 

kifejezve és a ferricyankalium egy móljára számítva 0'26 és 

0'50 között ingadozott, valamennyi kísérlet átlagában pedig 

0'39-nek találtatott, mig az oxyhaemoglobinos kísérletekben a 

megfelelő értékek 0'62—1 "08 között változtak ill. átlagban 

0'82-nek találtattak. 

A különbség legkifejezettebben mutatkozik azokban a 

kísérletekben, melyekben ugyanazon vér-ill. vértest-oldat 10— 

10 cm:!-ét telítettem egyfelől oxygennel, másfelől szénoxyddal 

és a két részletet egyező körülmények között közel egyező 

mennyiségű ferricyankaliummal kezeltem. 



567 

IV. táblázat. 

A készülék töltése 

a bü-
az edény- a gáz- rettá-

kében térben ban 
K3FeCy« 

A felszabadult gáz 

norm, cm" 
1 mol K3 FeCyC 

ra szá-
mítva mólban 

II. 1. 

II. 2. 

II. 3. 

IV. 1. 

II. 15. 

6 IV. 7. 

II. 19. 

IV. 10. 

10 cm.3 borju-
véroldat 
Os-vel telítve 

10 cm.3 u. a. 
véroldat 
ugganigy 

10 cm.3 u. a. 
véroldat 
ugyanígy 

10 cm.3 u. a. 
véroldat C0-
dal telítve 

10 cm.3 lóvér-
testoldal Os-
vel telítve 

10 cm.3 u. a. 
véroldat C0-
dal telítve 

10 cm3 szarvas-
marha vértest-
oldat 02-vel 
telítve 

U. a. vértest-oldat 
CO-dal telítve 

l°/o-os 

1 %-os 

1 °/o-os 

1 %-os 

07 

molos 

0 1 

molos 

07 

molos 

0 1 
molos 

0'20i._ 
0-26' 8 
0 2 0 1 o 

030 
0"301 
0*30! 
0"40 060 
0-40 

068 

0"50 
0161£ 
029JÖ 

050 
0"50 

054 

0*09/co 0-68 
074 ^ 0"7? oo 

073) 0'94 <ü 

079 092 
0-141 fe 0"69 oo 

r^ 
0 7 8 j ö 087 o 

022 080 
030 0'74 
021 0'75 

0*81 
0-34|§8 
0541 ö 

073 
0"94l fe 
0-83)0 

Ha az oxyhaemoglobin-ferricyankálium és a szénoxyhae-

moglobin-ferricyankalium kísérletek eredményeit pontosabban 

szembeállítjuk, az is feltűnik, hogy az utóbbiakban a felszaba-

duló gáznak mólókban kifejezett mennyisége a ferricyankalium 

egy-egy móljára számítva mondhatni pontosan fele az előb-

biekben felszabaduló gázmennyiségeknek. Azok az eltérések, 

melyek ettől az aránytól mutatkoznak mindenesetre csekélyek 

és a hibahatárokon belülfekvőknek látszanak. 

Okvetlenül felmerül tehát az a kérdés, hogy vájjon a szén-

oxydhaemoglobin nem reagál-e más arányok szerint a ferri-

cyankaliummal, mint az oxyhaemoglobin ? Vájjon, ha az oxy-

haemoglobin-ferricyankalium-kisérletek eredményéből arra kö-

vetkeztettünk, hogy ennek a két anyagnak egy-egy molekulaja 

hat egymásra egy molekula oxygenium felszabadulása és egy 

molekula methaemoglobin keletkezése közben, nem jogosult-e 

ebben az esetben az a következtetés, hogy egy molekula szén-

oxydhaemoglobin két molekula ferricyankaliumot igényel ahoz, 
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hogy egy molekulányi szénoxyd leválása közben methaemoglo-

binná változzék. 

Ha a szénoxydhaemoglobin-ferricyankaliuma kisédetek 

eredményét az előző megállapításoktól függetlenül vennők fi-

gyelembe, akkor valóban erre a következtetésre kellene jut-

nunk, a reakció menetét pedig a következő egyenletben kellene 

kifejeznünk: 

Hb - CO + 2K3 Fe Cyo + 2HsO = Hb (OH)a + 2Ka HFe Cyö + CO 

Ezzel az egyenlettel a methaemoglobin szerkezetét illető-

leg a ZEYNEK-féle felfogáshoz kellene tehát csatlakoznunk, a 

KÜSTER-féle felfogás helyett, melyhez pedig véleményem sze-

rint az előzőkben is bizonyítékokat szolgáltattam. Arra, hogy 

gondolatunkat ebbe az irányba terelje különösen alkalmas az 

a körülmény, hogy a IV. táblázatban összefoglalt 10 kísérlet-

hez tartozó 19 megfigyelés között egy sincs, melyben a kérdé-

ses viszonyszám 0'50-nél nagyobb volna. E lehetőséggel szem-

ben azonban tekintetbe kell vennünk a következőket: Az oxy-

haemoglobin-ferricyankalium közötti reakciót illetőleg úgy 1912-

ben, mint most végzett kísérleteim, nem különben MEIER és 

CONAU. meghatározásai kielégítő határozottsággal bizonyítják, 

hogy oxyhaemoglobin és ferricyankalium egy-egy molekulányi 

mennyiségben hatnak egymásra. Ebből pedig a methaemoglo-

binnak KÜSTER-féle H b — O H formulája következik. Ismételten 

utalok itt arra, hogy HEUBNER chinoniminnel végzett kísérletei 

alapján ugyanezen következtetéshez jutott. 

Figyelembe kell vennünk azt a nagyfokú analógiát is, mely 

a szénoxydhaemoglobin és oxyhaemoglobin viselkedésében 

egyébként is mutatkozik. Ezek alapján, a szénoxydhaemoglo-

bin-ferricyankalium reakció fenti egyenletét csak abban az eset-

ben fogadhatók el, ha feltételeznők, hogy a szénoxydhaemo-

globinból keletkező methaemoglobin nem azonos azzal, mely 

oxyhaemoglobinból keletkezik, vagy eltérnek a szénoxydhemo-

globin és oxyhaemoglobin viszonyára vonatkozó elég biztos 

alapokra fektetett felfogásunktól. Ilyen feltevésekre kísérleti ala-

punk nem lévén a szénoxydhaemoglobin sajátszerű viselkedé-

sének okát más körülményekben kell keresnünk. 

A felszabaduló gázmennyiségek csekélysége mellett a kí-

sérletek alkalmával feltűnt az is, hogy a szénoxydhaemoglo-

bin-ferricyankalium reakció lefolyása jóval lassúbb, mint az 

oxyhaemoglobinnal végzett hasonló reakcióé. Mig utóbbi eset-
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ben az oxygen felszabadulása 15—30' alatt befejeződött, addig 

a szénoxydhaemoglobin esetében a reakció lejátszódásához 

IV2—13A óra volt szükséges. Szóba jöhetne ennek alapján, 

hogy maga a szénoxyhaemoglobin nem is reagál a ferricyan-

kaliummal. Amennyiben azonban a két anyag között kémiai 

folyamat látszólag mégis végbe megy, ezt az oxyhaemoglobin-

nak jelenlevő csekély mennyisége közvetítené. Tudjuk ugyanis, 

hogy a szénoxydhaemoglobin és oxyhaemoglobin oldatok ke-

veréke és a fölötte lévő gáz CO és Ck-tartalma között egyen-

súlyi állapot szokott bekövetkezni, mely az oldatnak oxyhaemo-

globin és szénoxydhaemoglobin-tartalmát pontosan megszabja. 

Ha ezt az egyensúlyt az oxyhaemoglobinnak methaemoglo-

binná változtatásával és CL felszabadításával megzavarjuk, a 

rendszer újból egyensúlyi állapot felé törekszik, aminek folya-

mán CO szabadul fel és O2 kötődik meg. Az eredmény tehát 

olyan lesz, mintha közvetlenül szénoxydhaemoglobinból kelet-

kezett volna methaemoglobin. Elképzelhető tehát, hogy oxy-

haemoglobin ill. oxygen csekély mennyiségének jelenlétében, 

ennek közvetítése mellett a szénoxydhaemoglobin abban az 

esetben is teljes mennyiségben átalakulna methaemoglobinná, 

ha a ferricyankaliummal maga közvetlenül nem reagálna. 

A reakció ilyen lejátszódása mindenesetre igen meglassí-

taná a folyamatot és pedig annál inkább, minél kisebb volna 

a közvetítő oxyhaemoglobin mennyisége. Végül is azonban a 

ferricyankalium mennyiségének megfelelő CO felszabadulása 

után be kellene következnie az állandó egyensúlynak. 

Annak eldöntésére, hogy a reakció ilyen lefolyása feltéte-

lezhető-e, néhány kísérletet végeztem. Ha a CO-haemoglobin és 

ferricyankalium közötti egyensúly bekövetkezése után a készü-

lék gázterébe oxygeniumot vezettem, a gázfejlődés újból meg-

indult, jeléül annak, hogy oxygenium jelenlétében a ferricyanka-

lium a methaemoglobin képzésre jobban kihasználódik, vagyis, 

hogy a vázolthoz hasonló folyamat a rendszerben csakugyan 

végbe megy. Annak bizonyítására azonban, hogy a szénoxyd-

haemoglobin és ferricyankalium között közvetlen reakció ne 

menne végbe, kísérletem semmiféle bizonyítékot nem szolgál-

tattak. Ellenkezőleg azt láttam, hogy az oxygennek elérhető 

legteljesebb eltávolítása sem akasztotta meg a folyamatot, sőt 

még feltűnően lassúbbá sem tette azokkal a kísérletekkel szem-

ben, melyben áz oxygeniumot nem zártam ki teljesen. Más 
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részről viszont az tünt ki, hogy O2 számbavehető mennyiségei 

sem tudják a ferricyankalium kihasználódását túlnyomó szén-

oxyd és szénoxydhaemoglobin jelenlétében olyan fokra emelni, 

mint amilyennek azt az oxyhaemoglobin — ferricyankalium kí-

sérletekben találtam. 

Számot kell vetnünk végül azzal a lehetőséggel, hogy a 

szénoxydhaemoglobin és ferricyankalium az oxyhaemoglobin-

ferricyankalium rendszerhez hasonlóan aequimolekularis mennyi-

ségekben hatnak ugyan egymásra, a reakció azonban sok fölös 

szénoxydhaemoglobin jelenlétében is a ferricyankalium kb. 

39"/o-ának felhasználódása után már egyensúlyhoz vezet. 

E lehetőség megvizsgálása végett a szokott módon pár-

huzamos kísérletekben reagáltam elégtelen ferricyankaliummal 

fölös szénoxydhaemoglobinra, a kísérlet párok egyikében a 

fenebb már leírt megfontolások alapján előzetesen ferrocyan-

kaliumot adván a reakciókeverékhez. 

V. táblázat. 

A készülék töltése 
"0 0 
n -a 
g 0 

A felszabadult 
CO 

Össze-E ! mólókban 
1 mol. 

KaFeCyO-
ra 

számítva 

Össze-

S
o
rs

z
á
m

 

az edénykében 
szénoxyddal teliive 

a
 

g
á
z
té

r-
b
e
n
 

A 
büret-
tában 

KsFeCyc. 

C ü u « 
co H 

norm. 

cm3 

mólókban 
1 mol. 

KaFeCyO-
ra 

számítva 

hason-

lítás 

1 

2a 

10 cm3 vértestoldat -f-
1 millimol K3 Fe Cye 

10 cm3 szarvasmarha-
vértestoldat 

CO 

CO 

01 molos 

01 molos 

048 
0"50 

055 

025 
0'27 

055 

023 
024 

0'45 

Átla-
gos 
0'39 

helyett 

3b 10 cm3 u. a. vértest-
oldat -f- 2 millimol 
K3 Fe Cyf' 

CO 01 molos 0'55 036 045 

E néhány kísérlet adataiból látható, hogy a ferrocyan-

kalium felhasználása a szénoxydhaemoglobin-ferricyankalium 

reakciót megzavarja a methaemoglobinképződés ill. a ferri-

cyanid kihasználódásónak hátránya. E befolyás ebben az 

esetben sokkal szembetűnőbb mértékben jelentkezik, mint az 

oxyhaemoglobin — ferricyankalium reakció esetében. Nem in-

dokolatlan tehát a következtetés, hogy valódi megfordítható 

reakcióval állunk szemben, melyben a ferricyanid kihasználó-

dása aránylag csekély fokú és a reakciótermék felhalmozása 

által aránylag könnyen befolyásolható. 



Összefoglalás. 

Oxyhaemoglobinnal és ferricyankaliummal végzett kísérle-

teim újból megerősítik azt a régebbi megállapításomat, hogy e 

két anyag aequimolekularis mennyiségben hat egymásra. Szám-

adataim nagy valószínűséggel mutatják, hogy jellegzetes meg-

fordítható reakcióval állunk szemben, melynek kifejezésére a 

következő képletet használhatjuk. 

HbC>2-f KaFeCye + FFO H b - O H + KsHFeCye + O 2 
A megfordítható reakció egyensúlya a tömeghatás törvé-

nyének megfelelően annál jobban tolódik a fenti képletben 

jobbra a (ferricyanid kihasználásának előnyére), minél nagyobb 

az oxyhaemoglobin fölöslege. 

Szénoxydhaemoglobinnal és ferricyankaliummal végzett 

kísérleteimből kitűnik, hogy e két anyag az előbbieknél sokkal 

renyhébben reagál egymással, a felszabaduló gáz mennyisége 

pedig a ferricyankalium egy molekulájára számítva szinte pon-

tosan félakkora, mint az oxyhaemoglobinból hasonló viszonyok 

között felszabaduló oxygen mennyisége. 

Több körülmény — analógia az oxyhaemoglobinnal, a 

hozzáadott ferricyankalium késleltő hatása, a reakció feltűnően 

lassú lefolyása — arra mutat, hogy itt is jellegzetes megfordít-

ható reakcióval állunk szemben, melyet 

HbCO + KeFeCye + hhO ^ H b - O H + KsHFeCye + CO 

képlettel fejezhetnénk ki, megjegyezvén, hogy az egyensúlyi hely-

zet az oxyhaemoglobin megfelelő reakciójához viszonyítva erő-

sen balra a (ferricyankalium kihasználásának hátrányára) tolódott. 

Ebben okát találhatjuk annak, hogy a ferricyankalium 

a szénoxydhaemoglobin fölöslegéből jelentékenyen kevesebb 

szénoxydot szabadit fel,-mint amennyit az oxyhaemoglobin ana-

lógiája alapján várnánk, valamint annak is, hogy az előre 

hozzáadott reakciótermék (ferrocyanid) a szénoxydhaemoglobin-

ferrocyanid rendszerben nagyobb mértékben befolyásolja az 

egyensúlyi helyzet kialakulását, mint az oxyhaemoglobin-ferry-

oyanid rendszerben. 

Nincs tisztázva annak a figyelemreméltó jelenségnek lé-

nyege, hogy a szénoxydhaemoglobinból 1 mol. ferricyankalium 

által felszabadított szénoxyd mennyisége egy esetben sem ha-

ladta meg a 0'5 mol-t. Nincs kísérleti alapunk arra, hogy e je-

lenségből más stöchiometriai viszonyokra következtessünk, mint 

nniinőt a fennebbi egyenletek feltüntetnek. A kérdés azonban 

núndenesetre érdemes arra, hogy tüzetesebben megvizsgáljuk. 



A vérsavó antitryptikus hatásáról. 

Irta: Maros Tibor dr. egyetemi tanársegéd. 

OPPENHEIMER és MICHAELIS1) 1902-ben hivta fel a figyel-

met arra, hogy a vérsavó fehérjéi trypsinnel feltűnően nehezen 

emésztődnek. Ezt a jelenséget a vérsavó fehérjéinek külön-

leges szerkezetével igyekeztek megmagyarázni. OPPENHEIMER 

és ÁRON2) később is annak a nézetüknek adtak kifejezést, hogy 

azok az antifermentumok, melyeket az állati test szöveteiben 

időközben mások kimutattak, különösen pedig az az antitryp-

sinnek nevezett anyag, melyet a vérsavóban felismerni véltek, 

nem elegendők a fennebb említett jelenség előidézésére, hanem 

annak főokát továbbra is a savó fehérjék különleges szerke-

zetében kell keresni. Azt a kérdést, hogy a savó fehérjék 

mennyiben vannak különleges szerkezetük, vagy más tulajdon-

ságaik következtében különleges ellenálló képességgel felru-

házva, ma is felderítetlennek kell tekintenünk, kétségtelen azon-

ban, hogy a vérsavónak aránylag kis mennyiségei más, egyéb-

ként könnyen emésztődő fehérjék tryptikus elbomlását is meg-

tudják akadályozni, tehát a vérsavónak saját fehérjéinek eset-

leges külön ellenálló képességén kivül a trypsinnek más fehér-

jékre gyakorolt hatásával szemben is gátló ereje — antitryp-

tikus hatása van. Külön kérdés az, hogy ez az antitryptikus 

hatás a vérsavónak milyen alkatrészével függ össze és hogy 

vájjon fermentum szerü-e ez az anyag vagy nem ? 

HÉDIN3) 1908-ban végzett kísérletei alapján arra a következ-

tetésre jutott, hogy a vérsavó antitryptikus hatásának lényege 

az, hogy a savóalbumin a trypsint leköti. (Enzymablenkung). 

1) C. OPPENHEIMER u. E. MICHAELIS: Archiv, f. Anat. u. Physiol.; 

Physiol. Abt. 1902. Supplement b. 336. 

2) C. OPPENHEIMER u. H. Äron : Beitr. z. ehem. Physiol, u. Pathol. 

4, 279, 1903. 

3) S. G. HEDIN : Zeitschr. f. physiol. chemie 52, 412, 1908. 
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FUJ1M0T01) a vérsavó fehérjeinek albumin és globulin 

frakciót külön vizsgálva mindkettőt antitryptikus hatásúnak ta-

lálta, azzal a különbséggel, hogy a globulin-frakció gátló hatása 

erősebb volt. mint a másiké. Arra a véleményre jutott, hogy 

kérdéses, vájjon a vérsavóban ezeken a fehérjéken kivül egy-

általában van-e még más antitryptikus hatású anyag is. 

Ezzel szemben STAWRAKY2) a vérsavó antitrypsinjét való-

ságos fermentumnak tekinti. K. MEYER3) az antitryptikus hatás 

támadó pontját kereste és úgy találta, hogy a kérdéses anyag 

nem a trypsinogénre, nem is az enterokinaséra, hanem csakis 

a kész trypsinre hat. Ez a hatás szerinte nem fajlagos állat-

fajok szerint és így az az anyag, melyhez az antitryptikus 

hatás kapcsolódik, az immunitástan értelmében nem tekinthető 

antitestnek. Ugy találta továbbá, hogy a trypsin és „antitrypsin" 

határozott mennyiségi viszonyok szerint kötik le egymást. HUSSEY 

és NORTHROP4) fizikai-kémiai mérések és számítások alapján 

arra a következtetésre jutott, hogy a trypsin és a „gátló anyag" 

egy-egy molekulája egymást kölcsönösen leköti és egyesülé-

sükből könnyen dissociáló vegyület keletkezik. 

Amig tehát egyfelől azt látjuk, hogy egyes vizsgálatok a 

folyamat menetét illetőleg a finomabb részletekbe tudnak ha-

tolni, addig másfelől feltűnik az, hogy a lényeget illetőleg 

meglehetős bizonytalanságban vagyunk. Nem tudjuk, hogy a 

vérsavó szóbanforgó hatóképességét a vérsavó ismert fehér-

jéinek, vagy valamely fermentumnak, esetleg „antitestnek" tu-

lajdonítsuk-e ? 

MEYER-nek, valamint HUSSEY és NORTHROP-nak kísérlete 

mindenesetre azonban ellene szólnak annak, hogy a vérsavó 

szóbanforgó tulajdonságát erjesztőhatás gyanánt fogjuk fel. 

MEYER fennebb említett felfogásával szemben pedig azok a kí-

sérletek, melyekben a kísérleti állatokat a trypsin, illetőleg a 

pankreas-fermentumok mérgező hatásával szemben előzetes 

trypsin-befecskendésekkel sikerült immunizálni és egyben az 

állatok vérsavójának antitryptikus hatását fokozni, mégis amel-

1) B. FUJ1M0T0 : Journ. of. Immun. 3, 51 ; Jahresber. ű d. Fortschr. 

Tierchemie XLVIII. 1918. 

2) W . STAWRAKY: Zeitschrift f. physiol. Chemie 89, 381, 1916. 

3) K. MEYER: Biochemische Zeitschrift 23, 68, 1909. 

4) R. G. HUSSEY and. J. H. NORTHROP: Journ. of gen. Physiology 

335, 1923. Ber. ü. d. ges. Physiologie 18, 531, 1923. 



lett szólnak, hogy a vérsavó „antitrypsinjét" az „antitestek" cso-

portjába sorozzuk. Ilyen kísérleteket végzett pl. ACHALME1) ki 

Pankreatin beíecskendésekkel súlyos mérgezési tüneteket idé-

zett elő tengerimalacokon és ha az állatok elpusztak, az 

emésztő csatorna nagyfokú önemésztődését látta. Az állatok 

megbetegedése sokkal enyhébb volt, ha a kísérleti állatokat 

előzetesen intraperitonealis Pankreatin beíecskendésekkel im-

munizálta. Ezenfelül úgy találta, hogy az immunizált tengeri-

malacok vérsavója nagyobb fokban gátolja a casein trypsin-

emésztődését, mint a nem immunizált tengerimalacok vérsavója. 

BERGMANN és BAMBERG2) kutyák vérének antitryptikus ha-

tását bőr alá vagy peritoneumba adott trypsin-befecskendezé-

sekkel fokozták. A hatás némely esetben már 24 óra múlva 

elérte tetőfokát. JOCHMANN és KANTOROWICZ3) pankreatint vagy 

leukocytafermentumot fecskendeztek kísérleti állataik bőre alá 

és ezzel azok vérének antitryptikus hatását az eredeti érték 

32—64-szeresére fokozták. KIRCHHEIM4) pankreasnedvnek vé-

nába, bőr alá vagy peritoneumiirbe fecskendezésével szintén 

súlyos mérgezési tüneteket okozott kísérleti' állatain; a mérge-

zéssel szemben pankreatinnal vagy peptonnal való előzetes 

immunizálás némi védelmet nyújtott. 

Elég nagy azoknak a kísérleteknak száma, melyek külön-

böző állatok, valamint különböző viszonyok között élő embe-

rek vérsavója antitryptikus hatásának nagyságára vonatkoznak. 

Ezek között felemlítem FINZU) meghatározásait, ki az általa 

megvizsgált állatokat vérsavójuk antitryptikus hatásának foka 

szerint a következő emelkedő sorba állította: 

tyúk, lúd, galamb, házinyúl, ló, kutya, szarvasmarha, ala-

csonyrendű majom, kecske, juh, tengerimalac. 

Ugyanő úgy találta, hogy ugyanazon fajhoz tartozó kifej-

lett állat vérsavójának antitryptikus hatása nagyobb, mint a fej-

letlen állaté. Megemlítendő továbbá LANNOY6) ki két izben szá-

ll P. ACHALME: Ann. Inst. Pasteur 15, 737, 1918. 

2) G. BERGMANN u. K. BAMBERG : Berl. klin. Wochenschrift. 45, 

1396, (1908.) 

3) G. JOCHMANN u. A KANTOROWICZ : Zeitschr. f. klin. Medizin 

6, 153, 1908. 

4) L. KIRCHHEIM : Arch. f. exper. Path. u. Pharm. 74, 374. 1913. 

5) G. F1NZI : Compt. rend, de la Soc. de Biologie 66, 1007, 1913, 

6) L. LANNOY; Compt. rend. Soc. de Biologie 81, 416. 1918, 
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mol be hasonló vizsgálatokról, melyeket saját módszerével vég-

zett. A megvizsgált állatfajokat első közleményében a vérsavó 

antitryptikus hatásának emelkedése szerint a következő soro-

zatba állítja: 

angolna, házinyúl, ló tengerimalac, ember. 

Második közleményében1) pedig a következő sort állítja fel: 

angolna, házinyúl, kutya, juh, ló, ember, tengerimalac. 

Azt, hogy az emberi vérsavó is gátolja a trypsin emésztő ha-

tását, MÜLLER és JOCHMANN2) észlelték először, Azóta az em-

beri vérsavónak ezt a tulajdonságát ismételten vizsgálták. így 

LUST3) úgy találta, hogy a csecsemők és felnőttek vérének anti-

tryptikus hatása között csak a csecsemő betegsége, vagy fejlő-

désének rendellenessége esetén van különbség. ASCOLI és BE-

ZOLLA4) az emberi vérsavó antitryptikus hatásának erősségét a 

pneumonia különböző szakaszaiban vizsgálták. BOLTÉN5) a vér 

antitryptikus hatását elme és idegbetegségekkel állította vonat-

kozásba, KÖRTKE6) ugyancsak ideg és elmebajok számos eseté-

ben (pl. 140 dementia praecox) állapította meg a vér antitryp-

tikus hatásának fokát és bizonyos kórformákra vonatkozó sza-

bályszerűségeket talált. 

Azokra a kísérletekre, melyekről az alábbiakban röviden 

beszámolni szerencsém van, az adott alkalmat, hogy olyan 

egyének vérsavójához juthattam, kik másrészről és más célból 

végzett kísérletek kapcsán kicsiny trypsinadagok bőr alá fecs-

kendezésével kezeltettek. Arról, hogy a trypsinbefecskendezé-

sek az emberi vérsavó antitryptikus hatását miképen befolyá-

solják az irodalomban nem találtam említést. PINKUSS7) mind-

össze annyit emlit, hogy a pankreas fermentumoknak bőr alá 

fecskendezését nem találta ártalmasnak. Azok a kísérletek pe-

dig, melyek állatokkal végeztettek és amelyekről már előbb 

megemlékeztem, mind nagy trypsin-adagok hatására vonat-

koznak. 

1) L. LAN NO Y : Ann. de 1' Institut Pasteur 33 1, 1919. 

2) V. ö. Finzi. i. h. 

3) F. LUST: Münchener med. Wochenschrift 56 2047, 1909. 

4) A. ASCOLI és BEZOLLA: Bulletino della Soc. med. chir. di Pa-
V'Q 1903; Jahresber. ü. d. Fortschr. d. Tierchemie 33 235. 

5) G. C. BOLTÉN: Monatsschr. f. Psych. u. Neurol. 43, 215, 1918. 

6) H. KÖRTKE: Monatshefte f. Psych. u. Neurologie 47, 148, 1920.; 

Ber. ü. d. ges. Physiol. II. 144. 

7) A. PINKUSS: Deutsche med. Wochenschr. 34. 1265. 1908. 
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A kérdés tehát, hogy miként változik az emberi vérsavó 

antitryptikus hatása csekély mennyiségű trypsinnek bőr alá 

fecskendezése után, nem látszott érdektelennek. 

Összehasonlító vizsgálatok különféle vérsavókkal. 

Mielőtt a kitűzött kérdés kidolgozásához foghattam volna, 

módszert kellett választanom és ennek kipróbálása kapcsán 

különböző állatok vérsavójának antitryptikus hatását vizsgáltam 

Legyen szabad bevezetésképen ezekről a kísérletekről áttekin-

tést nyújtanom. 

Az antitryptikus hatás megállapításának alapjául termé-

szetesen olyan módszert kell keresnünk, melynek segélyével 

valamely bármikor könnyen reprodukálható trypsin-oldat tryp-

tikus hatását kellő biztonsággal megmérhetjük. Ilyen alap-

módszer gyanánt kísérleteimhez a GROSS-FULD-féle eljárást vá-

lasztottam, melynek lényege a következő: 

A tryptikus hatására megvizsgálandó oldatból egy sorozat 

kémcsőbe O'l—l'O cm3-ig fokozatosan növekvő mennyiségeket 

mérünk, a lemért mennyiségeket ln/oo-es NasCCb oldattal 1.00 

cm:!-re kiegészítjük és l°/oo-es Na2CCL oldattal készült l%o-es 

tiszta caseinoldatnak 2—2 cm3-ével keverjük. Az igy előkészített 

kémcsősorozatot 38° C hőmérsékletű thermostátba helyezzük, 

onnan pontosan 30 perc múlva kiemeljük, azonnal hideg vizbe 

tesszük és a sorozat minden tagjához 1 — 1 cm3 ecetsavas 

alkoholt adunk. Az oldat azokban a kémcsövekben, melyek-

ben a trypsin mennyisége elég volt ahoz, hogy az adott viszo-

nyok között 2 milligramm caseint megemésszen, e kezelésre 

tiszta marad, mig azokban a kémcsövekben, melyekben még 

emésztetlen casein maradt, zavarodás, esetleg csapadék kelet-

kezik, A sorozat tehát — sajnos nem egészen éles elhatáro-

lással — két csoportra oszlik. Tiszta lesz a folyadék azokban 

a kémcsövekben, a melyekben a trypsin-mennyisége jelentéke-

nyebb, mig zavaros azokban, melyekben a fermentum elég-

telen. Minthogy minden egyes kémcsőről tudjuk, hogy meg-

vizsgálandó oldatunknak milyen mennyiségét tartalmazza, a 

két csoport közötti határ elhelyezkedéséből megállapíthatjuk, 

hogy annak hány Vio cnT-ében van annyi trypsin, a mennyi 

adott körülmények között 2 mg. casein megemésztésére 

épen elegendő. Minél nagyobb a megvizsgálandó oldat tryp-

tikus hatása, annál kisebbnek fogjuk ezt a számot találni. 
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Természetes, hogy e módszer, mint minden más hasonló 

eljárás, csak viszonylagos értékeket adhat, melyek jelentékeny 

mértékben függnek a digerálás idejétől, a thermostat hőfokától, 

a kémhatástól, a töménységi viszonyoktól stb. Arra a kérdésre, 

hogy az észlelhető tryptikus hatás fokából mennyiben lehet a 

trypsin suly szerinti mennyiségére következtetni, annyival ke-

vésbé óhajtanék kiterjeszkedni, mint hogy ez a kérdés vizsgá-

lataim szempontjából mellékesnek látszik. A módszer — mint 

az kísérleteim során is kitűnt — jól összehasonlítható eredmé-

nyeket nyújt, ha a kísérleti feltételeket egyformán tartjuk és az 

említett határ megállapítását — mely eleinte mindenesetre ne-

hézségeket okoz — megfelelő összehasonlító próbák beállítá-

sával megkönnyítjük és kellőképen begyakoroljuk. 

Állandó trypsinoldat gyanánt GRÜBLER-féle „trypsin"-ből 

l%o -es Na-^COî oldattal készült l%o-es oldatot használtam. A 

GRÜBLER-féle készítményt a kísérletek tartama alatt gondosan 

megőriztem és minden alkalommal az l'Voo-es oldat elkészíté-

séhez — melyet természetesen csaknem minden kísérletsoro-

zathoz frissen kellett előállítanom — ugyanazon üveg tartalmát 

használtam. 

A meghatározásokhoz szükséges l°/oo-es casein-oldatot 

mindig ugyanazon K A H L B A U M - f é l e caseinből meleg l%o-es N a 2 
CCb-oldattal készítettem. A teljesen tiszta oldatot lehűlés után 

lehetőleg frissen alkalmaztam, amennyiben pedig alkalmazá-

sára csak később — legfennebb 3—4 napon belül — került 

volna sor, addig jég között tartottam. 

A kísérletekben emésztetlenül maradó casein kicsapására 

használt ecetsavas alkohol 1 g. acid, acetic. glac.-ból, 50 cm:i 

90%-os alkoholból és kb, 49 cm3 vízből készült. 

Más célból végzett kísérleteimet is ideszámítva l%o-es 

trypsin oldataim emésztő hatását összesen 26 esetben állapítot-

tam meg. Minden esetben úgy találtam, hogy 0'50 cm3 l%o-es 

oldatnak, tehát a száraz készítmény 0*5 mg.-jának emésztő 

hatása épen elegendő volt ahoz, hogy 2 mg. caseint (Kahl-

baum.) az adott viszonyok között megemésszen, 0'4 mg.-mal 

azonban a casein egy része, emésztetlenül maradt. 

Kísérleteim további részében annak megállapítására töre-

kedtem, hogy az emésztési-próbákhoz adott vérsavó milyen 

mértékben tudja ezt az emésztő hatást befolyásolni. 

Néhány durván végzett előzetes kísérlet azt mutatta, hogy 



nemcsak a hígítatlan, hanem a kétszeresen, háromszorosan, sőt 

többszörösen hígított normális vérsavónak egy cseppje, ha azt 

az egyébbként szokott módon előkészített emésztési próbákhoz 

adtam, a tryptikus hatást teljesen megakasztotta, 

A vérsavó antitryptikus hatásának finomabb megvizsgá-

lása és a különböző eredetű, valamint a különböző körülmé-

nyek között vett vérből nyert savók ilyen hatásában keresett 

különbségek kimutatása céljából úgy jártam el, hogy a meg-

vizsgálandó savóból l'Yoo-es NasCCL-oldattal különböző hígítá-

sokat (kétszerestől—harmincháromszoros) készítettem. Minde-

nik hígításból egy-egy cseppet adtam az emésztési próbához 

használandó caseinoldat 20—20 cm3-éhez. Ebből a 20 cm3 

caseinoldatból 2—2 cm3 jutott egy-egy kémcsősorozat minden 

tagjához, mely ezek szerint a GROSS—FULD-féle próbához szük-

séges alkatrészeken felül még 1 csepp hígított savónak Vio ré-

szét is tartalmazza. 

Az antitryptikus hatás fokának megállapítására irányuló 

kísérlet tehát az emésztési próbák több sorozatából állott, me-

lyek egyidejűleg és azonos körülmények között végeztettek. E 

sorozatok közül az első a GRÜBLER-féle trypsin l%o-es oldatá-

nak 0'10-től l'OO cm3-ig növekedő mennyiségeivel és 20 cm" 

casein-oldattal állítatott be savóhozzáadás nélkül, a fennebb 

már adott ismertetés szerint. A többi sorozat minden tagja egy 

bizonyos mennyiségű savót is tartalmazott. Egy-egy sorozat tag-

jai savótartalmuk tekintetében egymással egyeztek, mig a kü-

lönböző sorozatok közölt a hozzáadott savó mennyisége tekin-

tetében különbségek voltak. Ha az alkalmazott savó mennyi-

sége elég nagy volt ahoz, hogy a tryptikus hatást gátolja, ennek 

abban kellett nyilvánulnia, hogy a savómentes sorozat tisztán 

maradó tagjainak megfelelő próbákban savó jelenléte esetén 

az emésztési időnek eltelte után ecetsavas alkohollal zavaro-

dás támadt. Nyilvánvaló, hogy minél kevesebb savó hozzá-

adásával sikerült ezt a hatást elérni, illetve azonos mennyiségű 

savó alkalmazása esetén minél nagyobb volt a tisztán maradó 

és zavarodást mutató tagok közötti határnak az eltolódása, 

annál nagyobb antitryptikus hatást kell a kérdéses savónak 

tulajdonítanunk. 

Az I. táblázat áttekinthetően mutatja két ilyen meghatá-

rozás minden adatát — jel jelöli azokat a próbákat, melyekben 

az emésztési időszak végén ecetsavas alkohollal nem kelet-
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kezett zavarodás, mig -j- jellel azok a próbák vannak megje-

lölve, melyekben a zavarodás bekövetkezett, a melyekben 

tehát a casein emésztődése nem volt tökéletes. Vastag vonal 

keríti be a próbáknak azt a csoportját, a melyekben a casein 

emésztődése tökéletlenebb volt, mint a savó nélküli sorozatban. 

A bekerített területek nagysága közötti különbség szembeötlően 

mutatja, hogy a példaként felhozott két esetben a sertés vér-

savó antitryptikus hatása nagyobb volt, mint a bárány vérsavóé. 

Az alábbiakban megkísérlem az antitryptikus hatás foká-

nak számszerű kifejezését adni a következőképen: 

I. sz. táblázat. 
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Az I. táblázat hatodik rovatának jeleiből kiolvashatjuk, 

hogy 2 0 mg. casein megemésztésére savó nélküli próbában 

0'40 mg. Grübler-trypsin nem volt elegendő, ellenben 0'50 mg. 

elég, illetőleg igen sok volt. Ha e két szám középértékét az 

elbontott casein mennyiségével viszonyba állítjuk, megkapjuk 

az 1 mg. caseinre vonatkoztatott emésztő hatás határát: H = — 

Ha a táblázat hetedik rovatának jelzéseit tekintjük, meg-



állapíthatjuk, hogy 013 mg. savó1) jelenléte H értékét nem 

változtatta meg. Ezzel szemben a következő rovat azt mutatja, 
0*65 

hogy 0'24 mg. sertéssavó jelenlétében H-értéke — Hi-re to-

lódott, amennyiben ugyanazon mennyiségű casein elbontásához 

nagyobb mennyiségű trypsinre volt szükség. 

Ha a tryptikus hatás értékében (H) bekövetkezett válto-

zást (Hi—H) az alkalmazott savó mennyiségével (s) viszonyba 

állítjuk, olyan számot kapunk, mely a vérsavó antitryptikus 

hatásának mértékével nagyjában arányos, A felhozott példában 

Gi = (Hi—H): s = U D D
2

U 4 D : 024 = 042 

A táblázat következő rovatának adataiból 

G2 =° ' 8 5~Q ' 4 5 :0-46 = 0'43 

számítódik. A két érték tehát egymással meglehetős pontosan 

egyezik. 

Természetes, hogy G értékének kiszámításához csak azon 

sorozatok adatait használhatjuk fel, melyekben a casein emész-

tődése határt mutat, ellenben nem értékesíthetők azok a soro-

zatok, melyeknek minden tagjánál emésztetlen casein marad 

(ecetsavas alkohollal a sorozatminden tagja zavatos lesz), mint 

amilyenek az I. táblázat első részének 10—12 rovatában össze-

foglalt sorozatok. 

Az I. tábla második részének adataiból G értékét 

° ' 6 5 / 4 5
; 0-84 = 012. ÜL 5 ^ = 0 4 5 ; r 4 0 _ 0 . , 4 . n e k 

középértékben 0 13-nak számithatjuk, vagyis a második savó 

antitryptikus hatását G értéke is kisebbnek mutatja, mint az 

első savóét. 

1) A savó mennyiségét, melyet az egyes próbákhoz adtam, a következő 
módon állapítottam meg: meghatároztam állandóan használt cseppentő pi-
pettámból lehulló 1 csepp átlagos súlyát (ezt 0'042 g-nak találtam), figye-
lembe vettem a savó higitásának fokát (n), valamint azt, hogy a hígított sa-
vóból egy cseppet 20 cm3 casein oldattal kevertem össze (az 1 csepp hígí-
tott vérsavó térfogatát itt figyelmen kivül hagytam), számításba vettem végül 
azt, hogy a hígított savóval kevert casein-oldatból minden próbához 2—2 
cm3-t használtam. Mindezek figyelembevételével a savó mennyisége gram-

0 042x2 0 0042, „ , 4 2 
mokban s =- 20 n ~ n képletből, illetve milligrammokban képletből 

adódik. Minthogy a hígításokat, valamint az egész kísérletet minden esetben 
azonos minta szerint végeztem, előre kiszámíthattam, hogy a különböző 
sorozatokban a vérsavó előzetes hígítása szerint mennyi savó jut minden 
egyes próbához. Az alábbi összeállítás feltünteti a savó hígitási fokait és az 
ezeknek megfelelő savó mennyiségeket milligrammokban. 

n : 2 ; 3 ; 5 ; 9 ; 17; 33 

9 ; 2 1 ; 1-4; 0'84; 0'46; 0'24; 013, 
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A savó trypsinemésztést gátló hatásának kifejezésére G 

ilyen módon számított értéke úgy a fennebiek szerint, valamint 

az itt részletesen nem közölt többi kisérletsorozat eredménye 

szerint is egészen megfelelőnek látszik. Mindenesetre élnünk 

kell azonban azzal a fentartással, hogy az igy kiszámított ér-

ték az antitryptikus hatással egyértelműen változik ugyan, az-

zal azonban — részletesebb megvizsgálás hijján — még nem 

tekinthető szigorúan arányosnak. 

Különböző vágóhídi állatok, valamint különböző egyének 

vérsavójával a fennebbiek szerint végzett kísérleteim azon ada-

tait, melyek a vérsavó G-értékeinek kiszámítására alkalmasak 

a II. táblázatban foglaltam össze. 

E táblázatban 3 és 16 sorszám alatt foglalt adatok azok-

nak a kisérletcsoportoknak felelnek meg, melyeknek adatait 

példaképen az I táblázatban ugyanezen sorszámok alatt fel-

tüntettem. Az összehasonlítás megmutatja, hogy e táblázat ada-

tai miként értelmezendők. 
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II. táblázat. 

S
o
rs

z
á
m

 1 

D
á
tu

m
 

A vérsavó 
megjelölése 

2 H 

savó 
nélkül 

*) 

2 Hi 
0 13 

2 H j 2 Ha 

0'24| 0'46 

2 H4 

0'84 

2H 5 

140 

2H C 

2 10 

Gi | G2 

számítva a 
dült jegyekkel 

szedett 
H értékekből 

G. 
kö-
zép 
érték S

o
rs

z
á
m

 1 

D
á
tu

m
 

A vérsavó 
megjelölése 

2 H 

savó 
nélkül 

*) mg. vérsavóval 

Gi | G2 

számítva a 
dült jegyekkel 

szedett 
H értékekből 

G. 
kö-
zép 
érték 

1 11/2 sertés 0'45 _ 0'45 065 > 1 0 0 >100 >100 022 0'22 

2 11/8 (045) 0'45 0'65 0'85 > r o o >100 >100 0"42 0'43 042 

3 11 '20 0'45 045 065 0'85 >100 >100 > 1 0 0 0'42 043 042 

4 XII/14 süldő 045 — — 0'45 065 0.85 > r o o 0 12 014 013 

5 XII/23 malac (045) — — 0"45 0'65 0.85 >100 0 12 014 013 

6 11/2 045 — — 045 0'65 > 1 0 0 >100 0 12 — — 

7 XII'7 szarvasmarha (0'45) 0'45 045 0-65 0'85 >100 100 022 024 023 

8 XII/8 (045) 0"45 0'45 0'65 0'85 100 100 0'22 024 023 

9 II/6 (0'45) — 0'45 0'65 0'85 > 1 0 0 > 1 0 0 022 024 023 

10 11/8 0'45 0"45 0'45 0'65 0-85 > r o o >100 022 024 023 

11 11/14 045 0-45 0'45 0'65 0'85 >roo >100 0'22 024 023 
12 11/16 (045) 045 045 0'65 085 >100 >100 022 024 023 

13 11/18 juh (0'45) — 0'45 0'65 0'85 >100 >100 022 024 023 
14 11/12 0'45 — 045 065 0'85 : 100 100 022 024 023 
15 11/19 (0'45) — 0'45 0'65 085 >1:00 >100 022 024 023 
16 11/19 bárány 045 0'45 045 045 0'65 0-85 100 072 014 073 
17 II/16 

bárány 
(0'45) 0"45 0'45 045 065 0'85 > r o o 072 014 013 

18 11/23 0"45 0'45 045 0'45 0'55 075 100 006 011 008 

19 XI1/14 ló " (0'45) 0'45 0'45 0'65 0'85 >100 100 022 024 0'23 

20 XII/14 (0'45) 0'45 045 0'65 0'85 > 1 0 0 >100 022 0'24 023 

21 1178 045 0'45 0'65 085 >100 >100 >100 0'42 0'43 0'42 

22 11/24 045 0'45 0'65 0'85 >100 > r o o >100 042 043 042 

23 II 11 házinyúl (1) 045 045 045 045 075 > 1 0 0 100 018 — 0 18 

24 11/11 „ (2) 045 0'45 0"45 065 085 > 1 0 0 >roo 022 024 023 

25 11/11 .. (3) 045 0'45 0'45 075 0-95 > 1 0 0 100 078 078 078 

26 11/11 „ (4) 045 0'45 0'45 055 065 0-85 100 071 072,074 072 

27 1171 ember (K . P.) (0"45) — 0'45 065 0'85 > 1 0 0 >100 0'22 0'24 023 

28 1172 (G.I.) (0 45) — — 045 065 085 > 1 0 0 0 12 074 013 

29 11/12 „ (B.E.) (0"45) — — 045 065 0S5 > r o o 072 074 0 13 

30 11/16 .. (N.Gy.) (0'45) — 045 045 065 > 1 0 0 >1'00 012 — 072 
31 III/1 „ (0. E.) 0"45 045 0"45 0'65 0'85 > 1 0 0 >100 0'22 024 023 

32 1II/1 „ (B.F.) 045 0"45 045 065 0-85 > 1 0 0 >1*00 0'22 0'24 023 

33 III/1 „ (P.A) (0'45) — — 045 0-65 0-85 >1"00 012 074 013 

34 III/8 (M.I.) (0'45) — 045 065 0'85 >1'00 100 022 024 0'23 

35 111/11 (K.P.) (0'45) — 045 065 0'85 >100 >roo 022 0 24 023 

36 III/ll .. (B.I.) (045) — 0'45 0'65 0-85 100 100 022 0'24 0 23 

37 111/11 (G.L.) (045) — 0'45 0-65 0-85 > 1 0 0 > r o o 022 0'24 0 23 
38 111/23 ' „ (L.M. (045) — — 0"45 0-65 0-85 100 0 12 014 013 

39 1IF29 „ (Sz. T.) (0'45) — — 045 0-65 0-85 >100 072 014 013 

40 111/29 .. (V.I.) 045 045 045 0'65 085 > 1 10 >100 022 0"24 0'23 

*) T. i. H ; a zárjelbe tett számok azt jelentik, hogy az illető 

kísérletcsoportban a savó nélküli sorozat nem készíttetett el, a savóval 

készült sorozatok adatai pedig a trypsinoldatnak számos más esetben meg-
(045) 

állapított és állandónak mutatkozó H-értékével ( 2 ) hasonlíttattak össze. 

A II. táblázat utolsó rovatának adatai alapján a meg-

vizsgált kifejlett állatok vérsavójuknak trypsinhatást gátló tulaj-

donsága szerint a következő sorozatba állíthatók: 



III. táblázat. 

Sorszám Állatfaj 
A megvizsgált 
savók száma 

G 

szélső értékei középértéke 

1 Házinyúl 4. 011—024 017 
2 Ember 14. 0' 12-0'24 0-19 

3 Szarvasmarha 6. 0-22-0"24 0*23 
4 Juh 3. 0-22-0-24 0"23 

5 Ló 4. 022-0-43 0'32 
6 Sertés 3. 0-22-0-43 0'38 

E sorozat a megegyező fajtájú állatokra vonatkozólag a 

ló vérsavójától eltekintve jól egyezik F1NZI1) sorozatával, vala-

mint LANNOY-) első sorozatával. A ló vérsavójának antitryp-

(ikus hatását FINZI-vel ellentétben nagyobbnak találtam, mint 

a szarvasmarha- és juh-vérsavóét, LANNOY első sorozatával 

szemben magasabbnak, mint az emberi vérsavóét. LAMNOY 

második sorozatában a ló vérsavóján kivül a juh vérsavója is 

alacsonyabb helyre került, mint az emberi vérsavó. E különb-

ségek magyarázatát illetőleg csak találgatásokra szoríthozha-

tunk. Kereshető volna eí pl. abban is, hogy vidékenként más 

és más fajtájú állatok vannak elterjedve és a vágóhídra kerülő 

állatok minősége — tápláltsági állapota — is különböző. Meg-

gondolandó azonban az is, hogy e sorozatok távolról sem biz-

tos értékűek, mit eléggé mutat az, hogy LANNOY két sorozata 

sem vág teljesen egybe. 

Minthogy a fejletlen állatok vérsavójának antitryptikus ha-

tása eseteimben jelentékenyen kisebb volt, mint a megfelelő 

kifejlett, vagy idősebb állatok vérsavójáé, erre vonatkozó né-

hány meghatározásomat külön foglalom össze a következőkben. 

IV. táblázat. 

Sorszám Állat 
A megvizsgált 
savók száma 

G 

szélső értékei középértéke 

1 Bárány 3. 0-06-0-14 0*11 

2 Juh 3. G-22-0'24 0'23 

3 Malac v. süldő 3. 0-12-0-14 0*13 

4 Sertés 3. 0-22-0-42 0'38 

Ezek a megfigyelések egyeznek FINZ1 tapasztalataival. 

l) . h. 
2) . h. 
3) . h. 



G. J. 

P. A. 
F. J. 
L. M. 
0. E. 
G. L. 
K. P. 
Sz. J. 
M. 1. 
B. I. 
V. I. 

Sz. F. 

Urethritis : endometritis gon. 
lues latens. 

Urethritis : endometritis gon. 
lues latens. 

Eccema 
Tuberkulosis verucosa cutis 
Urethritis genorh. 
Urethritis, endometritis gon. 
Uretritis gon. anterior. 
Prurigo ferox. 
Adnex tumor. 
Adnexitis chronica 
Uretritis gon. ant. subacuta 
Uretritis gon. epidydimitis 

acuta. 
Uretritis gon. post. : cystitis 

gon. 

11/12 

11' 12 

111/1 
111/1 ; 111/11 
111/1 

111/1 ; 111/12 

111 11 
111/12 

111/16 

111/19 
111/11 
111/29 

111/29 

A vérsavó antitryptikus hatásának megállapítására kísér-

leteim e csoportjában is ugyanazt a módszert alkalmaztam, 

mint az előbbi csoportban. Valamennyi kísérletsorozat eredmé-

nyeinek részletes közléséről ebben az esetben is lemondva a 

Sor-
szám 

Diagnosis 
0'1 mg. 
trypsint 
kapott 

Kísérletek annak megállapítására, hogy bőr alá juttatott 

kicsiny trypsinadagok az ember vérsavójának antitryptikus 

hatását hogyan befolyásolják. 

Azokhoz a kísérletekhez, melyeket a megjelölt cél érdeké-

ben végeztem, a vérsavót túlnyomó részben a szegedi egye-

temi bőrgyógyászati klinika olyan betegeitől nyertem, akik egyéb 

célból egy vagy két ízben 01 mg. GRÜBLER-féle trypsint kaptak, 

0'7%-os konyhasó oldattal készült 7ioo%-os oldatban bőr alá. 

Legyen szabad POÓR tanár úr Őméltóságának hálás köszöne-

temet kifejezni azért, hogy a vérsavókat nekem átengedni és 

a kezelt egyének vérének tartósabb megfigyelését lehetővé 

tenni kegyes volt. 

A kísérleti egyénektől a vérsavót venaepunctio útján nyert 

vérből annak megalvása és a vérlepény zsugorodása után nyer-

tük. A vérvétel a lehetőség szerint szabályosan a délelőtti 

órákban az első étkezés után 3—4 órával történt, amennyiben 

pedig a trypsin injekció a vérvétel napjára esett, a befecsken-

dezés a vérvétel után végeztetett. 

A kísérleti egyénekre vonatkozó adatok a következők: 

V. táblázat. 
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VI. táblázatban csupán az 1 sz. kísérleti egyénre vonatkozó 

adatokat foglaltam össze, hogy ezzel a kísérletek menetéről és 

a vérsavó tryptikus hatásának változásáról képet nyújtsak. 

VI. táblázat. 

Sorszám 

Név 

Dátum C
a
s
e
in

 
m

g
-

d 

z 

N £ > ü 

T
ry

p
-

s
in

 
m

g
. 

Vérsavó mg.-okban Eredmény. 

Megjegyzés. 

Sorszám 

Név 

Dátum C
a
s
e
in

 
m

g
-

d 

z 

N £ > ü 

T
ry

p
-

s
in

 
m

g
. 

O-OO 013 0-21 0.46 0.84 j 1-40 2.10 

Eredmény. 

Megjegyzés. 

1 a. 

B. E. 

11/12. 
200 30 30 

01 
02 
03 
04 

05 
06 

0*7 

0*8 

0'9 

10 

h = 0 A 5 H I = 0_|5 

I P ° ' 8 5 

G l ~ 2x0*84 ~ 0 1 2 

0-85-0-45 _ 
G 2 - 2x1-40 - 0 1 4 

G (K. é.) = 013 
01 mgr. trypsin bőr alá 

1 a. 

B. E. 

11/12. 
200 30 30 

01 
02 
03 
04 

05 
06 

0*7 

0*8 

0'9 

10 

— 

— — 

h = 0 A 5 H I = 0_|5 

I P ° ' 8 5 

G l ~ 2x0*84 ~ 0 1 2 

0-85-0-45 _ 
G 2 - 2x1-40 - 0 1 4 

G (K. é.) = 013 
01 mgr. trypsin bőr alá 

1 b. 
B. E. 
11/15 

200 30 30 

01 
02 
03 
0*4 

05 
06 

07 

0*8 

09 
10 

„ 065-0-65 _ 
G l - 2x024 - 0 4 2 

0-85-0-45 „ „0 
G 2 - 2x0-46 - 0 4 3 

G = 043 

1 b. 
B. E. 
11/15 

200 30 30 

01 
02 
03 
0*4 

05 
06 

07 

0*8 

09 
10 

E 
— 

„ 065-0-65 _ 
G l - 2x024 - 0 4 2 

0-85-0-45 „ „0 
G 2 - 2x0-46 - 0 4 3 

G = 043 

1 c. 
B. E. 
11/19 

200 30 30 

01 
02 
03 
04 

05 
06 

07 
08 

09 
10 

075 
H ~ 2 

H i - f * 

„ 0-65-0 45 „ „„ 
G l - 2x013 - 0 7 7 

085-0-45 „ 

2 x 0'24 3 

G (k. é.) = 0 80 

1 c. 
B. E. 
11/19 

200 30 30 

01 
02 
03 
04 

05 
06 

07 
08 

09 
10 

— 

075 
H ~ 2 

H i - f * 

„ 0-65-0 45 „ „„ 
G l - 2x013 - 0 7 7 

085-0-45 „ 

2 x 0'24 3 

G (k. é.) = 0 80 

E táblázat jelei az első táblázat jeleihez teljesen hason-

lóan értelmezendők. A feltüntetett esetben a vastag vonallal 

körülkerített területek nagyságának fokozatos különbsége, va-

lamint G értékének ezzel egyértelmű emelkedése azt mutatja, 

hogy a kísérleti egyén vérsavójának antitryptikus hatása a kí-

sérlet ideje alatt emelkedett. A változás időbeli lefolyásáról az 

első rovatban feltüntetett dátumokból tájékozódhatunk. 



Valamennyi kísérleti egyénre vonatkozó megfigyelésemről 

úgy a vérsavó antitryptikus hatásának mértékét, mint a válto-

zások időbeli lefolyását és a trypsinbefecskendezésekhez való 

viszonyát illetően áttekinthető tájékozódást nyújt a VII. táblá-

zat, melyen a nyilak a trypsinbefecskendezések időpontját, a 

pontok G értékeit egy tizedesre kikerekítve jelzik, a vonalak 

pedig a változások menetét mutatják. Az 1 sz. görbe a VI. táb-

lázat adatainak felel meg. 

VII. táblázat. 
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A VII. táblázat görbéinek lefutásából azt a benyomást 

nyerjük, hogy a bőr alá fecskendezett csekély trypsinmennyi-

ségek a vérsavó antitryptikus hatóképességét nem hagyták be-

folyásolatlanul. 

Azt látjuk ugyanis, hogy a trypsin-befecskendés után né-

hány nappal G értéke a legtöbb esetben megnövekedett és 

elég hosszasan magasabb maradt a kezdeti értéknél. A 6. és 

10. számú esetben látjuk, hogy az antitryptikus hatás a trypsin 

befecskendés utáni 20—30 napon eredeti értékére visszasülyedt. 

A 8. számú esetben ez már jóval előbb bekövetkezett. A többi 

esetben a megfigyelés az antitryptikus hatás csökkenése előtt 

megszakadt. 

Igaz, hogy kételyek merülhetnek fel az iránt, hogy vájjon 

van-e jogunk ezt az emelkedést a trypsininjekciókkal vonat-

kozásba hozni. G értékének emelkedése ugyanis nem követte 

minden esetben közvetlenül a trypsin befecskendését. A 4. sz. 

esetben pl. a trypsin-befecskendés teljesen hatástalannak mu-

tatkozott, amennyiben a gátló hatás az adag megismétlése 

után is megtartotta eredeti alacsony értékét. Igen későn több 

mint 9 nap múlva — következett be az antitryptikus hatás 

emelkedése a 10. sz. esetben. Az első adag trypsin hatástalan-

nak mutatkozott, de a második után elég gyorsan bekövetke-

zett a gátló hatás értékének emelkedése a 2. sz. esetben. 

Ezekkel az esetekkel szemben az oki összefüggés mellett 

fel lehet hozni az 1., 3., 5., 6., 8. és 12. sz. eseteket, melyekben az 

antitryptikus hatás emelkedését a trypsin injekciót követő 2—7 

napon belül megállapíthattam, továbbá a 2. és 6. sz. eseteket, 

melyekben a megismételt trypsin befecskendést elég gyorsan 

követte az antitryptikus-hatás első, illetőleg második emelkedése. 

Egyik irányban sem értékesíthetők a 7., 9., 11. és 13. sz. 

esetek, melyekben a második vizsgálat csak 9, ill. több nappal 

követte az elsőt és így nem állapítható meg, hogy az antitryp-

tikus hatás emelkedése tulajdonképen mikor következett be. 

Vizsgálataim súlyos hiányaként érzem, hogy a kísérleti 

egyéneket a trypsin befecskendést megelőzőleg hosszabb időn 

keresztül a klinikai beteg anyag természete miatt nem figyel-

hettem meg, valamint, hogy más ellenőrző kísérleteket sem 

végezhettem. E hiányt azonban némileg ellensúlyozza az, hogy 

a trypsin adagot követő változás — ha mutatott is különbsé-

geket a változás nagyságában, vagy bekövetkezésének időpont-
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jában — minden esetben azonos értelmű volt. Igen sajátságos 

véletlennek kellett volna közrejátszania, ha mindenik kísérleti 

egyénem akkor került volna megfigyelés alá, mikor vérsavójá-

nak antitryptikus hatóképessége legalacsonyabb volt és beavat-

kozástól független, természetes emelkedés előtt állott. 

Mindezeket egybevéve úgy vélem, nem csalódom akkor, 

ha kísérleti adataimból a bőr alá alkalmazott csekély trypsin 

adagok és a vérsavó antitryptikus hatóképességének növeke-

dése közötti oki összefüggésre következtetek. 

Legyen szabad végül a tárgy feldolgozására kapott meg-

bízásért, valamint a nyújtott támogatásért főnökömnek, REINBOLD 

tanár úrnak hálás köszönetemet kifejezni. 



Á m. kir. Ferencz József Tudományegyetem törvényszéki 

orvostani intézetéből. 

Az aspirin mérgezésről. 

Irta : Jankovich László dr. 

egyetemi ny. r. tanár, az intézet igazgatója. 

A közhasználatban levő aspirin, illetve acidum acetylo-

salicylicum-röl kevesen tudják, hogy akár halálos mérgezések 

okozója lehet! Rég ismeretes, hogy még a megszokott 7a—1 

gm-os adagokban is okozhat kellemetlen melléktüneteket, szív-

bajos egyéneken, vagy öreg embereken, de hogy nagyobb 

adagjai (20—40 grm.) rövid lefolyású halálos mérgezésekhez 

vezethetnek, ez csak azóta vált ismeretessé, amióta mint ön-

gyilkossági szer divatba jött; olcsó és könnyen hozzáférhető 

volta adta meg ugylátszik az alkalmat, hogy Budapesten*) több 

súlyos, sőt ujabban 5 halálos mérgezési eset fordult elő. Ezek-

ről kívánnék a továbbiakban röviden megemlékezni és igy 

némi adatot szolgáltatni a mérgezés eddig ismeretlen patho-

logiájához. 

I. eset: I. Gy. 26 éves nőtlen kertész 1925 VI. hó 4-én 

75 gr. aspirint vett be 1 liter borban öngyilkossági szándékból, 

kálium hypermanganicumot is akart még bevenni, de ez nem 

ment le a torkán, emellett felületes szúrási sebeket ejtett ma-

gán a mellkason a szív tájékán. A kórházban való felvétele-

kor szája alkoholszagú, volt. Pupillái szabálytalan alakúak, de 

egyenlőek, jól reagálnak, reflexek csökkentek, érverése percen-

ként 108. Gyomormosást, alkáliákat kap per os és hashajtót; 

másnapra meghalt. Boncolásánál a status lymphaticusok és 

szük aortán kivül, a mellhártyán és szivburkon vérzéses pettye-

ket találtunk. A vér a hullában mindenütt folyékony maradt. 

Húgyhólyag telt. 

II. eset: Z. I. 64 éves magánzó feleségével együtt lett ön-

gyilkos. Állítólag vagy 20 gr. aspirint, de nem Bayer-félét, tehát 

a közönséges ac. acet. sal-ot vett be 1925 VI. 15-én, még az-

*) A vonatkozó esetek átengedéséért Kenyeres tanár urnák hálás kö-
szönetemet fejezem ki. 

38 
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nap éjjel rosszul lett, többször hányt, ugy hogy reggel kór-

házba kellett szállítani. Ott délelőtt még magánál volt, csak ál-

talános gyengeségről panaszkodott, de délutánra már elvesz-

tette eszméletét. Erverése 140-re szökött fel, pupillái kissé szű-

kek, a reflexek csökkentek, a bőringerekre alig reagál és estére 

meghal. A boncolásnál az öregkori elváltozásokon és érelme-

szesedésen kivül idült vesegyulladást találtunk a vesehám és 

a szívizom zsiros elfajulásával, emellett hugycsőszükület, dül-

mirigytultengés és öregkori tüdőtágulat. Bár a halál megmagya-

rázására az emiitett elváltozások is elegendő alapot nyújtot-

tak, mégis tekintve, hogy a gyomor nyálkahártyáján a sziv-

burok zsigeri lemezén elszórt tüszurásnyi vérzéses pettyeket 

találtunk, joggal feltételezhetjük, hogy a halál mégis az aspirin 

bevétele miatt állott be, mert nemcsak a gyomortartalom és 

vizelet, hanem a vér, a bőr alatti kötszövet és a ductus thora-

cicus nedve is erős savanyu kémhatást mutatott. 

III. eset: Z. J.-né 74 éves, férjével egy időben vette be az 

aspirint, másnap meghalt. Boncolásánál kitűnt, hogy érelmesze-

sedésben és következményes főér-elégtelenségben szenvedett 

ugyan, de a gyomor nyálkahártyáján szintén megtaláltuk a vér-

zéses pettyeket. Lakmuspapirral történt vizsgálatnál megállapí-

tottuk, hogy a hasüreg és a szivburok savója a ductus thora-

cicus nedve és a vér savanyúan regagáltak. 

A II. és III. esetben JAHN JÓZSEF dr. országos bírósági ve-

gyész a hullarészeket vegyelemzés tárgyává tette és kimutatta, 

hogy Z. J. hullarészei erős salicylsav-reactiót adtak, de mérhető 

mennyiséget belőlük tisztán leválasztani nem sikerült. Z. J.-né 

hullarészei közül azonban a 240 gr-nyi emésztőcsatornából 

0'04 gr. salycilsavat lehetett leválasztani. 

IV. eset: R. F. 62 éves férfi lakásán 42 tabletta aspirint 

vett be, másnap reggel kórházba szállították, amikor szédülés-

ről és fejfájásról panaszkodott, de rövidesen elvesztette az esz-

méletét, tág pupillái renyhén reagáltak, reflexei fokozottak, 

tonikus-klonikus görcsök mutatkoznak, érlökés percenkint 108, 

általános cyanozis és rövid idő múlva beáll a halál. Boncolá-

sánál a jobb szivfél tágulata és tüdőtágulat mellett általános 

idült pangást lehetett kimutatni, de a vér nagy része megalvadt. 

Vérzéses pettyek csak a sziv burkán és a bal gyomor belhár-

tyája alatt mutatkoztak. 

V. eset: H. E. 34 éves nő 1925 VII. 15-én körülbelül 

20 gr. aspirint (Bayer!) vett be öngyilkossági szándékból, amire 



rövidesen rosszul lett és hányt. Az előhívott orvos hánytatót 

rendelt számára és kórházba szállíttatta ahol gyomormosást vé-

geztek, de utánna hazaengedték. Hogy ezután minő tünetek 

mutatkoztak, azt nem sikerült kideríteni, csak annyit tudunk, 

hogy igen erősen izzadt és másnapra meghalt. 

A boncolási jegyzőkönyvből a következőket emelem ki; 

A hulla vére mindenütt folyékony maradt. A gyomor nyálka-

hártyáján nagyobb, a nyombélén tűszurásnyi vérzéses pettyek 

mutatkoztak. Ugyancsak vérzéses csikókat találtunk a bal sziv-

gyomor belhártyája alatt is. Vegyhatás tekintetében a vért és 

vizeletet néztük meg takmuspapirral és erős savireactiót kap-

tunk. Egyéb elváltozást, amely a halál bekövetkezését meg-

magyarázta volna, nem találtunk és ezért fel kellett venni, 

hogy tényleg az aspirin mérgező hatása következtében állott be. 

A felsorolt esetek rámutatnak arra, hogy az aspirin okozta 

mérgezésnek valami határozott, vagy jellegzetes boncolási képe 

nincs, azonban akár vannak, akár pedig nincsenek a mérge-

zéstől független kóros eltávozások, a vérzéses pettyek mindig 

megjelennek, legalább is a sziv burkán és sokszor a gyo-

morban is. Áttekinthetőség kedvéért a következő táblázatban 

foglaltam össze eseteimet: 

Az esetek 

szama : 

Vérzéses 

pettyek 
A vér 

A húgy-

hólyag 

Az elfo-
gyasztott 
aspirin 

Savi*) 

vegyhatás 

pleura folyé-
pericard. kony 

ventric. alvadé-
peric. kos 

ventric. 

pericard. 
endocard. 

ventric. 
duodenum 

endoc. 

*) Vegyhatás tekintetében csak azok a 
megvizsgálva, melyeket a táblázat feltüntet. 

75 g m . 

gy. tart. 
vizelet, 
bőralatti 

ktsz. vér és 
d. 

thoracicus 
hasüreg 
szivb. d. 

thorac. vér 

ver, 
szivburokj 

vizelet 

szervek és folyadékok lettek 

38* 
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A fenti táblázat szerint állandó jelenségnek tekinthető a 

sziv burkán, vagy a belhártya alatt megjelenő vérzés, ami már 

általános tünetként fogható fel, ellenben a gyomor nyálkahár-

tyájának vérzéses pettyei, amelyek egy esetben a nyombélre 

is ráterjedtek, helyi izgató és bizonyos mértékig maró hatásra 

vezethetők vissza. Az aspirin t. i. épugy, mint a többi salicyl-

készítmény már a bélben salicylsavra hasad és igy a mérge-

zés tünetei is sok hasonlatosságot mutatnak a sokkal ismertebb 

és régi világban gyakoribb salicylsav mérgezéshez. Ezzel meg-

egyezik abban is, hogy általános acidozist okoz. A megvizsgált 

szövetnedvek, vér, vizelet, stb. mind erősen savi vegyhatást 

adtak. A savi vegyhatás erőssége nem volt összehasonlítható 

azzal, amit néha elég korai boncolásoknál az izomzatban, 

agykamrák savójában, stb. kapunk. A salicylsav döntő sze-

repét igazolja különben a vegyi vizsgálat is, amely az egyik 

(III.) esetben még a hullarészekben is pozitív eredménnyel járt. 

Vizsgálataim eredményeként oda konkludálnék, hogy te-

kintettel az aspirinmérgezésnél fellépő acidosisra, alkaliáknak 

nemcsak peros, hanem minden lehető más uton a szervezetbe 

való bejuttatásával kell lehetőleg küzdenünk a mérgezés ellen. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem törvényszéki 

orvostani intézetéből. 

Igazgató: Jankovich László dr. egyetemi ny. r. tanár. 

A dentitio alakulása Szegeden és alkalmazása 
életkor-megállapitás céljából. 

írták : 

Aszalós János dr. és Farkas József dr. 

egyetemi gyakornok. orvostanhallgató. 

Néhai DEMETER GYÖRGY tanár ur által meghatározott irány-

ban és az 0 általa felállított keretek között végzett vizsgálatok 

eredményéről, az alábbiakban számolunk be: 

Célunk táblázataink összeállításával az volt, hogy a ma-

gyar egyéneken végzett vizsgálatok eredményeinek birtokában 

a külföldi adatokat mellőzni lehessen, illetve az itteni fogzási 

viszonyoknak megfelelően módosítva, és használhassuk azokat. 

Mi a DEMETER tanár ur által felállított terv szerint a szegedi 

elemi és középiskolák növendékeinek fogazatát vizsgáltuk meg. 

3594 fiu, 3760 leány, összesen 7714 tanuló fogazatát tekintettük 

meg. Adataink gyűjtésénél tehát a szegedi ifjúság minden ré-

tegét a valóságnak megfelelő arányban vettük vizsgálat alá és 

igy nem egyes társadalmi osztályok, hanem egyetemesen az 

egész Szeged lakosságának fogzási viszonyait tüntetik fel táb-

lázataink. 

Külön csoportosítottuk a fiuk és külön a leányok adatait-

Ennek jelentős voltára a megfelelő adatoknál hivatkozni fogunk. 

Az alsó és a felső fogsor fejlődése közötti külömbséget is 

feltüntettük, hogy adatainkat annál is pontosabban lehessen 

értékesíteni. Általában vizsgálataink során a gyakorlatban érté-

kesíthető megfigyelésekre törekedtünk, s táblázataink összeállí-

tásánál is hasonló szempont vezetett bennünket. Az igy rend-

szerezett adatainkat nem egyes városokban, vagy vidéken 

gyűjtött adatokkal, hanem nagy gyűjtőmunkákban lefektetett, 

általánosságban elfogadott adatokkal állítottuk párhuzamba, 

hogy az azok és a mi adataink között levő külömbség az 

itteni viszonyokat a valóságnak megfelelően tüntesse fel. 

Az általunk vizsgált gyermekek közül a legfiatalabbak 6 

évesek voltak, úgy hogy csak a fogváltás, meg az azután kö-

vetkező évek adatait közöljük a 24 éves korig terjedőleg. 
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Életkor megállapítása céljából a fogazat ebben az időben 

nyújtja a leghasználhatóbb adatokat, valamint ezen határok 

közzé esnek a törvényszéki orvostani szempontból fontos kor-

határok. 

A tejfogak kitörési idejére vonatkozólag tehát helybeli 

adataink nincsenek, de a tejfogak kihullási idejének viszo-

nyait már tartalmazzák táblázataink. BERGER gyűjtő munkája*) 

és ami adataink között, a tejfogak kiesésének idejére vonatko-

zólag, lényeges külömbséget találtunk. Az ő táblázataiból ugyanis 

az tűnik ki, hogy 10 éves korban a tejfogak mór mind kihullot-

tak. Ezzel szemben mi még 12 éves korban levő gyermekeknél 

is elég jelentékeny százalékban találtunk tejfogat a fogsorban. 

Fiuknál például a második tej-örlőfog a felső fogsorból 21°/o-ban, 

a tej-szemfogak meg 20%-ban még nem hullottak ki. Adataink 

szerint a leányok tejfogainak kihullási ideje közelebb esik a 

BERGER eredményéhez, mint a fiuké. Náluk ugyanis a 11-ik 

évben találtunk a tejfogakra vonatkozólag olyan viszonyokat, 

mint fiuknál 12 éves korban. Egy év külömbség azonban még 

leányoknál is van a BERGER adatai és a mi adataink között. 

Félreértés elkerülése végett már itt megjegyzem, hogy a fiuk 

és a leányok fogváltásának ideje közt nem találtunk egy évi 

külömbséget. Az összes adataink összevetése révén arra az 

eredményre jutottunk, hogy Szegeden a leányok fogváltása 

hat-hét hónappal hamarabb kezdődik, mint a fiuké és kb. 

ennyivel hamarabb fejeződik be. Ezen eredmény nem egyezik 

meg RŐSE 40.000 egyénen végzett vizsgálatából leszűrt ered-

ményeivel. 0 47-2 hónapra teszi a külömbséget a két nem 

fogzási ideje között. RŐSE azon állítását, hogy külömböző egyé-

neknél ugyanazon fogak fogváltása csak tág határok között 

állapítható meg, táblázataink igazolják. Ezekre vonatkozólag 

fiuk és leányok közti külömbséget nem mutatnak adataink. 

Átlag 37'2-től 5 évig tart egyes fogak áttörésének ideje. Kivételt 

az első állandó nagy őrlőfog képez, melynek áttörési ideje 

nem több 272 évnél. 

A fogváltás koróban a fog fejlődés alapján azonban 

nem volna kielégítő az ilyen tág határok között való korha-

tármególlapítós, mert pusztán a gyerek külseje utón Ítélve sem 

tévedhetünk 3 évnél nagyobbat. Ezért életkormególlapításnól 

sohasem egyes fogak viselkedése irányít bennünket, hanem 

*) Kenyeres Törvényszéki orvostan Ii-ik kötet. 
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mindig az összes fogakról leolvasható adatok összevetése révén 

alkotjuk meg véleményünket. Az egyes fogak által szolgáltatott 

adatokra csak akkor alapítunk, ha több nem áll a rendelkezé-

sünkre, pl. ha egy állkapocs-darab képezi vizsgálatunk tárgyát. 

Az állandó fogak közül elsőnek az I. nagy őrlőfog jelenik 

meg a fogsorban SZABÓ tanár 5—8-ik évre teszi ennek az 

áttörési idejét. A mi adatainkból arra lehet következtetni, hogy 

leányoknál ennek a fognak az áttörése az 5—6 évre, vagy 7-ik 

életév első felére esik. Fiuk fogai nagyobb %-ban a 6 és 7-ik 

évben törnek át, de a 8-ik évre is elég jelentékeny, mintegy 

5'7o esik. Ezen fogak szerepe korhatármegállapításnál fontos, 

mert a később említendő 6 éves korra jellemző fogkép alko-

tásában nagy szerepe van. A következő első állandó metsző-

fogaknál is találtunk eltéréseket, amennyiben a kitörési idejük 

nem a 6—9-ik évre esik, hanem leányoknál főtömegükben a 

6—7, fiuknál meg a 6V2—8-ik években jelenik meg. 9 éves 

korban az első metszőfogak már mind kifejlődtek. 

Az oldalsó metszőfogak áttörésénél a mi adataink a kö-

zépső metszőfogakéhoz hasonló eltérést mutatnak SZABÓ tanár 

adataihoz képest. Ő 7—10 évre teszi ennek a fognak az áttö-

rési idejét. Nálunk a leányoknál már 6-ik évben megtaláljuk 

10%-ban az alsó fogsorban, a 9-ik év végén pedig már ugy 

leányoknál, mint fiuknál majdnem befejezettnek tekinthetjük 

az oldalsó metszőfogak fog-váltását. 

Az eddig tárgyalt állandó fogak áttörése jellemző, hogy 

az alsó fogsorban levők pár hónappal hamarabb törnek elő, 

mint a felső fogsorban levők. 

A 6 és 8 éves kor fogzási képét a még bent levő tejfogak 

és a fent említett állandó fogak határozzák meg. Az általunk 

vizsgált 6 éves fiu gyermekeknél feltűnő nagy százalékban azt 

találtuk, hogy a meglevő 20 tejfog mellett a két alsó, esetleg 

mind a négy első nagy őrlőfog jelen van a fogsorban. 

á t t t t t t t t t t á 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

á t t t t t t t t t t 

á = állandó fog 6 é v e s f i u fogképe 
t = tej fog 

Ezt a képet 6 éves leány gyermekeknél, valamint egy fél-

évvel idősebb fiu gyermekeknél már komplikálja az, hogy az 

alsó, esetleg a felső középső tej metszők hiányoznak, vagy az 

állandó metszőfog már át is tört. 



á t 1 t t t á l * 1 t t t t á 
8 7 6 5 ! 4 3 2 1 1 1 12 3 4 5 6 7 8 

á t 1 t t t á | á | t t t t á 

*) = áttörőfélben levő állandó fog 6 éves leány fogképe 

A 7 éves korban ilyen egységes képet alkotni nem lehet. 

Mindenesetre útbaigazíthat az, hogy az eddig emiitett állandó 

foghoz még az oldalsó állandó metszőfogak kitörése is csatla-

kozik. Nálunk 7—8 éves kor körül a meglévő 3 állandó mel-

lett az első állandó kis őrlő fog viselkedését kell szemelőtt tar-

tanunk. Ha az nincsen meg, a gyermeket nyugodtan 8 éven 

alólinak tarthatjuk, ha azonban a megfelelő tej hiányzik, vagy az 

állandó már előtört, minden valószínűséggel 8 évesnél idősebb-

nek tekinthető a gyermek. 

Ezek a fogképek az elemi iskolákban osztályonként vég-

zett vizsgálataink alkalmával, hamarosan szembe tűntek. Néze-

tünk szerint nagyobb gyakorlattal nem rendelkező vizsgálónak 

korhatár megállapításnál elég jó irányitói lehetnek. Statisztikánk 

az igy felállított fogképek adataival mindenben megegyezik. 

A 8-ik év második felétől kezdve a fogkép alakításában 

mind nagyobb szerepe van az I-ső állandó kis őrlőfognak. A 

mi vizsgálataink szerint az ezután következő három év tartalma 

alatt kb. egyforma százalékban törnek át s igy ennek a fog-

nak kormeghatározás céljából való értékesítése a már emiitett 

8 év körüli koron felül, csak a Il-ik, állandó kis őrlő és az ál-

landó szemfogak kitörésével kapcsolatosan lehetséges. Az I-ső 

állandó kis őrlő áttörésének idejére vonatkozólag átlag 9—13-ik 

életéveket fogadják el. Mi 8 éves leányoknál már 10—15%-

ban megtaláltuk ezeket a fogakat, ez a százalék pedig a mi 

szempontunkból már figyelembeveendő. A Il-ik állandó kis 

őrlőfog áttörése a 9-ik évben veszi kezdetét. Vele kb. egy idő-

ben a szemfogak. A különbség a két fog áttörése közt az, 

hogy mig a szemfogak a metszőfogakhoz hasonló módon az 

alsó fogsorban jelennek meg előbb, addig mindkét kis őrlő fog-

nál a felső fogsorban levők törnek át hamarabb. Kis őrlőknél 

csak egy pár hétre tehetjük a különbséget a két fogsorban fej-

lődő fogak között, szemfogaknál két három hónapos időköz is 

lehet a két fogsorban levő fogak megjelenése között. Általában 

a szemfogak áttörését a nagyon elhúzódó időtartalom jellemzi, 

amely idő a mi táblázataink szerint kb. 5 évre tehető. Ez az 

5 év megfelel a SZAB0 tanár könyvében lefektetett 9—14-es 
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éveknek, csak a mi lányainknál fejeződik be 13 éves korban 

a szemfogak áttörésének ideje. 

Vizsgálataink során a két kis őrlő és a szemfogak kitöré-

sének idejében is igyekeztünk egyes évekre jellemző fogképe-

ket kiragadni, hogy ezáltal adataink alkalmazását megkönnyít-

sük. Olyan egységes képet, mint pl. 6 éves korban levő gyer-

mekeknél, nem találtunk, valószínűleg azért, hogy e fogaknak át-

törése hosszabb időtartalom alatt megy végbe, mint a metsző-

fogaké. 7 és fél éves fiuknál, meg 7 éves leányoknál meglehe-

tős nagy százalékban azt a képet találtuk, hogy a két metsző 

állandó és az I-ső nagy őrlőfog jelenléte mellett tej kis őrlő és 

tej szemfogak vannak a fogsorban. 

á t t t á á á á t t t á 
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

á t t t á á á á t t t á 

7 '/a éves fiu fogképe. 

A 8-ik év után ezt a képet az I-ső állandó kis őrlőfog 

kitörése teszi változatossá, azonban erre a képre nem lehet 

biztosan számítani, mert ilyen képet találhatunk a 8 évtől akár 

a 10-ik életévig is. A 11 éves korban már mind ritkábban ta-

láljuk bent a tej, szem és tej őrlőfogakat. 

á á á t á ál á á t á á | á 

8 7 6 5 4 3 2 11 1 2 3 4 5 6 7 8 

á t á t á á I á á t á t 1 á 

9 éves fiu fogképe. 

á á * á ál ál á * 
á á á * 

8 71 6 5 4 3 2 ll l l 2 3 41 5 6 7 8 

I á t á á á á I á á á t | t á 

11 éves fiu fogképe. 

12 éves leányoknál 50—60%-ban már csak állandó fog 

van a fogsorban, sőt még 11 éves korban is találtunk olyan 

eseteket, amelyekben tejfog egyáltalán nem volt a fogsorban 

és a Il-ik állandó nagy őrlőfog is áttörő-félben volt. Ezen fog-

nak áttörési ideje annyiban mutat eltérést a SZABÓ tanár ada-

taihoz képest, hogy nálunk ez a fog az egyedüli, amelynek át-

törési ideje leányoknál későbben fejeződik be, mint fiuknál. 

Ezek szerint a 9—14-ik év között rendkívül változatos 

képek fordulnak elő, ugy, hogy az összes fogak áttörésének 

idejét pontosan számításba kell vennünk életkor megállapí-



tásnál. Kevés gyakorlattal rendelkező vizsgáló ebben az időben 

könnyen tévedhet a fogképek vizsgálása alkalmával. Különösen 

a tej, szem- és állandó szemfogak téveszthetők össze egymással. 

A tej- és az állandó fogak egymástól való elkülönítésére az 

anatómiai képen kivül útbaigazíthat az, mig a tejfogak kékesen 

áttünők, addig az állandófogak elefántcsont szinüek, esetleg a 

10—14 éves korban sárgás árnyalatuk van. Tejfogak koronája 

a nyakba való átmenetel helyén, mivel a zománc megszűnik, 

előredomborodik, vaskosabb lesz. 13 év kor körül a gyakor-

latban fontos tej s az állandó szemfogak elkülönítésére jól 

használható az, hogy ha a szemfog csúcsa lekopott, vagy 

szuvas a fog, az tejfog. Az állandó szemfogak szűvasodása igen 

ritka. A kérdéses időben csak egy-két szuvas állandó szemfo-

gat találtunk, ezekre is valószínűleg a szomszéd fogról terjedt 

reá a szúvasodás 

A 14 éves kor után a fogzási kép mind kevesebb és 

kevesebb támpontot ad életkor megállapításhoz. Ha a böl-

csesség-fog megjelent, mi adataink szerint a leányokat 16, 

a fiukat 17 éven felülieknek tartjuk. Vizsgálataink közben 12, 

sőt 11 éves leánynál is találtunk kibúvó félben levő böl-

csesség fogat. A leány minden tekintetben jól fejlett volt s 

olyan benyomást tett reánk, hogy mi az anyakönyvi adatokkal 

történt tévedés rovására irjuk ezt a 11 éves leánynál előfor-

duló bölcsesség-fogat. A bölcsesség-fog hiánya egyáltalán nem 

értékesíthető, mint negatív adat, mert pl. az általunk vizsgált 

20—24 éves leányoknál is csak 50—60%-ban találtuk meg a 

bölcsesség-fogat. Ezen fog kitörésének ideje akár a 40-ik élet-

évig is elhuzódhatik, sőt megtörténik az is, hogy azután sem 

fejlődik ki, különösen rövid állkapcsu egyéneknél. 

Táblázataink a fentebb említetteken kivül még csak 

egy pár apró rendellenesnek tekinthető dolgot mutatnak. Ezek-

nek azonban a helyi viszonyokra vonatkozólag, valamint 

életkor megállapítása céljából semmi jelentőséget nem tulajdo-

nítanak. Táblázataink összeállításánál mindig a már betöltött 

kort vettük számításba. így pl. a 8 éves rovatban olyan gye-

rekek adatai szerepelnek, akik a 8-ik életévet betöltötték s a 

9-iket még nem érték el, még hacsak egy pár nap hiányzik 

is belőle. 

Az állandó fogazat kifejlődése után a fogakon fellépő 

állapotváltozások, illetve szövetteni átalakulások irányíthatnak 





A dentitio alakulása Szegeden 6—24 éves leányoknál. 
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A dentitio alakulása Szegeden 6—24 éves fiuknál. 
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Fiuknál 
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II. 
I. nagy őrlő 
II. 

III. 

* A Ilt-ik állandó nagy őrlőfog áttörési idejének felső határára vo-
natkozólag adatokat nem tartalmaznak táblázataink. 

Ezen táblázatban a 10 %-on alóli adatokat nem foglaltuk 

be, mert egyes állandó fogak a fentjelzett időnél jóval ha-

marabb is áttörhetnek, pl. állandó szemfogakat már két évvel 

a feltüntetett életkor előtt is találunk szórványosan a fogsorban. 

Hasonlóképpen a 90%-on felüli értékeket egyes fogak áttörési 

ideje felső határának megállapításánál gyakorlatilag 100%-osnak 

tekintettük és fenti táblázatunkat ennek figyelembevételével 

állítottuk össze. 

bennünket életkor megállapításnál. Ezeknek a mi szempon-

tunkból teljesen nem tisztázott átalakulásoknak nagy jelentő-

séget tulajdoníthatunk épp ugy, ahogy a mi általunk vizsgált 

adatok mellett a 6—24 éves korra a fogazat csontosodása és 

gyökcsatornájuk viselkedése adna pontosabb útbaigazítást egyes 

egyének korára vonatkozólag. Ez irányú vizsgálatoktól még 

értékes és megbízható adatokat várunk. 

Vizsgálataink eredményét összegezve az állandó fogak 

áttörési idejére vonatkozólag a szegedi ifjúságnál a következő 

határokat állapítottuk meg: 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem kórbonctani 

és kórszövettani intézetéből. 

A szöveti elváltozások biologiai felértékelése 
fertőző betegségekben. 

Irta : Balogh Ernő dr. 

egyetemi ny. r. tanár, az intézet igazgatója. 

Amikor „virulentiáról" szólunk, ezalatt megszokottan a 

baktériumoknak a macroorganismussal szemben ad hoc meg-

nyilatkozó ellenes életerejét értjük. Ha azonban az infectiót, — 

mint körülirni magam is megkíséreltem: „parányi és felsőbb-

rendű élőlények életműködéseinek antagonismusos egymásba-

forrása'" -ként értelmezzük, el nem vitatható, hogy ebben a két 

élőlény párharcában a felsőbbrendű macroorganismus „virulen-

tiájáról" éppen olyan joggal szólhatnánk. Igaz, hogy ezáltal bi-

zonyos egyenjogúságot juttatnánk kifejezésre a két organismus 

között. De ez talán egyfelől jobban megfelelne a biológiai gon-

dolkozásnak, amely az élőlények összeségén belül az egyede-

ket bár emberi, de felülemelkedni iparkodó, elfogulatlan néző-

pontból óhajtja szemlélni, másfelől ez nyíltan beismerné azt is, 

hogy az infectió kettős küzdelmében a sokszor harcképtelenné, 

avagy halálrasebzetté váló macroorganismus parányi ellenfelét 

minden további nélkül le nem becsülheti. Levetnők igy azt az 

álszemérmet is, ami ártatlannak minősiti a macroorganismust 

és reá vonatkoztatottan éppen csak a resistentia szelíd fogal-

mát szülte. Hiszen az aggressivitás talán mégsem irható min-

dig a bacteriumok rovására, amelyeknek sorsát nem ritkán pe-

csételik meg pl. az orvos szeme elé nem is kerülő „Ievissi-

mus" fertőzések. 

Azt mondhatnák egyesek, hogy a macroorganismus élet-

erejét éppen fertőzések kapcsán messzemenőleg vizsgálták és 

vizsgálják egyfelől a dispositio kérdésével foglalkozók, másfelől 

az immunbiologusok, amiért is szükségtelen és felesleges a 

macroorganismusra vonatkoztatottan a virulentia kérdését fel-

vetnünk. Kétségtelen, hogy ugy a dispositio, mint az immun-

biologia kutatóinak felette értékes megismeréseket köszönhe-

tünk. De ezek a megismerések a macroorganismusnak — az 
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infectióhoz mérten — vagy az előzetesen elfoglalt, avagy már 

többé-kevésbbé az infectióra következményesen befejeződött 

felkészültségéről tudnak csak bennünket tájékoztatni. 

A megeredt és tovafejlődő fertőzések folyamán bármikor 

ad hoc állapotra vonatkoztatottan (amit a virulentia fenti ér-

telmezése fejez ki) a macroorganismus viselkedéséről az ő 

sejtösszeségének a lehető legtöbboldalu és legkörültekintőbb 

vizsgálatai tudnak csak igazi felvilágosítást adni. 

Az erre irányuló vizsgálódások eredményei eddigelé job-

bára szétforgácsolódtak és általános orvosi közkincscsé nem 

váltak. Nem utolsó helyen talán azért, mert az aetiológiai irány 

lenyűgözte az általános orvosi gondolkodást, mellőzte, ha tel-

jesen meg nem vetette a medicina XIX. századbeli renaissan-

ceát szülte cellularis pathologiát, ami pedig hivatott lett volna 

arra, hogy a szétforgácsolódott egyes értékes eredményeket 

egységes alapon összeforrassza. A cellularis pathologia alap-

ján álló kórbonctannak pedig a hivatása a fertőző betegségek 

megismerésében nemcsak megmaradt, de fenn fog állani a jö-

vőben is. Mint „ábrázoló kórtan" ugyanis, — ahogyan magyar 

nyelven inkább nevezni szeretném,— a megbetegedett emberi 

szervezet viselkedésének mindenkoron egyik leghívebb regiszt-

rálója lészen. 

A cellularis pathologiát művelő morphologia már vele 

született alapvonásából, methodikai ütemmenetéből adódóan is, 

sohasem akart forradalmat, avagy ellenforradalmat jelenteni az 

orvostudományban, mint inkább az elmélyedő szemlélődésen 

felépülő consolidatióra való törekvést. Ezt óhajtaná célozni 

alábbi tárgyalásom is, amelynek alapeszméi nem annyira az 

irodalom szerte-széjjel szórtan fekvő — de kétségtelenül értékes 

adataiból, mint inkább annak a tiz évre visszamenő, közel 6000 

eset tanulságaiból szűrődtek le bennem, amelyeknek mint fer-

tőző betegségekben elhaltak kórboncolásainak részese lehettem. 

Látva azt a nehézséget, ami minden organismusnak úgy 

bonyolúlt szerkezetéből, mint szerfelett variabilis voltából ered, 

mint cellularis pathologus a sejtszöveti complexumokat vá-

lasztanom csak ki tárgyalásom alapjául s ezek közül is azokat, 

amelyeket a parenchymás szerveken belül, a legmegszokot-

tabban vizsgálunk boncolókésünk és mikroskopiumunk segít-

ségével. A szövetek életszínvonalát a morphologiai képben 

visszatükröződve akarván szemügyre venni, keresném előbb 
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azokat a mértékalapokat, amelyeket, mint, többé-kevésbbé 

állandókat a szövettani vizsgáló erre a célra felhasználhat. 

Normá-nak az átlagos nyugalmi állapotban levő élő szerve-

zetnek az ép szövettanból ismeretes szöveti képét választva, 

ennél a csökkentebben, illetve a fokozottabban megnyilatkozó 

szöveti életenergia sejtalaktani visszatükröződést iparkodnám 

megvázolni. Mint a szövetek életenergiája kialvásának szemle-

tárgyát választanám a holt szövetek (I.), mint a normálisnál 

lecsökkentebb életerő kifejezőjét: a „vita minor" avagy „fizikális 

élet" keretei közt vegetáló szövetek (II.) és mint a megszokott 

átlagossal szemben ha ugyan fiziologiás, de kétségtelenül 

hyperíunctiót jelentő állapotot venném — a sok közül — a 

külső táplálékkal történő energiafokozódás adta: emésztési 

állapot-nak a rövid vázlatos szövettani szemlélését. 

I. A szövetekben az életenergia kialvását jelző histomor-

phologiai jelenségek jól ismertek. Végső fázisukban a mag-

festés teljes kimaradásából s a protoplasma egynemű, lefoko-

zódott festődéséből olvashatjuk ki ezeket. Kétségtelen azonban, 

hogy amint erre Mc. Callum is figyelmeztet, ez a megállapítása 

a sejt halálának éppen olyan durva és drastikus módszer, 

mint az, hogy ha az egyén halálát a postmortalis rothadás 

jeleiből kivánjuk konstatálni. Bár úgy az emberi szervezetben, 

mint a szövetekben a halál beálltát, — a halál biologiai foko-

zatos átmenetet jelentő jellege folytán — teljes exactsággal 

mérhető időpontra meghatározni nem tudjuk, de szűkebbi 

időközre megszabni mégis képesek vagyunk. 

Ha az egyén halálának megszűnte után még transplan-

tatióra, avagy alkalmas körülmények között szöveti életre ké-

pes szervekből darabkákat kivágunk és ezeket steriles körül-

mények között tartjuk, akkor a fentebb említett extrem állapot 

bekövetkezte előtt jóval előbb megfigyelhetjük a protoplasma 

finomabb filamentaris elemeinek (mitochondriumoknak stb.) 

szétdarabolódását, a sejttest felduzzadását stb. Mindez ilyen-

kor a sejtenbelüli autolysis eredménye. Bizonyítható ez azzal 

is, hogyha az élő szervezetből egészen frissen vett szervdarab-

kákban a sejteket nativ készítményben, v. méginkább rögzítve 

vizsgáljuk. A sejtekből keletkezhető enzymáknak autolysáló (fer-

mentáló) hatását ilyen módon, mielőtt még az megindult volna, 

teljesen kiküszöböljük. (Rögzítő szereink elölik a sejtet, ami-

nek azonban igy az autolysis megindulása előtti alaki állapo-
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tát fixáltuk le. Ebben az állapotban pedig és csakis ebben 

mutatható ki — mint jól tudjuk: a finomabb filamentaris sej-

ten belüli structura sértetlen, ép képe.) 

A sejt életenergiája kialvásának a kórboncoló által tisz-

tán morphologiai alapon eddigelé megfogható első kétségtelen 

jele tehát az intracellularis finomabb structurának (mitochon-

driumoknak és plastosomáknak stb.) szétesése, feldarabolódása 

lészen. 

II. A „vita minor" avagy fizikális élet keretei között ve-

getáló szövetek életerejének morphologiai közös kifejezőjét ke-

resendő, a bennük mindenkoron és legáltalánosabban mutat-

kozó cellularis jelenségeket kell keresnünk. Mint közös alapúi 

mindenkor választhatót, a legelső generatiót választanám. Ha 

nyúlplasmában tenyésztett parenchymás szervek viselkedését igy 

figyeltem, egyre és következetesen feltűnt számomra, mint leg-

korábban és legbővebben növő sejtalakoknak : a nagy monon-

uclearis sejteknek erős felszaporodása, amelyeknek sokszor 

a nyolcadik nap felé jelentkező phagocvtáló képességéből, 

mint a további generatióban való viselkedéséből is megállapít-

ható, hogy morphologice az ASCHOFF-féle histiocytáknak vagy 

a MALLORY elnevezése szerinti endothelialis leukocytáknak fe-

lelnek meg. Keletkezésük lehet, hogy nem egyedül a fix-en-

dothelsejtek jelenlétéhez van kötve, hanem a legkisebb szerv-

darabkákban is visszamaradó fehérvérsejtelemekhez is. Ezt sej-

tetni engedi már az is, hogy ha centrifugálással ülepített és 

plasmamentessé tett csirke vérsejtoszlop felületére egy csepp 

tyúkembryo szövetnedvet cseppentünk, amelyben 24—36 órai 

keltetés után szintén kimutathatók. Ha már a haemopoeticus 

apparatusból levezethető sejtszármazékokat állítjuk igy elő-

térbe, — akkor mint a szöveti kulturák jellegzetes közös negatí-

vumát azt sem hallgathatjuk el, hogy az eddigi megállapítások 

szerint, a polynuclearis leukocyták szöveti tenyészetben legfel-

jebb csak persistálni képesek, de folytatólagosan képződni, 

egyre újra növekedni nem tudnak. 

A „vita minor" szöveti életenergiájának szembeszökő 

morphologiai kifejezőjét (a sejtek szöveti architectoniára törekvő 

proliferáló készségét le nem becsülve) mi szembeszökőbben s 

különösen az élő szervezet normális, megszokott háztartásával 

szemben abban látnók, hogy egyfelől megindul az „endotheli-
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alis leukocyták" (MALLORY) erős kirajzása, másfelől kimarad a 

polynuclearis leukocyták folytatólagos termelődése. 

III. Kétségtelenül szöveti hyperfunctioval jár. bár fizioló-

giás keretek között, — az emésztés állapota. Ha alaki sajátsá-

gaiban vizsgáljuk az emésztő gyomrot, — amire körboncoló-

nak különösen egyes hirtelen halálesetek boncolásakor nyílik 

alkalma, — feltűnik a gyomor nyálkahártyájának duzzadt és 

felette vérbő volta. Ez az aktiv hyperaemia lesz a fiziologiás 

hyperfunctiókat végző szervek egyik általános közös alakilag 

megérzékeltethető sajátsága. Ez azonban lényegében már dyna-

mikai folyamat, aminek mi kórboncnokok csupán vizsgálatunk 

megkezdhetésekor lezárult fázisát vizsgálhatjuk. De jól ismer-

jük a szervezet más, számos, fiziologiás hyperfunctiós műkö-

déséből is, mint amilyenek az izom, mirigy működések stb. 

Emésztés kapcsán a szervezet folyékony alapállományú szöve-

tének: a vérnek vizsgálata még más szembeszökőt is nyújt a 

mikroskopiummal vizsgáló számára. Ez az „emésztési leukocy-

tosis" neve alatt ismert jelenség, amit genetikailag elemezni 

ezúttal nem, csupán mint kétségen felül álló fiziologiás hyper-

functiós sejtalaki tüneménvt kívánunk leszögezni. Mint ilyent 

találjuk meg még egyéb ép élettani viszonyok közötti hyper-

functiók kapcsán is (testi megerőltetések stb.) 

A fiziologiás viszonyok közepette is mutatkozó szöveti 

élettevékenység felfokozódásának histomorphologiailag is meg-

érzékelhető jelei közül mint legszembeszökőbbeket: a dynami-

kai folyamatok intensitásbeli növekedését, közelebbről: az activ 

hyperaemiát valamint a polynuclearis leukocyták bőséges ki-

rajzását fogadhatjuk el ezek szerint. 

Lássuk most már a következőkben, hogy találunk-e ezen 

nagy általánosságban felállított mértékekre analog szöveti el-

változásokat fertőző betegségek eseteiben. 

ad I. Az a kép, amit a szöveti-életenergia kialvásának 

histomorphologiai megnyilatkozásában fentebb vázoltunk, külö-

nösen és legtisztábban : a foudroyans lefolyású fertőző beteg-

ségek eseteiben tárúl szemünk elé a parenchymás szervek 

szöveteiben. Leggyakrabban és legtisztábban fulmináns lefo-

lyású scarlatina eseteiben láthattam magam is ezt a képet és 

ugyancsak legtisztábban, de jóval kevesebb esetre vonatko-

zóan, műtétek, igy akár helyi érzéstelenítésben végzett opera-

tiók utáni, felette heveny lefolyású streptococcus sepsisek ese-
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teiben, és mint ilyenekben : úgyszólván mint kizárólagos bon-

colási leletet. A fentebb leirt autolysis folytán beálló analogo-

nokkal való sejtszövettani azonosságukat LANDSTEINER igazolta 

kézenfekvően, bebizonyítván, hogy itt is az intracellularis fila-

mentaris elemeknek desintegratiója és desolatiója az, amit mi 

a protoplasma ecetsavval oldható szemcsézettségében régi le-

írásokból is átvéve jól ismerünk. Kérdés most már, hogy fer-

tőző betegségekben ez a VIRCHOW-féle régi terminológiai sze-

rinti „parenchymatöse Entzündung" valóban a sejtek aktiv, att-

ractiv működéséből folyó jelenség-e, mint azt VIRCHOW régi ér-

telmezése után többen ma is interpretálják, — másfelől, hogy 

ha ez igazolást nem nyerne, — előállhat-e pl. baktériumok 

hatására s nem mindig és tisztán csak a postmortalis auto-

lysis-nek bakteriumhatástól függetlenül beálló következménye-e? 

Felvetett első kérdésünkre magának VIRCHOW-nak a „pa-

renchymatöse Entzündung"-ról irt alapvető értekezéséből vett 

idézettel felelhetünk: 

„Ich vindiziere vor allem der (parenchymatösen) Entzün-

dung den degenerativen Charakter und obgleich ich sie als 

eine Steigerung nutritiver Akte bezeichne, so erblicke ich in 

ihr doch kein Zeichen gesteigerter Kraft, sondern vielmehr den 

Ausdruck der Abnahme derselben, den Grund der Vermin-

derung und nicht selten vollständiger Vernichtung der Func-

tion des Teils." 

Kitűnik ebből tehát, hogy maga VIRCHOW is ebben a 

morphologiai elváltozásban mint jellegzeteset: a szöveti élet-

energia lefokozódását látta. Az az aggodalom pedig, ami a 

sejttest felduzzadását máskép, mint felfokozott sejttevékenység-

ből magyarázni nem engedi, eloszlatható: G. WELLS-nek azzal 

az egyszerű fiziko-chemialis értelmezésével, amely szerint a 

nagy, egységes fehérjemolekulák széteséséből származó jóval 

számosabb krystalloid molekula a sejten belül felfokozott os-

mosisos nyomási viszonyokat teremt. Ennek szükségszerű fejle-

ményeképen már most a diffusiónak, a sejt belseje felé való 

erősbbödése folytán, — a sejttest felduzzadása — minden postu-

lálandó activ sejttevékenység nélkül is — elképzelhető. 

A második kérdésre BITTROLFF vizsgálatainak eredményei-

vel felelhetünk. Ezek szerint, ha különböző conserváló eljárá-

soknak alávetett szervdarabkákban (tehát a intracellularis en-

zymák hatását teljesen kirekesztve) vizsgáljuk különböző bak-

39 
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terium mérgek (proteus, prodigiosus, pyocyaneus, staphylococ-

cus, coli) hatását, ezek a most szóbanforgó intracellulars struc-

turai elváltozásokat akárcsak az autolysis folyamata, maguk 

is előidézhetik. 

Fertőző betegségek kapcsán ezek szerint megfigyelhetünk a 

szövetekben olyan morphologiai elváltozásokat, amelyek nem-

csak biologiai analogonokból felvehetően, hanem önmagukban 

véve is, kétségen felül állóan regressiv folyamatok, a sejt halál-

vergődésének jelei s mint ilyenek kétségen felül állóan a szöve-

tek életenergiája kialvásának jelzőiként elfogadhatók. 

ad II. A „vita minor" keretei között megnyilvánuló szö-

veti élettevékenység alaki megnyilatkozásaihoz mérhető análo-

gonokul, különösen az általam is tüzetesebben vizsgált kanya-

rós és influenzás fertőzéseket említhetném. Mindkét fertőző be-

tegség kapcsán ugy a klinikum, mint a kórbonctan szempont-

jából legszembeszökőbben megtámadott tüdőszövet viselkedé-

sét emelném ki. Ugy egyik mint másik említett fertőző betegség 

kapcsán, mint erre különösen a tiszta (u. n. toxicus) szövőd-

ménymentes esetek initialis tüdőelváltozásai igen alkalmasak) 

szembeszökő az alveolusokban a falóképességű, nagy, egy-

magvú sejtek jelentkezése. Ezeket a középeurópai iskola álta-

lában desquamált alveolaris hámsejteknek minősíti, de joggal 

támaszt kételyt ezzel szemben MALLORY. MALLORY figyelmeztet 

arra, hogy ha az „endothelialis leukocyták"-at in experimento 

kirajzásra birjuk s a véráramba fecskendezett festenyanyaggal 

phagocytáló ténykedésükre birva őket, — már igy a circulatioban 

szinte „bélyeggel" ellátjuk, — constatálni fogjuk, hogy ezek a 

művi pigmentszemcsékkel megjelölt endothelialis leukocyták a 

circulatióból is az alveolusok ürterébe bejuthatnak. Figyelmez-

tethet ez bennünket arra, hogy a morbilli és influenzás tüdő-

lobok eseteiben is ezen sejtféleségeknek az alveolusokban való 

megjelenését nem egyszerű passiv folyamat : desquammatio, 

hanem activ és pedig nem éppen helyhez kötött proliferatiojuk 

is szolgáltathatja. Utóbbi körülmény mellett szól szerintem sok-

szor megfigyelt felette nagy számú jelentkezésük is úgyszólván 

teljesen ép alveolus fali structura mellett. 

Histomorphologiailag ezekben a kanyarós és influenzás 

eredetű initialis tüdőelváltozások általam is elég tekintélyes 

anyagon jellegzeteseknek megismert sejtféleségeiben azokra is-

merünk, amelyeket a vita minor keretei között lecsökkentnek 
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vehető szöveti élettevékenység alaki jelzőiként fentebb leszö-

geztünk. Es hogy ez a lefokozódás az előbb tárgyalt fertőzé-

sekre vonatkoztatottan az általunk károsított szervezet életere-

jének általánosságára nézve is fennáll, azt már más helyen, 

régebben kifejtetlem. Rámutattam volt magam is arra, hogy úgy 

az influenzás, mint a morbillis fertőzést elszenvedett szervezet 

szövődményes fertőzésekre mennyire hajlamosított. Felhívtam 

a figyelmet arra, hogy a postulálhatóan positiv Pirquet reactio 

mindakettő kapcsán negatívvá válik. Elhúzódó lefolyású esete-

ikben a szervezet dysergiásan reagál szöveti reactióiban. Hoz-

záfűzhetném még továbbá, hogy a károsodott hörgői nyálka-

hártya magasan differentiált csillós hengerhámbélését alacso-

nyabban differentiált, többrétegű laphám foglalhatja el. A le-

gyengült szervezetek, bár ritka, de jól ismert nómás fertőzésé-

nek úgy az influenza, mint különösen a morbilli megviselte 

szervezet is áldozatává válhat — és igy tovább. Mindezek úgy 

hisszük a szervezet életenergiája lecsökkent voltának mindkét 

említett fertőző betegség kapcsán kórbonctanilag is jól megfog-

ható, eléggé beszédes bizonyítékai Sőt, még a szöveti tenyé-

szetekből vett sejtalaki jelenségekkel az analógiát teljesebbé 

teendő — megjegyezzük, hogy a tiszta (toxicus) influenza, va-

lamint a kanyaró, kifejezett leukopéniával jár, tehát a poly-

nuclearis leukocyták kirajzása, szöveti képeikben is éppenúgy 

háttérbe szorul, akárcsak általában a szöveti kulturákban ve-

getáló szövetekben. 

Bizonyos fertőző betegségek kapcsán fentiek szerint olyan 

histomorphologiai elváltozások is adódnak, melyek úgy biolo-

giai analog ónjaikból felvehetően, mint humanpathologiai vi-

szonylatban megismert mivoltukban, bár kétségtelenül a nyu-

galmi állapottal szemben proliferativ illetőleg progressiv szö-

veti folyamatok, de úgy biologiai, mint különösen humanpat-

hologiai correlatiókból levezethetően szerintünk másként, mint 

a megszokott átlagosnál mégis csak lefokozottabb, csökkent 

szöveti élettevékenység jelzői nem értelmezhetők. 

ad. III. A fiziologiás keretek közötti néhány nagy vo-

násban vázolt szöveti hyperfunctiók (igy csak a mintapéldákul 

állított: activ hyperaemia és leukocytosis) olyanok, amiket a 

klinikus vagy még inkább a kísérleti pathologus úgyszólván 

minden egyes baktériumos fertőzés esetében és pedig azok 

bevezetőjeként — a hozzáférhető szövetekben megfigyelhet, 

39* 
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akár még fokozottabb intensitásban is. De ezek, a fertőző be-

tegségeknek csak egy bizonyos hányadában, avagy csak bi-

zonyos szöveti területeken fognak állandósulni, míg az esetek, 

illetőleg a szövetek többi részében csak múlóan és átmene-

tileg jelentkeznek. Utóbbi esetekben ugyanis helyet adnak, 

nem egyszer már igen hamar azoknak, amelyeket az I. és a 

II. csoportban fentebb vázoltunk. És ilyenkor mindannyiszor, 

mikor a pharmakologiából jól ismert számo^ példa mintájára, 

a szervezet functióinak csökkenését avagy bénulását megelő-

zőleg áll be ez a múló, prodromalis izgalmi állapot, — a sta-

bilizált fázisokat vizsgálható morphologus vizsgáló szeme elé 

következetesen és állandóan természetesen nem is kerülhet-

nek. Ha azonban tartósakká válnak s a szövetek felbillent 

egyensúlyi állapota sem önmagától, sem az esetleg alkalma-

zott medicamentatió hatásaira sem áll vissza helyére, egészen 

természetes, hogy a halál adta nyugalmi állapotban is szinte 

állandósúlni fognak. Lefotografálódhatik igy a morphologus 

számára, hacsak egy-egy, de végül is számos változatos hely-

zetképben a kórosan felfokozott dynamikai jellegű folyama-

toknak egész láncsora. 

Az activ hyperaemiának, mint COHNHE1M régi, klassikus 

kísérletéből is ismerjük, ha tovább fokozódik, — sejtes emig-

ratió és exsudatió lesz a fejleménye. Mindezek kapcsán a 

vérplasmában beálló vegyi elváltozásokat, ha morphologice 

megérzékelni nem is tudjuk, ezekre is némi bizonyítékul fog szol-

gálni, legalább is az esetek bizonyos részében, a kiizzadt ros-

tonya. Azt, hogy az ezekhez még társuló, nagyfokú leukocy-

tosis ugyancsak felfokozott és pedig a csontvelői-rendszer 

felfokozott működéséből adódik, morphologice is ugyancsak 

bizonyíthatjuk. VEIT, a br. KORÁNYI SÁNDOR professzor inaugu-

rálta leukaemiás benzol-kezelés elvéből kiindulva kísérleti ál-

latait, ha erős benzoladagolásra „aleukocytás"-sá tette, azokban 

még a legkifejezettebben pyogen hatású coccusokkal sem tu-

dott genyesedést előidézni, hanem csupán, mint ő jelzi : „alte-

rativ" elváltozásokat. Ezekből a kiiktatási kísérletekből merít-

hető haemotologiai vizsgálatokkal is már indirecte demonstrál-

ható a csontvelői rendszernek a polynuclearis leukocyták 

positiv chemotaxisos felszaporodásában szereplő hyperfunc-

tionális felelőssége. De még kézzelfekvőbb morphologiai bizo-

nyítékot szolgáltatnak erre pl. a Mc. CALLUM intézetéből LAURENCE 
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SELLING által közölt (benzollal fenti értelemben kezelt házi 

nyulakra vonatkozó) csontvelő-szöveti vizsgálatok. 

Az activ hyperaemia és ezzel járó emigratiós és exsuda-

tiós elváltozások, valamint a polynuclearis leukocyták positív 

chemotaxisából adódó tömeges kirajzása közismerten a fertőző 

betegségek kapcsán a szövetekben igen sokszor megfigyelhe-

tők. Mi ezekben a histomorphologiai jelenségekben a szövetek 

normálisnál jóval felfokozottabb életműködésének alaki bizonyí-

tékait véljük a fentiek szerint megadni. 
* * 

* 

Ugy látszik tehát, hogy a fertőzött szervezet összességét 

áttekinteni képes morphologiai, celluláris pathologia a szöve-

tek biologiai viselkedésének fokmérőjéül is jól felhasználható. 

Tekintet nélkül a szóhoz jutó fertőző baktériumokra, a fertőző 

megbetegedésekben egyszer a functionáló szövetek teljes ki-

fulladását, (I. csoport), máskor azoknak a megszokott átlagos-

nál primitívebb functiókra való szoritkozását (II. csoport), ismét 

máskor a normálisnál is jóval felfokozottabban: élettevékeny-

ségüknek hyperfunctiokban való kirobbanását (III. csoport) 

fogja a kórszövettani képben visszatükrözni. Nem csodálható, 

ha az elfogultan és egyoldalúan microparasitologiai felfogású 

orvoskutató minden megbízható fokmérőt nélkülöző vak pró-

bálkozásaiban a fertőző betegségek chemotherápiájában nem 

tudott és nem tud megbízható eredményeket elérni. Viszont 

úgy hisszük, hogy a fertőzött szervezet viselkedését minél több-

féle megvilágításban megismerő orvos a chemotherápia indica-

tióit is rationálisabban fogja megválaszthatni. Nem fogja a kó-

ros hypofunctiokat végző szövetek működését vegyiszerekkel 

még jobban csökkenteni, avagy a kóros hyperfunctiokat még 

jobban fokozó szerekkel gyógyító próbálkozásait végezni. Fok-

mérőül nem szabad megelégednie egyszerűen a lázmérővel, 

ami erre különben sem hivatott. A kórosan functionáló szer-

vezet összefüggő egészének viselkedését végső fokon felérté-

kelni a functionalis klinikai diagnostika hivatott. Ahhoz azon-

ban, hogy ez a hivatását be is válthassa, szerves kapcsolódást 

kell keresnie minden egyéb szóbajöhető tudományággal s talán 

nem utolsó sorban az „ábrázoló kórtan", a régi, klasszikus 

értelemben vett kórboncolástan eddig adta és mindtovábbra 

elkövetkezendő megállapításaival. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Szemészeti 

Klinikájáról (igazgató: Ditrói Gábor dr. egyet. ny. r. tanár) és 

Kórbonctani és Kórszövettani intézetéből. 

(Igazgató: Balogh Ernő dr. egyet. ny. r. tanár.) 

Adatok a szem központi vivőerének elzáródásához. 

írták 

Incze Antal dr. 

szemklinikai tanársegéd 

Lőrincz Ferenc dr. 

kórbonctani intézeti tanársegéd. 

A vena centrális retinae elzáródása által előidézett kór-

kép, amely a szemfenék nagyfokú pangásos vérbőségében s 

másodlagosan a retina kiterjedt vérzéses megbetegedésében 

nyilvánul klinikailag, első leirását LIEBRElCH-nak köszönhetjük, 

aki a vérzéses retinitisek nagy csoportjából pontos körülírással 

elválasztja azt, valószínűsítve, hogy annak oka a szem vér-

keringési apparatusának megbetegedése lehet. A kórkép teljes 

tisztázása s egyben az első' anatómiai igazolása azonban v. 

MICHEL nevéhez fűződik husz évvel LIEBREICH után (1877). v. 

MICHEL ezzel, az akkor páratlanul álló esetével kétségtelenül 

kimutatja, hogy a vérzéses retinitiseknek ezen alakja, mely a 

hirtelen megvakulás mellett a szemfenék erős pangásos vér-

bőségével s a retina kiterjedt vérzéses beszűrődésével az ideg-

hártyának hasonló megbetegedéseitől jól megkülönböztethető, 

a vena centralis retinae elzáródásában, ill. thrombosisában leli 

magyarázatát, v. MICHEL után a kutatás alaposabban megindul 

e kérdés körül s a klinikailag észlelt és anatómiailag ellenőr-

zött esetek száma egyre szaporodik, amit az magyaráz, hogy 

a bajt rövidesen követő s gyógyíthatatlan másodlagos glau-

koma miatt aránylag nagy anyagot sikerül nyerni az enucleált 

bulbusokból. így HARMS 1905-ben 9 saját feldolgozású esetet 

s az irodalomból 15-öt tud dolgozatában felemlíteni, míg COATS 

1913-ban már 36 általa feldolgozott esetről tud beszámolni. 

LEBER 1915-ben 63 anatómiailag feldolgozott esetről tud összesen. 

A fenti szerzők meglehetősen kimerítik a vena centralis 

retinae elzáródásának szövettani lehetőségeit. Ujabb hangot csak 

SCHEERER üt meg a kérdés tárgyalásában, aki 1923-ban először 

próbál az elzáródás geneziséhez közeledni s épen az ő vizs-

gálatai hivták fel figyelmünket a kérdés tanulmányozására s 

teszik azt egészen uj szempontokkal érdekessé. Mielőtt azon-
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ban az elzáródás okainak, ill. keletkezésének részletes tárgya-

lásába fognánk, álljon itt röviden az eset klinikuma. 

F. M., 64 éves mérnök, 1924 dec. 22-én jelentkezett Ditrói prof. ur magán-
rendelésén azzal a panasszal, hogy bal szemére nem lát, hogy mióta, 
maga sem tudja határozottan. Akkor állapota a következő volt: Visus 
a jobb szemen 5/7, a bal szemen 1/2 méterről számol ujjakat. Külső-
leg nyugodt bal szem. Szemfenéki kép : papilla duzzadt, elmosódott 
szélű, bővérű, értölcsér finoman bevont. Erősen duzzadt, vastag, ka-
nyargós lefutású vénák, szük arteriak mellett. Szemfenékszerte sok 
kisebb-nagyobb — különösen a fő venatörzsek lefutása mentén látható 
— retinalis vérzés. Üvegtest tiszta, tensio normális. Jobb szem ép. Vi-
zeletben sulphosalicylsavra bő csapadék. A fenti képből a „thrombo-
sis vaenae centralis retinae" klinikai diagnosisa kétségen kivül felállít-
ható volt. A beteg az általános állapotára való figyelmeztetéssel eibo-
csájtatott, azzal hogy időnként ellenőrzésre jelentkezzék. 1925. márc. 
23-án újra jelentkezett azzal, hogy pár nap óta vak szeme vörös és 
tűrhetetlenül fáj. Status praesens: belövelt kötőhártyák, a bulbarison 
igen finom chemosis. Kifejezett ciliaris injectió. Szaru felszíne szurkált, 
állománya diffuse mélyen borús, hátsó felszínén néhány nagy fehér 
praecipitatum. Szivárványhártya elszineződött, bevont, csarnok k. b. 
norm. mélységű, szemfenék nem látható. Tensio-(-3. Diagnosis : Glau-
koma sec. post thromb. vaenae centr. retinae. Ekkor a beteg felvéte-
tett a klinikára s miután a szem tensioja 120 Hg. mm.-nek bizonyult, 
amit mioticumokkal is csak 80 mm.-re lehetett csökkenteni s két csar-
nokcsapolás is eredménytelen maradt, ugy, hogy fájdalmassága nem 
csökkent s a gyógyulásra kilátás amúgy sem volt, a beteg kérésére, 
ápr. 1-én a szemet, melyen ekkor már fényérzet sem volt, enucleáltuk. 
(Prof. Ditrói.) A műtét zavartalanul folyt le s a típustól csak abban 
különbözött, hogy az opticusnak a szokásos, pontosan a sclerába való 
belépésénél történő átmetszése helyett azt — épen a szövettani feldol-
gozás céljából — magasabban csonkoltuk ugy, hogy a bulbussal kb. 
6 mm.-es opticus darabot távolítottunk el. A kötőhártyai seb gyógyu-
lását nem zavarta más körülmény, mint a műiét utáni reggelre kelet-
kező kb. diónyi subconjunctivalis haematoma, amit azonban nem tá-
volítottunk el s az egy hét alatt teljesen fel is szivódott. 

Klinikailag tehát az eset az első szemfenéki képtől, a 

bekövetkezett s gyulladásos jelenségektől kisért másodlegos 

glaukomával (LEBER), utóbbinál a csarnoknak nagyjából norm. 

mélységével (LEBER) s az enucleatiót. követő hatalmas vérzésig 

(LEBER), kimerítő és tipikus képét adja annak, amit a „throm-

bosis venae centralis retinae" klinikai megjelenéséről és lefo-

lyásáról tudunk. 

A továbbiakban, mivel vizsgálatunk elsősorban a vena-

elzáródás okára és keletkezésére vonatkozott, a szem központi 

ereinek kóros elváltozásairól lesz szó. 

Az eltávolított szemtekének látóideg felőli részét vizsgál-

tuk sorozatos metszetekben, ugy, hogy a látóideg csonkját, az 

átmeneti részt haránt metszetekben kapjuk. A látóidegnek 

mintegy 6 mm. hosszú darabja került igy sorozatos felmet-

szésre. A feldolgozás technikájára vonatkozólag csak annyit 
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jegyzünk meg, hogy az enuclealt bulbust 4 %-os formalin-

keményítés után celloidinba ágyaztuk be. Metszeteinket haema-

toxylin-eosinnal, Van-Gieson szerint, Weigert-féle rugalmas rost 

festéssel, továbbá vörös vértest festéssel festettük. Átvizsgáltunk 

mintegy 300—350 drb. metszetet. 

A haemetoxylin-eosinnal festett metszeteinkben a látóideg csonkjától kezdő-
dődőleg a szemteke felé a központi véredények, elsősorban a vena 
centralis retinae részéről fokozatosan erősbbödő eltéréseket találunk. 
A legelső metszetekbon ugy az artéria, mint a vena adventitiájának 
felszaporodása és a szokottnál durvább volta tűnik fel a vena belhár-
tyájának enyhe fokú megvastagodása és hyalinos elfajulása mellett. 
Ezt az elváltozást a verőér belhártyáján is megtaláljuk kb. ugyan-
olyan erős fokban. Megjegyzendő, hogy az erek adventitiájának fel-
szaporodása kifejezetten kötőszövetes eredetű és nem a neuroglia bur-
jánzásából áll. E mellett az erek normális ürterüek, illetőleg a vena 
kisfokban tágult, de szabályos, kerek lumennel bir, csupán a sorozat 
összerakásánál kitünőleg néhány oldallagos ág beszájadzásaként talá-
lunk abban fokozatosan erősbbödő, majd eltűnő kiöblösödéseket. 
(1. ábra.) A további metszetekben az artéria mint merev, kissé vasta-
gabb falu, mindenütt szabályos kerek lumennel biró cső fut, mig 
mellette a vena fokozatosan veszíti el alakját, ugy, hogy átmetszetben 
kezdetben bab alakú (2. ábra), majd mindinkább szükülve keskeny, 
háromszögű réssé változik. Nem lehet szó a gyüjtőér postmortalis 
összeséséről, mivel annak fala mondhatni a szüküléssel fokozatosan 
erősbbödő jellegű eltéréseket mutat. Az andventitia felszaporodott kö-
tőszövete részéről oedema jelenségeit sem lehet felvenni, ami az ér 
összenyomását okozná. A szükület létrejöttének ilyen mechenikai 
momentumokkal való magyarázata az említett oedema, vagy a merev 
artéria centralis retinae részéről feltételezhető nyomás nem állhat 
meg, mivel az a vena-fal önálló s alább részletesen vázolt sejtes 
infiltratióján felépülő proliferativ-produktiv jelenségek természetes kö-
vetkezménye. Nevezetesen kezdetben a intima erősen felszaporodott, 
teljesen hyalinosan elfajult vastag gyűrűként veszi körül a lument. 
Majd ugy a média, mint az advaentitia fokozatos sejtdussága miatt 
az érfal vastagsága metszetről-metszetre fokozatosan feltűnőbbé válik. 
A sejtdusságot a média felszaporodott kötőszöveti sejtjei mellett az 
adventitiában látható nagv számú polinuclearis leucocita, néhány 
plasma- és eosinophil sejt fokozzák. Mintegy 3 %i.-nyire a látóidegfő 
megett a gyüjtőr intimájának hyalinos elfajulása helyett annak igen 
erős, sejtdus burjánzása tűnik fel, mely néhány metszetben oly erős 
fokú, hogy felületes vizsgálatnál azt a benyomást kelti, mintha az 
ürteret ezen intima buijánzás teljesen elzárná. (3. ábra). Azonban vö-
rösvértest festéssel festett ugyanezen metszeteinkből kiderül, hogy a 
lumen teljes elzáródásáról sehol sincs szó, amennyiben keskeny, duz-
zadt endothellel bélelt ürteret mindenütt fel lehet fedezni, melyben ép 
festődést mutató vörösvértestek vannak. Itt kell leszögeznünk azt a 
tényt, hogy metszeteinkben vérpigmentet a vana-fal kritikus, most leirt 
területeiben nem találtunk. Nem találtunk egyebütt sem. Tovább a 
látóidegfő felé következő metszeteinkben a gyüjtőér belvilága ismét 
fokozatosan, de viszonylag hirtelen tágul, az intima sarjadzást újból 
annak hyalinos elfajulása váltja fel, mely egyes metszetekben nem 
körkörös, hanem csupán az érkerület egyes részeire vonatkozik, mig 
a viszonylag ép területeken mintegy passive kitágíttatik a lumen és 
igy szabálytalan, megnyúlt, ovális alakot mutat. Mindinkább a látó-
idegfő felé haladva igen sok tágult kollateralis capillaris megjelenése 
élénkíti csupán a szöveti képet, a vana centralis retinae már a leg-
kezdetén talált eltéréseknél egyebet nem mutat, 
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A Weigert-féle rugalmas rost festéssel a látóideg csonkjától a látóidegfő felé 
— tehát a legerősebb szűkület helye felé — haladva a vena falában 
a rugalmas rostok fokozatos tönkremenését lehet megfigyelni. Kezdet-
ben a belső rugalmas lemez mint erősen hullámos, a szokottnál vas-
tagabb réteg látható — ezekben a metszetekben emellett igen szépen 
feltűnik a vastag rugalmas lemezen belül a fent leirt széles, hyalino-
san elfajult intimaréteg — (4. ábra), mig a fent részletesen vázolt leg-
szűkebb területekben a rugalmas rostoknak csupán erősen hullámos, 
szabálytalan, szétszakadozott, egyenetlen vastagságú foszlányait lehet 
felismerni. (5. ábra.) A verőér részéről ilyen festéssel talán még job-
ban feltűnik a fent említett intimavastagodás, emellett a rugalmas ros-
tok kisfokú tönkremenése itt is megfigyelhető, amennyiben elszakado-
zott szálak különösen a belső rugalmas lemezben itt is fellelhetők. 

Az elzáródás okára nézve a szöveti vizsgálat kétségtele-

nül felvilágosítást ad. Az ér elzáródások — nevezetesen a 

gyüjtőér elzáródások okai közül nem volt nehéz a mechanikai 

körülményeket esetünkben kizárni. Kizárhatjuk a vena elzáró-

dásoknál ugyan ritkán előforduló endothel + kötőszövetből álló 

úgynevezett polypust is, mely elzáródásoknak ilyen értelmű 

eredete adott végső esetekben is tisztázható. A periphlebitises 

folyamatok, hol az adventitia erős sejtes beszűremkedése, majd 

felszaporodása következtében ép intima mellett a lumen teljes 

elzáródása léphet fel, esetünkben az alábbi következtetések 

alapján ugyancsak kizárhatók. Intima sérülése után fellépő el-

záródások önként értetődően a thrombophlebitis simplex kór-

szövettani kategóriájába tartoznak. Az eset megítélésénél a ne-

hézségek épen itt kezdődnek. Nevezeten a kórszövettani kép 

alapján kétségtelenül a vena centralis retinae részéről fenn-

álló, a lument csaknem teljesen elzáró idősült gyulladásos 

folyamat áll fenn, mely folyamatban a venafal összes réte-

gei részt vesznek. A szövettani kép a phlebitis chronica pro-

ductiva — (phlebitis obliterans) fogalmának mindenben meg-

felel. Ezen fogalom alá tartozik a phlebitis adhaesiva, vagy 

organisatoria, ahol az előmenet thrombosis szerepe sosem ta-

gadható, továbbá a phlebitis chronica hyperplastica, vagy phle-

bosclerosis, mely utóbbinál a folyamat utolsó fázisa szintén 

lehet thrombosis és végső szervülés, azonban nem szükség-

képpen. Esetünket a phlebitis chronica productiva ezen utolsó 

alakjaként fogjuk fel, előrement thrombosis nélkül. 

A megítélés nehézségeit reprezentálják azon körülmények, 

melyek a phlebitis organisatoria és a phlebosclerosis — külön-

ben szövetileg a kifejlődés stádiumaiban eléggé élesen elhatá-

rolható folyamatait végül is a lumen akár teljes elzáródásához 

ugyanazon szöveti proliferativ jelenségek alapján viszik. A szer-

zők mondhatni kivétel nélkül megegyeznek abban, hogy van-



nak esetek, ahol a kétféle eredet a végső phásisban el sem 

különíthető egymástól. Sőt egyes szerzők — mivel ezek az ese-

tek érthetően gyakoriak, egyszerűség okáért a chronicus pro-

duktív phlebitiseknek végső kifejlődésénél a thrombust és an-

nak a teljes obliteratiót előidéző organisalódását veszik fel min-

den esetben, azaz a plebitis chronica productivat a thrombo-

phlebitissel aeqvalis fogalommá teszik. Esetünkben, hogy mégis 

állást foglalunk a phlebosclerosis sine thrombosi mellett, ezt ugy 

hisszük nyugodtan tehetjük azon körülményeknél fogva, melyek 

szerint egyfelől a phlebosclerosis typusos képét ugy a legszűkebb 

szakasz alatti, mint az a fölötti gyüjtőér részen megfigyelhettük, 

másfelől tökéletes elzáródást seholsem kaptunk a recanalisatio 

lehetőségét a sorozat átvizsgálásánál kizárhattuk és végül amit 

ugyan ha döntőérvként nem is, de a fentiek mellett nyugodtan 

értékesíthetünk — vérpigmentet a leírt sarjadzásos szövetben 

sehol sem kaptunk, ami pedig organisalt thrombusoknál nem 

igen szokott hiányzani. 

A fenti szövettani kép tehát a vena cent. ret. elzáródá-

sának olyan alakját mutatja, amikor az tulajdonképeni thrombo-

sis nélkül következett be. Hasonló esetek az irodalomban nem 

ismeretlenek. HARMS az elzáródás formáit a következő csopor-

tokra osztja: 

1) Az addig átjárható lumennek egy többé-kevésbbé szer-

vült fibrinképlet lerakódása által történő elzáródása (thrombosis). 

2) Elsődleges érfalmegbetegedés által okozott elzáródás 

(endó- és mesophlebitis). 

3) Localis érfalmegbetegedés következtében keletkezett 

thrombus által történő elzáródás. 

Mivel esetünkben a thrombosist kizártuk, azt HARMS-nak 

2) csoportjába oszthatjuk be, amely csoportba ő az irodalomból 

két esetet, saját esetei közül egyetlen esetet soroz, melynek 

azonban szépséghibája, hogy glaukomás állapotban kerülve 

orvoshoz, szemtükörrel a vena centr. retinae elzáródása diag-

nostizálva nem volt. A szövettani kép azonban, melyet az aláb-

biakban vázolunk röviden, valószínűvé teszi, hogy az elzáró-

dás oka elsődleges érmegbetegedés volt. 

„A lamina cribr. mögött 1 "75 "'/m-rel egy kisfokú kereksejtes beszürődés kez-
dődik a fal megvastagodásával, amely a lumen fokozatos szűkülésé-
vel az optikusnak a scleraba való belépéséig folytatódik, ahol a lumen 
egy kis darabon egészen el van záródva. A sclera kezdeténél a sejtes 
beszürődés és venafal megvastagodáshoz az intima megvastagodása 
társul, amely annyira fokozódik, hogy a vena lumene egy minimalis, 
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alig egy-két fehér vagy vörös vérsejtet tartalmazó, kb. centrálisán fekvő 
réssé szűkül. A kis maradék-lumen körül koncentrikus elrendeződés-
ben nagymagvú, szabálytalan alakú sejtek feküsznek, mig a közöttük 
és a vastag fal közötti teret egy nagyjából koncentrikusan rostozott, 
majdnem homogénnak festődő massa, a szintén megvastagodott intima-
szövet tölti ki". 

A HARMS által ugyanezen csoportba sorozott két esetet 

(WE1NBAUM és PURTSCHER), bár a venafal megbetegedése ki-

mutatható azoknál, az összehasonlításra kevésbbé tarthatjuk 

alkalmasnak, mivel azokban az érfalának a mienkhez hasonló 

megbetegedésén kívül valóságos thrombusképződés is történt. 

Ugy, hogy HARMS az első, aki szövettani kép alapján mondja 

ki azt, amit előtte többen is gyanítottak már (REIMAR, V. MICHEL 

és HERTEL), hogy a vena centr. ret. elzáródása elsődleges intima-

burjánzással — thrombosis nélkül — is bekövetkezik. 

Igen érdekes COATS statisztikája, amely legnagyobb a szer-

zők saját feldolgozásu eseteit tartalmazók között. 0 36 saját 

feldolgozásu esetről számol be s a talált szövettani elváltozá-

sokat a következő csoportokba osztja. 

1. Az érlumen szük s egy egynemű, szerkezetnélküli masz-

szával van kitöltve. 

2. A vena határai eltűntek, annak helyzete csak egy laza 

sejtszövettől jeleztetik. 

3. Kifejezett gyulladásos tünetek találhatók ugy az elzáró-

dás helyén, mint a vena további lefutásában. 

4. A venafal határai jól megtartottak s a lumen sejtekkel 

és „hálózatos alapállománnyal" van kitöltve. 

5. Maga a vena fala van megvastagodva. 

Esetei egy kivételével az első négy csoportba tartoznak s 

egyetlen esetét sorozza az utolsó csoportba. Ez esetben a vena 

lumene minden irányból szövettől szűkült, mely kifejezetten hul-

lámos lemezekből s a rostok közt hosszúkás halvány magvak-

ból állott. A véredény határai jól kivehetők voltak, a lumen 

kapillaris méretekig szükült, kissé a lamina cribrosa mögött. Az 

endothel burjánzással kapcsolatban COATS távolról sincs azon 

a véleményen mint VERHOEFF, aki az érelzáródások legnagyobb 

részét endothelialis, vagy subendothelialis burjánzástól okozott-

nak tartja. COATS szerint ezeknek többsége többé-kevésbbé 

előrement szervülő thrombust jelent s csak azok foghatók fel 

primaernek, „amelyeknél a lument kitöltő sejtek a normális 

endothel sejtjeihez hasonlók, concentrikus elrendeződésüek s 

a lument kitöltő sejthalmaz alapállományát nem alkotja fibrin-
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hálózat", továbbá nem mutatható ki eosinnal jól festődő throm-

bus maradvány. COATS szerint ezek az esetek nagyon ritkák, 

az ő statisztikájában egy-két ilyen esetről tesz említést. 

A fenti szerzők mind a vena centr. ret. elzáródásának 

szöveti szerkezetét kutatják. A pathogenesis kérdését ezek a 

vizsgálatok felderíteni nem tudták annál kevésbbé, mert a szö-

vettani feldolgozás s az érelzáródás létrejövetele között rende-

sen hosszabb idő (legtöbbször több hónap) telik el, amikor is 

az elzáródás okául talált szöveti elváltozások nem fedik két-

ségtelenül az eredeti képet. Épen ezen körülmények magya-

rázzák COATSNAK fenti skepsisét is s ezek indították SCHEERERT 

teljesen uj irányú vizsgálatainak megindítására, amelyek ered-

ményeképen — ha nem is sikerült a kérdést teljes megnyug-

vásra megoldania — de mindenesetre olyan uj szempontokat tárt 

fel egyrészt, másrészt rég ismert, de kellő figyelemre nem mél-

tatott szempontokat olyan uj támpontokhoz juttatott, amelyeket 

az utána jövő vizsgálóknak figyelmen kivül hagyni nem lehet. 

SCHEERER 62 különböző okból megvakult bulbust dolgozott fel 

s figyelmét a szem központi ereinek a lamina cribrosa tájékán 

tanúsított magatartására fordította, miután a venaelzáródások-

nak ez a leggyakoribb helye. Egészen normális viszonyoktól a 

vena teljes elzáródását mutató képig hosszú sorozatban szá-

mol be eredményeiről és pedig elsősorban az élettani viszo-

nyokról. Utóbbiak szempontjából röviden a következő eredmé-

nyekre jut. 

1. A lamina cribr. tájékán a központi erek, artéria és 

vena, fal — fal mellett feküsznek anélkül, hogy közöttük kö-

tőszövet volna. 

2. Közös kötőszövetnyalábbal szorosan körül vannak véve 

s egymás felé néző oldaluk kissé lelapult. 

3. Az artéria falának vastagsága nem haladja meg a 

20-26 mikront, a vená-é a 10 — 13 mikront. 

4. A vena lumene általában mindenütt tágabb mint az 

artériáé. 

E viszonyok általában a lamina cribr. tájékára szorítkoz-

nak, mert hátrább az erek önállóbban feküsznek egymás mel-

lett s többnyire kerek lumenüek. További anyagát ugy válasz-

totta meg, hogy a normálistól fokozatosan a kórosba haladó 

metszetsorczatokkal a vena teljes elzáródását mutató esetéig 

valóságos fokozatos átmenetét tárja elénk az elváltozásoknak, 

melyeknek eredménye a következő: „A lamina cribr. tájékán 



a központi ereken sclerotikus és sorvadási folyamatok mehet-

nek végbe, melyeknek eredményeképen az artéria egy széles, 

merev csővé válik, kötőszövetes részei megvastagodnak s a 

vena a hozzátartozó tér fokozatos összeszűkülése által mind-

jobban összenyomatik, mig végül is ez a körülmény a vena 

falainak akár nem is túlságosan nagyfokú megvastagodása és 

intimaburjánzása következtében a teljes elzáródáshoz vezethet". 

Vizsgálatainkat magunk is kiterjesztettük olyan értelemben, 

hogy vájjon van-e valamilyen befolyása egyfelől a kornak, 

másfelől bizonyos megbetegedéseknek (arteriosclerosis, lues, 

stb.) a látóideg központi véredényeinek szűküléseire, faluknak 

megvastagodására. Ebből a célból szövettanilag feldolgoztunk 

26 különböző korú és különböző betegségekben elhalt egyénből 

vett opticus-párt. A központi véredényeknek az opticusba való 

betérésétől számítva különböző magasságokból vett tájékoztató 

metszeteink átvizsgálásánál általában a Scherer eredményeit 

megerősíthetjük. Ugyanis annyit általában megfigyelhettünk, 

hogy a kor előrehaladtával az ereket körülvevő kötőszöveti 

gyürü vastagságában felszaporodik s maga a kötőszövet is 

durvábbá lesz. Eseteink közül különös figyelmet érdemelnek a 

következők: 

52. sz. 76 éves férfi. Halálok : hernia umbilicalis incarcerata. A centralis erek 
körül erősebben fejlett kötőszöveti gyürü, vastag, merev arteria-fal. 

66. sz. 63 éves férfi. Halálok: apoplexia cerebri. Ugyanazon szövettani el-
változás. 

76. sz. 32 éves nő. Halálok: vitium cordis (endocarditis luetica). Erősebben 
fejlett gyüjtőér-belhártya. 

101. sz. 63 éves férfi. Halálok: myodegeneratio cordis. Erősen fejlett kötőszö-
veti gyürü. 

109. sz. 84 éves nő. Halálok: apoplexia cerebri. Lemezes, hyalinosan elfajult 
endarterium, vastag média, erősen felszaporodott adventitia. Vena-fala 
is kissé megvastagodott. 

112. sz. 76 éves nő Halálok: cyrrhosis cardiaca. Erősebben hullámos rugal-
mas lemezek vena-fal is vastagabb, igen erősen fejlett kötőszöveti gyürü 
közti kötőszöveti réteg. 

SCHEERER dolgozata két évvel ezelőtt jelent meg s való-

ban uj szempontokat nyújtott, amennyiben az ő felfogása sze-

rint elsősorban idősült érfalmegbetegedés játssza a főszerepet 

a venaelzáródás létrejövetelében s ezáltal mintegy a lamina 

cribrosa tájéka az erek ottani viszonya miatt egy anatomiailag 

diszponált helyévé válhatik a venaelzáródások létrejövetelének. 

Azóta tudtunkkal az ő szempontja szerint központi vivőér 

elzáródásának esetét senki sem dolgozta fel. 

A kellő összehasonlítás végett — SCHEERERHEZ hasonlóan 



— méréseket végeztünk sorozatos metszeteinken, melyekről a 

következő táblázat számol be. 
A méréseket Zeiss mikrométerével végeztük 3 okulár, A. objectívvel, mikor 

is a scala egy rése 15 mikronnak felel meg. Az eredmények 5 cso-
portba vannak osztva, melyek közül az első jelenti bulbustól legtávo-
labbi értékeket. Az V. csoport értékei a lamina cribrosa közvetlen kö-
zelből valók, míg a középső értékek a venaelzáródás közvetlen kör-
nyékét illetik. Meg kell még jegyeznünk, hogy az egyes csoportok érté-
kei mind több, nagyjából hasonló magasságból való metszeteken ejtett 
mérés eredményeknek mértani középarányosai.*) 

Lumen Intima és media Adventitia 
Erek 

Arteria Vena 
közti ksz. 

Arteria Vena Arteria Vena Arteria Vena 
közti ksz. 

I. csop. 150'1 166-2 33'4 212 237 26-1 40*0 
II. „ 1387 850 27*5 25-0 41*1 42-5 32'5 

III. „ 120-0 253 33-7 42-2 47-8 356 27'1 
IV. „ 12E8 60'0 37"5 31*9 43*0 31*9 18-7 
V. „ 135-0 131*3 30-0 24-4 26'2 24*4 75 

Ha a fenti táblázat értékeit figyelembe vesszük, a követ-

kező megfigyeléseket tehetjük: 

1. A lumen értékek közül a vénáé kezdetben valamivel na-

gyobb — ahogy normálisán is lenni szokott — míg aztán hirtelen 

kisebbedni kezd, hogy a legnagyobb szűkületnél a normális-

nak 1/7-re illetőleg a legkisebb talált értéknek (15 mikron) meg-

felelőleg 1/1 l-re csökkenjen; míg az artéria lumene csak foko-

zatos szűkülést mutat a lamina cribrosa felé, ahol a vénáé újra 

megközelítőleg szintén normális lesz, bár nem éri el a kezdeti 

értéket. Ezt azonban a lamina cribrosa közelsége okozhatja, 

mert itt az artéria is szűkebb. Kórosnak itt a vena három kö-

zépső értékét vehetjük. 

2. Az intima és média értékei közül az arteráé megle-

pően állandónak mutatkozik, a legnagyobb értéket a vena el-

záródás közelében, attól valamivel lejebb (a bulbus felé) ta-

láljuk. A vena értékei közül magasan kiemelkedik a legszű-

kebb lumen magasságában levő, mely kétszerese az első ér-

téknek s majdnem ugyanannyival nagyobb az utolsónál is. A 

talált értékeket azonban mind kórosaknak kell vennünk, mert 

hiszen jóval meghaladják a Scheerer norm. értékeit (artériánál 

9'4—13, vénát nem mérte) s Hertel értékeinél is magasabbak 

aki a 60 éves norm. artériánál 20'4, a vénánál 15'2 mikron 

körülinek találta azokat. Ezen adatokhoz képest — a vénának 

a legnagyobb szükületnél levő s endothel burjánzástól okozott 

*) Az értékek mikronokban értendők. 
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nagy értékétől eltekintve — különösen az artériánál talált mére-

teink kórosak, bár meglehetősen egyenletesek az egész lefutás 

mentén. 

3. Igen érdekesek az erek adventitiájánál talált adataink, 

melyeknél feltűnő azoknak mindkét érben való hirtelen fel-

ugrása a vena lumenének legnagyobb szűkülete körül (a kö-

zépső három csoport), melyek az artériánál majdnem kétsze-

resét teszik ki a többieknek. Ez értékek közül csak az első 

és ötödik közelíti meg HERTEL-nek a norm.-nél talált adatait 

(artériánál 16*4, vénánál 1F2), bár azokat is jóval felülmúl-

ják. SCHREERER értékeivel szemben (art.-nál 6*5— 13-ig) még 

nagyobb az eltérés. Ennek az a magyarázata, hogy ő az ép 

eseteknél az erek adventitiájától el tudta választani a közös 

kötőszöveti burkot, miután közöttük egy keskeny nyirokrés 

húzódik. A kóros eseteknél azonban maga is bevallja, hogy a 

mérések ilyen módja meglehetősen „önkényes", mert ilyenkor 

a nyirokrés eltűnvén, nem igen lehet meghatározni az érfal ad-

ventitiája s a közös kötőszövethüvely között a határt. A vena-

falat viszont ő nem részletezi, mert szerinte ez — épen az 

egyes rétegekben végbemenő kóros folyamatok miatt — alig 

vihető keresztül. Esetünkben a két főér közös kötőszövetes 

nyalábja a metszeteken jól megfigyelhető, de annak az egyes 

erek adventitiájától való elválasztása valóban nem volt keresz-

tül vihető, amennyiben a közöttük levő nyirokrés eltűnt. Akár 

a közös kötőszövetes nyaláb, s ennek a részvétele kétségtelen 

— akár valóban az érfalak adventitiája adja e magas értéke-

ket: kétségtelen, hogy a vena lumenét szűkítő komponensek 

között előkelő szerep jut az érfalak kötőszövetes elemeinek. 

Feltűnő továbbá az, hogy ezek közül az artériához tartozók 

szintén épen a legjobban szűkült vena lumen tájékán adják 

a legnagyobb értékeket. 

4. A két főér egymásfelé néző fala között lévő kötőszö-

vetnyaláb vastagságát mutatja a következő rovat, amelyben 

ilyenformán természetesen szintén benne foglaltatik az egyes 

erek adventitiája. Ez értékek a bulbus felé folytonosan csök-

kenő tendenciát mutatnak s ha elfogadjuk Scheerertől, hogy 

normálisán az erek között kötőszövetes válaszfal a lamina 

cribrosanál nem szokott lenni, ugy esetünkkel e megfigyelést 

támogatni tudjuk. Az első csoport nagy értéke még a két ér 

adventitia értékéből összetevődhetett, a fokozatos csökkenése 



azonban ez értékeknek — ellentétben az erek adventitiájánál 

talált értékek növekedésével — amellet szól, hogy valóban a 

közös kötőszövetes hüvelynek egy nyúlványa szokta a két eret 

elválasztani, amely azonban a lamina cribrosa felé fokozato-

san csökken, végül a laminanál eltűnik. 

Végül az alábbi táblázatban egymás mellé állítva feltün-

tetjük azon méreteket, melyek az artéria, illetőleg vénára vo-

natkozó értékekből tevődnek össze (lumen és érfal).*) 

I. csoport. Artéria 207'2 Vena 213'5 

II. „ „ 2073 „ 152*5 

III. „ „ 203'5 „ 103*1 

IV. „ „ 202*3 „ 123*8 

V. „ „ 191*2 „ 180*1 

Ez értékekből az tűnik ki, hogy a vena a legnagyobb 

megszükülés magasságában, egészében sokkal kisebb teret 

foglal el, mint a legnagyobb lumenszükület alatt és felett, mig 

az artéria egész lefutásában körülbelül azonos kiterjedésű. 

A fenti mérések, valamint a szövettani vizsgálatok alapján 

tehát kimondhatjuk a következőket: 

1. Esetünkben a vena centralis retiane elzáródásának 

klinikai képét nem thrombosis, hanem az érfal megbetegedése 

okozta, melynek következtében a vena lumene eredeti nagy-

ságának kb. 1/1 l-re szükült össze. 

2. Az a tény, hogy az artéria centr. ret. falának belső 

rétegei nagyfokban, kórosan megvastagodtak, a rugalmas rostok 

tönkremenetele, továbbá kötőszövetes elemeinek nagyfokú fel-

szaporodása támogatják Scheerernek feltevését, mely a kemény-

falu, merev artériának a vena centralis ret.-re való hatásában 

befolyást lát utóbbi elzáródásra való hajlamosságának elő-

idézésében. 

3. Ugy az artéria, mint a vena falának részéről a kötő-

szövetes elemek felszaporodása s a kétségtelenül kifejezettnek 

látszó közös kötőszövetes gyűrűje a közp. ereknek a vena 

összenyomásában szereppel bírhattak s igy annak elzáródását 

a megvastagodott falak és imtimaburjánzás utján előidézhették. 

4. Sorozatos méréseink támogatják azt a felfogást, hogy 

a központi erek közötti kötőszövetlemez az erek közös kötő-

szövetes gyűrűjének benyomulása, mely a lamina cribrosanál 

hiányzik, hátrább egyre erősbbödő mértékben feltalálható. 

*) Az értékek mikronokban értendők. 
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5. Scheererrel szemben megállapíthatjuk, hogy a fenti 

anatómiai dispositió a vena centralis retiane elzáródására 

nemcsak a lamina cribrosán. hanem hátrább is létrejöhet s 

annak helye az érfal megbetegedések maximumától függ, ami 

artériára és vénára egyformán vonatkozik s a két ér megbe-

tegedési maximuma azonos magasságban fekszik. 

6. SCHEERER haemodynamikus magyarázatát, mely szerint 

a szorosan egymásonfekvő, minden elválasztó kötőszövetet nél-

külöző érfalak következtében a rugalmasságát vesztett artéria 

systoléja nem érvényesítheti a vénára szivó hatását s emiatt 

pangás keletkezik, ami a vena falának megbetegedését elősegí-

tené, esetünk nem támogatja, mert az elzáródás a lamina crib-

rosa felett találtatott, ahol a két főér között bőséges kötszövet-

réteg van. 

Irodalom: C. HARMS; Graefe' s Archív für Ophth. LXI. B. 

1 - 2 Heft. G. COATS: U. o. LXXXVI. B. 2. Heft. R. SCHEERER: 

U. o. CXÍI. B. 2. Heft. GRAEFE—SAEMISCH; Handb. der. Augen-

heilk. VII. Band. LEBER: Die Krankheiten der Netzhaut. 
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A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem kórbonctani 

és kórszövettani intézetéből 

Igazgató: Balogh Ernő dr. egyetemi ny. r. tanár. 

A szöllőcukor hatása a kísérleti sárgaságra. 

Irta: Kálló Antal dr. egyetemi tanársegéd. 

A sárgaságra vonatkozó kísérletes kórtani vizsgálódások 

gyújtópontjában mindenkor az epefestékképződés topikája ál-

lott. Tehát az utóbbiról kialakult változó nézetek áttekintésével 

az ikteruskutatások érdemi részét is kimeríthetjük. 

A régebbi idők sejtésszerű bizonytalanságát először MIN-

KOWSKI és NAUNYN-nak sikerült, 1886-ban kidolgozott elméletük-

kel eloszlatni. Említett szerzők az epefesték termőhelyéül minden 

esetben a májat jelölik meg. Mivel az arsenhydrogennel mér-

gezett s májuktól megfosztott madarakban sárgaság nem fej-

lődött ki, elvetették az epefesték májonkivül való (haematogen) 

keletkezésének lehetőségét. MINKOWSKI-ék eredeti s döntő bizo-

nyító erejűnek látszó kísérleti eredményei már csak szerzőik 

tekintélye folytán is hosszú ideig általános elismerésnek ör-

vendtek. Az utánvizsgálódások, rendszeresség nélkül, jobbára 

szeszélyes részletkérdésekre vonatkoztak, avagy egyszer-más-

szor ellentmondóak is voltak, amiért is általános méltánylásban 

nem részesültek. E szétszórt irányú vizsgálatok tekintélyes 

része ASCHOFF és tanítványai munkássága révén nyert egy-

séges értelmezést. Az ASCHOFF-iskola kezdetben tisztán mor-

phologiai szempontból kezdeményezett vizsgálatai, első lezárt 

phasisukban, a „reticulo-endothelialis-apparatus" fogalmával 

ismertettek meg bennünket. Ezekre támaszkodva, EPPINGER 

előbb az intermediär haemoglobinanyagcsere, majd pedig több, 

anaemiával és sárgasággal járó s eladdig kellőképen nem ér-

telmezett megbetegedést tett a „reliculo-endothelialis apparatus" 

szempontjából vizsgálat tárgyává. Munkásságának eredmé-

nyeiről beszámoló könyvében már sejtésszerüen felvetődni 

látjuk a sárgaságnak haematogen, helyesebben extrahepato-

celluláris képződési lehetőségét is, anélkül azonban, hogy an-

nak öntudatos kimondására a szerző vállalkozott volna. EPPIN-
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GER tanai alapján, de egyben saját tapasztalataira is támasz-

kodva, először ASCHOFF szól „reticulo-endothelialis ikteius"-ról. 

A kérdés kidolgozásához jelentősen hozzájárult hazai kutatók 

úttörő munkássága is. SZAPPANYOS és ERNST ugyanis túlélő lépen 

végzett átáramoltatási kísérleteikben megállapították, hogy az 

elfolyó vér bilirubinmennyisége nagyobb az odafolyóénál. Utóbbi 

szerzők, nem különben az utánuk sorakozó vizsgálók adatai, 

az ASCHOFF iskola (j. MAKINO és M. KODAMA) kísérleti munkás-

sága révén emelkedtek igazi jelentőségre. ASCHOFF ugyanis mun-

katársaival (MAC NEE LANDAU) megalapozta az epefesték kép-

ződésére vonatkozó uj elméletet. Eszerint az epefesték májon, 

illetőleg májsejteken kívül is képződhetik. Továbbá, szerinte, 

bizonyos betegségek kapcsán beálló sárgaság létrejötte is első 

helyen a „reticulo-endothelialis apparatus" szöveti elemeihez 

fűződnék. A májnak e helyen szóbajöhető szerepe is a benne 

nagy mennyiségben adódó Kupffer-féle sejtek nagy összeségé-

ből magyarázható. Sőt ASCHOFF még tovább ment, amikor ki-

mondotta, hogy az ép-élettani viszonyok között történő epe-

festékképződés is minden valószínűség szerint, vagy legalább is 

nagyobb részben, extra-hepaticusan, illetőleg extrahepatocel-

lulárisan történik. A máj ilyen formán csak kiválasztó szerve 

lenne a hozzászállított kész epefestenynek, illetőleg annak elő-

termékeként elképzelhető valamilyen vegyianyagnak. 

Az uj elmélet azonban nem talált általános elismerésre és 

az epefesteny keletkezése a pathologia legfrissebb múltjában 

egyike lett az igen vitatott problémáknak. Különös jelentőségre 

emelkedett nem régiben ez a kérdés az amerikai MANN és 

MAGATH-nak ismeretes dolgozatai és ROSENTHAL, MELCHÍOR és 

LICHT-nek az előbbiek nyomán végzett kísérletei folytán. Az 

említett két amerikai szerző nevéhez fűződik tudvalevőleg az 

emlős állatokon való sikeres májtalanítási eljárás kidolgozása. 

MANN és MAGATH, a májuk fosztotta állatok testében nem 

sokkal a májtalanítás után, többek között, azok vérsavójá-

ban epefesték megjelenését konstatálták, miáltal kísérleteikkel 

ASCHOFF elméletét is igazolva látták. Annál meglepőbbek voltak 

ROSENTHAL-ék ezutáni vizsgálatai. Ök a MANN és MAGATH sze-

rint májtalanított állatok testében gyakorlatilag szóbajöhető epe-

festékképződést nem találtak. Ehelyett egy vegyileg pontosan 

meg nem határozható, lipochrom természetű festéket mutathat-

tak ki. Ennélfogva azt következtették, hogy a régi MINKOWSKI-

40* 
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NAUNYN-féle kísérletek eredményei immár emlős állatokra nézve 

is bebizonyítást nyertek. Ezért tagadásba vették, hogy epefes-

teny májon kívül is termelődhetik akár élettani, akár kóros vi-

szonyok között. Adataikat ASCHOFF már előzetes beszámolójuk 

alkalmával kifogásolta és különösképpen az abból levont kö-

vetkeztetéseiket nem ismerte el. ASCHOFF szerint ugyanis 1. a 

máj eltávolításával a szervezetet egyidejűleg megfosztjuk „reti-

culó-endothelialis apparatus '-ának jelentős hányadától; 2. az 

állatok májtalanításakor feltétlenül alkalmazandó nagy mennyi-

ségű szöllőcukor adagolása az állatok szervi működéseire kö-

zömbösnek nem tartható. Feltevését azzal is támogatta, hogy 

legújabban a pathophysiologia a szervezetbe juttatott szöllő-

cukornak sok ismert, avagy még csak sejthető hatásáról számol be 

ASCHOFF érdeklődése elsősorban annak kivizsgálására irá-

nyult, vájjon mi a hatása az intra venam adagolt szöllőcukornak 

az epefesték képződésére. így jutott nekem intézetében az elmúlt 

év nyarán az a megtisztelő megbízás, hogy a MANN és MAGATH-

féle májtalanítási eljáráskor elkerülhetetlenül szükséges szöllő-

cukor adagoknak, a különböző kísérleti sárgaságra való hatá-

sát kivizsgáljam. 

Vizsgálódásaim tárgyát a következők képezték: 

I. a kutya vérképének viselkedése physiologiás viszo-

nyok között, 

II. a szöllőcukor hatása a kutya vérképére, 

III. toluylendiamin (=T. D.) hatása a kutya vérképére, 

IV. a) szöllőcukor hatása pangásos természetű sárgaság 

kialakulására. 

IV. b) a szöllőcukor befolyása a T. D. mérgezés nyomán 

fejlődő bilirubingörbére. 

I. A kutya vérképének viselkedése physiologiás viszonyok 

között (14 esetben vizsgálva). Alapértékek nyerése céljából a 

freiburgi kórtani intézet kutyaanyagán haemogramm vizsgála-

tokat végeztem. Ezekből a következő középértékeket nyertem : 

© -Q 
X 

V. v. sejt 
szám : 

Hb-
index: 

Fehér v. 
s. szám: 

Arány: 
szám: 

Visco-
sités : 

Resis-
tencia : 

96 8,700.000 0.56 9.600 1:957 3.5 10.59-0.50 

Ezekkel szemben a KLIENEBERGER és KARL által észak-

németországi kutyákon végzett vizsgálatok középértékei némi 

eltérést mutatnak: 
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Hb %>: V. v. s. szám : Fehér v. s. sz.: Arány szám : 

94 7,225.0C0 10.000 1 : 722 

II. A kutya vérképének viselkedése intravénás szöllő cukor-

adagolás hatására (két kísérlet kapcsán). 

A vér sejtes elemei összeségükben megszaporodnak, (vö-

rösvérsejtek 9 — 12 millióra, a fehérek akár kétszeresükre.) Az 

arányszám e mellett átlagban 15C0~950-re kevesbedhet. A 

vörösvérsejtek resistenciájában csupán csekélyfokú és nem ál-

landó változásokat figyelhettem meg. A kezelések folyamán a 

vér Hb.-tartalma 20-30 egységgel, viscositása akár kétszere-

sére is növekedett. 

III. A T. D. hatása a kutya vérképére (egyéb befolyá-

soktól mentesen a T. D. hatását kísérleteim folyamán öt eset-

ben figyelhettem meg és pedig legfeljebb 100 óráig.) 

Közvetlen a mérgezés után a vér sejtes elemei, bár rövid 

időre és kis mértékben (vörösek 1 -1 7-2 millióval, fehérek 

1—2 ezerrel), de minden esetben felszaporodtak. Ezen kezdeti 

és múló felszaporodást nemsokára nyomon követi a vörösvér-

sejtek s azok festékanyagának állandóan előrehaladó pusztu-

lása, (vörösvérsejtek száma ICO órán belül 2 — 3 millióval, vér-

festék u. ezen időn belül fokozatosan akár 30 egységgel csök-

kent.) A fehérsejtek jelentősen felszaporodtak (100-ik órában 

már pl. akár 50.000-re) miáltal a vörös- és fehérvérsejtek közt 

adódó arányszám (akár 100-ra) csökkent. — A vér viscositása 

T. D. kezelésre is mindig növekedik (átlag kétszeresére). 

IV. Szöllőcukor hatása a bilirubinképződésre ikterogen mér-

gezések esetében. 

IV. a) Kísérletileg előidézett obstruktios ikterus esetében. 

Két kutyánál egyidőben (az asepsis óvszabályai mellett) 

kettős choledochus lekötést végeztünk. Az egyik állatot köz-

vetlen a műtét után olyan i. v. szöllőcukor kezelésnek vetet-

tük alá, amelynél az állat minden testsúly kgr-jára átlagban 

70 cgr. szöllőcukor jutott óránként, 

Bilirubin reaktió HIJMANNS v. d. Bergh szerint a vérsavó-

ban 32 óra múlva a lekötés után: 
, , „ . j direkte: 0'28 

a kísérleti állatnal: j ¡ n d i r e k t e . 0'29 

n „ „ 1 direkte: 0'05 
a kontroll állatnal: j i n d i r e k t e : 0 07 



48 óra múlva a lekötés után pedig: 

,1, . ,, í direkte: 0'38 

a kiserleti allatnal: j j n ( j j r e ^ e 0*35 

a kontroll állatnál | 

értékeket adott. 

A kontroll állat boncolásakor azonban bebizonyult, hogy 

az alákötés a choledochust nem zárta el teljesen. 

IV. b) T. D.-al mérgezett s szöllőcukorral kezelt állatokban 

végzett bilirubin meghatározások. 

E kisérletekhez átlagban 10 kgr-os kutyákat használtunk. 

A kutyákat általában testsúly-kgr-onként 8 cgr. T. D. (forrón 

oldott) tömény vizes oldatának egyszerre bőralá történt be-

fecskendezésével mérgeztük. A különböző időkben beiktatott 

szöllőcukor hatását az így mérgezett állatokra, hét esetben volt 

alkalmunk megfigyelni. Az állatokat részben a mérgezés előtt, 

részben azután, részben pedig a mérgezések előtt és után ke-

zeltük szöllőcukorral. Csupán előkezelést egy esetben alkalmaz-

tunk, (a 39 órában beiktatott mérgezésig). Ezen időn át az állat 

minden testsúly-kgr.-jára óránként átlagban 10—15 centigr. 

szöllőcukor jutott. Az így kezelt állat vérsavójában pl. 36 óra 

múlva: direkte 0'30, indirekte 015 bilirubinértékeket olvashat-

tunk le, (kontroll állatnál ugyanezen időben: 0'28, direkt és 

017 indirekt értékeket kaptunk). 

Elő- és utókezelést ugyanazon állatban egy esetben végez-

tünk. Ezt az állatot a kísérlet 82. órájában beiktatott mérgezé-

sig átlagban, óránkint és testsúly-kgr.-onkint 30 cgr.-nyi meny-

nyiségű szöllőcukorral kezeltük, mig a mérgezés után még 63 

órán át folytatott szöllőcukorkezelés kapcsán: óránkint, pro 

1 kgr.-testsúly, átlagban 25 cgr. szöllőcukrot adagoltunk. Utóbbi 

esetben a mérgezés után 15 óra múlva 0 11 —0 08; 39 óra 

múlva 0'22—014; 63 óra múlva 0'44-0'29 vérsavói bilirubin-

értékeket olvashattunk le. 

A kísérletek többi s nagyobbik részében az utókezelések 

hatását vizsgáltuk. Erre négy kutyát használtunk. Az utókezelé-

seket a mérgezés után különböző időre iktattuk be. Egy eset-

ben a mérgezés után 4 óra múlva kezdettük meg a szöllő-

cukor kezelést. Egy testsúly-kgr.-ra ez esetben óránként 12 cgr. 

szöllőcukor jutott. Ebben az állatban a mérgezés utáni 36. órá-

ban : direkte 016, indirekte 011 bilirubinértékeket kaptunk (kont-
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rollállatnál 0'28—017). Egy másik esetben a mérgezés után 20 

órával vezettünk be szöllőcukorkezelést, amelyet a mérgezés 

utáni 123 órán át folytattunk (átlagban 20 cgr. pro testsúly-kgr.) 

Ebben az esetben a 20-ik órás 0'05—0'04 vérsavói bilirubin-

értékek még a 67. órában is csak 013—0'06-ig emelkedtek, de 

a 90. órában már O'IO—0'04-re, s a mérgezés 120. órájában 

pedig már 0'09—0'02-re sülyedtek alá. A kísérlet 10. napján a 

kutya vérsavójának bilirubin reaktiója úgy a direkt, mint az in-

direkt HIJMANNS v. d. BERGH kémléssel negatívnak bizonyult. 

Harmadik ilyen esetünkben a szóbanforgó utókezelést a mér-

gezés utáni 87 órában kezdettük volt meg, s a mérgezéstől 

számított 135. óráig folytattuk. A T. D. mérgezett állat bilirubin-

értékei a kezelés megkezdése előtt direkt: 0'23, indirekt: 015. 

Ezen értékek a kezelés után 24 óra múlva 014—0'06-ra, 48 

óra múlva pedig 0'08—0'02-re estek le. Utolsó ilyen kísérle-

tünkben a mérgezés utáni 241 órában, teljesen kifejlődött sár-

gaságos (0'39—0'23) kutyában vizsgáltuk 83 órán át az i. v.-ás 

szöllőcukorkezelést. A kezelés beiktatása után 6 órával már 

0 32—048, 73 órával 0'20—0'07, 90 óra múlva pedig 017—0'05 

értékeket találtunk. Sőt pár nap múlva ennek a kutyának a 

vérsavója sem adta a HIJMANNS v. d. BERGH reaktiókat, noha 

a kezelést a mérgezés után 314 órával abba hagytuk. Ezen 

két gyógyult esetet kivéve, a többi kutyák részben elpusztultak, 

részben (szövettani vizsgálatok céljára) elpusztíttattak. 

Föntebbi kísérletek mindegyikében a szöllőcukorkezelést 

megközelítőleg a MANN és MAGATH és igy ROSENTHAL-ék kísér-

leteiben is alkalmazott mennyiségekben (0'25 cgr. protestsúly-

Kg.) adagoltuk, átlagban 50 %-os oldatban. Az adagolásban 

tőlük csupán azáltal tértünk el, hogy a megkívánt mennyisé-

geket nem fél, vagy egy óránkint, hanem napjában kétszerre 

elosztva vittük be az állat szervezetébe. 

Végül egy kutyát (XIV. sz. kísérleti állat) az előbbieknél 

kisebb, de a ROSENTHAL-ék által alkalmazott mennyiségnél 

(0*04 gr. protestsúly kg.) nagyobb adag T. D.-al mérgeztük. A 

szöllőcukorkezelést a mérgezés után 6 óra múlva (tehát alig 

valamivel előbb a ROSENTHAL-ék kísérleteiben végzett májtalaní-

tások idejénél) iktattuk be a MANN és MAGATH Hl- ROSENTHAL-ék 

által alkalmazott módon (1 — Va óránként) és mennyiségben 

(0*25 gr. pro testsúly kg.) Az így kezelt (s májától meg nem 

fosztott) állat vérsavójában nem tudtunk sem a 12. sem a 20., 



sem a 22 órában HIJMANNS v. d. BERGH szerint epefestenyt ki-

mutatni sem a direkt sem az indirekt kémléssel. 

Fentebbi kísérletek közben a T. D. átlagosan szerepelt 

adagolására két kutyát vérvizelés és súlyos idegrendszeri tüne-

tek közben pár óra alatt elvesztettünk. 

A vizsgálati eredmények egybevetése. 

Ad I.) Éghajlati, táplálkozási és egyéb külső viszonyok, 

úgylátszik, hogy a kutya vérképében fiziologiás viszonyok kö-

zött is eltolódásokat okozhatnak. 

Ad II.) Intravénás szöllőcukoradagolásra a vörös és fehér-

sejtek közti arányszám csökken. A II.) alatt felsorolt eredmények 

alapján az i. v.-s szöllőcukoradagolásnak a vérképzésre való 

direkt serkentő hatása (vagy talán csak a vér sejtes elemeit a 

térfogategységben szaporító hatása) teljességgel ki nem zárható. 

Ad III.) A T. D.-nak a kutya vérképére gyakorolt és már 

többek által eddig ismertetett hatását leleteim is megerősítik. Ha 

nyomban a mérgezés után (3 esetben) vizsgáltam a vérképet, 

akkor a kutya vörös vérsejtjeinek bár átmeneti és csekélyfokú, 

de mindenkor jelentkező, felszaporodását észlelhettem. Erre vo-

natkozólag másoktól származó irodalmi feljegyzést nem találtam. 

Ad IV. a) Mindamellett, hogy a kontrollállatban a chole-

dochus lekötése nem volt tökéletes, a szöllőcukorral kezelt ál-

latban olyan magas bilirubinértékeket kaptunk, hogy a keze-

lésnek a papgásos természetű, illetőleg obstruktiós, sárgaság 

kifejlődésére való gátló hatása nem látszott valószínűnek. 

Ad IV. b) A T. D. mérgezés nyomón fejlődő sárgaság ki-

alakulását i. v.-ós szöllőcukorkezeléssel teljesen megakadá-

lyozni egy esetben sem tudtuk. Az abilirubinaemiás esetünk 

(XIV. sz. kísérleti állat) ugyanis csupán 22 órán ót észleltetett. 

A szöllőcukorral való előkezelésnek a mérgezés kifejlődésére 

nincs gátló hatása, sőt az ilyen kísérleteinkben észlelt magas 

bilirubinértékek amellett látszanak szólani, mintha a II.) alatt 

tárgyalt vérelvóltozások nyomában, a T. D. szélesebb táma-

dási felszint nyerne hatása kifejtéséhez. 

Mindazon esetünkben azonban, amelyekben a szöllőcukor-

kezelést a mérgezés után iktattuk be, annak jótékony hatását 

mindenkor megfigyelhettük. Ez a hatás az esetek egy részében 

a bilirubingörbe lényeges megrövidülésében és ellaposodásá-

ban nyilvánult meg, jóllehet az említett kísérletekben a szöllő-
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cukorkezelést nem is alkalmaztuk a MANN és MAGATH ill. 

ROSENTHAL-féle kísérletekben megkívánt gyakorisággal. 

Utolsó kísérletünkben, amelynek kapcsán a szöllőcukrot 

már teljesen az említett szerzők által szükségelt módon és 

mennyiségben alkalmaztuk, még a mérgezés utáni 22. órában 

sem tudtunk számításba vehető bilirubinértékeket megállapítani. 

A szöllőcukornak utóbbi hatását, egyelőre csak elméleti 

megfontolás alapján, egyrészt annak az anyagcserét serkentő 

hatására, másrészt könnyen elképzelhető általános méregtele-

nítő hatására látjuk legkönnyebben visszavezethetni. A szőllő-

cukor méregtelenítő hatását ugyanis számos kísérleti és hu-

mánpathologiai megfigyelés igazolja. 
(így többek közt magunk is megemlíthetnénk e helyen a következő-

ket. A szöllőcukornak méregtelenítő hatásáról először Hűmmel számol be 
guanidinmérgezésnél. Később PR1BRAM a szöllőcukor hasonló hatását álla-
pítja meg különösen a nagymolekulájú-fehérje szétesésekkel járó megbetege-
déseknél. PFEIFFER és STANDENATH szerint pedig trypsinmérgezésnél és 
művi uraemiáknál a szöllőcukor a szervezetnek bizonyos védőhatást kölcsönöz). 

A MANN és MAGATH szerinti májtalanitási eljáráskor az 

állat életbentartásához elengedhetetlenül szükséges nagy mennyi-

ségű intravénás szöllőcukor adagolása, a májától meg nem fosz-

tott, de T. D.-al mérgezett kutyában, a bilirubingörbét annyira le-

csökkentheti, hogy a vérsavó akár a mérgezés utáni 22. órában 

is praklice bilirubinmentes. Ennek alapján MELCHIOR és ROSEN-

THAL-nak nemrég közölt kísérleteikből levont következtetései, 

veszítenek meggyőző erejükből. Úgy látszik ugyanis, hogy a 

májtalanitott kutyában T. D. mérgezés hatására kimaradó 

bilirubin-képződés nem irható tisztán a máj és igy a májsejtek 

összessége kiiktatásának rovására, mert az állat életbentartá-

sához szükségelt nagymennyiségű szöllőcukor intravénás ada-

golása még a májától - meg nem fosztott, T. D.-al mérgezett 

kutyában is, gyakorlatilag szinte mellőzhetően lecsökkenő 

csekély értékekig gátolhatja a bilirubinképződést a vérsavóban. 

Mindezek alapján ROSENTHAL-ék végkövetkeztését, mely 

szerint „Ohne Leber kein Ikterus", ASCHOFF-nak a freiburgi 

orvostársaság ez év január 12-én, fentebbi kísérletek alapján, 

tartott referatuma (Klin. Woch. 5. Jg. No. 11. Seite 482.) alapján 

és szavaival akként módosíthatnánk: „Bei reichlicher intrave-

nöser Glykosezufuhr kein T. D.-Ikterus . 

A szöllőcukornak mostan tárgyalt speciális viszonylatban 

általunk kimutatott hatását további kísérletek hivatottak köze-

lebbről megvilágítani. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem kórbonctani 

és kórszövettani intézetéből. 

Igazgató: Balogh Ernő dr. egyetemi ny. rk. tanár. 

Fertőtlenítő szerek csiraölő képességének 
vizsgálata közben tett megfigyelésekről. 

Irta : Putnoky Gyula dr., egyetemi gyakornok. 

Egy jelenleg közlés alatt levő dolgozatomban beszámol-

tam azon kisédetek eredményéről, melyeket a budapesti Királyi 

Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bacterológiai Inté-

zetében a budapesti Magyar Királyi Bábaképző Intézet által 

vizsgálatra beküldött fertőtlenítő szerekkel végeztem. Ezen vizs-

gálatok közben felmerült néhány olyan momentum, melyekre 

az előző közleményben nem terjeszkedtem ki, de amelyek ér-

demesek a megemlítésre. 

Mint ismeretes, a fertőtlenítő szerek csiraölő képességének 

vizsgálatánál azok desinficiálö hatását alkotórészeik, valamint 

más ismert decinficiens hatásával szoktuk összehasonlitani. 

Ezek között, ha mód van rá, olyan praeparatumot is válasz-

tunk, melynek fő ható anyaga azonos a vizsgálandó szer fő 

hatóanyagával. így a chloraminnal végzett vizsgálataimnál, a 

sublimát és karból mellett, a magnói nevü készítmény oldatai-

val is végeztem kísérleteket, tekintve azt, hogy ez utóbbi is, ép-

pen úgy mint a chloramin, csiraölő képességét a felszabaduló 

chlomak köszönheti. A Bábaképző Intézet által S—I, S - II és 

S—Ill-al jelzett szerek, — melyek összetételét az alábbi táblá-

zat tünteti fel, — desinficiáló erejét tricresol és formalin mel-

lett a lysoform csiraölő képességével hasonlítottam össze, miu-

tán a tricresoltól eltekintve nemcsak abban egyeznek meg, hogy 

formalin a fő hatóanyaguk, hanem az alapanyaguk is egyenlő, 

nevezetesen káliszappan, alkohol és víz. 

S- l . S - II. S—III. 

Sapo kalinus: 150. 150. 150. 

Tricresol: 50. 50. 50. 

Formalin: 60. 30. — 

Spiritus vini conc.: 30. 30. 30. 

Apua destillata; 30. 30, 30, 



A vizsgálatokat az u. n. emulsiós módszerrel végeztem, 

midőn a vizsgálandó szerek különböző hígításaiból vett 4 cm3-

nyi mennyiségét különböző bacteriumféleségek azonos módon 

készített suspensiójánák O'l cm3-ével hoztam össze és e keve-

rékből bizonyos idő elteltével egy platina-kacsnyit agarlemezre 

oltottam ki. Az eredményt 24—48 órai thermostatban való állás 

után olvastam le. 

A chloraminnal és magnollal végzett kísérleteknél külö-

nösebb momentum nem merült fel, ha csak az nem méltó em-

lítésre, hogy a por alakú magnói készítmény kevésbbé volt 

hatásos, mint a tablettákban forgalomba kerülő. Ez utóbbi még 

kettedszénsavas szódát is tartalmaz s ugy látszik, ennek segít-

ségével több chlor tud belőle felszabadulni, mint a por alakú 

készítményből. 

Sokkal érdekesebb adatokat szolgáltatott az S—I, S—II 

és S—III jelzésű szerekkel, valamint a tricresol, formalin és 

lysoformmal végzett kísérletek. A praeparatumokból oly hígítá-

sokat készítettem, hogy azok tricresol tartalma 0'33%, formalin 

tartalma pedig 0'5% legyen. Ezen hígítások mellett 0'33%-os 

tricresol-, 0'5%-os formalin- és 0'1%-os sublimát oldattal állí-

tottam be a kísérletet. A csiraölő hatást staphilococcus aure-

usra, typhus- és spórás lépfene bacillusra vonatkozólag pró-

báltam ki. 

I. kisérlet staphilococcus aureussal. 

Perc. Tricresol. 

3. + 
5. + 

10. + 
15. -H-

20. ++ 
30. ++ 

For-
malin. 

Subli-
mát. 

+++ 

S—II. S—III. 
Lyso-
form. 

Jelmagyarázat: 

+ : gyenge fejlődés gátlás (nem összefüggő lepedék). 

_|__j_. erősebb „ „ (kevés isolált colonia), 

+ + + : teljes „ „ (a lemez steril), 

— : gátlás nincs (összefüggő lepedék). 



II. Kísérlet typhus bacillusokkal. 

Perc. Tricresol. 
Forma-

lin. 
Subli-
mat. 

S—II. S—III. 
Lyso-
form. 

Jelen kísérletből az méltó említésre, hogy bár a tricresol 

már 10 perc múlva elölte a typhus bacillusokat, az S—I készít-

ménynél ugyanez csak 30 perc, az S—III készítménynél pedig 

csak 20 perc múlva következett be. A formalin jelen kísérlet-

ben sem árult el csíraölő hatást s ennek dacára a lysoform a 

a fejlődést 3 perc elteltével erősen gátolta s 20 perc múlva tel-

jesen elölte a typhus bacillusokat. 

Ebben a kísérletben az a feltűnő, hogy a tricresol oldat 

már 3 perc múlva gyengébben, 15 perc múlva erősen gátolta 

a staphilococcus fejlődését, mégis az S—I és S—II oldatok 

semmiféle gátló hatást sem tudtak kifejteni s csak az S—III 

oldat mutatott a kísérlet végén, a 20-ik percben oly fokú de-

sinficiáló hatást, mint amilyet a tiszta tricresol már 3 perc el-

multával kifejtett, — annak ellenére, hogy a vizsgált három 

praeparatumban éppen olyan concentratioban foglaltatott a tri-

cresol, mint amilyen töménységben azt egymagában alkalmaz-

tuk. Viszont sem a formalin, sem az S—I és S—II oldatok 

semmi akadályt sem gördítettek a staphylococcus növekedése elé, 

mégis a lysoform 20 perc alatt teljesen elölte a staphilococcusokat. 
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III. Kísérlet spórás lépfene-bacillusokkal. 

Óra. Tricresol. 
Forma-

lin. 
Subli-
mat. 

S- I . S- I I . S—III. Lyso-
form. 

3. — — T T T — — — T T T 
9. I I I T T T 9. i 1 r T T T 

24. T 1 1 1 T T T T i i i 24. T 1 1 1 T T T T -rT~T 

48. 1 1 T T T 4- T T 1 1 1 
48. 1 1 1 T T T i T T 1 1 i 

72. 1 1 1 i i i i T T T T i i i 72. 1 t 1 1 i i i T T T T I I I 

96. T I 1 | i i i T T T T i i i 96. T i 1 i i i i T T T T T "I I" 

120. T 1 ! 1 T + T T T T T T 1 1 l 120. T l l l T + T T T T T T 1 1 1 

144. T T T TTT T T T T T T 1 1 1 144. T T T TTT T T T T T T 1 1 1 

168. T 1 1 l T T T + T T T l I I 168. T i i i T T T + T T T 1 1 1 

192. T 1 i 1 TTT T T T T T T 1 1 I 192. T i i i TTT T T T T T T 1 1 1 

216. T-T T T T T T T T T T T T T T 1 1 1 216. T T T T T T T T T T T T T 1 1 1 

Jelen kísérletből éppen a fordítottját látjuk mint a staphi-

lococcus-kísérletnél. A tricresol csak a 48. órától kezdve fejt ki 

fejlődést gátló hatást, ami csak a 216. órában fokozódik, addig 

az S- l , S- I I és S—III oldatok már a 24. órában is fejtenek 

ki fejlődésgátlást, mely a 144-ik órában már eléggé jelentékeny, 

sőt az S—I oldat a 216. órában teljesen ölte a lépfene-spórákat. 

Érdekes, hogy az előző kísérletekben teljesen hatástalan for-

malin a nagyon ellenálló anthrax-spórákkal szemben a 72. órá-

tól kezdve csíraölőnek bizonyult. Viszont az S — I, S—II és 

S—III oldatok hatékonysága jóval a formaiiné mögött maradt 

ugyanakkor, mikor a lysoform a sublimáttal közel egyidőben 

ölte az anthrax bacillus" spóráit. 

Ha most az egyes kísérletek eredményét állítjuk szembe 

egymással, úgy okvetlenül felmerül a kérdés, hogyan lehetsé-

ges az, hogy a tricresol jóformán teljesen hatástalan marad az 

S oldatokban az első kísérletben s ugyanezen oldatok a má-

sodik kísérletben is jóval gyengébben hatnak, mint maga a 

0'33 %>-os tricresol. Ha az I. és II. kísérleti táblázatokat nézzük, 

ugy feltűnő, hogy a formalin semminemű gátló hatást sem fejt 

ki. Ezzel kapcsolatban közelfekvő az a gondolat, hogy a for-

malin az tényező, ami az S oldatokban a tricresolt hatásta-

lanná teszi. Talán a tricresol és formalin között olyan vegyi 

folyamat játszódik le, amely a desinficiáló hatás megsemmisí-



tését eredményezi. Ezen feltevésnek azonban ellene látszik 

szólni a Ill-ik kísérlet, midőn a nagyon ellenálló lépfenespórá-

kat az S oldatok fejlődésükben erősen gátolni, illetve igen 

hosszú idő múlva még elölni is képesek voltak, — igaz, hogy 

ezen kísérletnél a formalin is erős desinficiáló hatást mutatott. 

A formalin a lépfene spórákat 72 óra alatt etpusztítja, 

ellenben a staphylococcusokkal és kevéssé ellenálló typhus ba-

cillusokkal még 30 perc alatt sem tud sikeresen megküzdeni. 

A lysoform pedig mindhárom kísérletben jelentékeny csíraölő 

képességről tesz tanúságot, — annak ellenére, hogy fő ható-

anyaga a formalin. 

Megvizsgáltam azt is, hogy milyen desinficiáló hatást fejt 

ki a készítményekben levő káliszappan. E kísérletek eredmé-

nyét az alábbi táblázat tünteti fel: 

A Bacterium- S z a p p a n - h i g i t á s o k 
Ura. féleség. 1 % 2 % 4 % 6 °/o 10 % 

Staphilococcus. 

Typhus bac. 

Streptococcus. 

Diphteria bac. 

Staphilococcus. 

Typhus bac. 

Streptococcus. 

Diphteria bac. 

Staphilococcus. 

Typhus bac. 

Streptococcus. 

Diphteria bac. 

Staphilococcus. 

Typhus bac. 

Streptococcus. 

Diphteria bac. 

Staphilococcus. 

Typhus bac. 

Streptococcus. 

Diphteria bac. 

+ 
+++ 

+ 
+++ 
+++ 
++ 
+++ 
+++ 
++ 

+++ 

+++ 
+ 

+++ 

+++ 
++ 
+++ 

+++ 
++ + 

+++ 

+++ 

+-H-

+++ 
+++ 
+ 

+++ 
+++ 

+ 
+++ 
+++ 
+ 

-H-+ 

+-H-

+++ 

+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
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Az anthrax spórákat a 10%-os szappan oldat 4 óra'eltel-

tével fejlődésében gyengén (: + :), 8 óra elteltével erősebben 

(: + + :) gátolta s 48—72 óra alatt elölte. 

Bár e szappan kísérletek az előző kísérletek feltűnő ada-

tait semmi képen sem magyarázzák, mégsem voltak hiába-

valók, mert megcáfolták egyes szerzők azon állítását, mely sze-

rint a szappanok semmiféle desinficiáló hatást sem képesek 

kifejteni. Ha nem is valami erős desinficiens a káliszappan, 

mégis adott concentratióban egyes csirákkal szemben ölőképes-

ségét tagadni nem lehet. 

Az itt felsorolt kísérleti eredmények azt bizonyítják, hogy 

a desinficiensek csíraölő képességének vizsgálatánál adódnak 

olyan jelenségek, amelyek a nagy számú ilyen irányú vizsgá-

latok dacára sincsenek kellően felderitve s amelyekkel éppen 

ezért érdemes foglalkozni. 



A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem gyógyszertárából 

Egy uj chinin meghatározó módszerről. 

Irta: Dávid Lajos dr. 

egyetemi m. tanár, a gyógyszertár igazgatója. 

A növényi hatóanyagok mennyileges meghatározása mond-

hatnám a kutatóknak mindenkor kedvelt foglalkozása volt. Ezt 

a jelenséget egyrészt a tárgy fontossága magyarázza. T. i. a 

gyógyszerül alkalmazott növények hatóanyag tartalmát éppen 

sikeres alkalmazásuk végett volt szükség ismerni. Másrészt a 

lélek természetfeletti ereje, melynek egyik főtulajdonsága a dol-

gok mélyén fekvő igazságok megismerése; s minél hozzáfér-

hetetlenebbnek látszik az, annál nagyobb vonzóerővel hat a 

kutató lélekre, mivel a probléma megoldása által annál na-

gyobb kielégülést remél elérni. 

Már pedig amikor valamely növényben, vagy annak ké-

szítményében a hatóanyagot mennyilegesen meghatározó mód-

szert akarunk kidolgozni, többé-kevésbbé nagy nehézségekkel 

kell megküzdeni. BAUER „Analytische chemie d. alkalodie" c. 

munkájában a chinin módszerek fejezetében megjegyzi, hogy 

mert oly nagy számú kutató választotta tárgyául a chinint meg-

határozó módszer kidolgozását, annak oka abban van, mert a 

chinin meghatározása az alkaloid módszerek egyik legkritiku-

sabb esete. 

S ha áttekintjük a fontosabb növényi anyagok alkaloidáit 

meghatározó módszereket, mondhatjuk talán éppen a china 

cortex és készítményei foglalkoztattak legtöbb chemikust e prob-

léma megoldásával. 

Amint dolgozatom elején emiitettem, éppen a gyógyítás 

sikere szempontjából nagyon fontos ismerni a növények ható-

anyag tartalmát, mert enélkül pontos adagolás el sem képzel-

hető. E mellé sorakozik tulajdonságuk ismerete is, mert hiszen 

e kettő nélkül nem vihetjük előbbre a gyógyszerészeti készít-

mények tökéletesítését sem. 
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Ha visszatekintünk a múltba s összehasonlítjuk a jelen-

nel, amint azt már egyik dolgozatomban is emiitettem1), az 

egyes készítményeinket ma is ugy állítjuk elő, mint régen. Ez 

mondhatnám természetes sorrendje a fejlődésnek, s hogy a 

galénikus gyógyszerészet ennyire hátra maradt más tudomány-

ágakkal szemben oka éppen a növényi hatóanyagok megisme-

rése, előállításuk és meghatározásuk felette nehéz problémájá-

ban keresendő. Prof. TSCHIRCH „Die wissenschaftlichen Grund-

lagen der galenischen Pharmazien" (Pharm. Monatshefte 1925. 

aug.) cimü közleménye elején megjegyzi, hogy „a galénikus 

gyógyszerészet alapját a gyógyító növények chemiajával fog-

lalkozó tudományos kutatások teszik", szintén azt jelenti, hogy 

a galenikumok helyes fejlesztése a hatóanyagok helyes és tel-

jes ismeretén nyugszik. Hiszen milyen pompásan alkalmazható 

gyógyszer ma már a Pantopon avagy a Domopon, amelyet im-

már, mint kitűnő ópium készítményt subkután is lehet alkal-

mazni, mely az ópium összes hatóanyagait, concentráltan, az 

ópiumnak megfelelően tartalmazza. Ezt pedig a morphin (fő-

hatóanyag) ismerete és jó mennyileges meghatározó módszere 

(DEBOURDEAUX módosított módszere) tették lehetővé. S éppen 

igy válik lehetővé minden gyógynövény célszerű feldolgozása 

és alkalmazása ható és mellék anyagainak helyes megisme-

rése által s hatóanyaguk pontos értékmeghatározásának isme-

rete által. S egészen érthető az, amikor prof. TSCHIRCH a fen-

nebb emiitettem helyen a következőket mondja „a két extrak-

tum typus, a fluidum és siccum között mindenesetre a siccum 

a tartósabb készítmény... a fluidum további belső bomlási fo-

lyamatoknak van kitéve, ami a száraz extraktumoknál vagy 

egyáltalában nem, vagy csak kis mértékben állhat elő". E sza-

vai is azt bizonyítják,-hogy a gyógynövények feldolgozásában 

a legtisztább és leghelyesebb törekvés az, amit a Pantopon, il-

letve Domoponnál, helyesen extrakt. opii. purumnál látunk. Al-

kalmassá kell tenni a növényeket, amennyiben ez lehetséges, 

nemcsak per os, de subkután céljaira is. Olyan előállítási mó-

dok kidolgozásán kell fáradoznunk, melyek segítségével u. n. 

extr. purumokhoz juthassunk, melyekben a hatóanyagok lehe-

tőleg változatlanul concentráltan a hatásban szerepet nem ját-

szó anyagoktól mentesen legyenek jelen. 

Bár jelen dolgozatomnak tárgya chinint meghatározó mód-

szerem ismertetése, mégis szükséges volt a fentiek elmondása 

1) Pharm. Zeitung 1924. szept. 10. 899. old. 
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már annál is inkább, hogy kifejezésre juttassam az alkalodiá-

kat meghatározó módszerek fontosságát is, melyek nélkül al-

kalodiákat tartalmazó galenikumok készitését tökéletesen meg-

oldani nem lehet. 

Mielőtt dolgozatom eredményeiről beszámolnék, meg kell 

említsem, hogy a china alkaloidákat meghatározó módszerekkel, 

amint ezt már dolgozatom elején is említettem, számosan fog-

lalkoztak. Részben az összalkaloidát, részben az egyes alka-

loidákat külön is törekedtek meghatározni a kutatók, s főképpen 

a chinin meghatározásával foglalkoztak többen. Nem célom 

végig menni az egyes meglévő módszerek ismertetésén, mert 

hiszen az a szük keretek miatt is lehetetlen, de elegendő, ha 

a Bauer fennebb említettem könyvére utalok, melyben azt irja, 

hogy a „kutatók főtörekvése az volt, meghatározni a china 

kéregben, avagy készítményeiben a chinint, de az ismert mód-

szerek többé-kevésbbé pontatlanok, megbízhatatlanok s az egyes 

módszerek között nem lehetett olyat találni, mely minden eset-

ben kielégítő lett volna". 

Tény az, hogy ha vizsgáljuk az egyes chinint meghatá-

rozó módszereket, azok többnyire nehézkesek, s a sok szűrés, 

oldás, tisztítási és kristályosítási eljárások annyira hosszadal-

massá teszik az egyes eljárásokat, hogy gyakorlati alkalma-

zásuk már ezek miatt is lehetetlenné válik. De hiszen e mód-

szerekkel a sok féle kombinált eljárások miatt csaknem lehe-

tetlen is számottevő veszteség nélkül dolgozni. 

Módszerem kidolgozásánál kerültem tehát a kombinált 

eljárásokat. Nem tartottam célravezetőnek a china bázisok kü-

lönböző oldószerekkel szemben tanúsított oldódási tulajdonsá-

gait, mert hiszen, amint ma már tudjuk pl. aetherben nem csak 

a chinin és chinidin oldódnak, hanem ezek mellett bizonyos 

mértékben a cinchonin és cinchonidin is oldik. Főképpen a 

lecsapási eljárás lebegett szemem előtt. Azt vizsgáltam tehát, 

hogy valamilyen kémszerrel leválasztott china alkaloid vegyület 

hogyan viselkedik egyes szerves oldószerekkel szemben? 

E munkámat nagy mértékben megkönnyítették a már is-

mert, részben diagnosztikus jellegű lecsapási reakciók ismerete. 

E reakciókat tanulmányozva quantitativ meghatározási célra 

legalkalmasabbnak a dinártiumhydrophosphátot találtam, mely 

reagenst legelőször MESZNER1) alkalmazta a china alkaloidák 

1) Merck Reagenzienverzeichniss, 1924. évi kiadás 333. old. 
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minőleges vizsgálatára. Mint alkalmasnak látszó reagenst meg-

próbáltam quantitativ alkalmazni. E végből előzetes kísérleteket 

végeztem arranézve, hogy e reagenssel szemben miként visel-

kednek a china alkaloidák. Azt találtam, hogy gyengén savanyu 

közegben, az egyes alkaloidákkal külön oldatokat készítve, a chi-

nin kivételével egyikkel sem állt elő csapadék vagy zavarosodás. 

Ezt látva ismert chinin tartalmú oldatot készítettem egy a 

Merck gyártól e célra beszerzett chininum purissimummal, me-

lyet előzőleg még 100 fokon kiszárítottam. A kiszárított chinin-

ből tized milligrammnyi pontossággal lemértem 0'4 gr.-ot, me-

lyet I7o-os sósavval quantitativ 100 ccm.-es mérőlombikba mos-

tam, s hozzámértem centigrammnyi pontossággal egyenként 0'2 

gr.-nyi chinidint, cinchonint és cinchonidint. Miután az oldatot 

pontosan 100 ccm.-re kiegészítettem, teljes oldódás után meg-

szűrtem fedett szűrőn, s ez oldatból bürettával egy meghatá-

rozásra 10 ccm.-t mértem le. 

Kísérleteimet a következő módon hajtottam végre: 

Egy 50 ccm.-es jénai üvegből készült kiöntős pohárba le-

mértem pontosan 10 ccm. oldatot. Hozzá cseppentettem, a po-

hár kör-körös mozgatása mellett 10 csepp normál nátron lúgot. 

S azután hozzákevertem 10 ccm. 20%-os Na2HPCh oldatot, s 

miután kör-körös mozgatással az oldatokat összekevertem, a 

poharat óraüveggel befödtem, 10 óra hosszát állani hagytam, 

s időközönként az előbbi módon ismételten összekevertem. Ez 

idő eltelte után a csapadékot egy 7 cm. átmérőjű szűrőpapírra 

gyűjtöttem, majd a poharat és a szűrőt 4 x 2'5 ccm. 2o/°-os 

Na.'HPOí oldattal kimostam. Minden egyes részletet csak az 

előző oldat teljes lecsepegése után öntöttem a csapadékra. 

Ezután a pohárban maradt chinin csapadék nyomokat kis ned-

ves szűrőpapír szeletkékkel (ca. 3 drb. 2'5 négyzet centiméter 

nagyságú) kitörültem, s mindannyit egy 50 ccm.-es széles szájú 

jólzáró üvegbe helyeztem. Az üvegbotot, mellyel a szűrést vé-

geztem, keskeny szűrőpapír csíkkal letörülve ezt is a széles-

szájú üvegbe dobtam. Végül a mosóvíztől letisztult csapadékot 

szűrőpapírral együtt a szélesszáju üvegbe helyeztem. Ezután 6 

ccm. 10°/o-os nátronluggal — az üveget jól elzárva — 1 percig 

erősen ráztam. Hozzáadtam 5 gr. konyhasó port s miután ez-

zel is jól összeráztam, 2x10 ccm. víztelen aethert pipettáztam 

az üvegbe, s azonnal elzárva 10 percig folytonosan és erősen 

ráztam. Ezután fél óráig állani hagytam, s a megtisztult aetheres 

41* 
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rázadékból 10 ccm.-t vissza pipettáztam, s egy ismert sulyu 50 

ccm.-es jénai Erlenmayer lombikba bocsájtottam. Az aether 

elpárologtatása után a száraz maradékot állandó súlyig szárí-

tottam és mértem. A mérést ellenőrzendő a száraz maradékot 

20 ccm. semlegesített legtöményebb szeszben oldottam s lac-

moid indikátor jelenlétében normál tized sósavval titráltam. (fak-

tor 0'0324).' 

Megjegyzem, hogy a fennti eljárást megelőzőleg több kí-

sérletet kellett végeznem, mig végül helyes eredményt adó mód-

szerhez jutottam. Egyben ellenőriztem azt is, hogy a reagenssel 

való keverés után rövidebb-hosszabb ideig tartó állás után 

nem-e változik az eredmény. Ezáltal részben megállapíthattam 

a chinin leválására szükséges időt, másrészt súly szaporulat 

esetén az esetleges mellékalkaloid leválást is ellenőrizhettem. 

Az alábbi táblázat a tiszta china alkaloidákkal végzett 

kísérleti eredményeket tünteti fel: 
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gr.-
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1 6 002 00189 945 0'02 100 — — — — 

2 8 „ 0"0196 98 0"02 100 — — — — 

3 10 „ 002 100 

4 10 „ 002 100 

5 24 „ 0"02 100 — — — — — — 

6 10 „ 0"02 100 — — 
0 01992 996 002 100 

7 „ 0'02 100 — — 
0 01976 98"8 002 100 

8 n „ 00199 995 002 100 0"021 105-3 0"02 100 

9 w „ 0-0202 101 0"02 100 - — — — 

10 » » 
00196 98 002 100 001976 988 002 100 

Amint a táblázatból kitűnik, e módszerrel minden esetben 

100%-os eredményhez jutottam. A táblázatban feltüntetett csa-

padék leválására szánt idő mindenike kielégítő eredményt adott. 

Tehát más, mint chinin nem válhatott le az oldatból, mert a 6, 
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8, 10 és 24 órai állás után nyert eredmények az elhanyagolható 

kis differenciával egyezők voltak. 

A 9-ik pont alatt látható 101 % és az 1, 2, 8, 10 pont alatt 

látható kisebb % minden kétséget kizárólag kísérleti hibának 

tudható be. A titrálási eredmények közt látható számításba nem 

jöhető kis ingadozás és egy esetben a % többlet ismét csak kí-

sérleti hibának tudható be. A titráláshoz t. i. többé-kevésbbé 

0'615 ccm. n/10 sósav kellett volna, hogy pontos eredményt 

nyerjek. De mert mikróbüretta nem állt rendelkezésemre, 50 

ccm.-es bürettát kellett használnom a titráláshoz, már pedig 

ennek a cseppjei is nagyobbak, viszont legfeljebb 0'05 ccm.-t 

lehet leolvasni pontosan s emiatt azután vagy több, vagy keve-

sebb volt leolvasható, mint amennyi a titrálásra tényleg elhasz-

nálódott. Tény az, hogy az elhasznált tized ccm.-ek valamics-

kével mindig többet mutattak, mint 0'6 ccm., azonban 0'65-nél 

jóval kevesebb volt. Mivel tehát 0'61—0'62 közötti érték nem 

volt leolvasható, meg kellett elégednem a 0'6 értékkel. 

E kísérleti eredményekből megállapíthattam azt, hogy e 

módszer chinin meghatározásra alkalmas s igy hozzá láttam a 

china kéreg chinin érték meghatározásához. 

Mindenek előtt az irodalmi adatok alapján, megállapítot-

tam a china kéreg chinin tartalmának középértékét s a fenti 

módszert alapul véve egy meghatározáshoz 1 gr. kérget vettem, 

melyben az átlagos chinin érték ca. 0'04 gr.-ot tesz ki. 

Ezután megállapítottam, hogy az alkaloidákat a kéregből 

milyen módon vonjam ki, t. i. alkalmassá kellett tegyem lecsa-

pási eljárásom keresztülvitelére. Tudva azt, hogy a china alka-

lodiák kivonására legalkalmasabb sav a sósav, s mert mód-

szerem keresztülvitelére ez felelt meg, megmaradtam az 1% -os 

sósav mellett. 

Ezek megállapítása után módszeremet következőképpen 

alkalmaztam a china kéregre: 

A vizsgálandó kérget finoman elporítottam (VI), majd egy 

mozsárban összekevertem, melyből azután egy meghatározás-

hoz 17 gr.-ot mértem le. 

Egy 50 ccm.-es gummi dugóval ellátott, jenai üvegből 

készült, ismert súlyú (dugóval együtt mérve) száraz Erlenmayer 

lombikba lemértem 17 gr. 1 %-os sósavat, s a lemért 17 gr. 

kéregport ovatosan rászórtam. A lombikot azután forró vízfür-

dőre állítottam s 7« óráig hevítettem, miközben többször ova-
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tosan, forgató mozgással összerázogattam a keveréket. Fél óra 

elteltével a lombikot a vízfürdőről levettem, bedugtam s most 

ilyen módon, gyakori rázogatással áztattam. Ezután a lombikot 

hideg vízbe állítva lehűtöttem s a lombikot, szárazra megtö-

rülve, vissza mértem, s a hiányzó mennyiséget 1 %-os sósavval 

kipótoltam. Elzártam, összeráztam s azután egy 8 cm. átmérőjű 

fedett szűrőn megszűrtem, majd a kéregport tartalmazó szűrő-

papirost ujjaim között enyhén kisajtoltam. Az ilyen módon 

nyert tiszta kivonat folyadékból, egy 50 ccm.-es jénai üvegből 

készült kiöntős pohárba lemértem pontosan 10 gr.-ot (1 gr. ké-

regnek felel meg). 

Hozzákevertem — körkörösen mozgatva a poharat — 10 

csepp n/1 Na OH-ot, majd hozzáadtam 10 ccm. 20 %-os 

NaíHPCh oldatot. Miután körkörös mozgatással ezzel is össze-

kevertem, egy óraüveggel befödve, 10 óra hosszáig állani hagy-

tam. Ezután éppen úgy jártam el, mint azt a tiszta chínaalka-

loidákkal végeztem módszernél leírtam, azzal a különbséggel, 

hogy a csapadék elbontására 4 ccm. 20 %-os Na OH-ot, vala-

mint 6 gr. konyhasót alkalmaztam. Továbbá 2x15 ccm. aether-

rel végeztem a chinin kirázást, mely 20 percig tartott, s miután 

72 óráig állani hagytam, a tiszta aetheres rázadékból 15 ccm.-t 

pipetláztam vissza. 

Megjegyzem, hogy a rázás befejeztével, mielőtt az üveget 

félre állítanók, célszerű a csapadékot rázogatással az üveg 

egyik oldalára terelni, hogy ezáltal pipettázáskor eléggé mély 

aether oszlop álljon rendelkezésre. 

A vissza pipettázott aetheres rázadékot egy állandó súlyig 

mért ismert súlyú 50 ccm-es jenai Erlenmayer lombikba bocsáj-

tottam, s miután az aethert elűztem, a lombikot a száraz ma-

radékkal együtt, állandó súlyig szárítottam és mértem. Mérés 

befejeztével a maradékot éppen ugy titráltam, mint azt az első 

módszeremnél leírtam (factor 0 0324) csupán itt előzőleg 2x5 

ccm. aetherrel az illóbázisokat elűztem. 

Az eredményeket a túloldali táblázat mutatja : 
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Egy gr. kéregben talált chinin mennyisége 

A csapadék Súlyméréssel : Térfogatos méréssel : 

S
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időtartama, 

óra: 
gr.-ban 

100 gr. 
kéregre 

számítva 
%-ban. 

gr.-ban 

100 gr. 
kéregre 

számítva 
°/o-ban. 

1 10 0-0386 386 00388 388 

2 „ 00382 3'82 0-0388 388 

3 „ 00386 3"86 0-0388 3'88 

4 » 00386 386 0-0388 3"88 

5 » 0 038 38 0"0388 3'88 

6 0*0369 3'69 0-0381 3'81 

7 » 00348 3'48 00363 3'63 

8 1 — — 00365 3"65 

9 — — 00363 363 

10 » — — 00356 356 

11 — — 0'0356 356 

12 
» — — 00363 363 

A táblázatban látható külömbségek a mérés és íitrálás 

eredményei között igen egyszerűen a következőkből adódnak. 

Az 1—5-ig a mérés (középarányban 3'84%) és titrálás (közép-

arányban 3 88'/") között mutatkozó 0'04()/o különbség a titrálás 

javára, tulajdonképpen látszólagos. Hiszen inkább a sulymé-

réssel nyert eredményektől várnánk a többletet. E látszólagos 

többlet részben a csekély anyag titrálására célszerűtlennek bi-

zonyult, 50 ccm.-es bürettából ered, melynek cseppjei nagyob-

bak, mint a mikrobürettáé, s igy mindig több HCL-at mértem, 

mint amennyi tulajdonképpen a telítésre elhasználtatott, miért 

is a leolvasás mindig durva volt. Másrészt e többlethez min-

den bizonnyal hozzájárult az illóbázis is, mely amint a 6, 8, 9 

alatti adatok is bizonyítják, a szárítással nem illant el tökéle-

tesen, s minden valószínűség szerint az anyag közé záródva, 

differenciát okozott. De mert az állandó hibák mellett a nyert 

eredmények egyezők voltak, a módszer pontossága bizonyos-

nak látszott. 

A fennti hibaforrásokat kiküszöbölve 7, 10—14 alatti ada-

tok szerint középértékben 3'61%> chinint találtam a kéregben. 

Ez alacsonyabb érték okát részben abban találom, hogy t. i. a 
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porított kéreg 6 hónapon keresztül egy parafadugós üvegben 

állott s minden bizonnyal nedvesség tartalma megnagyobbo-

dott. T. i. kísérleteimet bizonyos oknál fogva meg kellett sza-

kítanom, s valószínű, hogy ez idő alatt nedvesség szaporulat 

állt be, s nem lehetetlen, hogy a finom poralakban eltartott 

anyagban alkaloid veszteség állt elő (?) valamilyen hatás kö-

vetkeztében. Mert ezen dolgozatomnak nem volt célja a kü-

lönböző cinchona fajok chinin tartalmának megállapítása, ha-

nem e kísérletek csupán a módszerem pontossága kiderítésére 

szolgáltak, ezért nem voltam tekintettel, a kérget illetőleg a 

mellék körülményekre. De tény az, hogy mikrobürettával tit-

rálva, valamint a száraz maradék közül és lombikból az illó-

bázisokat 2 x 3 ccm. aetherrel elűzve, lacmoid jelenlétében tel-

jesen egyező eredményeket nyertem, ami ismét csak az eljárás 

pontossága mellett bizonyított. 

A nyert eredményekből megállapíthattam még azt is, hogy 

a csapadék leválására 1 óra is elegendő, mert hiszen a 7 alatti 

adat (10 órás) teljesen egyező a 8, 9, stb. alatti (1 órás) ada-

tokkal. Ilyen módon azután a módszer időtartama felette meg-

rövidült, viszont a titrálással — a mérés nehézkesebb — köny-

nyebbé vált a nyert chinin mérése is. 

A fentiek figyelembevételével módszerem következő: 

Egy gummidugóval ellátott s azzal együtt mért 50 ccm-es 

Erlenmayer jenai lombikba, lemérünk pontosan 17 gr. 1%-os 

HCL-at. Hozzákeverünk 1"7 gr. china kéregport (VI. szita), forró 

vízfürdőre helyezzük, s gyakori kevergetés mellett V2 óráig he-

vítjük. Ezután a vízfürdőről levéve elzárjuk a lombikot s ujabb 

V« óráig állani hagyjuk, miközben hosszabb-rövidebb ideig tartó 

rázogatással, gyakran összerázzuk. Félóra múlva teljesen le-

hütjük (szobahőmérsékre) s a lombikot szárazra megtörülve 

visszamérjük, majd a hiányzó mennyiséget 1%-os HCL-val pó-

toljuk. Miután egy izben összeráztuk, egy 8 cm. átmérőjű fe-

dett szürőpapiroson száraz üvegbe szürjük. A folyadék lecse-

pegése után a szűrőpapírt ujjaink között kisajtoljuk, majd a 

tiszta szüredékből egy 50 ccm.-es jenai kiöntős pohárba lemé-

rünk 10 gr.-ot (1 gr. kéreg). Hozzá keverünk rázogatás mellett 

10 csepp n/1 NaOH-ot, majd 10 ccm. 20% Na2 HPCh oldatot, 

s üvegbottal jól összekeverve állani hagyjuk 1 óra hosszáig, 

miközben a keveréket az üvegbottal néhányszor összeelegyít-

jük. Végül a csapadékot egy 7 cm, átmérőjű szürőpapirosra 
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gyűjtjük s ugy a poharat, valamint a csapadékot 10 ccm. 

Na2HPO* oldattal (1 ccm. 20%-os oldat + 9 ccm. viz) kimos-

suk. A kimosást ugy végezzük, hogy a pohárba 2'5 ccm.-nyi 

mosóvizet öntünk, majd a pohár falához tapadt csapadékot, 

üvegbottal dörzsölgetve a folyadékkal lemossuk, s ezt a szű-

rőn levő csapadékra öntjük. Ujabb 2'5 ccm. mosóvízzel újból 

kimossuk a poharat, s miután az előbbi oldat lecsepegett ezt 

is a csapadékra öntjük. Ilyen módon 4 részre osztva a mosó-

vizet, kell kimosni a poharat és csapadékot. A poharat azután 

még két-három gyengén nedves szűrőpapír szelettel (ca. 2'5 cm2) 

jól kitöröljük, hogy igy az esetlegss csapadék nyomokat is meg-

nyerjük. Ugy ezt, mint a mosóvíztől megszabadított csapadékot 

egy széles szájú 50 ccm.-es, parafadugóval jól elzárható üvegbe 

helyezzük, hozzáadunk 4 ccm. 20% NaOH-ot, s elzárva az 

üveget 1 percig erősen rázzuk, hogy a csapadék elbomoljon. 

Ezután hozzáadunk 6 gr. NaCL, ezzel is összerázzuk. Végül 

2x15 ccm. aethert pipettázunk az üvegbe s jól elzárva 20 per-

cig folytonosan és erősen rázzuk. Félórai állás után a megtisz-

tult aetheres rázadékból 15 ccm.-t visszapipettázunk, s ezt egy 

50 ccm.-es jenai Erlenmayer lombikba bocsájtjuk. Az aethert 

elüzzük, majd a szárazmaradékot 2x3 ccm. aetherbe oldva, 

mindannyiszor újból szárazra párologtatjuk s azután a száraz-

maradékot 20 ccm. semlegesített legtöményebb szeszben oldva 

lacmoid jelenlétében n/10 HCL-val titráljuk (faktor 0'0324). Az 

elhasznált ccm. számát 6'58-dal szorozva egyenesen a %-ot 

nyerjük. A titrálás mikróbürettával végzendő ! 

Hogy a fontos kérdést mennyiben sikerült megoldanom, 

a gyakorlat fogja megmutatni. S mert ügy hiszem, hogy alkal-

mas, gyakorlatilag könnyen keresztülvihető chininmeghatározó 

módszeremmel megoldottam e fontos problémát — mit remé-

lem majd az erre hivatottak ellenőrző vizsgálatai is megerősí-

tenek, célomul tűztem ki vizsgálat tárgyává tenni a chína kéreg 

galenikus készítményeit. 

További munkálatok során tehát arra fogok törekedni, mi-

szerint a chína kéreg galenikus készítményeit célzó eljárásokat 

tökéletessé tegyem, hogy ezáltal teljes értékű készítményeket 

lehessen előállítani, s igy gyógyítás szempontjából értékeseb-

bekké váljanak. 

Hogy ez mennyiben fog sikerülni nem tudom; minden bi-

zonnyal áll az igazság, hogy a lelkiismeretesen végzett munká-

ból a fáradozás lesz csupán az enyém, a dicsőség pedig Istené ! 



A hódmezővásárhelyi Erzsébet-közkórház bőr- és nemibeteg 

osztályának közleménye. 

Kórházi igazgató: Genersich Antal dr. egyetemi m. tanár. 

A prostituáltak syphilises fertőzöttsége. 

Irta : Szentkirályi Zsigmond dr. kórházi főorvos. 

A népbetegségek (tuberculosis, venereás betegségek) elter-

jedettségének statisztikai feldolgozása egyik alapfeltétele a be-

tegségek elleni sikeres védekezésnek. Minden bajnak — mely 

ellen küzdeni akarunk — elsősorban a mértékét kell ismernünk. 

A tuberculosis elterjedettségét a halálozási statisztika némiké-

pen megvilágítja, ámbár itt is vannak hiányosságok; ezzel 

szemben a venereás betegségek elterjedeltségéről megbízható 

és általánosításra alkalmas adatokat gyűjteni nehezen sikerül. 

Áll ez a tény főképen a syphilisre vonatkozólag. Az egyes kór-

házak, klinikák, beteggondozók (Teleia, Munkásbiztosító Pénz-

tár stb.) a venereás betegségekre vonatkozó adatai csak azokra 

a syphilises egyénekre vonatkoznak, akik akár mert magukat 

betegeknek érzik, akár mert a felvilágosítás betegségük jelen-

tőségéről meggyőzte őket, felkeresik a gyógyító helyeket, igen 

sok olyan egyén van azonban, aki nem bir tudomással beteg-

ségéről, vagy pedig nem kezelteti magát. A kórházak nem ve-

nereás betegségekkel foglalkozó osztályainak kimutatásai sem 

adnak minden esetben felvilágosítást a syphilises megbetegedé-

sekről : ki gondolná pl. azt, hogy a szívbajok, idegbajok, szem, 

fül, stb. megbetegedések egész sora mögött tulajdonképpen 

syphilises fertőzés áll, mint eredeti ok. Halálozási statisztikát a 

syphilisesre vonatkozólag felállítani alig lehet, nem igen képze-

lünk el — kórházakat kivéve — olyan haláleset-bejelentő lapot, 

amelyen a betegség nemének megjelöléséül „Syphilis" lenne 

beírva. A syphilis elterjedettségéről pontos felvilágosítást csak 

bizonyos testületekbe (pl. hadsereg) vagy bizonyos emberkate-

góriához tartozó egyének rendszeres vizsgálata adhat. Az elért 

eredmények azonban csak ezekre a bizonyos kategóriákra vo-

natkoznak, más körülmények, más életviszonyok között élő 

egyénekre való általánosítás igen sok hiba-forrást hozna létre; 

a következtetéseket tehát az egész társadalomra csak igen tá-



három év alatt tehát 210 nőnek. 

Egy syphilises prostituált egy hónapi működése ezek szerint 

210 ujabb megbetegedés oka lehet. MÜLLER számításai nélkü-

löznek minden ténybeli alapot, azonban annak dacára, hogy 

az igazságtól messzejárnak, a viszonyok ismeretéről tesznek 

tanúságot. Érdekesek MATTAUSCHEK és PILZ (Medizinische Kli-

nik 1913. IX. 21) megfigyelései a volt közös hadsereg tiszti-

karára vonatkozólag. A régi tisztikar a házasság megnehezített 

volta miatt (kaució) nagy arányban vette igénybe a prostitutiót 

és igy a syphilises megbetegedések száma tudvalevőleg magas 

volt. Nevezett szerzők 1880—90 években syphilist szerzett tisz-

tek sorsát 11 évig figyelték és 1911-ben azt találták, hogy 

voli viszonylatokban lehet keresztülvinni. Nem szorul különö-

sebb magyarázatra, hogy a syphilis elleni küzdelem első lépése 

a beteg egyének felderítése és az ebből következő többi lépés 

(gyógyítás stb.) sikeres volta a társadalom mai állapotában 

gazdasági és kulturális okok miatt nehezen képzelhető el. Az 

egyéni szabadság kiterjedettsége már magában véve lehetet-

lenné tesz minden erélyesebb beavatkozást; minden törekvés 

tehát amely a társadalom mentesítésére irányul csak részlet-

munka lehet. 

A syphilis elterjedettségének okául már régi idő óta első-

sorban a prostitutiot jelöljük meg, ez a tény sem bizonyításra, 

sem magyarázatra nem szorul. Hogy a syphilises prostituáltak 

hány egyént fertőznek meg, azt megállapítani nem lehet; két 

saját esetemben egy prostituált egy éjszaka tizenkét és egy 

másik nyolc fiatalembernek adta át syphilisét, megjegyzendő, 

hogy mindkét beteg nő a syphilis lappangó időszakában volt. 

MÜLLER (Medizinische Wochenschrift 1913—299.) számításai 

szerint egy prostituáltnak ahhoz, hogy életét fentarthassa, száz 

cohabitatiot kell havonta keresztülvinnie. Ha a prostituált 

syphilises és havonta csak tiz férfit fertőz meg, akkor ezt nem 

nevezhetjük tul nagy számnak. A tiz férfi közül a mai viszo-

nyok között átlag három kezelteti magát kielégítően, hét pedig 

fertőző marad, ez a hét férfi tovább adja betegségét és pedig 

hozzávetőleg az első évben 15 = 1 0 5 

a fertőzőképesség csökkentével 

a második évben 10 = 7 0 

a harmadik évben 5 = 3 5 



4134 tiszt közül paralysisbe esett 198 

tabest kapott 113 

cerebralis syphilist 132 

elmebajokat 80 

főütőértágulást 17 

szívizomelfajulást 101 

egyéb zsigeri syphilist 167 

összes veszteség tehát 1911-ben 808 = 19'5 °/o 

volt. Ha azt vesszük, hogy a friss fertőzések száma nincs 

megjelölve — azaz nem tudjuk összesen hány tiszt szerzett 

syphilist — a késői elváltozásokban megnyilvánuló vesztesé-

get igy is igen magasnak kell ítélnünk. A magam tapasztalatai 

alapján, amelyeket mint a volt közös hadsereg tényleges állo-

mányú orvosa szereztem, a tisztikart igen nagy számban fertő-

zöttnek találtam. Azokban az esetekben, ahol a fertőzés forrása 

kikutatható volt, mindig prostituáltat találtam megjelölve. 

A prostitutio ilyen kimagasló jelentősége a syphilis ter-

jesztésében felhívja figyelmünket a prostituáltak fertőzöttségé-

nek kérdésére. A nőknek azon tömege, amely a prostituáltak 

emberkategóriájához tartozik igen kevéssé ellenőrizhető, amint 

az már a dolog természetéből következik. Az a mód, mellyel 

az illetékes hatóságok a prostitutio ellenőrzését kezelik NÉKÁM 

(Orvosképzés, 1917.) adatai alapján igen jellemző. Az ő kez-

deményezésére a Belügyminiszter 30.208/1916. számú rendelete 

felhívja a törvényhatóságokat, hogy tegyenek jelentést a pros-

tituáltak nemibetegségekkel való fertőzöttségéről: Sz. város a 

többek között 98%-ot, ezzel szemben G. vármegye 3.57<'-ot je-

lent, „sőt akadt olyan megye is, amelyben a megvizsgált nőket 

mind egészségesnek találták, vagy ahonnan azt jelentették, 

hogy intézkedés nem szükséges, mert ott prostituált nincs". A 

vizsgálatok ilyen légere keresztülvitele magyarázza meg azt, 

hogy a hazai adataink a prostituáltak syphilises fertőzöttségét 

illetőleg rendkívül eltérő eredményeket adnak és annyira ke-

véssé megbízhatók, hogy felsorolásuk teljesen céltalan. A titkos 

prostituáltakra vonatkozólag csak az időnként megejtett razziákon 

összefogott nők vizsgálata adhat némi felvilágosítást. Az ilyen 

titkos prostituáltakra vonatkozólag megbízható NÉKÁM számítása, 

aki Budapesten 42'5%-ban, az országban 55'8%-ban itéli a 

syphilis elterjedettségét; GÉBER J. (Urologiai és bőrgyógyászati 

Szemle 1924.) Kolozsvárra vonatkozólag 1916-ban 38%-ban ta-
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lálta a razziákon befogott titkos prostituáltakat syphilissel fer-

tőzötteknek. Mindkét szerző megjegyzi, hogy ezek a számok 

valószinüleg alatta maradnak a valóságnak. A nyilvános (nyil-

vántartott) prostituáltak jelentkezési kötelezettsége inkább meg-

adja a rendszeres adatgyűjtés lehetőségét, ámbár itt is meg van 

a vizsgálat alól való menekvés lehetősége. NÉKÁM 1914-ben 

2288 ellenőrzött prostituáltból 567 esetben talált friss vagy re-

cens syphilist. 

A pontos ellenőrzés lehetősége a szó szoros értelmében 

véve tehát csak a nyilvános házakban lakó prostituáltakra vo-

natkozólag áll fenn. A törvényhatóságok szabályrendelete kö-

telezővé teszi a nyilvános házak hetenként két-háromszori or-

vosi átvizsgálását és azonkívül megadnak minden lehetőséget 

arra nézve, hogy a prostituáltak syphilise kideríthető legyen. 

A syphilis mint megbetegedés igen hosszadalmas lefo-

lyású és jellemző a tünetes és tünetmentes (lappangási) idő-

szakok váltakozása. A tünetmentes szakok tartama esetenként 

különböző és a lappangó syphilises egyéneknél a legbehatóbb 

külső vizsgálat sem jár eredménnyel. Ilyenkor csupán a Was-

sermann-féle vérvizsgálat deriti ki a fertőzöttséget. A lappangó 

syphilis a betegség korai időszakában (8—10 év) fertőző. 

A prostituáltak vizsgálatánál tehát nem szabad megelé-

gednünk az egyszerű klinikai vizsgálattal, hanem minden eset-

ben Wassermann reaktióval kell ellenőriznünk a beteget. Ilyen 

meggondolás alapján folytatott nálunk először GÉBERJ. Kolozs-

várt vizsgálatokat és 1917-ben a nyilvános házak prostituált-

jainál 117 nő közül csak 2 esetben talált negatív Wassermannt. 

GÉBER J. alapgondolatától vezettetve folytattam le az elmúlt há-

rom évben Hódmezővásárhelyen a nyilvános házakban élő 

prostituáltaknál az alább következő vizsgálatokat. 

Hódmezővásárhely thj. város területén három nyilvános 

ház van, amelyek mindegyikében 4—6 prostituált tartózkodik, 

tehát egyidőben a legjobb esetben összesen 18 nő. Ez a kis 

szám azonban a prostituáltak folytonos ide-oda vándorlása 

folytán ugy alakult, hogy három év alatt 214 prostituált tartóz-

kodott rövidebb-hosszabb ideig a városban. Ezen 214 prosti-

tuált vizsgálata 1922. augusztus 28-tól 1925. augusztus 28-áig 

a következő terv szerint történt: 1922. augusztus 28-án Hód-

mezővásárhelyen tartózkodó összes prostituáltakat klinikailag 

megvizsgáltam és mindegyiknél Wassermann reaktiót végez-

mmm 
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tem, az igy megismert anyag kicserélődésénél az újonnan jöt-

tékét successive vettem vizsgálat alá. Az anamnesis a követ-

kező kérdésekre terjedt ki: 1. Hány éves, 2. mióta prostituált 

(nyilvános házbeli), 3. mivel foglalkozott a nyilvános házba 

való belépése előtt, 4. milyen foglalkozást űznek a szülei. A 

syphilisre vonatkozó kérdések voltak: 1. Van-e fertőzésről tu-

domása, 2. milyen kezelésben részesült megelőzőleg, 3. végez-

tetett-e nála Wessermann reaklió. A feleletekből megállapítást 

nyert, hogy a prostituáltak életkora 17—45 év között mozog, kö-

rülbelül 50Yo-ban 20 év körül van, foglalkozásukat egy héttől 

18 évig terjedő idő óta űzik, körülbelül 60°/o-ban 1—8 éve. A 

megelőző foglalkozást és a szülők foglalkozását illető kérdések 

megbízhatatlan voltuk miatt nem értékesíthetők. Nem egyszer 

fordult elő, hogy a prostituált a második vizsgálatnál egészen 

más adatokat mondott be, a rendőrségi igazolólapok ilyen irá-

nyokban hivatalosan megerősített felvilágosítást különben sem 

adnak. Általában az azelőtti háztartásbeliek, pincérnők, varró-

nők, cselédek iratkoznak be a nyilvános házakba, de akad 

egy-két volt nevelőnő, sőt hivatalnoknő is. A szülők foglalko-

zása igen nagy ingadozást mutat: az egyik prostituált apja ál-

lítólag ma is egy nagy város állomásfőnöke. Arra vonatkozó-

lag, hogy a prostituáltak között milyen arányban szerepelnek 

házasságon kivül született leányok, megbízható adatokat sze-

rezni nem lehetett. 

A syphilises megbetegedésre vonatkozó kérdésekre kapott 

feleletek már jobban értékesíthetők és igy számokban kifejez-

hetők. 

A vizsgálatok idejét két részre osztom be és pedig 1922. 

augusztus 28-ától, 1924. március elsejéig terjedő első időszakra 

és 1924. március elsejétől 1925. augusztus 28-áig terjedő má-

sodik időszakra. Az ilyen mesterséges felosztás oka az, hogy 

1924. márciusában lezárva vizsgálataimat az addig elért ered-

ményekről az Orvosi Hetilap (1924.) hasábjain beszámoltam. 

Az első időszakban 120 prostitulált került vizsgálat alá, 

akikből syphilises fertőzésről 20 tudott; megelőzőleg ezek kö-

zül egy prostituált 6 kúrát, egy 5 kúrát, egy 4 kúrát, kettő 3 

kúrát, három 2 kúrát és a többi 1 — 1 kúrát végzett. Wasser-

mann vizsgálat megelőzőleg 10 esetben derítette fel a beteg-

séget, 19 esetben a vizsgáló orvos annak idején tünetek alap-

ján állapította meg a syphilist. Klinikai vizsgálataimnál a 120 
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prostituáltból 10 esetben találtam tüneteket és pedig 8 esetben 

másodlagos kiütéseket, 1 esetben harmadlagos folyamatot, egy 

45 éves prostituált tabes dorsalisban szenvedett. A Wasser-

mann reactió 89 esetben volt positiv. Összesen tehát 99 eset-

ben állapítottam meg syphilist. A 99 beteg prostituált közül 60 

nem tudta, hogy syphilisben szenved és megelőzőleg semmi-

féle kezetésben sem részesült. 

Az arányszámok alakulása ezek szerint: 

120 prostituáltból 23'5%-ban állapítottam meg előzőleg 

syphilist, 67'4% syphiliséről nem tudott, vizsgálataim 82'50/0-ban 

találták syphilissel fertőzötteknek a prostituáltakat. 

A második időszakban 94 prostituált került vizsgálat alá, 

akiknek viszonyai már egészen más eredményeket tüntetnek 

fel. Az 1924. március elsejétől 1924. augusztus 28-ig vizsgált 

prostituáltak közül 58-nál végeztetett megelőzőleg Wassermann 

reactió; kezelést 52-en kaptak és pedig 26 egy kúrát, 11 két 

kúrát, 12 három kúrát, 1 négy kúrát és 2 öt kúrát. A klinikai 

vizsgálatnál összesen 12 prostituáltnál találtam manifest tüne-

teket. A Wassermann reactiók eredménye 64 esetben volt po-

sitiv, 30 esetben negativ. Ebből a 30 negatívból azonban a 

prostituáltak saját bemondása, tünetek, vagy pedig saját elő-

zetes Wassermann vissgálataim alapján 12 prostituláltat Ítél-

tem biztosan syphilisesnek. (A positiv Wassermann biztos 

syphilist jelent, negativ eredmény dacára is lehet azonban valaki 

syphilises). Összesen tehát klinikailag és serologiailag 76 eset-

ben állapítottam meg syphilist. Ezek szerint tehát betegségéről 

tudott 61"7°/0, betegségről nem tudott 19*57 70, a klinikai és se-

rologiai vizsgálatok alapján 80'85'Yo-ban találtam syphilist. 

A második időszak százalékszámai az elsővel szemben 

a prostituáltak syphilises f-ertőzőttségét illetőleg nem mutatnak 

javulást, mégis a második időszak határozott előhaladásról 

tesz tanúbizonyságot, mely előrehaladás nem lehet a véletlen 

következménye. Megállapítható, hogy a prostituáltak syphilisük-

ről nagyobb mértékben birnak tudomással. Az a propaganda, 

amelyet 1924-ben az Orvosi Hetilap hasábjain a prostituáltak 

kötelező Wassermann vizsgálatának ügyében elkezdettem, ilyen 

hatalmas eredménnyel — (: 10:58 : — ) nem járhatott, a pros-

tituáltak ellenőrzése nem vált szigorúbbá, sőt ebben az ügy-

ben Hódmezővásárhelyen kivül alig egy-két törvényhatóság tett 

lépéseket. Az utóbbi évek folyamán azonban, különösen 1924. 

évben az ország számos kisebb-nagyobb városában, sőt köz-
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ségében vállalkozó fiatal orvosok Wassermann vérvizsgálati la-

boratoriumot állítottak fel, divattá vált a „vérvizsgálat" és igy 

a prostituáltak is önként megvizsgáltatták magukat. Positiv ese-

tekben természetesen a vizsgálatok következménye gyógykezel-

tetés lett. Saját vizsgálataim, melyeket a Hódmezővásárhelyre 

visszatérő prostituáltakon végeztem — miután az államrendőr-

ség kapitánysága a kötelező Wassermann vizsgálatokat enge-

délyezte, — természetesen lényegesen szaporítják a számot. 

Megállapítható továbbá az, hogy a vizsgálatra kerülő 

anyag betegségének állapotáról tájékozódottabbak vagyunk. A 

prostituáltaknál bemondásuk és saját előzetes vizsgálataim alap-

ján megállapítottam, hogy 11 esetben régebben negatív Waser-

mann reactió positívvá vált, tehát felvehető, hogy 11 nő szer-

zett egyik Wassermanntól a másikig syphilist; viszont saját 9 

esetben a positiv Wassermann reactió negatívvá vált, a keze-

léseknek tehát eredménye volt. Hogy ez a serologiai javulás 

milyen értékű és mennyire állandó, az további megfigyelésre 

szorul. Arra a fontos kérdésre vonatkozólag, hogy a prostitu-

áltak betegségüket mikor szerezték meg, vizsgálataim felvilágo-

sítást nem adnak, ennek megállapítása csak más terv szerinti 

dolgozás alapján volna lehetséges. Az a fennmaradó szám, 

amelynél sem az anamnesis, sem klinikai, sem serologiai vizs-

gálat alapján syphilist nem találtam, főképen az egész rövid 

idő óta prostituáltakból (egy-két hét vagy néhány hónap) telik 

ki, csak 3 olyan prostituáltról, aki két évnél hosszabb idő óta 

űzi mesterségét, állíthatom biztosan, hogy nem fertőzött. A 

tapasztalatok általában azt bizonyítják, hogy a prostituált mes-

tersége második évének végére már megszerezte a syphilist. 

A három év alatt lefolytatott vizsgálatok tárgyi eredménye 

összefoglalva az, hogy a prostituáltak syphilises fertőzöttsége 

8177%, a betegséget terjesztő szerepük tehát fontos és sürgős 

beavatkozást igényel. 

A beavatkozás mint a syphilis terjedését megakadályozó 

törekvés azonban csak országos érvényű rendelkezések formá-

jában lehet eredményes. Tagadhatatlan, hogy az a kezelés, 

amelyben a prostituáltak — még a legintenzívebb ellenőrzés 

mellett is — részesülhetnek, nem elégséges ahhoz, hogy beteg-

ségük végleg meggyógyuljon. Az anyagi eszközök hiánya, a 

prostituáltak állhatatlan természete és még sok más körülmény 

kizárja a teljes kigyógyítást; ez azonban tisztán humánus szem-

pontból bír jelentőséggel, a társadalmi egészségügyet közvet-
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lenül nem érdekli. Ha elérhetjük azt, hogy minden prostituált 

aki syphilisben szenved felkutattassék és csak annyi kezelésben 

részesüljön, amennyi a prophylaxis szempontjából elégséges, 

máris nagy haszonnal járna munkánk. 

Az adatok, amelyeket a rendelkezésemre álló kis anyagon 

gyűjtöttem, azért értékesek, mert megbizhatók és pontosságuk 

elvitathatatlan; e mellett az a véleményem, hogy ezek az ada-

tok az egész országra jellemzők, mert a nyilvános házak pros-

tituáltjait valóságos ügynöki rendszer szállítja egyik városból a 

másikba és igy az anyag kicserélődése bizonyos titokzatos terv 

szerint történik az egész országban. Az egészségügyi közigaz-

gatás hivatása volna az arra illetékes és alkalmas munkaerők-

nek megadni minden lehetőséget, hogy mindenütt, ahol lehet-

séges, végeztessenek az enyémhez hasonló vizsgálatok. Ezen 

a nyomon haladva a syphilis elterjedettségére vonatkozólag 

értékes anyagot szolgáltatna más zárt emberkategóriákra vo-

natkozó adatok gyűjtése, igy pl. a volt közös hadsereg Ma-

gyarországon állomásozott ezredeinek régi tiszti és legénységi 

betegnaplóinak átvizsgálása értékes eredményeket adhatna. 

Ugyancsak fontosnak tartanám továbbá a heterogén összeállí-

tású, de bármilyen formában hozzáférhető embertömegek terv-

szerű átvizsgálását. Ilyen meggondolással a hódmezővásárhelyi 

Erzsébet-közkórházban a Wassermann reaktiót nemcsak a gya-

nús esetekben végezzük el, hanem minden beteg vérsavóját meg-

vizsgáljuk. Amint az eddig elért eredmények bizonyítják, ez az el-

járás teljesen jogos. Az ilyen módszer szerinti dolgozás alapján 

már a vizsgálatok első két hónapjában kitűnt, hogy a syphili-

ses fertőzöttség 20 %-ra tehető. Ez a szám egy teljesen hete-

rogén anyagra és pedig ugy a sebészeti, belgyógyászati, mint 

a szemészeti és bőrbeteg osztályra felvett betegekre vonatko-

zik. Feltűnő a % számban az, hogy mig 10 % olyan bete-

gekből telik ki, akiknek anamnesise vagy klinikai vizsgálata 

részben biztosan syphilist mutatott, részben syphilis gyanúját 

keltette fel, — addig a fennmaradó 10 %-nál a lappangó 

syphilis jelenléte positiv Wassermann reactio alapján mint egé-

szen váratlan tény, mely semmi gyanúra nem adott okot, derült 

ki. Nagyobb beteganyagnak ilyen módokon való feldolgozása — 

természetesen tervszerüleg vezetett statisztikai egyéni lapok egy-

időben való kitöltése mellett — mindenesetre közelebb vinne 

a syphilis elterjedettségének valódi ismeretéhez, mint önként 

jelentkező betegek egyszerű összeszámlálása, 





Hibaigazítás. 

202. lap felülről 7. sorban — SHOW — helyett — SHAW — olvasandó. 

549. „ alulról 3. sorban — zárása — helyett — rázása — olvasandó. 

552. „ alulról 7. sorban helyett 100 olvasandó. 

557. „ felülről 1. sorban — (HbOa -f X1) — helyett — (HbŰ2 + x1) olvasandó. 

562. „ a II. táblázat előtt olvasandó : E kísérletekben tehát megfigyelhettem 

a vértestoldatok 02-kapacitásának és az alkalmazott ferricyankalium 

mennyisége közötti aránynak befolyását a mólonkénti Oí-felszabadi-

tására. Ha a ferricyankaliumot részletenként adtam a vértest oldat-

hoz, az első részlet által felszabadított 02 mennyiségét levontam a 

teljes 02-kapacitásból és ezt a megapasztott értéket hoztam a ferri-

cyankalium következő adagjaival vonatkozásba. 

566. lap alulról 18. sorban — beállítva — helyett — szembeállítva — 

olvasandó. 

568. lap felülről 20. sorban — CONAU — helyett — CONAN — olvasandó. 

570. „ az V. táblázatban — 3 b — helyett — 2 b — olvasandó. 

570. „ az V. táblázatban az utolsóelőtti rovat legalsó sorában — 0'45 — 

helyett — 0'29 — olvasandó. 

570. lap az V. táblázatban az utolsó rovatban foglalt megjegyzés csak a 

két felső sor adataira vonatkozik. 

570. lap alulról 9. sorban — felhasználása — helyett — felhalmozása — 

olvasandó. 

571. lap felülről 20. sorban — ferricyankalium — helyett — ferrocyan-

kalium — olvasandó. 

571. lap felülről 20. sorban — késleltető — helyett — gátló — olvasandó. 

572. „ felülről 5. sorban — ÁRON — helyett — ARON — olvasandó. 

572. „ alulról 3. sorban — ÁRON — helyett — ARON — olvasandó. 

586. „ a VII. táblázat 9. sz. görbéje mellől a 0'2 abscissa és 9 ordinata 

kereszteződésénél található pont törlendő. 
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