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Fül-, orr-, torok- és gégegyógyászatnak sok kapcsolata van a gya
korlóorvos működésével. Sajnos, Hazánkban nem tartozik még sem a
vizsga-, sem a hallgatásra kötelezett tárgyak közé. Nem csoda tehát,
hogy súlyos állapotban igen gyakran jönnek ilyen betegek klinikánkra.
Ha ezeket idejében utasították volna szakorvoshoz, vagy ha kellő idő
ben a beavatkozást elnyerték volna, szövődményük fellépését meg lehe
tett volna, akadályozni. Ez azért történhetett meg, mert hiányos egye
temi kiképzésük miatt az orvosok vagy nem ismerték fel a bánfáimat,
vagy a kis beavatkozást nem tudták, nem merték elvégezni.
A következőkben megkísérlek olyan tanácsokkal és felvilágosítá
sokkal szolgálni, amelyeket a gyakorló orvos a vizsgálat előnyére és a
betegek javára felhasználhat. Közben a szájon át történő vizsgálat
szempontjából fontos fizikai, élettani és gyógyszerhatástani ismere
tekre kell majd reámutatnom.
Minthogy mind a szájon át történő vizsgálatkor, mind a fülbe,
orrba való betekintéskor, a test belsejében levő egyébként sötét helyre
nézünk, fontos a megvilágítás. A homloktükör ebben a tekintetben anynyira bevált és' aránylag kevésbe kerül, hogy elengedhetetlennek tar
tanám azt, hogy egyik gyakorlatot folytató orvos műszertárából se hiá
nyozzék. A tükör szinte fontosabb, mint a fényforrás. Természetesen
erős villanykörte, világosabb — esetleg Auer-égó's — petróleumlámpa
előnyösebb, de szükség esetén a reflektorhoz megfelelő közelre állított
egy szál gyertya is adhat tűrhető világítást. Ábelem is megtörtént, hogy
gyertya világánál irtottam ki eredményesen mandulát. Ilyenkor a re
flektor közelebb, vagy távolabb állítása a fényforráshoz adja meg a
fizikai törvények szerint a megvilágítás fokát, E z t jó előbb kipróbálni.
(Bemutatása a reflektor különböző beállításának.)
Eredményes vizsgálat végzéséhez előnyös, ha az orvos a beteget —
még esetleg lázas állapotban is — magával szemben székre ülteti s
fejét, ha nem fiilvizsgálatról van szó, homlokra és tarkóra helyezett
kezekkel megfogatja. Kivételt 3—30 év közötti gyermekek képeznek,
akik vizsgálásakor kétféleképpen járhatunk el. V a g y igyekszünk meg
nyerni a bizalmát. Ilyenkor magunk kis székre ülve a gyermeket tel-
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jesen szabadon elénk állítjuk, fejét sem fogatjuk, háta mögé se enge
dünk állani senkit, s óvakodunk attól, hogy valaki „nem fáj", „ne félj"
szavakkal biztassa a gyermeket, mert legtöbbször ezekre inkább meg
ijed. Igen sokszor bámulatosan jól sikerül az óvatosan végzett vizsgálat.
Ha így nem sikerül néhány kísérletre sem, akkor legjobb erősen le
fogatni a gyermeket, hogy se végtagjait, se fejét ne tudja mozgatni.
A világítás megfelelő beállítása, és az orvos ós a beteg elhelyez
kedése után következik a vizsgálat. Hogy betekinthessünk, a beteg a
száját ki kell, hogy nyissa. Ennek — esetleges szájzártól eltekintve —
többnyire semmi akadálya sem szokott lenni. Kivételt képeznek gyer
mekek, lázas vagy más bódulatban levő betegek, elmebajosok, ha ajkai
kat, fogaikat makacsul egymásra szorítják. Ilyenkor a fogsorok szájtátóval való erőszakos szétfeszítésénél jobb a következő élettani jelen
ség felhasználásához folyamodni: H a a fogak közti kis résen, vagy a
legutolsó fog megett gombos szondát vezetünk hátra a garatba, a bete
get öklöndésre késztetjük, amire száját önkénytelenül kinyitja. Ha
ilyenkor hirtelen nyelviapocot csúsztatunk be s a garat ingerlését azzal
folytatjuk, a torokba bepillanthatunk. Ez a műfogás csak 'Éif-fe—2 éves
nél fiatalabb gyermekek, vagy mélyebb önkívületi állapotban levők
vizsgálásakor hagyhat cserben. Hosszabb, vagy mélyebb részekre kiter
jedő vizsgálat, beavatkozás szüksége esetén a szájkínyitás pillanatát
szájtátó behelyezésére használjuk fel.
A szájbemenet, pofák belső felülete, fogak, nyelv, nyelvcsúcs
alatti rész vizsgálatát mindig el kell végezni, de ez oly egyszerű, hogy
külön magyarázatra nem szorul.
A torokba való betekintés lítjába áll többnyire a nyelv. Lenyomá
sakor ügyelnünk kell, hogy a spatula ne jusson a nyelv hátra lehajló
részén túl a garatba, s ne adjon helyet a nyelv hegyének, hogy az az
alsó fogsor fölé csúszhasson, mert különben könnyen lép fel az előbb
említett öklöndözés, ami, ha a száj már tátva van, szükségtelen s erősen
zavarná a vizsgálatot. Különben lehet a nyelv lenyomása erőteljes
anélkül, hogy émelygés váltódna ki. A torok megtekintésekor fontos a
mandulák vizsgálata, amihez a nyelv megfelelő és nyugodt lenyomása
szükséges. Amióta az orvostudomány reájött arra, hogy igen sok bán
talom kiindulási pontja a rossz mandula, ennek vizsgálata a gyakorló
orvosra nézve ,is fokozott fontosságú. Néha m á r a mandulák egyszerű
megtekintésekor feltűnnek a cletritus részecskék a lakunákban. Ezt
nem szabad összetéveszteni a nem ritka mandula mykosissal. A detritus
könnyen eltávolítható csipesszel, vagy nyomássa], míg a mykosis okozta
szemcse igen erősen tapad, egészen csak nehezen téphető ki. Ha hosszúnyelű kampó kis horogrészét, vagy erősebb szonda gombos végét vat
tával becsavarjuk s a mellső garatíven át nyomást gyakorolunk vele a
mandulára, a bemélyedésben levő detritus v a g y genny kinyomódik. Eb
ből a mandulák idült gyulladása könnyen megállapítható. Akkor sem
nehéz aránylag ennek a kórismézése, ha hegek láthatók, vagy pedig a
mandula felületét akár csak hártyaszerű vékony nyálkahártya réteg
részben, vagy egészen fedi. A mandulában lévő váladék ilyenkor nem
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tud kiürülni és a szervezetbe íelszívódhatik. Már nehezebben kórismézhető, ha a mandulában mélyebben körülzárva, vagy^ a tok táján van
gennygyülem. Ilyenkor még a szakorvosnak is nehézséget okozhat a
mandulagóc felismeréso s egyéb betegségi tünetek, mint vese, szív
gyulladás, reuma, hó'emelkedés és más hasonló jelenségek miatt végzett
mandulakiirtáskor akad reá a gennyes gócra. Néha a szervezet maga
mandulakörüli tályog képződéssel szabadul meg az ilyen mélyen fekvő
gennyes góctól.
Az idült gyulladásos mandula meggyógyítása szivacsszerű szerke
zete miatt eltávolítása nélkül alig remélhető. A mandulák kiirtásakor
szorosan a tok mentén kell műveletünket végeznünk, hogy a mandulán
kívül minden lágyrészt vissza hagyjunk s a garatívek sértetlenül ma
radjanak. Ez a későbbi torokfunkciók és a vizsgálatoknál szükséges
lágy szájpad félrehúzás tekintetében fontos. Sérült, vagy heges garat
ívek a betegnek és a vizsgáló orvosnak is kellemetlenséget szoktak
okozni.
Mandulakörüli tályog fontos jele az, hogy az utolsó fog és a nyeldeklő szél közötti távolság a tályog oldalán az ép oldalhoz viszonyítva,
sokkal nagyobb. A kezdeti szakban alkalmazható gyógyszeres kezelé
sektől, mint medobis, bismut, sulfamid és más hasonló szerek, továbbá
a rövidhullámtól eltekintve, két műtéti eljárás végezhető. A bemetszést
az említett két pont, az utolsó fog tája és a nyeldeklő azonos széle
között középen a függőleges vonalban kell, hogy végezzük nyílirányban
tartott késsel. A kést a tályogos oldal felé eső kezünkbe fogjuk, tehát
a beteg bal mandulatályogja esetén jobb kezünkbe, így a kezünk ön
kénytelenül a beteg középvonala felé igyekszik irányítani a kés hegyét,
és nem a veszélyes irányba: a nyaki nagyerek felé. A metszést kiadósan
és eléggé lefelé kell végeznünk^ hogy a tályog jól kiürülhessen, az ív
mandula felőli szélét azonban nem szabad átmetszenünk, mert akkor
a mandula mint valami nyíló rózsa a száj felé kibomlik. Ha a tályog
metszési síkunktól oldalra esik s ezért nem nyílik meg mindjárt, vé
kony, de azért tompa hegyű csipeszt a metszésbe bevezetve, oldalfelé
nyomva, a tályog meg szokott nyílni. Az így keletkezett kis nyílást
azután késsel óvatosan tágíthatjuk.
Másik eljárás a mandula kiirtása, amit bizonyos javalatok alapján
szakorvos végez, a szélek novocainnal történő körülfecskendezése után.
Ilyenkor a mandulát eltávolítva, a tályog azonnal végérvényesen kiürül.
A mandulát benyomhatja kívülről a nyak felől valami daganat,
megnagyobbodott mirigy, vagy mint egy különleges esetben észleltem,
Cysticercus tömlő, vagy maga a mandula mutathat különleges képet, pl.
íehérvérűség, lymphogranulomatosis, daganatos elfajulás, lues, tuberculosis esetén. Ezeket jó, ha a gyakorló orvos mielőbb szakorvoshoz
küldi, különösen rosszindulatú daganatban szenvedő beteget csak az
idejében végzett műtét mentheti meg.
Ugyanígy kell eljárni a szájban, nyelven, lágyszájpadon, vagy ga
ratban mutatkozó elváltozások esetében.
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Az orrgaratnak a vizsgálása, tekintve a hallószervek, orrüregek, ga
rat, száj, gége- és nyelőcső közötti központi helyzetét és bizonyos szem
betegségekkel való kapcsolatát, rendkívül fontos. Bármelyik említett
területen mutatkozhatik olyan bántalom, amelyik kiindulása az orr
garatból vagy az orr hátsó részérő] történt, aminek felismerése csak
orrgarat vizsgálattal lehetséges. Magam részéről egyetlen fül-, orr-,
gégeleletet sem tartok teljesnek, ha az orrgarat vizsgálat, illetve az orr
hátsó tükrözése nem történt meg, vagy nem sikerül.
Ebben a tekintetben sokszor szakorvosok is mulasztást követnek el.
Sok ily irányú tapasztalatom közül két legutóbb észlelt esetemről
teszek említést. 40 év körüli beteg néhány hónap óta kétoldali fülzúgásban, nehézhallásban szenvedett, egyik neves, egyetemi gradussal bíró
szakorvos különböző kezeléseket, orrválasztófal műtétet, orrkagyló nyí
rást ajánlott. Mindkettőt el is végezték rajta anélkül, hogy hallószerveiro vonakozólag valami eredményt értek volna el. Megvizsgálva az
orrgaratját, igen nagy garatmandulát találtam, amely a fülkiirt nyílá
sokat is elérte. Adenatomia után, amit szemem ellenőrzése mellett
végeztem, hallószerve teljesen rendbe jött és úgy is maradt. — A má
sik beteg múlt hó közepén szintén Budapestről került hozzám orr-dugu
lás, fül- és garathurut miatt végzendő orrválasztőfal- és torokmandularnűtét tervével. Hátsó orr és orrgarat tükrözés a bal orrüreghői hátra
a garatba bedomborodó nagy polypust mutatott, ami elölről az orr
nyílásokon át betekintve, nem látszott. A nagy polypus eltávolítása
után a beteg rendbejött.
Még sok esetet sorolhatnék fel, amelyik mind az orrgarat és orr
hátsó vizsgálat elvégzésének szüksége mellett szól.
Ha azt kérdi valaki, hogy nagy fontossága mellett, miért mulaszt
ják el sokan az orrgarat hátsó tükrözését, a következő magyarázatot
adnám: Az orrgaratba való betekintés a legkevósbbé biztosan sikerülő
vizsgálat volt még nem is régen, nehézségben messze felülmulta a gége
tükrözést. Néha azonnal és könnyen sikerül, többnyire azonban még
begyakorlott vizsgálónak is nehezen megy, részben azért, mert a beteg
lágyszájpadját makacsul rászorítja garatja hátsó falára s ellazítani
nem képes, részben mivel könnyen öklöndözni kezd.
_ Az orrgarat vizsgálat nehézsége késztetett arra, hogy megkönnyí
tését tűzzem ki feladatomnak. Midőn ezen kutatásaim, kísérleteim ré*
vén sikerült betegeim fülkürtjébe betekinteni, ami addig lehetetlennek
látszott, ezen vizsgálatok tökéletesítése egyik életcélommá vált.
Mielőtt maguknak az eljárásoknak tárgyalásához kezdenék, bizo
nyos bonctani viszonyokkal és élettani tulajdonságokkal kell tisztába
jönnünk. Csontkoponyán kitátott állkapocs alsó fogsora felett benézve,
a keményszájpad hátsó csontszéle megett, az orrga rat üregbe jól belát
hatunk. Élőben nemcsak a nyelv áll'betekintésünk útjában, amit könynyen lenyomhatunk, hanem a lágyszájpad mint függöny, teljesen elfedi
az orrgaratot. Mind bonctani készítményen, mind betegen ujjal a lágy
szájpad mögé benyúlva, meggyőzödhetünk, hogy a keményszájpad hátsó
szélét csak vékony lágyrész fedi s a Jágyszájpad a csontos rész alsó
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felszínének hátsó részéről csüng lefelé. Ez adja meg azt a^ bonctani
lehetőséget, hogy a lágyszájpadot a betekintés útjából lefelé és előre
félrehúzhassuk vagy nyomhassuk.
Ennek felismerése volt az egyik fontos dolog.
A kérdés azonban ezzel még nem volt eldöntve, mivel az öklöndözés, más néven garatreflex elkerülése, meggdtlása és kiküszöbölése nem
volt még megoldva.
Az élettani kutatásaim a garat, lágyszájpad és orrhátsórész nyálkahártya felületének érzékenységére és reflexingerlékenységére vonatko
zólag a következő eredményt adták: A garat hátsó és oldalsó fala igen
ingerlékeny, a reflex könnyen lép fel egyszerű érintésre is; garattető
zet még érzékenyebb, de onnét inkább tüsszentési inger váltódik ki. A

Lágyszájpad

különböző helyzete az emelőizom hosszának

feltüntetésével.

lágyszájpad, nyálkahártyája sem első, sem hátsó felszínén, sem a nyeldeklő nem érzékeny,^ nem^ ingerlékeny. Ezekből következik, ha csak a
kevéssé érzékeny nyálkahártya felületet érintjük műszereinkkel, az erő
sen ingerlékeny részeket nem, vagy csak kellő érzéstelenítésük után,
akkor a garatreflex fellépése elkerülhető. A felület érzéstelenítése
5~-10%-os cocáin vagy 2%-os pantocain tonogenes oldata bepermetezésévei, illetve szájlégzés közben orron át óvatos becsepegtetésével
történhetik. Az orrgarat és orrhátsórész tükrözése így zavartalanul el
végezhető, feltéve, hogy a beteg lágyszájpadját kellőleg ellazítja.
Más a helyzet, ha a lágyszájpadot elő kell húznunk, hogy tükör
rel betekinthessünk; vagy hogy direkte közvetlen belássunk, beavatkoz
hassunk. Erre a nyálkahártya ingerlékenységének hiánya vagy a felü
let érzéstelenítése nem elég." A lágyszájpad előhúzásával végzett kísér
letek és megfigyelések kimutatták (lásd a képet), hogy ha a beteg
lágyszájpadját ellazítva tartotta, elölmzokampóval bármely helyzetbe
hozhattuk reflex fellépése nélkül. Ha a kampót az első ábra szerint
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a garat hátsófal közelében tartottuk, a lágyszájpad mozgásakor sem
lépett fel reflex. Ha azonban hátra felhúzódása közben kampónk a 2-ik
ábrán látható középhelyzetében megakasztotta, vagy ha összehúzódott
helyzetében ki akartuk nyújtani, erős garatreflex lépett fel, amely csak
akkor szűnt meg, ha a kampót eltávolítottuk, vagy a lágyszájpadot
erővel a 4-ik ábrán látható túlnyirjtott helyzetbe hoztuk. H a ezt a
helyzetet a lágyszájpad ellazult állapotában vagy nyelésnél mutatkozó
előremozgását felhasználva értük el, akkor sem lépett fel öklöndözés.
Tehát megállapítható a 2-ik tétel is, hogy a lágyszájpad
túlnyújtott
helyzetbe való rögzítésével a garatreflexek,
azaz az öklöndözések
fel
lépése meggátolható. Ily módon az orrgarattükrözés, a lágyszájpad elő
húzásának szüksége esetén is, megoldódott és lehetővé vált az inyvitorla betekintés útjából való íélrehűzásával az orrgaratba a zavar
talan direkt betekintés a keményszájpad hátsó széle megett.
További kísérleteim a lágyszájpad emelőízmainak bénítására moz
gató idegük köré történő novocain befecskendezéssel azt eredményez
ték, hogy kétoldali kis mennyiségű injekcióval az egész orrgarat le
felé a nyeldeklö töve magasságáig elérzéstelenedett s a lágyszájpad
úgy mint diphteriás bénuláskor, mozdulatlanul lógott lefelé. Ezzel
lehetővé vált a 3^ik tétel megoldása is: a lágyszájpaddal való, az orr
garatban történő műveletkor a garatreflex kiküszöbölése és ezeknek a
részeknek vezetéses érzéstelenítésie. A befecskendezéshez tonogenes
2%-os novocain oldatot, 2 vagy 5 kcm-es rekord fecskendőt készítünk
elő 5—7 cm hosszú vékony tűvel. Az injekció technikája a következő:
A lágyszájpadnak felhúzódásakor a vízszintes és függőleges részbe
való megtöretés haj lás vonalában a középvonaltól 31—4 mm-re szúrjuk
be a tűt ugyanazon oldali fülmegetti csecsnyúlvány alapja tájának
irányítva és IV2—2V2 cm. mélyben fecskendezünk be lk—1 kcm-t az
oldatból. Ha ez mindkét oldalt megtörtént, néha azonnal, többnyire
pár perc múlva bénulnak az emelőízmok és elérzéstelenédik az orr
garat. Netán valamelyik oldalon az emelőizom még 5 perc múlva is
működnék, a befecskendést ott megismételjük. Az eljárás annyira egy
szerű és veszélytelen, hogy a gyakorlóorvos is elvégezheti. Segítségé
vel a vizsgálat az orvosnak könnyűvé és* a betegnek fájdalmatlanná
válik.
Az orrgarat és orrhátsórész vizsgálatokat végezhetjük a következő
módon: Először érzéstelenítés nélkül nyomjuk le a nyelvet s kísérel
jük meg közepes vagy kisebb tükörrel az orrgaratot, orrhátsórészt
áttekinteni. Ha a beteg nem tartaná jól, néhány ismétlés után vagy —
ha időnk van — másnap sikerülhet. Ellenkező esetben érzóstelenítőt
permetezünk be a torokba és cseppentünk az orrba szájlégzés közben,
fejet kissé hátra hajtva. Ha ezek után sem távolodna el a lágyszájpad
a garat hátsó falától, 2V2—8 cm-re; derékszögben felhajló ecsetelőkampora vattát teszünk s cocáin vagy pantocain oldatba mártva az
orrgarat üregbe csúsztatjuk, lehetőleg a nyeldeklö és a lágyszájpad
hátsófelszínének támasztva. Ha már az orrgaratban van, fektethetjük
a hátsófalra olyszerűen, mint ahogyan az inyvitorla reája szokott
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feküdni. Ha a tükrözés ekkor sem sikerül, vagy alaposabb vizsgálatot
kívánunk végezni, vezessük be a direkt orrgarat kampót a lágyszáj pad ellazulása közben, vagy mint említettük nyelés alatt, illetve az
előhúzó kampóval erővel előhúzott lágyszájpad megé. Rögzítsük vele
a lágyszájpadot túlfeszített helyzetben a felső ajakra a körülbelül 2
kg-os húzásra beállított rugójával, amit már az emelőízmok kimozdí
tani nem birnak. A lefelé szélesen nyitott orrgara,tot, orrhátsórószt
most már nagyobb tükörrel is átnézhetjük, a kampó vájulata mentén
direkte megvizsgálhatjuk, ujjunkkal kitapinthatjuk, szükség esetén
szemünk ellenőrzése mellett próbakimetszést végezhetünk anélkül,
hogy garatreflex különösebben zavarna.
Mindez az eljárás azonban hasonlíthatatlanul könnyebb az orvos
nak és kevósbbó kellemetlen a betegnek, ha minden más érzéstelenítést
mellőzve, egyszerűen a fentemlített emelőizom menti fecskendőssel
mindkét oldalt az izmot bénítottuk és az orrgaratot Vczetéses úton el
érzéstelenítettük. Hosszabb, alaposabb, több irányú vizsgálatok, vala
mivel nagyobb beavatkozások, műtétek, fülkürt belsejének vizsgálata
előtt ajánlatos a kétoldali izombénító és érzéstelenítő fecskendezés elvég
zése, amely után az előhúzó kampót szükség szerint könnyen betehet
jük, vagy kitehetjük, a lágyszájpadot bármely helyzetbe hozhatjuk
öklöndözésre ingerlés nélkül és a mélyebb szövetrétegekben is fáj
dalom^ okozása nélkül működhetünk operáló műszereinkkel.
Pótlólag említem fel, hogy az elmondott élettani megállapítások
felhasználásával niegkönnyíthetjük az előre nem érzéstelenített orrgarat kitapintását is. Ezt azáltal érjük el, ha ujjunkkal a nyeldeklő,
illetve a lágyszájpad hátsó felszínére nyomást gyakorolva, igyekszünk
bejutni, hogy a garathátsófalat minél kevésbbó érintsük és hogy az
emelőizmokat túlnyújtott helyzetbe hozzuk.
Az orrgarattal kissé hosszasabban foglalkoztam. Azonban ezek az
ismeretek nem nagyon régiek és még nem jutottak eléggé az orvosi
tudatba, ezek tekintetbe vétele, illetve alkalmazása nem szakorvost is
képessé teszik az orrgarat, orrhátsórész eredményes vizsgálására.
A klasszikus gégevizsgálat abban áll, hogy a beteggel szemben
ülve, homloktükrünk koncentrált fényét a nyeldeklő tájára beállítjuk, a
gégetükröt üvegrésze felől megmelegítjük, fém részén ellenőrizzük,
hogyané égessen; a beteg nyelvét — amennyire bírja — kinyújtjuk,
kendővel (gézzel) körülvesszük, megfogjuk vagy a beteggel tartatjuk
erősen kinyújtott helyzetben, a beteggel á-t mondatunk és a gégetükf?f .. b ^y e z e tjük a felhúzódott lágyszájpad alsó felszínére és a gégét
tükörből megnézzük nyugodt légzéskor, közép és magas hang adáskor.
Közben megjegyzem, hogy sokszor sikerül a gégét úgy is jól beál
lítani, ha a nyelv megfogása nélkül a beteget szájon át léíegzeltetve, a
tükröt egyszerűen a szájpadjára helyezzük.
H a a beteg nyelvét fogva felállunk és a beteg fejét hátra hajtjuk,
a gego mellső része állítódik be. H a a beteg áll fel, vállait katonásan
kihúzza, csak fejét hajtja erősen előre s mi pedig alacsonyabb székre
ulunk vagy letérdelünk s alulról felfelé nézve, a tükröt közel vízszintes
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helyzetében tesszük a szájpadra, akkor a gége hátsó felszínét láthatjuk,
ahol több betegség, főleg a fekélyesedés, így a gégetuberculósis is kez
dődni szokott. Ha a fényforrást már előbb közelre a homloktükrünk
gyújtópontjába állítottuk be úgy, hogy a párhuzamosan visszavetődő
sugarak messzebb is erős világosságot adjanak s a beteg fejét lassan
kissé fennebb emeltetjük, egyébként mindenképpen az említett helyzet
ben maradunk, beállíthatjuk a légcső hátsó falát, majd mellső falát s
köztük a bronchusok elágazódásának táját, A vizsgálat nem nehéz, csak
bizonyos begyakorlást kíván s a légcsőben, a bifurkáció táján levő el
változások, idegen testek felismerésére .képessé tesz.
A direkt tracheo-broncho-oesophagoskopiát csak felemlítem, ami
szintén a szájon át történik, de elvégzéséhez különleges gyakorlat
szükséges.
Az orrgaraton át az orr hátsó felső részébe kis lámpát vezethe
tünk be, mellyel a rostasejteket, a szemet, arccsontüreget világíthatjuk
át hátulról.
Itt említem fel, hogy 2Va éve sikerült — a homloküreget kivéve —
az orrgyógyászat egész területére, továbbá az arcra, a felső ajakra és
fogakra, az alsó szemhéjra, kötőhártya és orbita részre kiterjedő egy
séges vezeMses érzéstelenítést elérnem. A vékony tű közel merőleges
beszúrását a lágy és kemény szájpad határán jódtinktura kenegetés
után keletkező jódvonal két oldalán a világosan maradt helyen végezzük.
A tűt a foramen palatimim májuson át a fossa pterygopalatinába
toljuk és felnőtteken 2—3 cm. mélyben fecskendezünk, oldalanként
Vi—IV2 cm 3 adrenalinos 2—4%-os novocain oldatot.
Kívánatos volna, hogy gyakorlóorvosok az elmondott vizsgáló és
érzéstelenítő eljárásokba minél inkább begyakorolják magukat. Ez
képesítené bántalmak felismerésére, helyes kezelések bevezetésére és
szükség esetére a beteg idejében szakorvoshoz való küldésére, ami
különösen fontos rosszindulatú daganatok esetében.
Ezzel befejeztem azt, amit a szájon át való vizsgálatról a rendelke
zésemre álló idő alatt elmondhattam.
Még néhány szakmába vágó igen fontos dologra szeretném figyel
müket felhívni: Sérült hallójáratot soha ne mossanak ki ós egyébként
se végezzenek fülmosást száraz hallójárat esetén sem, ha dobhártya átfúródásra gyanú lehet. Dobhártya kiinetszést, ha nem tudnák, gyako
rolják be, mert idejében való elvégzésével igen sokszor előzhetnek meg
súlyos szövődményeket.
•. Az elmondottak bemutatására, begyakorlásara ^magam és tansze
mélyzetem Kolozsvárt az orvosoknak mindig szívesen rendelkezé
sükre áll.

A vérszegénység kórtana és gyógyítása
Irta és előadta :

Dr. vitéz Kibédi Varga Lajos
egyetemi ny. r. tanár, Kolozsvár

Az anaemia csupán klinikai fogalom, kifejezője, másodlagos tünete
számos megbetegedésnek. Az anaemia a legjobban elterjedt megbetege
dések egyike. Szinte alig van női beteg, aki a legkülönbözőbb panaszok
között a vérszegénységet meg ne említené {divatos), mivel sok tünetet,
amelyek a köztudatban ismeretesek, megmagyaráz. Hideg kéz, sápadt
ság, nedves tenyér, szédülés, rossz látás, fülzúgás, fekete foltok a szem
előtt, keze, lába megdagad, szívdobogás stb., amely panaszokkal a
beteg ösztönösen az orvoshoz fordul. A vérszegénység a nép és általá
nos orvosi felfogással szemben sokkal bonyolultabb, sem hogy ne érde
melné meg, hogy vele bővebben foglalkozzunk.
Főtünete a vörösvértest szám és a haemogiobin megkevesbbedése,
ami a legkülönbözőbb megbetegedéseknél előfordul s éppen ezért az a
beosztás, amely primaer és secundaer csoportra osztja, nem logicus,
mivel minden anaemia csak tünet, következmény, tehát nem lehet
primaer.
Normális körülmények között a napi összes vértest pusztulás nme
ként 100—150 ezer (5 literre vonatkoztatva 500—700 millió a napi pusz
tulás). Ez a pusztulás fehérvérsejtekre stb. éppúgy vonatkozik, s el
lehet képzelni, hogy ennek pótlására normális körülmények között a
csontvelő, lép, vérképzőrendszer milyen hihetetlen munkát végez. H a
a vértestpusztulás fokozódik és a vérképző rendszer, a csontvelő ezzel
lépést tartani nem tud, akkor anaemia támad, vagy pedig, ha a csont
velő működése csökkent a szükségleti alá. í g y megkülönböztetünk foko
zott vérpusztulást vagy rosszabb, illetőleg csökkent vérképzést.
Betegség-csoportok, akár külön betegségek szerinti felosztása feles
leges, mivel úgynevezett „secundaer"' anaemiák minden esetben ugyan
azt a képet mutatják, tehát egyszeri leírásuk teljesen elegendő. A regeneratiós és degeneratiós, valamint ezeknek minden bővített kifejezé
sekkel ellátott kifejezései ugyancsak nem könnyítik meg a gyakorló
orvos, vagy haematologiát megtanulni akaró tájékozását, mivel nem
t u d n a k vele mit kezdeni. „A sok próbálkozás helyett — írom haematologiámban - hogy semmiképpen ne nehezítsem meg a beosztással és
ne tegyem complicálttá a könyvemet^ előttem az lebegett, hogy olyan
beosztásban helyezzem őket az olvasó elé, mely egyfelől ténylegesen
megfelel úgy haematologia, mint logikai szempontból, másfelől könynyen áttkinthető legyen."
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Kétféle anaemia csoportot különböztetünk meg: Hypochrom
és
hyperchrom anaeniiát. Már előre is le kell szögezni, hogy fajlagos jel
lemző vérképe egyetlen anaemiának sincs (»SCHILLING), mindegyik át
mehet a másikba és azonos súlyossági fokot érhet el. A vörösvértestek
és a haemoglobin megkevesbbedése miatt az oxigenszállítás zavart és
ezt a szervezet a szív és a tüdő fokozott munkájával (szapora szív
működés, szapora légzés) igyekszik pótolni. A folytonos hiányos oxi
génellátás, nem kielégítő oxidatio és fokozódó hydraemia mellett zsíros
elfajulások keletkeznek az embryonalis szervekben (lép, máj, nyirok
mirigyek hyperplasiája és metaplasiája következik be).
Az anaemia az általános gyakorlatban még mindig összetévesztődik egyszerűen az arcszínnek megítélésével, sápadtságával. Bár kül
sőleg a bőr és nyálkahártyák vérteltségének csökkenésében nyilvánul
meg, amint említettem ez még sem jelent mindig anaemiát. Psychicus
hatások, idült vesegyulladás, nephrosclerosisos beteg sápadtsága vasomotor zavar következtében áll elő, míg a falusi emberek pirospozsgás
vagy napbarnított arca ezzel szemben nem jelent mindig bővérűséget,
vagy egészséget, mögötte akár anaemia is lemet. A vér rendellenes el
oszlása is hozhat létre sápadtságot, főleg acut súlyos hasi megbetege
dések esetében a splanchnicus vérteltsége folytán.
A szervezet a vérkeringés rendes menetét szövetvíz beáramlásával
igyekszik biztosítani. Ennek a beáramlásnak az eredménye az a hatal
mas szomjúság, ami csak akkor szűnik meg, ha a vérzés megáll. A szö
vetfolyadék beáramlása szabályszerint 5 napig tart. Ennek eredményeképen tehát süllyed a haemogíobin és a vörösvértestérték.
Az acut vérzések után a vér összetétele az anaemia milyensége
függ elsősorban az elvesztett vér mennyiségétől, a beteg erőbeli állapo
tától, fertőzés mentességétől és a csontvelő regeneratiós állapotától. Az
első actus mindig az edényrendszernek szövetnedvvel való feltöltése,
utána a plasmafehérje pótlása következik (HEILMEYER), az első vörös
vértestek a lép, csontvelő depotból kerülnek a vérpályába, éppígy a
vérlomezkék, a maguk alvadást okozó anyagaival (thrombokinase)
úgy, hogy néha a számuk akár egy millióra is emelkedik. Fél liter vér
elvesztése nem okoz lényeges elváltozást a haematologiai statusban,
míg a vérmennyiség egyharmadának (1—2 liter) elvesztése m i r ko
moly veszélyt jelent. Az ilyenkor beálló hirtelen folyadék mennyiség
csökkenés a vérnyomás gyors zuhanását és a keringés acut elégtelen
ségét idézi elő. A vérveszteség után közvetlenül anaemia még nem
mutatható ki (még nem higult fel), pár óra kell a szövetnedvnek a vér
pályába való beáramlására, amikor a vér felhigul és hydraemia követ
kezik be. Ilyenkor a csontvelő fokozott vérképzést mutat, kifejezett
anisocytosis lép fel, a csontvelőből nagyobb ós kisebb sejtek is kikerül
nek és emellett fiatal polychrom vörös vértestek (reticulocyták) jelen
nek meg. Ilyenkor regeneratív csontvelőről beszélünk. A vérzésnél
nemcsak az előbb említett thrombocyták szaporodnak meg, hanem a
fehérvérsejtek is (posthaemorrhagiás thrombocytosis és leukocytosis),
a vérképben ilyenkor kifejezett balra eltolódást lehet találni. A csont-
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velőben a normoblastok és reticulocyta jelzi a jó regeneratiós képessé
get, a jó csontvelő működést és ezzel igen sokszor a theiapiánk helyes
ségét. A normális 1—2%o reticulocytával szemben akár 500%o-re fel
emelkedik a reticulocyták száma több liter vér elvesztése után. H a a
csontvelő lassan regenerál, az anaemiát lassan pótolja, idültté válik.
Ilyen az occult vérzés (gyomor-duodenum fekélyek) cc, aranyeres
vérzések, dysmenorrheás-, myomás-, ismételt orrvézés, vesebaj, gya
kori vérköpés, stb. vérzés következtében fellépő anaemiák. Ezek a
postliaemorihagiás anaemiák ugyancsak vas-Máidon alapuló hypo
chrom anaemiák, mivel a sízervezet sok vasat veszít. Nem szabad elfe
lejteni, hogy 3 liter vérveszteség 1500 mgr. vasnak felel meg, ame
lyet a szervezet egy fél vagy egész év alatt tud csak pótolni.
Fokozott vérsejtpnsztidás van az anaemia haemolyticánál toluylendiamin, pyrodin, phenylhydrasin után. De ugyanez van az icterus haemolyticusnál, valamint perniciosa csoportnál is, ugyancsak cirrhosis
hepatisnál fellépő anaemiáknál is haemolysist látni.
Máskor a csontvelő elégtelen működése az anaemia oka, amikor
lassanként az anasmia aplastica, panmyelophtlüsis fejlődik ki, a leg
különbözőbb mérgek következtében (bensői, ólom, higany, bensin,
arzén, salvarsán, de bacteriotoxin: typhus hatására, valamint Rtg.radium-, thoriumi, toluylendiamin, saponinok, sepsis, Carcinoma, hoszszantartó vérzések, haemoirhagiás diathesis, stb. is létrehozhatják).
T b c , liiés, influenza ugyancsak gátolhatja vagy béníthatja a csontvelő
működését, amelynek újból anaemia lehet a következménye. Carci
noma, malignus tumorok, ugyancsak cachexiával j á r ó anaemiát hozhat
nak létre. A vesemegbetegedések, majd a belső secretiós betegségek
anaemiát előidéző hatása ugyancsak ismert (Addison, myxoedema,
akromegalia stb.).
,
A „secundaer":, illetőleg hypochrom anaemia a legkülönbözőbb okok
következtében létre jöhet: vérveszteség, véizés, (akár intravascularis
vérsejtpusztulás), chronicus fertőzés, hiányos táplálkozás, avitaminosis, különböző fizikai és chemíai mérgek, lues, tbc. belső secretiós mi
rigyek zavara következtében.
A hiányos táplálkozás is vezethet anaemiához, valamint a táp
lálék célszerűtlen összeállítása, a vitaminok hiánya. Ismeretes a scorbut, beriberi, amelyek mind anaemiával járhatnak. Idült fertőző beteg
ségekhez is csatlakozhat vérszegénység, így tbc-ben, a lues második
harmadik stádiumában, ahol nemcsak hypochrom, hanem hyperchrom
anaemia is létrejöhet. Az acut fertőző betegségek közül typhus, in
fluenza után jelenkezhetik. Rtg-sugárzás után, nemcsak a vörös vér
testek, hanem a fehérvérsejtek, thrombocyták is megfogynak és az
ilyen anaemia feltartóztathatatlanul és befolyásolhatatlanul halad az
aplasia, panmyelopthisis felé. Megemlítendök a NAEGELI felsorolta
globulicid, haemoglobin mérgek, amelyek ugyancsak a vérképző rend
szerre, illetőleg a vörösvértestekre hatnak. Az ólommérgezésnél azon
ban az anaemia mellett vasoconstrictio is szerepel, és a degenerativ
vörösvértesteken basophil pontozottsag jelenik meg, aminek kórjelző
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fontossága van. H a már most a gyomor-bélrendszer megbetegedéséhez
társuló, aehyla gastiicához, gyomorresectióhoz csatlakozó (agastricus)
anaemiákat megemlítem, valamint a gastro-entero-anastomosis és bélstenosis, valamint fekélyes colitishez társuló anaemiákat, akkor nagy
vonásokban az etiologiáját vázoltam.
Ezeknek az anaemiáknak az a sajátsága, hogy a vérképző rendszer
nek nem áll elegendő vas rendelkezésére, illetőleg igen sok vasat vesz
tett a szervezet. Ezt létrehozhatja: 1. ai táplálék vasszegénysége, 2. fel
nem használható volta a vasnak, 3. elégtelen felszívódás a gyomor-bél
rendszerben, 4. túlsók vasveszteség.
A táplálék általában elegendő vasat tartalmaz. Ellenben sokkal
gyakoribb a felszívódás zavara. Valószínű, hogy a gyomor és duodenum talán fermentum iitján, vagy C vitaminnal kapcsolatban teszik
lehetővé a vasnak jó felszívódását, igen lényeges, hogy a szervezet
tud-e elraktározni vasat vagy nem, mint ahogy az idült fertőző beteg
ségeknél láthatjuk.
A hypochroni anaemiák között megemlítem a. chlorosiat, amely az
utóbbi időben annyira ritka, hogy egyáltalában nem lehet látni és az
irodalomban is legritkábban olvasunk róla. A magyar irodalomban BOROS
2 esetiét említ. HEILMEYER azt mondja, hogy a chlorosis megállapítása nem
egyszeríí, mivel minden más hypochrom anaemiához vezető betegséget
ki kell zárni (tbc. ulcus ventriculi,i és duodeni, genital iás vérzések, colitisek, aranyeres csomók vérzése, endocarditis, nephritis, stb.). Pathogenesise, keletkezése nem tisztázott. Miután fiatal lányoknál lép fel,
régebben csak az ovariumot tették felelőssé, annak hypofunctióját
vették fel. Ez azonban nem elegendő, föltétlen constitutio is hozzájá
rul, másfelől igen lényeges a vashiány. Mindezek következtében nagy
fokú microeytosis és hypochromasia jön létre. BOROS a, planocytákat
tartja jellemzőnek (a sejtek feltűnően laposak). A beteg panaszai meg
felelnek az anaemiás beteg panaszainak.
Megemlítendő még az essentialis hypochrom
anaemia, amelyet
KAZNELSON ehlor-anaemiának nevez. A betegség oka ismeretlen, föl
tétlen vasszegénységen alapszik és familiáris dispositio is szerepel.
Idetartoznak a belsösecretiós zavar alapján fellépő anaemiák.
Ismeretes, hogy a pajzsmirigy a vérképzést fokozza, tehát a pajzs
mirigy hiánya, vagy csökkent működést» anaemiát idézhet elő, ezzel
szemben a hyperthyreosis fokozott vörösvértestképzéssel jár. Myxoedenia $ é g gyakori anaemia perniciosával együtt. Osteonialaciaban is
ír le NAEGELI anaemiát, főleg a csontvelő kimerülése következtében.
ADDISON kór, rachitis, valamint akromegalia azok a betegségek, ame
lyeknél súlyos anaemiák léphetnek fel, de hypogenitalismusnál, Simmonds kórnál stb. ugyancsak gyakran előfordulhatnak.
A másik csoport a perniciosa csoport, amely nemcsak essentialis,
perniciosus, (BIERMER), hanem mindazon megbetegedéseket magában
foglalja, amelyek az ismert etiologia mellett perniciosaszerű vérképet
idéznek elő. így graviditásnál, bothrioeephalusnál, különböző bélfér-
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geknél és megbetegedéseknél is felléphet. A klinikai tünetek mindenki
előtt ismeretesek. Rendszerint nem szokták figyelembe venni a Hunter-féle glossitist, a beteg bőrének szürkés-sárgás, piszkos Addisonszerű színét. Histamin resistentia, achylia, gyomorpanaszok, némely
kor hasmenések, csontok nyomásérzékenysége., anaemiának megfelelő
panaszok, tachycardia, apácazörej, megnagyobbodott lép, urobilinogen
a vizeletben, májf unctio laesio és az idegrendszernek különböző elvál
tozásai, paraesthesiák,, fonák érzések, funicularis myelosis a mélyérzés
bántalmazottságával, az izmok paresisévol, némelykor psyehés zava
rokkal, amely jellemzi.
A vérkép szempontjából a legjellemzőbbek a nagy ovális macro-,
luegalocyták, néha megaloblastok, teljesen átalakult csontvelőműködés
(a csontvelőben nagy őssejtek vannak), és a hyperchromasia, a vörös
vértestek nagyobb haemoglobin tartalma. A vörös regenerativ csont
velő tele van hyperactivités mellett éretlen sejtekkel, amely hatalmas
sejttönieg nincs arányban a. perifériás vér sejtszegénységével. Ennél
a lényeg az, hogy az érési folyamat zavart és az erythroblastok normoblasttá és -cytává alakulása hibás, gátolt. A vérlemezkék száma js
erősen csökkent és a, serum színe a fokozott vörösvértest pusztulás
következtében (haemolysis) kifejezetten sárga, ennek dacára a vér
bilirubin érték 3 mgr. l,/o fölé nein igen emelkedik. A resistentia kissé
fokozott, egyéb elváltozás nincs, a vérsüllyedés fokozott és a vizelet
ben urobilinogen jelenik meg.
^ A gyomorműködés hiányának fontos szerepét az agastricus anaemiák mutatják. Gyomorresectiók után a betegek egyrésze hosszabb idő
után súlyosan anaemiássá, perniciosussá válik, éppígy gaströ-enteroanastamosisok után is, valamint stricturáknál is.
A perniciosa pathogenesisére vonatkozólag ismeretesek WHIPPLE,
ROBBSCHEIT, ROBBOIN, majd MINŐT ÓS MURPHY, CASTLE és STURGIS ISAAC
vizsgáhitai. Míg az előzők felfedezték, hogy a máj a perniciosát gyó
gyítja és ezzel kapcsolatban megindultak a nyers máj és extractumok
adagolása, addig CASTLE mutatott rá, hogy a máj kezelésénél hatásos
antiperniciosa anyag tulajdonképen a gyomorban is megvan és 2 componensből áll. Az egyik a kívülről húsétellel bekerült „extrinsic" factor, ami a gyomorban levő „intrinsic" factorral együtt átalakul az
antiperniciosás anyaggá (haemon, anahaemin), ami a legnagyobb
mennyiségben a májban raktározódik el. A perniciosus betegnek úgy a
gyomor nyálkahártyája, mint a mája ezt az anyagot nélkülözi és ez
az oka a hiányos vérképzésnek. Azonban a hereditásnak is jelentős sze
repe van. Az extrinsic faetor megtalálható májban, húsban, tojássárga,
élesztő, árpa, rizs, korpa, stb.-ben. A kép tehát a következő:'
extrinsic faetor + + intrinsic faetor haemogenase, ^antiperniciosa anvae
haemogen élelemhaemopoetin, Castle fermenanahaemin, haemon
ben.
tum. Enzyma természetű, gyo
mor, duodenum és pylorus
mirigyekben.
Újabban gyomor-perniciosának is nevezik, amelvnek legjellemzőbb
fypusa az agastricus anaemia. Etiologiai szempontból, mivel az előbb
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említett antiperniciosás anyag sem oldotta meg véglegesen a perni
ciosa kérdését, az egész kérdés még nincs lezárva. Csupán, csak meg
említem, hogy a perniciosánál milyen etiologiai factorokra gondoltak:
endogen constitutionalis tényező, B avitaminosis, fokozott haemolysis,
a R. E. A. fokozott működése, ismeretlen toxin (MACHT lupin csirákra
normális és perniciosa serumot helyezvén figyelte fejlődésüket és azt
tapasztalta, hogy a perniciosa serum a növekedést erősen gátolja), vele
született csontvelő gyengeségre, a vörösvértestek kisebb értékűségére
(hamarabb tönkre mennek), pajzsmirigy hypofunctióra, a gyomor
bélhuzam megváltozott flórájára, glutaminsav és oxyprolin hiányára,
Erythrokontára (SCHILLING) Bartonellára (LAUDA) stb.
Újabban MORRIS és társai közölték, hogy az extrinsic factor nem
szükséges, hanem a gyomornedvben jelenlevő princípium (Addisin) az,
amely hatást tud elérni, csak arra kell vigyázni, hogy a pepsint, amely
az intrinsie factort hatástalanítja, eltávolítsák. Az extrinsic factor
sósav és pepsin "kötése által hat. Utánvizsgálatok ezt nem tudták meg
erősíteni.
A legtöbb intrinsie endogen factor a pylorusban van, kismennyiségben a nyálban is, továbbá az ileumban, duodenum, jejunmn» cardia,
colon és legkevesebb a fundusban.
A legkülönbözőbb betegségek kiváltják. Újabban a NAEGELI által
leírt egyetlen lueses perniciosát MEULENGRACHT régi mesének tartja.
Külön megemlítendő az icterus haemolyticus, ana&mia haemolytica,
amely generatiőról generatiőra dominánsan öröklődik és amelynek jel
lemző sajátsága, hogy a feltűnő sárgaság mellett a betegek néha egész
életükön keresztül panaszmentesek lehetnek. Kifejezetten familiáris
öröklődő betegség. Időnként fellépő szédülés, munkaképesség csökke
néssel rohamszerűen támad, epegörcs rohammal, úgyhogy néha meg is
operálják. Jellemző sajátsága az icterus („inkább sárga, mint beteg"
CHAUFFARD), anaemia, hatalmas lép, pleiochrom! a, fokozott vórbilirubin,
indirect reactio. Morphologiailag a microeystosis és spherocytosis jel
lemző, kifejezett anaemiával, kifejezett resistentia csökkenéssel, a vér
képben sok éretlen normoblasttal. Igen lényeges a constitutio (másod
lagos nemi tünetek fejletlenek, amenorrhea, infantilis uterus, lábfekélyek, szívzörejek, lépfunctiós zavarok, hypogenitalismus, infantilismus, myxodema, törpeség, csontatrophia, pigmentanoniáliák, mel
lékvese működés csökkenése, hypotonia, eunuch oidismus, toronykopo
nya, kerekkoponya, korai csontosodása a coronaria varratoknak, protrusio bulbi, mongolszerű arc, lapos nyeregorr, vastag ajkak, vastag
csontvelő jellemző). Keletkezésére több magyarázat van:
1. Az icterus haemolyticus etiologiai szempontból CHAUFFARD szerint
a csontvelő endogen és öröklődő betegségeként szerepel» amelynek kö
vetkeztében sérülékeny vörösvértestek képződnek. NAEGELI a gömbalak
csökkent ellenálló kép&sségét veszi fel, KANÓCZ és LÁSZLÓ a lipoid szer
kezet hibás felépítését okolja.
2. A betegség keletkezésének középpontja a lép lenne (R. E / A . ) és
ennek fokozott működése okozná a vörösvérsejtek pusztulását. Lepel
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szerint a gömbsejteket a R. E. által termelt és a vérbe kerülő haemolysinek hozzák létre.
3. TJgy a csontvelőt, mint a lépet okolják.
Armentanoval végzett, vizsgálatainkban igyekeztünk haemolysihek kimutatására, a R. E. A. functiójának vizsgálatára, illetőleg blockirozására. Ezeknek az eredménye azt mutatta, hogy sein a sternum
punctatumban, -sem a lép kivonatban haemolysint nem találtunk és az
ezekkel végzett kísérletes vizsgálatok haemolysist nem mutattak, anaemiát nem boztak létre. Mivel LEPEL a haemolysist valószínűleg a lipoiflokhoz tartozónak tekinti, a lépkiirtás után a feldarabolt lépből extractumot készítettünk, a lipoidokat kivontuk és nyulaknak naponta
2—2 cm 3 -t adtunk subcutan, ami kifejezett anaemiát hozott létre a
controll állatok változatlan vérstatusával szemben.
E z világosan mutatja, hogy nem haemolysis és ai vvt. reszten ti a
csökkenése bozta létre az anaemiát (kísérletes adatok szerint). Sikerült
bebizonyítani, hogy az icterus haemolyticus lépének lipoidjai állatok
ban anaemisáló hatásúak. Szerintünk a R. E. A. fokozott működése,
illetőleg haemolysin termelés kizárható, ezzel szemben a lipoid fontos
ságára sikerült rámutatni.
_ A nem öröklött, szerzett haemolyticus anaemiáknál az előbbi anae
miáknál jellemző tünetek ugyancsak megtalálhatók. Nincs kizárva,
hogy az esetek nagy részében a nem pontos genetikai kikérdezés az
oka a gyakori „szerzett" haemolyticus anaemiának, amely olykor pon
tos utánjárással familiárisnak bizonyulna (BOROS, HARANGHY). A leg
különbözőbb betegségekhez társulhat: perniciosa, leukaemiás lymphadenosis, myelosis, cirrhosis hepatis, lues, cc. sepsis, fertőző betegségek,
endocarditis, t b c , malária, stb. gyakran okoznak haemolyticus anae
miát. Ugyancsak haemolysissel járnak a különböző vérmérgek: sulfaínid, antifebrin, chlorkali, pyrogallol, arzenhydrogen, toluylendiamin,
maretin, pyrodin, kucsmagomba, kígyóméreg, filix-mas, malária,
arsacetin, lactophenin nitritek. CO, CHÍN% stb. mint globulicid, vagy
haemoglobin mérgek. Ez utóbbiaknál szétesés nem következik be a vér
ben, csak a sejtek élettartamát rövidítik meg.
Megemlítem a sarlósejtes anaemiát,^ amely csak feketéken és mulat
tokon fordul elő és ugyancsak hereditásos, az anya viszi át, valamint
?.z ovalocyter anaemiát, amely ugyancsak familiárisán és dominánsan
öröklődik, ehipticus vörös vértest ékkel, amely generátiókon keresztül
megfigyelhető. Lépkiirtásra gyógyulnak. Ezek azonban oly ritkák,
hogy gyakorlati értékük nincs.'
__ HEINZ í r t a - e , hogy az úgynevezett haemolyticus méreg sorozatnál
vorosvertest szetesési jelenségek lépnek fel apró kis golyócskákkal amit
o „Innenkorper11 anaemiának nevezett, (Nem helyes, mivel ezek'a kis
golyócskák részben a sejt felületén, részben azon kívül foglalnak
helyet.) Leggyakrabban anilin, nitrobensol, aeetanilid, anästhesin,
phenylhydrasm, maretm mérgezésnél lép fel és valószínű methaemoglobin képzés következménye. Kezelése az ok eltávolításában áll.
2
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Külön elbírálást kivannak a gyerekkori anaemiák. Tudnunk kell,
hogy gyerekkorban a születéskor polyglobulia, leukocytosis van, tehát
az anaemiának annál nagyobb és komolyabb a jelentősége. Ismernünk
kell azt is, hogy a vérképben lymphocyták dominálnak. Az első hóna
pokban a legkülönbözőbb okból anaemiák léphetnek fel: vérzések,
(köldökvérzés, vérhányás, haemophilia) vagy az anya erős vérveszte
sége következtében congenitaiis anaemiával születik. A bacteriális
fertőzések mellett lues, malária, valamint a haemolyticus icterus
ugyancsak megemlítendő.
A veleszületett anaemiák közé tartozik az anaemia
neonatorum,
amely rendszerint súlyos icterussal jár együtt és némelyek icterus neonatorumnak is nevezik. Meglehetős ritka és érdekessége abban van,
hogy rendszerint nem az első, hanem a később született gyerekeken
jelenik meg. Meglehetős tünetszegény, a vérszegénységen kívül semmi
más tünete nincsen. Vértransfusió-, máj-, vas, vitamintól, valamint ön
magától is meggyógyulhat. A vérképet erythroblastosis jellemzi, klini
kailag a lép és májmegnagyobbodás társulhat.
A koraszülött anaemia annál súlyosabb, minél éretlenebb a mag
zat. A 2 kg-nál kisebbeknél sohase hiányzik. Normális vörösvértest
számmal születik és biztosan anaemisál a 6—10. hétig, amikor hypochrom anaemia fejlődik ki. Rendszerint leukopenia és lymphocytosis
jellemzi, oka a vashiány.
Egészen külön helyet foglal el az anaemia pseudo-leukaemia
in
fantum, JAKSCH-HAYEM, amely anaemiával, léptumorral és igen magas
fehérvérsejt számmal, hyperchrom festődéssel, perniciosa-szerű és leukaemoid képet ad, innen a neve. A vérképen számos magvas vörösvér
test (macronormoblastok) a legkülönbözőbb vörösvértest forma talál
ható. Néha bőr- és nyálkahártya-vérzések. Meglehetős súlyos megbete
gedés, rendszerint helyes táplálással vas- ési májtherapiával gyógyul.
Nem ritka a fertőző betegségek, táplálkozási ártalmak, egyoldalú táp
lálkozás (kecsketej), avitaminosis nyomán fellépő gyerekkori anae
mia. Mivel gyerekkorban az anaemia igen gyakori, sohase szabad
elmulasztani a vérkép megnézését és a vérsejt megszámlálását.
Nem szabad elfelejteni, hogy a gyerek vérképzése hyperregenerátiós beállítottságú és a különböző ingerekre igen erős, rendszerint embryonális ősalakokkal válaszol.
Végül úgy a hyper-, mint hypochrom-anaemiák, akár a reactió
túlerössége, akár a betegség hosszú tartama miatt átmehetnek az
anaemia aplasticába, amely végzetes lefolyású anaemia. Jellemző a
regenerátiós jelenségek teljes hiánya, az összes alakelemek megkevesbbedése, a csontvelő elzsírosodása, amelyen fiatal alakot alig találunk.
Therápia:
A fent felsorolt megbetegedések világosan rámutatnak arra az
útra, amelyet követnünk kell és amelyet minden orvosnak ismernie
kell. Az előbb említettek már magukban hordják a therápia milyen
ségét.
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Fontos a később tárgyalandó oki gyógykezelés mellett a nyuga
lom, pihentetés, a betegnek subalpin helyen való tartása (magaslat
nem jó, csak múló polycytaemiával jár), napfürdő (D vitamin, vér
képzés fokozó hatás). Nagy súlyt kell helyezni a beteg táplálására,
a gyomor-béltractus megbetegedésének javítására, az achlorhydria
pótlására, anadeniás (histamin resistens) gyomor subtitutiós gyógyszer
rel való ellátására. Sokszor a panereas működésének zavara is kiderül,
arra is gondolni kell. Mivel tudjuk, hogy minden állati fehérje (máj,
vese, hús) fokozza a vérképzést, ennek adagolását kell forszírozni.
Ezzel szemben a zsír a vérképzést kedvezőtlenül befolyásolja. Fontos
a vitamindús táplálék adása, amely az oki gyógyulást kedvezően
befolyásolja.
A kóroki gyógyításnál az első teendő a vérzés megszüntetése, bél
féreg elűzése (de bélféreg elűzése nélkül is jó hatású a máj). A graviditásos perniciosánál a májtherápia esetleges resistentiája esetén a
graviditás megszüntetése, luesnél annak kezelése, egyben májadagolás,
haemolyticus anaemiánál pedig splenectomia, a vashiány, egyoldalú
táplálás, vitaminhiány stb. megszüntetése ugyancsak az oki kezelés
területébe tartozik.
A fentiek "ismeretében a gyógyszeres kezelés is erősen leegyszerű
södött. A microcytacr hypochrom anaemiánál (vashiány), a legjobb a
vas. A microcytacr ós hyperchrom anaemiánál, ahol sok a haemoglobin,
hiába adunk vasat, itt a máj a souverain gyógyszer. A normocytaer és
normochrom anaemiáknál az alapbetegség sikeres gyógyítása mellett
az arzénnek volna kis szerepe. A gyógyítás eredményét a reticulocyta
viselkedéssel ellenőrizzük. A hatásos gyógyszer szedése után az 5—10.
napon a reticulocyták száma erősen megnövekszik, a 8. napon éri el a
maximumot, utána a kindulási értékre ós végül az alá esik. (A normális
ertek 1—2%0.)^A csontvelő ilyen esetekben zsúfolva van reticulocytákkal.
*, r< ;ticulocyták egyszerre jutnak a vérbe, a csontvelőben pedig való
színűleg normális érési folyamat indul meg és így a reticulocyták már
nem kerülnek később a vérbe. A therápiát a perniciosánál mindaddig
Keli folytatni, amíg macroeytás a vérkép. Sokszor ez annyira sikerül,
mgy teljesen normális képet találunk hónapokon, fél éven keresztül,
iiaemolysises anaemiánál pedig a haemolysis csökkenése, a resistentia
emelkedése mutatja a javulást.
A hypochrom anaemiának gyógyszere, amint mondtam a vas.
A_ szervezet összes vastartalma mintegy 2 gr-ra tehető. A táplálékkal
mintegy 20 mgr. vasat veszünk magunkhoz, ennek körülbelül csak
a tele szívódik fel. Nőknek a szükséglete nagyobb, mivel a menstruatios vérzésekkel sokat veszítenek. Különböző vas-készítmények közül
^TARCKENSTEIN vizsgálatai kiderítették, hogy a szervetlen vas sokkal
Hatásosabb, azok közül is a ferro vas és főképen azok a készítmények,
amelyek a, vasat anionképen tartalmazzák. A vas csak ferro alakban
c i v ó d i k fel, tehát mint férfi készítmény alig hatásos. A tiszta szín
vas csak ferrochlorid alakban szívódik fel, tehát hatásának föltétele
a szabadsosav. A vas-készítmények: a ferrochlorid és ferrosók nem
2'-

20

vitéz Kibédi Varga: A vérszegénység

kórtana és

gyógyítása

tarthatók levegőn, mert ferrisóvá alakulnak át. Igen alkalmasak a vas
kezelésére a különböző vastartalmú vizek is. Csonka-Magyarország
területén: Parádi Clarisse, Sikonda, Visk, Uzsok, Zányka (vascarbonatos); Erdőbánya, Parádi vassulfatos (vassulfatos); az erdélyiek
közül pedig: Élőpatak, Homoród, Kovászna, Tusnád (vashydrocarbonatos). Külföldön híres hydrocarbonatos Bad-Elster, Pyrmont,
Bagneres-de-Bigorre; sulfatos pedig: Korytnica, Ronneby, amelyek
a vasat ionisált ferro formájában tartalmazzák. A parenteralis alkal
mazás mellékjelenségekkel jár: (elektroferről) hidegrázás, láz, hányás,
emiatt elhagyták. A vas-hatás lényegében a vérképzés serkentését
idézi elő, az éretlen erythroblast érett normoblasttá, -cytává hatása
alatt alakul át. Megemlítem még az arzén, mangán, thyreoidint, mint
antianaemiás eszközöket, amelyek közül a réz, mint katalyzator szere
pel a vérfesték synthetisálásában, a sejtképzésben. A nikkel,^ mangán,
titán, zink, rubin, verdin, chrom és higany ugyancsak activáló hatást
fejtenek ki, de hatásban- a réz mögött maradnak. Ujabban az antimont,
saját és idegen vért, haemoglobin és bilirubint is ajánlják, a >kolozsvári élettani intézetben pedig intraduodenális sósav adagolásával
értek el vörösvértest fokozást.
A vas-készítmények közül kiváló a Ferroconstans Richter, amely
ferrochloridot tartalmaz. Ujabb felfogás szerint a felszívódáshoz C vita
min lenne szükséges. Ilyen a Heilmeyer-féle Ceferro, ugyancsak kiváló
a Richter gyár Ferroscorbin készítménye, A vas hatása legjobb peroralisan. Az injectiós kezelés nem hatásos, emellett mérgező. A vas
kezelést általában hosszú időn keresztül kell adni, 1—2 hónapig, adagja
3 x 1 0 ctgr-tól 10gr-ig mehet mérgezés nélkül. Hatásának megindulását
a reticulocytakrizis jelzi. Újabban a vas hatásosabb, ha valami kis
réz is van hozzákeverve (Fercupar, Ferrocuprin).
Az arzén régi nagy kedveltsége teljesen megszűnt, szinte alig
alkalmazzák anaemiánál, illetőleg csak megszokásból. Hatásmódját
nem ismerjük, csupán csak mint roborans használatos. Az étvággyal
az általános állapot javul, a beteg hízik. Legjobb alkalmazási módja
a Fowler oldat (kálium arzenicum 1%-os oldata) 3—5 csepptől 20
cseppig emelkedőén és vissza. Az arzén túladagolás tünetei: torok
szárazság, obstipatió, hasmenés, bőrgyulladás, zsibbadás, mely_ esetben
a kúrát azonnal meg kell szakítani. Injectiós k ú r á r a használják még
a nátrium arsenicum 1—2%-os oldatát' (Pearson), amelyet fájdalmas
volta miatt V4%-os Novocainnal készítenek el. A mérgezés veszélye
miatt nem helyeselhető a NEISSER Arsenstossa, 20—60—120 mgr.
arzénnel.
A hypochrom anaemia előbb említett kezelésével szemben
az utóbbi időben a hyperchrom anaemiák kezelése egészen leegyszerű
södött a máj- gyomorkészítmények bevezetése óta, amiről a pathogenesisben már tárgyaltom. Kezdetben természetesen ez a máj adagolás az
ő ajánlatukra nyers, illetőleg alig főtt máj formájában történt. Azon
ban sokaknak a májjal szemben való aversiója, máskor a májnak
penetráns kellemetlen szagja nagyon nehézzé tették ennek alkalmazá
sát a legváltozatosabb konyha-technika mellett is. Azután jöttek a
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különböző folyadék és poralakban forgalomba hozott kivonatok, amelvek ugyancsak, kellemetlen penetráns szagjuk miatt, szintén nem tud
ták megoldani a kezelést, amíg GÄNssLENnek nem sikerült concentrált
májkivonatot előállítani és ezzel a napi Vz—1 kg. mennyiségű máj
megevésének szükségességét, ami sokszor a mennyiség miatt is kép
telenség volt — kikapcsolni és a parenterális jól adagolható és igen jóhatású gyógyszert bevezetni. Az abban az időben történt kísérleteim
alapján azt kell mondanom, hogy most is leghatásosabb a nyers, illető
leg az aligfőtt máj adagolás, ha valaki tudja enni, amennyiben a gör
bén látható módon a vörösvértest szám napról-napra szökésszerű emel
kedését hozza létre, némelykor napi 50—84,400 emelkedéssel. (Deutsche
Med. Woch. 1929. No. 11.)

Egész sajátságos, de jó hatást értem el még 1928-ban insulin adá
sával is. (Orvosi Hetilap 1928, No. 50.)
Viszont a nyers, illetőleg főtt máj hatásereje is nagyban függött
az alkalmazás idejétől, a szervezet reactiós képességétől, a csontvelő
regenerátiós állapotától. 1930-ban a Gyógyászat 16. számában rámu
tattam, hogy a recidivák számával fordítottan arányos vérképzés volt
több betegnél tapasztalható. Ilyenkor a sokszor nemcsak „úgyneve
zett", hanem tényleges resistens eseteknél más eszközhöz is (insulin,
élesztő, vértransfusió) kell fordulni.
Mindenesetre a perniciosa annyira gyógyul, hogy a nem gyógyulót nem is tartják perniciosának, bár tényleges, valódi gyógyulás
ról beszélni nem lehet.
Az injectiós készítmények közül legkiválóbb a Perhepar „Richter"
és az Ex'hepar „Certa" (Perhepar tablettákban is alkalmazható és
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igen hatásosi). Újabban a GÄNSSLEN által bevezetett depót kezelés kapott
lábra, amikor is hetenként 5—10—20 .cm3 intragluteális injectióval
oldják meg a therápiát, sőt GÄNSSLEN szerint egy concentrál t 2 cm3
Campolon is elegendő. E r r e a kezelésre a perniciosa összes tünete
javul az achylia gastricán és az idegrendszeri elváltozásokon kívül.
A funicularis myelosisban a májat Bx vitaminnal együtt adva bizo
nyos eredményt lehet elérni. Á máj tehát csak perniciosában hat,
legyen az bothriocephalus vagy graviditásos perniciosa is. A hypochrom anaemiáknál lényeges hatásról nem lehet beszélni, tehát fölös
leges szurkálás és anyagpazarlás. A máj therápiája sem oldotta azon
ban meg véglegesen a perniciosa kezelését, mivel állandóan kell adni
és kihagyása után recidivák lépnek fel.
CASTLE és munkatársainak sikerült kimutatni, hogy a gyomornedvvel emésztett hús éppen olyan hatásos, mint a máj. STURGIS ISAAC
szárított disznógyomorral találtak ugyanolyan hatást. Ma már tudjuk,
hogy miért és igen kiváló készítmények állnak rendelkezésre (Perstomin Richter, Ventrepar Egger stb.j, amelyek vagy külön gyomor-,
vagy pedig májjal combinált gyomor-készítmények.
A legutóbbi időben mindinkább ismeretessé vált, hogy a májon kívül
az élesztő is kifejezett antianaemiás hatással bír perniciosánál, való
színűleg extrinsic factor birtoklása miatt. Ezeknek a kutatásoknak bir
tokában a sörélesztőt a májtherápia támogatására ajánlják.
A gyerekkori anaemiák kezelése teljesen causális (lues, rachitis,
tbc.) egyébképen arzén, mangán, magaslat, májtherápia. JACKSCH—
HAYEM esetében pedig lép besugárzás, vitaminok (A—D), amelyekkel
próbálkozunk. I t t jól bevált még a vértransfusió, amelyet a gyerekek
igen jól tűrnek.
Végül megemlítem a vértransfusió jelentőségét, amely minden
anaemiában, de főképen a hypochrom anaemiában hatásos. A vér
transfusió jelentősége azonban abban van, hogy éppen az anaemia leg
súlyosabb formájában segít ki. Szegeden 6—-800.000 vörösvértestes
perniciosás betegek nem voltak ritkák, akiknél az akkor még nyers
v a g y főtt máj, később pedig az injectióknak vérképző hatását idő
tekintetében kivárni nem lehetett az életveszély miatt. Ilyenkor lép
előtérbe a vértransfusió, hogy egy pár napi időt nyerjünk vele.
A vértransfusiót, amely régebben a sebészi műtétek közé tartozott,
újabban már minden belgyógyász és gyakorló orvos elvégezheti, akár
közvetett, akár közvetlen módon. A legkülönbözőbb ós legpraktikusabb
direkt transfusiós készülékek vannak forgalomban (Oelecker, Eggston—Moran, Migray, Transfusor stb.). Igen jó az indirekt transfusió
is, amikor a vért nátriuméi trát, glykoso oldatban fogjuk fel, amely egyben
conservaló anyagként szerepel és egy-két hónapig is használható. A
vérkonzervek eltarthatóságára azonban különböző berendezés szüksé
ges, a szállítást rosszul bírják, úgyhogy a hozzáfűzött reményeket nem
váltotta be. A direkt reactióval is igen'gvakran a transfusió után láz,
hidegrázás jelentkezhetik, ilyen tekintetben tehát az indirekt vér
adással szemben lényeges különbség nincs. A transfusió után 8—10.
napon a vérképzés élénkülése tapasztalható.
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A hepatolienalis betegségek kórtana.
Irta és előadta :

Haranghy

László

dr.

egyetemi ny. r. tanár, Kolozsvár.

A mult század kórbonctana szinte kizárólag morphologiai tudo
mánynak volt tekinthető, amely főleg a beteg szervek alaktani vizsgá
latával foglalkozott és a kórfolyamatok okát az apró részekre bontott
szervezetben, a sejtpathologia útján kereste. Az újabb vizsgálatok
azonban bebizonyították, hogy a megfigyelések nem korlátozhatók
egyes szervek alaki eltéréseire és szövettani elváltozásaira, mert a kór
folyamatok helye a szervezet összessége s annak minden szilárd és
folyékony alkatrésze. Tehát a modern pathologia a szervek kölcsön
hatásait sem hagyja figyelmen kívül s az alaktani vizsgálatokat a
kórélettani észleletekkel együttesen magyarázza és kísérletes kutatá
sokkal egészíti ki. Ebben a szellemben alkotta meg EPPINGER HANS
1914-ben a hepatolienalis megbetegedések fogalmát, amelyet az 1920ban megjelent munkájában széleskörű klinikai, kórélettani, alaktani
és kísérletes vizsgálatok keretében ismertetett. A mű alcíme: „a lép,
máj és csontvelő kölcsönhatásainak pathologiája" kifejezni kívánja,
hogy a munka az egész haemopoeticus apparátus és a máj pathologiai
egységét tekintetbe veszi és amint a bevezetés kifejezi a szót „lienalis"
csupán abban az értelemben használja, hogy ez a szerv egy nagy bio
lógiailag összetartozó rendszer legfontosabb tényezője. EPPINGER
megállapításai élénk vitát keltettek s ezt teljes mértékben lezártnak
ma sem tekinthetjük. A kérdésnek ma már szinte áttekinthetetlen iro
dalma van s így egy rövid ismertetés keretében csupán az alábbi fontosabb irányelvek tárgyalására térhetünk ki.
Mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, hogy a hepatolienalis
megbetegedések fogalmának felállítását milyen kórtényezők teszik
szükségessé s milyen kórfolyamatok sorozhatok ide. Két, vagy több
szerv pathologiai egységéről akkor beszélhetünk, ha a szervekben
olyan azonos, vagy rokon jellegű szövetek vannak, amelyek különböző
behatásokkal szemben egyidejűleg hasonló módon viselkednek, vagy
ha az egyik szerv megbetegedése rendszerint a másik szervben is kórjelenségeket vált ki. H a a májat, lépet és a csontvelőt ilyen szempont
ból vizsgáljuk, elsősorban AS'CHOFF megállapításaira keíl gondolnunk,
aki kimutatta, hogy a reticuloendothelfalis rendszer elemei a kórbehatásokra^ a szervi előfordulástól függetlenül, testszertc azonos mó
don reagálhatnak. Miután a máj Kupffersejtjei, a lép retieulum- és
sinussejtjei, a csontvelő retieulum- és capillarissejtjei egyformán a
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reticuloendothelialis rendszerbe tartoznak, érthető, hogy lesznek olyan
kórfolyamatok, amelyekben mindhárom szerv egyformán részt vesz.
Ezenfelül a máj és a lép venosus keringési rendszerének belső kap
csolata érthetővé teszi, hogy a véna portae törzseit érő ártalmak több
nyire mindkét szervben kór jelenségeket hoznak létre. í g y tehát toxicus elváltozások esetén a lépből májba jutó mérgező anyagok károsító
hatásával mindig számolnunk kell, viszont, ha a máj méregtelenítő
hatása tökéletlen, a mérgező anyagok elsősorban a. lépet ^fenyegetik.
Végül pedig különösen hangsúlyozandó, hogy a máj, lép és csontvelő
rendkívül szoros íünctionalis egységet képeznek. Tudjuk, hogy a
vörösvérsejteket a csontvelő termeli s az elöregedő vörösvértestek
elsősorban'a lépben pusztulnak el. A tönkrement vértestek vérfestéké
ből a máj, a lép és a csontvelő reticuloendothelialis elemei bilirubint
készítenek, amit a májsejtek választanak ki s a vérfestékből felszaba
duló vas raktározásáról a máj és a lép gondoskodik. Az ilyen szoros
összműködésben lévő szervekről méltán feltételezhető, még ha a lép
kevéssé ismert hormonalis működését nem is vesszük figyelembe, hogy
az egyik szervre ható kórtényező a másikban is működési zavart ^vált
ki. Tehát a máj, a lép és csontvelő olyan pathologiai egységet képez,
amelynek elváltozásait sokszor csupán egységes nézőpontok alapján,
mindhárom szervre tekintettel magyarázhatjuk meg. E r r e figyelemmel
a hepatolienalis megbetegedések fogalmának felállítását egyenesen
szükségesnek kell tartanunk, mert a modern pathologiai felfogás értel
mében m á r magával az elnevezéssel is hangsúlyozni kívánjuk, hogy a
szóban forgó kórfolyamat nem egyetlen szerv, hanem egy szoros össz
működésben álló szervcsoport betegsége. Természetszerűleg a hepato
lienalis megbetegedések fogalmának indokolatlan kiterjesztése nem
csak szükségtelen, hanem egyenesen zavartkeltő, m e r t a kórlényeg
elmosódását eredményezheti. így pl. nem sorozhatok a hepatolienalis
megbetegedések közé a nagymérvű lép- és májmegnagyobbodással járó
leukaemiák, vagy a NIEMANN—PICK betegség, mert az előbbi esetben
a kórfolyamat lényegét az egész szervezetre kiterjedő szertelen fehér
vérsejtképzés, az utóbbi esetben egy világrahozott, a parenchymás
szervekre is kiterjedő, lipoid-anyagcserezavar képezi. A lép- és máj
elváltozások, ezen betegségekben csak résztünetei az alapbetegségnek
anélkül, hogy akár egyik, akár másik kórfolyamat okát a lép, illetőleg
a máj kór jelenségeiben kereshetnénk. Már pedig hepatolienalis meg
betegedésnek csak olyan kórfolyamatot tarthatunk, amelynek kór
lényegét a máj, lép és csontvelő íünctionalis egységének megzavarása
K a nevezett szervek kölcsönhatásainak megbontása képezi. A fentiek
értelmében a hepatolienalis megbetegedések közé számíthatjuk a constitutiós haemolysises anaemiát, a cirrhosisok bizonyos alakjait a
BANTi-kórt, az ú. n. egyiptomi splenomegaliát és a congestiv (trom'bophlebiticus) splenomegaliát, de tágabb értelemben ide sorozhatjuk a
tuberculoticus, syphiliticus, malariás splenomegaliák azon alakjait is,
amelyeknél a máj,^lép és csontvelő együttes működési zavara előtér
ben áll. Hogy az EPPINGER alapvető munkájában felsorolt egyéb kór-
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folyamatok, különösen a GAucHER-kór, a, polycythaemia rabra és az
anaemia perniciosa mennyiben tartható hepatolienalis megbetegedés
nek, a r r a még utóbb visszatérünk.
A constitutiós haemolysises anaemia (ikterus haemolyticus fami
liáris) nemzedékről-nemzedékre öröklődő megbetegedés, amely a lépmegnagyobbodáson, sárgaságon és az idült vérszegénységen kívül
különböző alkati rendellenességekkel (toronykoponya-, kefekoponya
képződés, infantilismus stb.) járhat. A megbetegedésben a csontvelő
szokottnál kisebb, vastagabb, NAEGELI szerint gömbalakú és csökkent
resistentiájú vörösvérsejteket, ú. n. sphaerocytákat, vagy más néven
vastag mikroeytákat (BOROS) termel, amelyek a lépben tömegesen
pusztulnak, emiatt a bilirubinkiválasztás erősen fokozott s az epe igen
sok epefestéket tartalmaz. A csontvelő hyperplasiás. A femurt és a
tibiát többnyire egész terjedelmében sötétvörös színű, zsírt nem tar
talmazó velő tölti ki. A csontvelő-punctio bőséges csontvelőpépet ad.
A lép rendszerint erősen megnagyobbodott. A képen ábrázolt (1. kép)
s a kolozsvári belgyógyászati klinikán észlelt és a sebészeti klinikán
operált esetben a lép 760 g súlyú volt. A lépben a follieulusok
többnyire kicsik s a pulpa vörös vérsejtekkel feszesen kitöltött, (3. kép)
ellenben a sinusok tágak, üresek s a sinussejtek általában igen erősen
kiemelkednek. (4. kép.) Az érkörüli kötőszövetben rendesen nagyobbmérvű vaspigmentlerakódás figyelhető meg, az EPPINGER által leírt
órelváltozások azonban állandó jelenségnek nem tekinthetők. Egyes
esetben a pulpában kiterjedt haemosiderosis látható. BOROS saját
eseteiben a májelégtelenség klinikai tüneteit nem észlelte, de nem
tagadja, hogy a túlerőltetett epeképződés máj elégtelenséghez vezet
het. Ténylegesen a kórbonctani vizsgálatok egyes esetben kifeje
zett májelváltozásokat mutatnak. Lépkiirtás alkalmával kimetszett
máj darabkákban két ízben apró elhalásos gócokat találtam. (5. kép.)
RÖSSLE, EPPINGER, EOSENBERG és mások megfigyelése szerint egyes
esetben súlyos máj elváltozások, sőt cirrhosis alakulhatnak ki. NAE
GELI a megbetegedés kórlényegét a vörösvérsejtek különleges formájá
ban és csökkent ellenállóképességében látja s ezen tulajdonságokat
éppúgy alkati rendellenességeknek tekinti, mint például a torony
koponyaképződést. A véleményéhez csatlakozó kutatók szerint a sérü
lékeny vörösvérsejtek physikalis vagy más okok (KANÓCZ ÓS LÁSZLÓ
ezerint a vérsejtek hibás lipoidszerkezete) következtében a lépben
n a g y számban esnek szét s így támad a haemolyticus jellegű ikterus.
EPPINGER azon tapasztalat alapján, hogy a lépkiirtás az esetek túl
nyomó^ részében klinikai értelemben vett gyógyulást hoz létre, arra
a, megállapításra jutott, hogy a megbetegedésben a döntő szerepet a
lép viszi, amely a vörösvérsejteket rendesnél iuigyobb mértékben
pusztítja, ellenben a fokozott csontvelőműködés compensáló működés
nek tekinthető. ^Szerinte a vértestek aláfii rendellenességei a túlerőlte
tett csontvelőműködéssel állnak összefüggésben. A lép vörösvérsejtpusztító hatását LEPEL haemolysinek jelenlétével magyarázza. VARGA
és ARMENTANO viszont egy constitutiós haemolysises anaemiás beteg
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lépéből vérsejtoldó lipoidokat mutattak ki. Maga EPPINGER a lép érelváltozásainak tulajdonít nagy jelentőséget s szerinte ezek miatt a
lépben atypusos keringési viszonyok támadnak s a pulpában vesz
teglő vértestek a lép működésének áldozatul esnek. Bármelyik nézet
hez is csatlakozunk az ellentétes vélemények közül, az bizonyos, hogy
a constitutiós haemolysises anaemiában, úgy a csontvelő, mint a lép
és a máj működése az élettani viszonyoktól eltér. Ugyanis, ha a csont
velő a k á r elsődlegesen, akár másodlagosan kóros vörösvérsejteket ter
mel, a lép ezeket fokozottan pusztítja, a máj pedig az ilyen módon
támadt túlnagy mennyiségű bilirubint teljes egészében kiválasztani
nem képes és sárgaság támad. A nevezett szervek fenti működési
zavarát kórbonctani elváltozások kísérik, ellenben az egyéb elváltozá
sok másodlagosak és kisebb jelentőségűek. Tehát EPPINGER azon néze
tének megfeielőleg, amely a hepatolienalis megbetegedések alatt a
lép, máj és csontvelő különösen a haemoglobinanyagcsere tekinteté
ben fennálló összműködésének kóros volát érti, a constitutiós haemo
lysises anaemiát jellegzetes hepatolienalis megbetegedésnek tekint
hetjük.
M á r régebb idő óta megfigyelték, hogy egyes haemolyticus anaemiák a constitutiós haemolysises anaemiához sok tekintetben hason
lítanak. Ilyen alapon egyesek a haemolyticus Ikterus, helyesebben
haemolyticus anaemia két formáját különítik el: a familiáris, vagy
congenitalis, vagy constitutiós alakot (typus MINKOWSKI) és a szerzett
alakot (typus HAYEM). Méltán állapítja azonban meg BOROS leg
újabb tankönyvében, „hogy két ilyen typusról nem lehet szó," „mert
a klinikai tünetekben ós a vérlelet minden részletében a familiáris
ikterus haemolyticussal egyező esetek hereditásos adatok nélkül rend
kívül ritkák. (Jondós kérdezősködés, ilyen irányú kutatás s a közeli
vérrokonság haematologiai vizsgálata legtöbb esetben kiderítik a fami
liáris hereditásos eredetet." Figyelembe veendő ebből a szempontból
az is, hogy amint CHAUFFARD nagyon találóan kifejezi, az ilyen egyéne
k »inkább sárgák, mint betegek" („plus iktérique que malade") és így
erthetö, hogy a felszínes tudakozódás ilyenkor eredménytelen marad,
ellenben a részletes utánjárásnál kiderül, hogy az egészségesnek mon
dott rokonok között kifejezetten sárga bőrszínnel bíró ; egyének vannak,
vagy legalább is egyik-másik családtag skleráján kisfokú sárgaság
mutatható ki. Emellett a szerzett haemolyticus ikterusként leírt esetek
túlnyomó része, amint ADLER kimutatja, „anaemiás-haemolyticus
splenomegaliának" tekinthető, amelyek hasonlók u g y a n a constitu
tiós haemolyticus anaemiához, de a vörösvérsejtek osmoticus resistentia-csökkenése hiányzik. ADLER tehát a szerzett haemolyticus ikte
rus fogalmát joggal tartja elvetendőnek, mert ez alatt a név alatt
legkülönbözőbb májzavarokkal járó anaemiák rejtőznek.
A m á r említettek szerint a constitutionalis haemolysises anaemia
olykor eirrhosissal jár, azaz ezen utóbbi kórfolyamat egy typusos
hepatolienalis megbetegedés részjelensége lehet. ,Felvetődhet tehát a
gondolat, hogy a cirrhosisok pathologiailag nem egységes csoportja-
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ban egyéb hepatolienalis megbetegedéseknek tekinthető kórfolyama
tok is vannak. Hogy a lép viselkedése a cirrhosisoknál változó, régóta
ismeretes. Az esetek nagyobb részében a lép súlya mintegy 2—3szorosa a rendesnek, de előfordulnak normál súlyú, vagy ezzel ellen
tétben rendkívül nagy lépek is. (RÖSSLE 3300 g, saját esetem 1900 g)
ORTH és ZIEGLER a cirrhosisos lépmegnagyobbodást egyszerűen a por
talis pangással magyarázták, SENATOR azonban már 1893-ban kétségbe
vonta ezen lépelváltozások pangásos eredetét s a lép és máj kórfolya
matait azonos kórtényező által kiváltott, mellérendelt kórjelenségnek
tekintette. EPPINGER a hepatolienalis megbetegedéseket tárgyaló
munkájában kifejti, „hogy a májcirrhosisokban a lép bizonyos fokú
önállósággal bir." A lép a májjal együtt betegedhetik meg, de hogy
melyik szerv elváltozása súlyosabb, az esetek szerint nagyon^ külön
böző s a szövettani képek is ennek megfelelőleg erősen változók.
ATannak csaknem ép szövettani szerkezetet mutató lépek s vannak
pangásos jellegűek, de előfordulhatnak olyanok is, amelyekben a folliculusokat szabadon hagyó fibroadenia (6. kép), a reticulumfonalak
megszaporodása s megvastagodása, továbbá trabecularis vérzések s
vaspigment lerakódás figyelhető meg. Ezen utóbbi, rendszerint igen
nagy lépmegnagyobbodással járó eseteket EPPINGER splenomegaliás
cirrhosisoknak nevezi. Szerinte a splenomegaliás cirrhosisokat ren
desen nemcsak haemolyticus jellegű ikterus, hanem súlyos anaemia
is kíséri, tehát az ilyen kórképek a hepatolienalis megbetegedések
csoportjába illeszthetők. RÖSSLE szerint a cirrhosisnál fellépő splenomegaliában a főszerepet az exsudativ jellegű érbántalmak játsszák
s a lépelváltozás splenitisnek, lépgyulladásnak felel meg; itt „a hepa
tolienalis megbetegedés két szerv bicirrhosisa, egy hepatolienitis."
Azonban már EPPINGER hangsúlyozza, hogy súlyos anaemiával járó
splenomegaliás cirrhosisokban a csontvelő erőltetett regeneratiós
törekvéseket mutat és RÖSSLE is kiemeli, hogy ezekben az esetekben
a ^csontvelő nagymértékű hypertrophiája, sőt tömött csontvelöhengerek
képződése figyelhető meg. Tehát a splenomegaliás cirrhosisokban a
lép, máj és a csontvelő együttes kórállapotával állunk szemben s itt
mindhárom szervben kórjelenségek mutathatók ki. Ezekre tekintettel
RÖSSLE a májgyulladásokról írt munkájában (HENKE ,F. und LUBARSCH
H.: Handbuch d. spez. path. Anat. und Bast; V. Bd. I. Teil) hang
súlyozza, hogy csupán a cirrhosisok egy része tekinthető tiszta máj
betegségnek, más része tulajdonképen egy jóval kiterjedtebb kór
folyamat, amelyben a cirrhosis csupán rész jelensége egy sokkal széle
sebbkörű megbetegedésnek. A cirrhosisoknak ezen utóbbi csoportját
a m á r elmondott indokok alapján méltán a hepatolienalis megbete
gedések közé sorozhatjuk ezzel is hangsúlyozva, hogy ezen kórkép
klinikája és paithologiája csak a máj és csontvelő együttes tanulmá
nyozása alapján tisztázható.
RÖSSLE fent említett munkájában arra a megállapításra jut, hogy
a splenomegaliás cirrhosisok a szorosabb érteleimben vett reticulo-
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endothelial is rendszerbe tartozó vérpályaelemek megbetegedései ^ s
mintegy szűkebbkörű typusai a cirrhosissal járó általános vér- és vér
edénybetegségeknek. Ezen utóbbi, az egész szervezetre kiterjedő kór
folyamat classikus typusának BÖSSLE a pigmentált polyicirrhosist, a
bronzdiabetest tartja s nézete szerint az ezen betegséget kiváltó capillartoxicus anyag a lép, a máj, a hasnyálmirigy és a nyirokcsomók hajszál
ereit; nagy mértékben, a többi szervek hasonló ereit kisebb fokban bán
talmazza.' EPPINGER a kórfolyamatot hasonlóképen systemás megbetege
désnek tekinti, amelynél egyéb károsodás mellett az endothelialis ele
mek szabad vasmoleculával szemben tanúsított viselkedése változik
meg. Abban tehát mindkét kutató nézete megegyezik, hogy a haemochromatosis, a bronzdiabetes rendszermegbetegedés, amelyben a májcirrhosis és a lépelváltozások csak helyi jelei az egész szervezetre ki
terjedő károsodásnak s így a haemochromatosis és a, rokon megbete
gedések hepatolienalis kórfolyamatok közé való besorozása a kór
lényegnek nem felel meg..
EPPINGER szerint a máj-cirrhosisokat kísérő lépmegnagyobbodások egyes esetben önálló jellegűek s a splenomegaliás cirrhosisokhoz társuló klinikai tünetek egy részét a lépműködés zavara magya
rázza. EPPINGER fenti nézete téliesen ííi megállapításnak nem volt
tekinthető, mert BANTI már 20 évvel előbb kifejezte azon felfogását,
hogy olyan cirrhosisok is vannak, ahol a lépelváltozások az elsődlege
sek. Miután az ilyen esetek lepelben BANTI specifikus elváltozásokat
látott, annak hangsúlyozása mellett, hogy ezen kórfolyamatban egyet
len eddig ismert aetiologiai tényező sem szerepel, a kórképet önálló
megbetegedésnek tekintette. BANTI álláspontja kétségen kívül nagy
haladást jelentett, mert a máj-cirrhosisokkal kapcsolatban a lépre irá
nyította a figyelmet. Az általa leírt kórforma körül azonban olyan
vita támadt, hogy GREPPI rendkívül találóan a BANTi-kórt „egy zseniá
lis gondolat küzdelmes történetének" nevezi. A BANTi-kőr kérdésében
egységes nézet máig sem alakult ki s az ezzel összefüggő vitás kérdé
sek fejtegetése ezen közlemény kereteit messze túlhaladná és így az
alábbiakban csupán rövid áttekintést nyújthatunk. BANTI a róla el
nevezett kórképnek három szakaszát különítette el, ú. m. a nagyfokú
lépmegnagyobbodással járó anaemiás szakot, továbbá a gyomorbél
zavarok, májmegnagyobbodás kíséretében jelentkező átmeneti szakot
és végül a,z ikterussal, atrophiás cirrhosissal járó asciteses szakot.
Tehát BANTI szerint a kórképet lépmegnagyobbodás vezeti be s az
atrophiás cirrhosis kifejlődése zárja le. A lépmegnagyobbodás jellemző
szövettani tüneteinek BANTI a folliculus artériák körüli kötőszöveti
burjánzást, (az ú. n. follicularis fibroadeniát) á pulpa-reticulumfonalak megvastagodását és megszaporodását és a sinushyperplasiát tar
totta. Szerinte a májelváltozások a betegség utolsó szakában az atro
phiás cirrhosisok szokott képének megfelelőek. A csontvelő kezdetben
hyperplasiás, végül azonban a csöves csontokban is zsíros csontvelő
van. Tehát BANTI szellemében a róla elnevezett kórnak azon ismeret
len okból támadó megbetegedések tekinthetők, amelyek már akkor is
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igen nagy (rendesen 1 kg-on felüli) lépmegnagyobbodással járnak,
amikor még atrophiás cirrhosis nincs s emellett a splenomegália olyan
szöveti jeleket mutat, amelyek az egyéb cirrhosisos splenomegaliáktól
teljesen különböznek. A későbbi észleletek szerint a kórkép további
jellemző vonását az a körülmény képezi, hogy lépkiirtásra a kór
folyamat megáll. A BANTi-kór tehát részben klinikai, részben szövet
tani fogalom, amelynek önállóságát egyrészt a klinikai megfigyelés,
másrészt a szövettani vizsgálat adatai biztosíthatják. BANTI megálla
pítását a kutatók egy része, főleg a klinikusok, elfogadták, bár több
nyire a kórképet nem önálló, aetiologiailag egységes, ismeretlen
okokból keletkező megbetegedésnek tartják,
hanem különböző
okokból kialakuló tünetcsoportnak tekintik. A kutatók más része azon
a véleményen van, hogy a BANTi-kór Németországban egyáltalában
nem fordul elő. EPPINGER ilyen szempontból 58 boncolási és 65 splenektomiás anyag vizsgálatára hivatkozik s megállapítja, hogy a BANTI
által leírt szövettani elváltozásokat csupán egy 17 éves egyénnél látta,
az is Albániából származott. Tehát ezen kutatók a BAira-kór létezését
nem tagadják, de úgy tartják, hogy a megbetegedés csak a tropikus
és subtropikus vidékeken és Dél-Európában mutatkozik. Végül egye
sek azt állítják, hogy a BANTI által leírt lepel változások nem elegen
dők ahhoz, hogy ezen az alapon a BANTi-kórt a splcnomegaliás cirrhosisoktól elkülönítsük.
BANTI azon merev felfogása, hogy a BANTi-kór fogalma alá csak
a teljesen ismeretlen aetiologiájú esetek sorozhatok be, minden
fenntartás nélkül nem fogadható el. Kétségen kívül a BANTi-kőr
alá vonható kórképek nagy többségében határozott kórokot kimutatni .
nem lehet, de ismerünk olyan eseteket is, ahol a lues, különösen a
veleszületett syphilis, továbbá a malária szerepe nem zárható ki s mél
tán hangsúlyozza PATRASSI, hogy olykor a betegséget megelőző sárga
ság aetiologiai jelentőségével is számolni kell. Tehát az eddig ismert
összes aetiologiai tényező teljes kizárása a BANíi-kór elhatárolását
nem segíti elő és a kórkép egyéb cirrhosisoktól való elkülönítése
csupán a kórlefolyás, illetve a szövettani vizsgálat tekintetbe vételé
vel lehetséges. A kórlefolyás szempontjából mai tudásunkat a követr
kezőkben összegezhetjük. A megbetegedés egy rendkívül lassan
haladó kórállapot, amely lépmegnagyobbodással kezdődik. Mivel
a lépben lejátszódó kórjelenségek kezdetben súlyosabb kórtüneteket
nem okoznak, a lépmegnagyobbodás észrevétlenül nagy fokot ér el
és kialakulnak a lép eredetű csontvelő-gátlás tünetei, az anaemia,
a leukopenia és olykor a thrombopenia. A májbántalom tünetei a
banális cirrhosisokkal ellentétben hosszú ideig hiányoznak s a cirrhoticus májelváltozások lassú kifejlődése, úgy amint MICHELI kiemeli,
a kórkép egyik legjellemzőbb tünete. A splenektomia a megbetege
dést előnyösen befolyásolja és egyesek szerint a splenektomia után
egyenesen klinikai gyógyulásról lehet beszélni. Splenektomia nélkül
atrophiás cirrhosis és ascitcs fejlődik ki s a beteg kachexiás állapot
ban pusztul el. Tehát a BANTi-kór nemcsak a kórjelenségek, különösen
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a máj elváltozások kibontakozásának lassúságában tér el a rendes
cirrhosistól, hanem a kórkép önállóságát a lépelváltozások előtérbe
nyomulása is biztosítja. Végeredményben tehát méltán mondhatjuk,
hogy a BANTi-kór lefolyása klinikai és általános pathologiai szempont
ból olyan tüneteket; mutat, amelyek alapján a BANTi-kór elkülönítése
még a splenomegaliás cirrhosistól is lehetséges.
BANTI azonban a róla elnevezett kórformában nemcsak a klinikai
tünetek, hanem a lép szövettani elváltozásai tekintetében is jellemző
vonásokat írt le. Ezen utóbbiakat két bajai és három kolozsvári, a
belgyógyászati klinkán kezelt esetben volt alkalmam ellenőrizni. (2.
kép.) Mindenik esetben számos praefollicularis és follicularis artéria
körül kifejezett fibrosis mutatkozott (7. és 8. kép) és a folliculusok
nagy részében kisebb-nagyobb fokú fibroadenia volt észlelhető (9. és
10. kép). A pulpában kifejezett reticulum-fibrosis volt látható (11. kép)
és a sinushyperplasia iellemző formában volt megfigyelhető (12. kép),
vagyis a BANTI által leírt szöveti jelek mind felismerhetők voltak. Ezen
felül a DÜRR által ismertetett trabecula-elváltozások, különösen vérzések
(13. kép) voltak kimutathatók és NISHIKAWA megállapításának rnegfelelőleg a folliculusokban és a pulpában haemosiderin egyik lépben
sem mutatkozott, ellenben két esetben gombafonalszerű, mésszel és
vassal incrustálódott szövetnyalábokat, zöldessárga vaspigmentet és
idegentest-óriássej tekét tartalmazó ú. n. GANDY-GAMNA udvarok vol
tak találhatók (14. és 15. kép). Kétségen kívül a fenti elváltozások
külön-külön más kórfolyamatban is előfordulnak és a GANDY-GAMNA
udvarok nem a BANTI-ÍÓP jellemző képletei. A follicularis fibroa
denia magában a BANTi-lépben sem terjed ki minden follic-ulusra, az
azonban bizonyos, hogy más kórfolyamatban legfeljebb egy-egy
folliculusban s csupán enyhe alakban látható s a pulparis fibroadenia,
v a l a m i n t ' a sinushyperplasia nem jelentkezik olyan kiterjedésben
ós olyan szabályszerűséggel, mint a BANTi-kórban. Viszont megfigye
léseim teljes méntékben megerősítették NISHIKAWA m á r említett azon
megállapítását, hogy a cirrhosisos lépben gyakori haemosiderin a
BANTi-lépben nem található. ^Tehát, ha igazat is adunk MENNETnek és
MATSumak, hogy a BANTi-kór és a cirrhosisos splenomegaliák között
a szöveti elváltozások tekintetében csak fokozati különbség van, az
bizonyos, hogy a kellő szakértelemmel és tapasztalattal bíró kutató
a két folyamat lépelváltozásai között különbséget tud tenni. Mivel
a már elmondottak sízerint a BANTi-kór diagnosisát elsősorban a kór
lefolyás határozza meg, nyilvánvaló, hogy a megbetegedés kór
jelzését nem a histologus állítja fel, de nem zárkózhat el a pathologus attól, hogy a szövettani vizsgálat összes tünetének mérlegelésével
a kórjelzés biztosításához hozzá ne járuljon. Mindenesetre a pontos
klinikai megfigyelés alapján diagnostizált BANTi-lépek szövettani
vizsgálata a r r a jogosít fel bennünket, pathologusokat, hogy a kórkép
splenomegaliás cirrhosisoktól való különállását a m a g u n k részéről is
elismerjük ós igazat adjunk PATRASsmak, a kérdés egyik leghiva
tottabb ismerőjének, aki 1942-ben megjelent munkájában a következő-
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ket mondja: „Wir sind also der Ansicht, dass ein Morbus Banti so
wie der Florentiner Pathologe beschrieben hat, wenn auch nicht
ganz so, wie er es in der Pathogenese gedeutet haben wollte immer
hin existiert und nicht ohne weiteres in der Bezeichnung und im
Inhalt mit dem anderen und durchaus verwandten Krankheitbild
der „kongestiven Splenomegalie" ersetzt werden kann." (Ergebn.
d. inneren Med. und Kinderheil. 62. Bd. 1942.) Saját megállapítá
saim természetesen csak működési területemre, Dél-Magyarországra
és Erdélyre vonatkoznak és nyilvánvalólag nem érinthetik azt a
kérdést, hogy a BANTi-kór Németországban előfordul-e, vagv sem.
Feltűnő azonban, hogy a BANTi-kór leírói és elismerői főleg Német
országtól délre, vagy keletre fekvő területek vizsgálói közül kerül
nek ki, míg számos németországi kutató a kórképet sohasem ész
lelte és így a megbetegedés helyhez kötöttségének gondolata önként
felvetődik.
A BANTi-kór vagy tünetcsoport lélezését elismerve felvetődik a
kérdés, hogy a lép- és májelváltozások milyen viszonvban állanak egy
mással. A májelváltozások kezdeti jeleit lépkiirtás alkalmával kimet
szett máj darabkákból ismerüik. A legelső elváltozásokat, amint erről
magam is meggyőződtem, a KuppFER-sejtek burjánzása képezi és később
a, periportalis kötőszövet erős nyiroksejtes beszűrődése és kiszélesedése
látható (16. kép). Utóbb a szomszédos periportalis mezők egymással
érintkezésbe jutva a lebenykéket összenvomják és ha a folyamat
tovább halad, a kötőszöveti nyalábok a lebenykékbe is behatolnak és
végül is valódi cirrhosis feilődik ki. Méltán jeeryzi meg azonban PATRASSI, hogy a skleroinfiltrativ periportalis folyamat „ú. n. kezdődő
cirrhosis" nem végződik mindig valódi cirrhosisban s a próbakimetszés ilyen irányú elváltozásából a cirrhosis biztos kifejlődésére nem
következtethetünk s annak kimaradását kizárólag a lépkiirtás ered
ményének nem tekinthetjük. A BANTi-kórban a lépkiirtás gyógyértéke
ismeretes, hogy azonban ez minek tulajdonítható s a lép eltávolítása
a májra milyen hatással van, egyöntetű vélemény nem alakult ki.
T e h á t egyelőre a lépkiirtás eredményei sem derítettek a r r a világossá
got, hogy a BANTi-kórban a lép és a máj kór folyamatai egymással
milyen viszonyban állanak. Magában véve az a körülmény, hogy a lépmegnagyobbodás megelőzi a májelváltozást, nem jelenti azt, hogy az
utóbbi az előbbinek a következménye, azonban az a lehetőség, hogy a
splenomegalia a cirrhosis kialakulásában szerepet játszik, nem zárható
ki. Érdekesek ilyen szemponttól MALLORY kísérletei, a léproncsolás és
kísérleti lépsejtrembolia után gócos májnekrosisokat észlelt és így fel
tehető, hogy a lép károsodása a májra is hatással van. Azonban a lép és
a m á j kórfolyamatainak egymáshoz való viszonyát a hepatolienalis
megbetegedések sorában minden különleges megfigyelés, vagy kísér
let nélkül is megérthetjük. A hepatolienalis megbetegedés fogalmá
nak megalkotása éppen itt mutatkozik a legszükségesebbnek. Amíg
a lépet, májat és csontvelőt egymástól független szervnek tartjuk, a
splenomegalia, cirrhosis és anaemia egymáshoz való viszonyának meg-
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ítélésében csak találgatásokra és feltevésekre vagyunk utalva. Ezzel
szemben, h a a nevezett szerveket egységes nézőpontból tekintjük és
figyelemmel vagyunk arra, hogy mind a háromban azonos reticuloendothelialis, illetve mesenchymális elemek vannak, egyenesen termé
szetesnek mondható, hogy a kórtényezők hatása, ha szervek szerint mó
dosulva is, de mindhárom szervben kifejezésre jut s egyik megbetege
dése előbb, vagy utóbb a másikra sem marad hatás nélkül. Tehát
akár BANTi-kórról, akár BANTi-tünetcsoportról beszélünk is a kórképet
jellegzetes hepatolienalis megbetegedésnek tarthatjuk s úgy magya
rázhatjuk, hogy a kórtüneteket kiváltó tényező egyidejűleg hat a
májra, lépre és a csontvelőre s a kialakuló megbetegedést, vagy tünet
csoportot a nevezett szervek functionális egységének sajátos correlatiós zavara magyai'ázza.
A BANTi-kórral rokon megbetegedés, vagy tünetcsoport újabban
több vált ismeretessé. Ezek közül csak röviden említendő az ú. n.
„egyiptomi splenomegalia", amely klinikailag a BANTi-kórhoz teljesen
hasonló lefolyást mutat s a kórkép splenektomiára nagy mértékben
javul, sőt BAUER szerint olykor meg is gyógyul. SERRA megállapítása
szerint a betegség kizárólag schisostosomum Mansoni fertőzésnél for
dul elő s így ő az egyiptomi splenomegaliát a BANTi-tünetcsoport
különleges formájának tekinti. Azonban BAUER ebben a betegségben
a BANTI által leírt lépelváltozásokat nem találta meg, hanem, a chroni
cus pangásnak < jeleit észlelte és SERRA is csak a p u l p a súlyos skleroticus atrophiáját és a IGANDY—GAMNA udvarok gyakoriságát emeli
ki. Tehát a BANTi-kórkép klinikai tüneteit! ebben az esetben olyan kór
folyamat mutatja, amelyben a lépelváltozások nem a BANTi-lépnek
megfelelőek, hanem ahhoz hasonlók, amelyeket az ú. n. thrombophlebitises léptumorban látunk. Ezen utóbbi kórkép pontos elhatárolása
? P I N ° E R munkásságához fűződik, aki a hepatolienalis megbetegedé
seket tárgyaló munkájában kimutatta, hogy a BANTi-kór fogalma alá
sorozott esetek közül egy jellegzetes triásszal: splenomegaliával, anaeniiaval és varix-vérzésekkel járó megbetegedés emelhető ki, amely
a lep-vena elsőclleiges'thrombosisára vezethető vissza. EPPINGER szerint
a következményes splenomegalia pangásos léptumornak felel meg s a
niajban cirrhosis soha sem észlelhető, legfeljebb pangás, vagy zsíros
degeneratio látható. Azonban EPPINGER utóbbi elgondolásaival szem
ben csakhamar jogos kétségek támadtak. Ugyanis a kórbonctani meg
figyelések szerint az egyszerű pangás splenomegaliát nem okoz és a
korboncolási mellékleletként észlelt lép-vena-thrombosisoknál a lép
rendes nagyságú, vagy esetleg még sorvadt is. A kísérleti portalis hypertensio mellett sem keletkezik splenomegalia s a véna lienalis lekötése
épúgy nem okoz maradandó lépmognagyobbodást, mint a lépcirculatio megváltoztatása következtében beálló pangás. Ezenfelül az ú. n.
thrombophlcbitises léptumorban valódi thrombophlebitisről csak igen
ritkán lehet beszélni s amint PATRASSI hangsúlyozza többnyire egy
szerű thrombosisról van csak szó s a vénafal elváltozásai nem elsőd
leges gyulladásos jellegűek, hanem csupán a thrombussal kapcsolatos
3
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reactiv, vagy regressiv elváltozásoknak felelnek meg. Mindezekre
tekintettel NAEGELI már 1928. évi splenomegal iákról szóló referátumá
ban kétségesnek mondotta, hogy a splenomegalia a venathrombosis
következménye volna. Szerinte a splenomegalia az elsődleges s a vénatágulatok és a tlirombosis csak következményes elváltozásoknak
tekinthetők s a súlyos anaemiát a hypersplenia magyarázza. Ilyen
szempontból döntő jelentőségűnek tekinthetők MORETTI, LICHTENSTEIN és
PLENGE, továbbá DE CASTRO és DELL' AQUA megfigyelései, akik kimutat
ták, hogy a jellegzetes EppiNGER-féle trias olyanoknál is mutatkozhat,
akiknél a splenoportalis keringési akadálynak, thrombosisnak s elzá
ródásnak a legcsekélyebb nyoma sincsen, sőt a véna lienalis egyenesen
tág lehet. Mindezekre tekintettel GREPPI a thrombophlebitises léptumor
helyett „a congestiv splenomegaliák," illetve „fibrocongestiv >splenomegaliák" nevet használja. GREPPI elgondolása szerint egy régen le
folyt lues, malária, tuberculosis, gyomor-bél-infectiő és hasonló folya
m a t a histiocyta-rendszer olyan proliJ'eratióját válthatja ki, amelylyel az elasticus, contractilis elemek nem mindig tartanak lépést s
végül is a rugalmasságában csökkent 1 épben a vér megreked. Ä con
gestiv splenomegaliás bővérűség ezek szerint ú. n. atoniás bővérűség,
amelyhez a pulpa fibrosisa társul s egy olyan circulus vitiosust alkot,
amelyben az elasticus elemek elégtelensége atoniás bővérűséget okoz,
ez pedig újólagosán fokozza az elasticus elemek igénybevételét s töké
letlenségét. Tehát a congestiv splenomegaliák nem egyszerűen a véna
lienalis thrombosisának eredményei, hanem a folyamatot reticuloendothelialis burjánzás vezeti be s csak lassan, fokozatosan áll be a
contractibilis elemek elégtelensége s az atoniás bővérűség. Így érthető,
hogy olyan klinikai tünetek is pl. anaemia bekövetkezhetnek, amit
egyszerű keringési zavarral megmagyarázni nem lehet. EPPINGER a
megbetegedés első észleletei alapján a thrombosist tartotta lényegbeli
tünetnek s így annak hangsúlyozása mellett, hogy a portális pangás
cirrhosist nem okoz, az ilyen kórfolyamattal járó splenomegal iákat a
kórképből kizárta. A congestiv splenomegaliák fogalmának megalko
tása után EPPINGER álláspontja nem tartható fenn. A megbetegedési
jellemző vonását nem a thrombophlebitis okozta keringési zavar ké
pezi s így a májban sem a pangás lesz az állandó kórjolonség. Ellen
kezőleg a máj és lép kölcsönhatásainak ismeretében egyenesen az vár
ható, hogy a splenomegaliát májelváltozások fogják kísérni. Tényle
gesen congestiv splenomegaliához társuló májcirrhosist többen leírtak
s RAVENNA erre tekintettel az esetek három csoportját különíti el, ú. m.
a máj elváltozás nélküli, továbbá a kisebb májelváltozásokkal járó s
végül a cirrhosissal szövődő formákat. Méltán jegyzi meg azonban
RAVENNA, hogy itt nem különböző megbetegedési typusokról, hanem
valószínűleg csupán ugyanazon kórkép különböző szakaszairól
van szó.
Az elmondottak szerint a congeátiv splenomegaliák épenúgy
elsődleges léptumorral kezdődnek s anaemiával járnak, mint a, BANTIkór s épúgy átmehetnek eirrhosisba, mint ezen utóbbi betegség.
Miután a vena-thromhosis s a venat/igulat nem állandó lényegbeli
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tünet, ezen kórfolyamatok alapján a két kórképet elkülöníteni nem
lehet. A gyomor-bélvérzések az összes splenomegaliák közül legjellem
zőbb formában s legállandóbban a congestiv splenomegaliákat kísérik,
de gyakoriak mindenféle cirrhosisókkal járó splenomegaliában is s
így BANTi-kórban is fölléphetnek, sőt RÖSSLE BANTI nyomán a gyomor
bélvérzéseket a betegség I I I . szakának fő tünetei között említi.
(HENKE—LUBARSCH: Handbuch d. spez. pat. Anat, und Hist. Bd. V. I.
Teil, 426. oldal.) Érthető tehát, hogy egyesek a congestiv splenomega
liákat és a BANTi-kórt azonos körfolyamatnak, illetve tünetcsoportnak
tekintik, amelyek elkülönítését szükségesnek nem tartják. H a azon
ban a lépelváltozásokat közelebbről szemügyre vesszük, a fenti néze
tet indokoltnak nem mondhatjuk. A congestiv spienomegaliákban már
rendszerint szabad szemmel megfigyelhető, hogy a léphilus erei tete
mesen kitágultak s a lép erősen bővérű. Még jellemzőbbek a szöveti
elváltozások. A képet a pulpa bővérűsége s a kötőszöveti váz és a
reticulum megvastagodása uralja (17. kép) úgy, hogy a pulpa teljesen
fibrosus jelleget ölthet (18. kép), ellenben a follicularis fibroadenia
többnyire teljesen hiányzik. Az erek körül számos kiterjedt vérzés talál
ható (19. kép) s rendesen igen sok GANDY—GAMNA udvar figyelhető
meg (20. és 21. kép). Ezen utóbbiakban a mésszel és vassal impregnálódott szövetnyalábok, (22. kép) olykor gombafonálszerű képleteket alkot
nak. NANTA, PINOY, WEIL és munkatársai az Algírban előforduló spieno
megaliákban észlelhető hasonló képleteket gombás eredetűnek tartják
s splenomykosisokról beszélnek. Az ilyen megbetegedések előfordulá
sát többen teljesen tagadják, az azonban bizonyos, hogy a congestiv
spienomegaliákban látható GANDY—GAMNA udvarok régi vérzéseknek
felelnek meg és semmi esetre sem gombás eredetűek. Az ilyen gócok,
amint PATRASSI megállapítja, kisebb számban a BANTI által közölt
esetekben is előfordultak és ezeket jellegzetes BANTI esetekben magam
is megfigyeltem, azonban olyan számban és kiterjedésben, mint a con
gestiv spienomegaliákban, sehol sem láttam. A throrabophlebiticus
lep tumorban gyakori mogakaryocytákra EPPINGER m á r 1920-ban fel
hívta a^ figyelmet és ószleleteim szerint ezen sejtek a congestiv spieno
megaliákban olykor szokatlanul nagy számban fordulnak elő (23. kép).
Mindent összevéve a congestiv splenomegaliák szövetelváltozásai a
typusos BANTi-lép elváltozásaitól lényegesen különböznek g ha ez a
különbség pl. a GANDY—GAMNA udvarokat illetően csak quantitativ
jellegű is, az összes kórszövettani jelenségek alapján a két splenomegalia egymástól jól elhatárolható. Természetesen a helyzet itt is
hasonló a BANTi-kórhoz. A megbetegedés diagnasisát a kórszövettani
vizsgálat csak kiegészíti, de a kórjelzés csak a klinikai tünetekkel
együttesen állítható fel. Ezen utóbbiak közül m GUGLIELMO a mérsé
kelt anaeiniát, a korai és periodicus bélvérzéseket, a gyakori thrombosisokat és splenoportalis thrombophlebitiseket s a cirrhosisos folya
matok ritkább voltát emeli ki, szembe állítva a mindig eirrhosisban
végződő BANTi-kórral, ahol aregeneratoricus anaemia fejlődik ki,
thrombosisok nem fordulnak elő s megfigyelése szerint (RÖSSLÉVCI
ellentétben) gyomor-bélvérzések nem támadnak.
Mindezen klinikai
3*
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tünetek természetszerűleg önmagukban nem értékelhetők s határesetek
lehetségesek, általában azonban megállapíthatjuk, hogy a congestiv
splenomegaliák s a BANTi-kór elkülönítése klinikai és pathologiai
szempontból egyaránt jogosultnak tekinthető, bár tagadhatatlan,
hogy a két kórkép sok rokon vonást mutat. Ezen utóbbi megálla
pításból önként következik, hogy a congestiv splenomegaliák épp
úgy a hepatolienalis megbetegedések közé sorolhatók, mint a BANTIkór s az előbbiekben fellépő hyperspleniás anaemiát éppúgy typusos
hepatolienalis correlatiós zavarnak tekinthetjük, mint a kisebb, vagy
nagyobb fokú májkárosodást. (24. kép.)
A BANTi-kór és rokon kórképek ismerétlen eredetű kórformák,
amelyekben a lépmegnagyobbodás okát illetően csak feltevésekre
vagyunk utalva. Mivel különböző fertőző betegségek, mint pl. a tuberculosis, lues, malária szintén splenomegaliát hozhat létre, felvetődhet
a kérdés, hogy ezen splenomegaliák mennyiben járhatnak hepatolie
nalis tünetcsoporttal. Tudvalevőleg a léptuberculosist olykor olyan
nagy lépmegnagyobbodás kíséri, hogy valódi splenomegaliáról beszél
hetünk. Emellett PATRASSI szerint a tuberculoticus splenomegaíiák
egyötödében nem spécificus hepatitis áll be, többnyire durva-göbcsés
cirrhosdsok alakjában. Ilyeneket közöltek pl. HÄSSELBARTH, PATRASSI,
FITTIPALDI, SOTTI és mások s a három utóbbi szerző a cirrhosissal járó
tubereűloticus splenomegaliákban BANTI azon nézetét látja igazoltnak,
hogy a lépből kiinduló toxicus hatások okozták a májcirrhosist. Az,
hogy a lues is hepatolienalis tünetcsoportot válthat ki, már az a körül
mény is eléggé mutatja, hogy a BANTi-kór fogalmának megalkotása
után rögtön felmerült a gondolat, hogy a BANTI tünetcsoportot syphili
ticus megbetegedés hozza létre. Az ilyen véleményt nyilvánító kutatók
utaltak arra, hogy a spéci ficus, vagy nem specificus lu oticus lépmegnagyobbodást cirrhosis, vagy más idült májfolyamat kísérheti. Álta
lánosan ismert példája ennek a veleszületett syphilis, amelyben a
nagyfokú lépmegnagyobbodás és a tűzkőmáj sokszor együttesen for
dul elő. A szerzett syphilisben a. helyzet nem ilyen világos, miért a szer
zett lues aetiologiai szerepe a cirrhosisokban általánosan elfogadott
módon tisztázva nincs, azonban számos szerző, így PATRASSI is, kiemeli
hogy a lueticus spOenomegaliában a BANTi-kórboz töhbé-kevésbbó ha
sonló elváltozások alakulhatnak ki s a lépinegnagyobbodáshoz kifeje
zett májbántalom társulhat. Ilyen szempontból érdekesek azok a meg
figyelések is, amelyek szerint a lueses hepato-splenomegalia antilueses kezelésre nem reagál, ellenben lépkiirtás után a kezelés hatásosnak
bizonyul (SEGA). A maláriás eredetű hepatolienalis tünetcsoport léte
zését több kutató leírása alapján megállapítottnak tekinthetjük. CARDARELLI maláriával kapcsolatban BANTinak megfelelő kórképet, PIZILLO,
SIBILIA, Bosco thrombophlebiticus, illetve congestiv splenomegaliát lát
tak kifejlődni. Ezek szerint hepatolierialis tünetek tuberculosissal,
syphilissel és maláriával kapcsolatban egyaránt felléphetnek s a
BANTi-kórhoz hasonló kórjelenségek támadhatnak. Már utaltunk arra,
hogy egyesek a léptuberculosishoz társuló májelváltozásokat a BANTI-
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kórhoz hasonlóan úgy értelmezik, hogy a lépből^ származó toxicus
anyagok károsítják a májat. Azonban a BANTi-kórral kapcsolatban
kifejtettük, hogy az azonos reticuloendothelialis, mesenchymalis
elemeket tartalmazó szervek egyformán a kórtényezők hatása alatt
állnak s a lép, máj és csontvelő együttes károsodásával mindig szármolnunk kell. Érthető, hogy idült fertőzőbetegségekben a lép, mint a
vérpályába legközvetlenebbül beiktatott reticuloendothelialis f szerv
gyakran klinikailag és pathologiailag sokkal szembeötlőbb elváltozá
sokat mutat, mint a máj s ezen utóbbi szerv károsodása hosszú ideig,
vagy akár az egész életen át rejtve maradhat, de az is természetes,
hogy fokozott igénybevétel, vagy a kórtényezők halmozódása követ
keztében, esetleg a'lépből kiindult toxicus hatásokkal összegeződve a
máj károsodása is előtérbe léphet s hepatolienalis kórfolyamat támad
hat. A lépre és májra együttesen ható kórtényezők ezek szerint hol
látszólag isolált lépbántalm-at okoznak, hol a lép és máj együttes káro
sodását eredményezik s egyes idült fertőző betegségek, mint pl. a
tuberculosis, lues, malária, tágabb értelemben vett hepatolienalis meg
betegedéseket hozhatnak létre.
EPPINGER a hepatolienalis megbetegedésekről í r t munkájában a
lép lipoid-anyagcserére gyakorolt hatását is számításba veszi és a
xanthomatosisok mellett a GrAucHER-kórt is tárgyalja, bár ezen kór
folyamatok hepatolienalis jellege tekintetében végleges álláspontot
nem foglal el. A GAUCHER-kór tudvalevőleg hatalmas lép- és máj
megnagyobbodással s anaemiával jár és a reticuloendotelialis elemek
ben a cerebrosidák óriási tömegben halmozódnak fel. A nagymérvű
lép- és máj megnagyobbodás a klinikai tünetek előterében áll s az anae
miával együtt a hepatolienalis megbetegedés látszatát kelti. A kór
folyamat azonban tulajdonképen alkati lipoid-anyagcserezavar s a
lépelváltozások nem a kőrlényeget képezik és így a kórkép hepatolie
nalis megbetegedések közé való számítása époíy indokolatlan, mint
bármilyen lép- és májmegnagyobbodással járó reticuloendotheliosisé.
EPPINGER a hepatolienalis megbetegedésekkel kapcsolatban első
sorban a haemoglobin-molecula képzésének és lebontásának jelen
ségeit tárgyalja s ezt a folyamatot a máj, lép és csontvelő kölcsön
hatásaira tekintettel fejtegeti. Érthető, hogy ilyen módon a polycythaemia és az anaemia perniciosa (EPPINGER könyvében haemolyticus perniciosus anaemia) sem marad figyelmen kívül s a nevezett
kutató vizsgálja a kérdést, hogy ezen folyamatok mennyiben illeszt
hetők a hepatolienalis megbetegedések sorába. Megállapítja, hogy a
polycythaemia YAQUEZ typusában a lép és máj magatartása további
beható vizsgálatokat tesz szükségessé és a kórforma hepatolienalis
jellegét _ nyílt kérdésnek tekinti. EPPINGER óvatos álláspontját a ké
sőbbi vizsgálatok igazolták s mivel a kutatók túlnyomó része a kór
folyamatot a vörösvérsejtképzés generálisait hyperplasiájának tartja,
a megbetegedést éppúgy nem* tekinthetjük hepatolienalis kórképnek,
mint a leukaemiák különböző alakjait.
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Az anaemia perniciosát EPPINGER olyan módon magyarázza, hogy
valamilyen pathologiás tényező következtében a lép élettani haemolyticus működése olyan mértékben fokozódik, hogy a perniciosás egyén
alkatilag csekély értékű csontvelője a vörösvérsejtek nagymérvű
pusztulását kiegyenlíteni nem képest A májra vonatkozólag EPPINGER
álláspontját abban foglalja össze, hogy „nem tévedünk, ha feltételez
zük, hogy a perniciosában a máj olyan szerepet játszik, mint az, egyéb
haemolysisekben'' s a szerv elváltozásai a haenioiyticus ikterushan
észlelhetökhöz hasonlóak. A fentiek szerint EPPINGER az anaemia per
niciosát hepatolienalis, elsősorban lép-csontvelő correlatiós zavarnak
tekintette s bátran elmondhatjuk, hogy az erre vonatkozó zseniális fel
tevései véleményét akkor még igazolni látszottak. Azóta azonban
MINŐT, MURPHY, CASTLE és mások vizsgálatai az anaemia perniciosára
vonatkozó felfogásunkat gyökeresen átalakították s kimutatták, hogy a
vészes vérszegénységet nem a fokozott lép-haemolysis, hanem a csont
velő működéséhez szükséges antiperniciosa anyag hiánya váltja ki. Az
antiperniciosa anyag raktározó helye ugyan a máj s így a nevezett
anyag hiánya által kiváltott vérszegénység a májban pathologiás
viszonyokat tételez fel, tehát a betegség máj-csontvelő correlatiós'
zavarnak és így hepatolienalis megbetegedésnek volna mondható.
Tudjuk azonban, hogy az antiperniciosa anyag képződése a pylorusszerv zavartalan működéséhez és egy külső anyag (extrensic factor)
jelenlétéhez van kötve, azaz az anaemia perniciosában a hepatolienalis
tünetcsoportnál sokkal szélesebbkörű körfolyamatról van szó. Tehát
mai tudásunk szerint, ha a hepatolienalis megbetegedés jól elhatárolt
fogalomkörét elhomályosítani nem akarjuk, a vészes vérszegénységet
ezen betegségek közé nem iktathatjuk be.
Az általunk felsorolt kórképeket áttekintve megállapíthatjuk,
hogy ma már a hepatolienalis megbetegedésekre vonatkozó nézetünk
EPPINGER eredeti felfogásához viszonyítva jelentékenyen módosult.
Ugyanis részletesen kifejtettük, hogy egyes idült fertőző betegségek
lép- és májelváltozásai teljesen hepatolienalis tüneteket válthatnak ki
s így a hepatolienalis megbetegedések köre jóval tágabb, mint E P P I N 
GER kezdetben gondolta. Másrészt rámutattunk a r r a is, hogy bizonyos,
EPPINGER által ide számított kórfolyamatok, pl. az anaemia perniciosa,
nem tekinthetők szorosan vett hepatolienalis kórjelenségeknek s így
viszont ebből a szempontból a hepatolienalis megbetegedések fogal
mát ma már szigorúbban körvonalazzuk. A fentiek azonban EPPINGER
munkásságának értékét csökkenteni korántsem óhajtjuk. EPPINGER
működése és a hepatolienalis megbetegedések fogalmának felállítása
nem egy részletkérdésben elfoglalt álláspontnak felel meg, hanem azon
irányváltozás kifejezője, amely a körfolyamatokat az élettani és klini
kai tünetekre tekintettel, alaktani és kísérleti vizsgálatokkal kiegé
szítve óhajtja magvarázni. Hogy ez a felfogás mily módon alakította
át pathologiai gondolkozásunkat, elég csupán a NAEGELI által említett
példára hivatkozni. Az egyik legnagyobb belgyógyászati kézikönyv,
a MOHR—STAEHELiN-féle, az organspecifitas régi, egyoldalú nézeteire
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támaszkodva még 1913-ban is azt írta, hogy minden sárgaság,
pangásos sárgaság. .EPPINGER 1914-ben már kéziratban levő, de csak
1920-ban megjelenő munkája már nemcsak a sárgaság különböző,
májon kívül fekvő tényezőit fejtegeti részletesen, hanem egyszersmind
a bilirubin-képződés élettanához is rendkívül értékes adatokat szolgál
tat. A hepatolienalis megbetegedésre vonatkozó vizsgálatok azóta is
számos értékes megállapítással gazdagították nemcsak a belgyógyá
szatot, hanem a pathologiát, sőt az élettant is és így méltán elmond
hatjuk, hogy EPPINGER munkássága a modern orvostudomány alap
vető értékei közé tartozik s a pathologia; fejlődésének fontos tényezője.
LAUDA 1933-ból származó felfogását, amely a hepatolienalis megbete
gedések fogalmának felállítását indokoltnak nem tartja, a nevezett
szerző egész munkáján átYonuló túlzó és mindent tagadó kritikai
szellem kifejezőjének tekinthetjük, amely a lép egész élet- és kór
tanát a homályos ismeretlenségbe kívánja visszavezetni. A nevezett
és hasonló nézetű vizsgálók nincsenek tekintettel EPPINGER működé
sének maradandó értékeire s a KOUSSY értelmében biológiai tudo
mánnyá vált kórbonctan igényeire. Nem. veszik figyelembe azt, hogy
a hepatolienalis megbetegedések elhatárolása olyan klinikai és patho
logiai szükségesség, amely nélkül a megbetegedések egy nagy csoport
j á t egységesen megmagyarázni nem tudjuk és nem gondolnak arra,
hogy csak a szervi kapcsolatok ismerete és a kór jelenségek közös néző
pontból való szemlélete emelte ki a kórbonctant a lélektelen morphologiából.

KÉPEK JEGYZÉKE.
I. tábla.
1. kép. Bal oldalt: a kolozsvári sebészeti klinikán operált constitutiós haemolysises anaemiás egyén 760 g. súlyú lépé. Jobb oldalt: normál lép.
2. kép. Bal oldalt: a -kolozsvári sebészeti klinikán operált Banti-kóros egyén
1500 g. súlyú lépé. Jobb oldalt: normál lép.
3. kép. Constitutiós haemolysises anaemia. Vérsejtekkel kitöltött léppulpa,
tág- sinusok. (Eeiehert obj. 20x., Ocul. 8x., haematox.-eosin festés.)
4. kép. Constitutiós haemolysises anaemia. Erősen kiemelkedő sinussejtek a
tág-, üres sinusokban. (Eeiehert obj. 45x., Ocul. 5x., haematox.-eosin
festés.)
II. tábla.
5. kép. Constitutiós haemolysises anaemia. Körülírt májelhalás. A kolozs
vári' sebészeti klinikán kimetszett májrészlet. (Eeiehert obj. 45x.,
Ocul. 5x., haematox.-eosin festés.)
6. kép. Splenomegaliás cirrhosis. A léppulpa fibrosisa. A kép bal felső sar
kában ép folliculus-arteria. (Eeiehert obj. 20x., Ocul. 5x., haematox.eosin festés.)
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7. kép. Banti-kór.
8x., Ocul.
8. kép. Banti-kór.
Ocul. 5x.,

A praefollicularis artéria fibrosisa a lépben. (Zeiss obj.
5x., haematox.-eosin festés.)
A lép folliculus-arteriájának fibrosisa. (Reichert obj. 45x.,
haematox.-eosin festés.)
III. tábla.

9. kép. Banti-kór. Kezdődő fibroadenia, a lépfolliculusban. (Reichert obj.
45x., Ocul. 5x., haematox.-eosin festés.)
10. kép. Banti-kór. Fibroadenia a lépfolliculusban. (Reichert obj. 20x., Ocul.
8x., Mallory-festés.)
11. kép. Banti-kór. Reticulum-fibrosis a léppulpában. (Reichert obj. 20x.,
Ocul. 5x., Mallory-festés.)
12. kép. Banti-kór. Sinus-hyperplasia a lépben. (Reichert obj. 20x., Ocul. 5x.,
haematox.-eosin festés.)
I

._

IV. tábla.

13. kép. Banti-kór. Vérzés a trabecularis erek körül a lépben. (Reichert obj.
20x., Ocul. 5x., haematox.-eosin festés.)
14. kép. Banti-kór. Gandy—Gamna-udvar a lépben. (Reichert obj. 11.5x., Ocul.
5x., haematox.-eosin festés.)
15. kép. Banti-kór. Tagozott gombafonalszerű nyalábok a Gandy—Gamnaudvarban. (Reichert obj.' 45x., Ocul. 5x., haematox.-eosin festés.)
16. kép. Banti-kór. Nyiroksejtes beszűrődés a máj periportalis kötőszöveté
ben. A kolozsvári sebészeti klinikán kimetszett májrészlet. (Reichert
obj. 45x., Ocul. 5x., haematox.-eosin festés.)
V. tábla.
17. kép. Congestív
splenomegalia.
Bővérűség és fibrosis a léppulpában.
(Zeiss obj. 8x., Ocul. 5x., haematox.-eosin festés.)
18. kép. Congestív splenomegalia. Reticulum-fibrosis a léppulpában. (Rei
chert obj. 20x., Ocul. 8x., Mallory-festés.)
19. kép. Congestív splenomegalia. Kiterjedt vérzés a lépben. (Zeiss obj. 8x.,
Ocul. 5x., haematox.-eosin festés.)
20. kép. Congestív splenomegalia. Vérzés a léppulpában, fölötte Gandy—
Gamna-udvar. (Reichert obj. 11.5x., Ocul. 5x., haematox-eosin festés.)
VI. tábla.
21. kép. Congestív splenomegalia.
Gandy—Gamna-udvar. (Zeiss obj. 20x.,
Ocul. 8x., Mallory-festés.)
22. kép. Congestív splenomegalia. Mésszel és vassal impregnálódott szövet
nyalábok a Gandy—Gamna-udvarban. (Reichert obj. 45x., Ocul. 5x.,
haematox.-eosin festés.)
23. kép. Congestív splenomegalia. Megakaryocyták a lépben. (Reichert obj.
45x., Ocul. 5x., haematox.-eosin festés.)
24. kép.' Congestív splenomegalia.
Degeneratiós jelenségek a májsejtekben.
. Burjánzó Kupffer-sejtek. Megakaryocyták a májban. (Reichert obj.
45x., Ocul. 5x., haematox.-eosin festés.)
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A baleseti sérülések és azok ellátása.
Irta és előadta:

Kiss Ernő dr.
állami kórházi sebész-főorvos, Beszterce.

Közel háromóvtizedes orvosi gyakorlatom alatt azt tapasztaltam,
hogy a szülészeti eseteken kívül éppen a baleseti sérülések ellátása ad
a legtöbb gondot és nyugtalanságot az orvosnak: a legnehezebb hely
zetek elé állíthatja, komoly próbára teheti felkészültségét és szaktudá
sát, és sürgős, azonnali ellátást igények
A gyógyítás ezen a területén működő orvos gyakran az élet és a
halál ura. Mint pályáján sokszor, itt is az anyag és a lélek mezsgyé
jén jár. Annak megfelelően a kötelessége nehéz és óriási mértékben
felelősségteljes. Felel embertársai életéért, egészségéért. Azért fel kell
fegyverkeznie az emberi szellem és tudomány sokoldalú eszközeiyel,
hogy „megvédje az embert és legyőzze a halált".
Az általános sebészetből az idők folyamán önálló, speciális sznkok
lettek: a fogászat; a fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat; az orthopaedia
és az urológiai sebészet. Jelenleg két újabb ág fejlődik rohamosan és
készül önálló lenni, leválni a Chirurgia termő-fájáról: a tüdősebészet
és a baleseti sebészet,
A sérülések legkülönbözőbb localizatiója és megjelenési formájá
nak ellátása az összes társtudomány-ágak arsenálját kimeríti. Tárgya
lásunk során még plasztikusabban fog kidomborodni az, hogy a bal
eseti sebészet elkülönítése ma már nem csak indokolt, de parancsolóan
szükséges is.
Ebben az úttörő ós irányt jelző munkában, illetve fejlődésben —
örömmel állapítjuk meg — az erdélyi szellem előljár és kezdeményez:
a tudomány kiépítendő útjainak alapköveit, pilléreit rakja le.
A múlt esztendőben résztvevője voltam annak, amikor csendben,
csaknem házias ünnepség keretei között nyitotta meg a kolozsvári Tu
dományegyetem Elme- és Ideggyógyászati Klinikája a különálló „agy
sebészeti osztály"'-át. A megnyitó ünnepségnek előkelő külföldi vendége
és előadója volt a hamburgi Prof. HEINRICH PETTE, a k i vetítéssel kap
csolatos előadásban szemléltette a húszas évek kiemelkedő felfedezé
seinek az enkephalo-, arteriographia, ventriculographia és myelographia
felhasználhatóságát és értékét az agy, ill. gerincagy diagnostikájában
es azoknak alapján végzett műtéti eredményeit. Ezt követte az osztály-
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vezető KÖRNYEI c. rk. tanárnak hasonló tárgyú előadása a klinika saját
beteganyagából.
Az idén, május havában egy baleseti továbbképző tanfolyamon vet
tem részt, ugyancsak Kolozsváron, a KLIMKÓ professzor sebészeti klini
káján működő külön „baleseti osztályon", amelynek a legmodernebb, a
inai viszonyok között gazdag felszerelése van, mintaszerű vezetéssel.
A baleseti osztály forgalma nagy, sok budapesti nagy intézetét is túl
szárnyalja.
Mind a két klinikai osztály az országban egyedül álló.
A balesetek és a vele vonatkozásban lévő, a vele összefüggő tár
gyak ismerete annyira fontos, a baleseti sebészet irodalma annyira gaz
dag, a baleseti sérülések ellátása olyan felkészültséget és szakismeretet
kíván, hogy azokról itt, egy rövid előadás keretében beszámolni képte
lenség lenne. Azért — úgy vélem — azzal tennék a legnagyobb szolgá
latot és) végeznék leghasznosabb munkát, ha a m. t. Kolleganők és Kar
társak érdeklődését és a tárgy iránti szeretetét sikerülne oly mértékben
felkeltenem, hogy a jövőben szívesen, ambitióval és behatóan foglalkozr
nának ezzel a nagyfontosságú kérdéssel.
A balesetekkel való beható foglalkozás szükségességót azoknak hár
mas kihatása követeli: A) következményei magára, a betegre és az or
vosra, B) következményei a társadalomra és végül C) azok nemzet
gazdasági kihatásai.
A) Az orvosokra és a betegekre való következményeit az a tény
határozza meg egyrészt, hogy ezen betegeknek amúgyis igen magas
számát a kultúra további fejlődése, amely a gépesítés fokozódásával
karöltve jár, egyre és állandóan növeli, ós a keletkezett sérülések mi
lyenségét is állandóan változtatja, újabb területeit támadja meg a szer
vezetnek, másrészt az az orvosra háruló igen nagy és nehéz feladat,
hogy a sérült további sorsa legtöbbször az őt először ellátó orvos ke
zében van.
A baleseti sérüléseket, bár elkülönítjük a harctéri
sérülésektől,
mégis szoros kapcsolat van közöttük: hiszen a harctéren szerzett quan
titativ és qualitativ tapasztalatok húzták rá a múltban épp úgy, mint
& jelenben is, a mérföldes varázscsizmát a baleseti sebészeti tudomány
lábára. Ezeknek a tapasztalatoknak a széleskörű felhasználása tette
lehetővé, hogy ma már az orvos kezében a sérülteknek nem csak az
egyszerű és lehetőleg biztos ellátása van, hanem a távolabbi jövő érde
kében, amennyire a sérülés megengedi, a sérült szerv működési körének
visszaállítása és ezen túl azoknak szépészeti szempontjai is.
A baleseti sérüléseket osztályozás szempontjából három nagy cso
portra oszthatjuk. A sérülés érheti:
1. a lágyrészeket,
2. a test szilárd vázát: a csontokat, .
3. a test üregekben elhelyezett szerveket.
A lágyrészek sérülését, az éles eszközzel ejtettek kivételével, ssenynyezettteknek kell felfognunk, ebből következően nyitva kell kezelnünk.
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(Az éles tárgyakkal ejtett sérüléseket legtöbbször, akárcsak a steril műV
téti sebeket, egyesíthetjük.)
A szennyezés három fokozatát különböztetjük meg: ^
1. tiszta vagy enyhén szennyezettek az éles eszközök által ejtett se
bek, továbbá a kisebb felületes sérülések,
2. közepesen szennyezettek a nagyobb lágyrész sérüléssel járók,
3. etösen szennyezetitek azok a nagykiterjedésű sebzések, amelyek
földdel inficiáltak, vagy amelyekben a sérülést létrehozó tárgyak részei,
esetleg más idegen testek visszamaradtak. Ide soroljuk még a nagy roncsolással járó lövési sérüléseket is.
A 2. és 3. fokban szennyezett sérüléseket csak akkor kísérelhetjük
meg zárttá tenni, ha azokat előbb a FRIEDRICH által felállított kautélák
szerint
kimetszük.
A lágyrészsérülés még az a foka a baleseti sérüléseknek, amelynél
a gyakorló orvos is kerülhet olyan helyzetbe, hogy ideiglenesen, vagy
véglegesen elláthatja azt. A seb kitisztítása, a szennyezett terület épben
való kimetszése, az úgynevezett sebtoilette után az esetleg átmetszett
inakat, idegeket, izületi tokot összevarrjuk és a normális- anatómiai hely
zetnek megfelelően reponaljuk. A sebüregbe ultraseptyl port hintsünk
és biztonsági draint helyezzünk.
H a nagy belső szervek is sérültek az insultusnál, úgy feltétlenül
sürgős és indokolt a betegnek kórházba, ill. gyógyintézetbe való be
szállítása speciális ellátás céljából.
Emellett minden nyílt lágyrész-sérüléssel járó esetnél, különösen
ahol szennyezés feltételezésére okunk van, prophylaktikusan
tetanus injektiót adunk. Ennek fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint a je
lenlegi^ háborúban szerzett tapasztalatok alapján összeállított német sta
tisztikák, melyek bizonysága szerint, a múlt világháborúban tetanusban^elvesztett esetek számához viszonyítva, a jelenlegi háborúban el
enyészően kicsi a merevgörosös betegek száma, dacára annak, hogy a je
lenleg folyó háborúban a sérülések összehasonlíthatatlanul kiterjed
tebbek, ill. nagyobb roncsolással járók.
A balesetek egy nagy számánál azonban az insultus tovább ér a
lágyrész zúzódásos vagy roncsolásos sérüléseinél és testünk szikírd vá
zát alkotó csontrendszerre is kihat. Hatásának milyenségi fokai a fica
mok és törések képében kerülnek az orvos szeme elé.
A ficamoknál az egymással izületek révén összekapcsolt csontok
nak csupán helyzete változik meg kórosan, a csontok anatómiai egysége
azonban érintetlen marad. Jól ismeretesek azok, a szakember által gya
korolt műfogások, amelyeket ilyen esetekben az ép anatómiai helyzet
visszaállítása céljából elvégezni szoktak, amely u t á n még hosszabbrövidebb időre a sérült végtagot nyugalomba helyezik.
A törésnél azonban megbomlik a csont anatómiai egysége és egy
ségének megszakadása a végtag funktiójának természetszerű megválto
zásához is vezet.
A töréseket megjelenési formájuk szerint a) egyszerű, zárt, fedett
és b) lágyrészsérül ésekkei szövődött nyílt törésekre osztjuk fel. A törés
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kezelés feladata, az anatómiai és physiologiai viszonyoknak a lehető
legtökéletesebb, eszményi visszaállítása. A hangsúly a végtag műkö
désének a visszatérésén van. Az anatómiai viszonyok esetleg háttérbe
szorulhatnak, de törekednünk kell a lehető legjobban használható vég
tag elérésére. Különösen áll ez a felső végtag törésére, ahol egyedül
a teljes functio visszatérése tökéletes gyógyulást jelenthet. Ezzel szem
ben az alsó végtagoknál a bonctani viszonyok megváltozására a mííködés is megváltozik: itt a dinamikai viszonyok mellett tekintettel kell
lennünk a statika törvényeire is. Pl. a végtag rövidüléssel járó gyó
gyulása assymetriát, hibás megterhelést, egyensúlyzavart, ül. az egyen
súlyvonal megváltozását, bicegést, stb. hoz létre.
A törés gyógyulása, a reparatió kétféle úton érhető el:
1. konservativ úton,.
2. véres úton.
Konservativ úton a törési végeket az anatómiai helyzetnek meg
felelően igyekszünk helyreigazítani és ezen javított, korrigált állásban
azokat sinen vagy gipszkötésben rögzítjük, immobilisáljuk. Ezen eljá
rásnak hátránya az, hogy a rögzített végtag izmai sorvadnak és izü
letei megmerevednek. Ezen következményes elváltozások a hosszabb
utókezelést teszik szükségessé.
A fenteinlített hátrányokat igyekszik kiküszöbölni és részben siker
rel az extentiós, nyújtókezelés, amellyel a végtagot semifle'xios állásr
ban STEiNMANN-szög vagy KrascHNER-drót által állandóan húzás alatt
tartjuk. Így a törvégek normális bonctani helyzetüket igyekeznek elfog
lalni és élettani képességük lassan visszatér. A nyújtókezelés nagy
előnye a gyógyulás időtartamának megrövidülésében van és abban,
hogy a beteg a sérült végtagját a készülékben active állandóan moz
gatván, az inactivitási atrophia fellépésének és az izületek megmere
vedésének veszélye lényegesen csökkent. H á t r á n y a viszont az, hogy a
beteget ágyhoz köti.
Véres úton a szabaddá tett törvégeket vagy biológiás anyaggal
(csonttransplantatum) vagy idegen anyaggal (elefántcsont, fémlap,
fémsín, Lané-szög, kapocs, drót) összeegyeztetése után az elérhető leg
jobb helyzetben rögzítjük. Ezen eljárás veszélyei: a zárt törést nyílttá
tesszük és ez által az infektio kifejlődésének a lehetőségét megadjuk; a
szervezet a belehelyezett idegen anyagokat igyekszik kiküszöbölni, ami
nek csontelhalás és sipolyok jelentkezése lehet a következménye; a mű
téti trauma és a behelyezett idegen anyagok által a törés gyógyulási
hajlama és oallusképzése csökkent, leszállított. Úgyszintén a szövetek
ellenállása is állandóan a „locus minoris resistentiae" jelentőségével
bír- Ezekbői következően az álízületek keletkezése gyakori. A fenti
műtéti eljárásokat csontvarrásnak, osteosynthesisnek
nevezzük.
A gyógyulási eredmények a konservativ kezelés mellett szólnak.
Csak kivételes esetekben folyamodunk a véres úthoz (repositio sanguinea). (Ép úgy, mint a szülészetben, itt is a physiologiás megoldódás
a legjobb és a természetes.)
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Kgy törési forma van, amelyben a véres egyesítés teljes polgár
jogot nyert: ez a combnyaktörés egyesítése a SMITH PETERSEN-féle 3 le
mezes szöggel. A szeg teherbírása oly nagy, hogy utána a betegek
gipszkötés nélkül is fent járhatnak.
A SMITH PETERSEN-féle szárnyasszeg elgondolását két év előtt át
vette és a csövescsontokhoz való felhasználás céljából azt átalakította,
kb. 2—3-szorosára megnyújtotta a kiéli G. KÜNTSCHER és a trochanteren keresztül beverte azt a combcsont velőállományába, ill. a csöves
csontok üregeibe. Többszörös törésnél a darabokat gyöngy módjára f (ízi
fel. Ez az eljárás a csontvelő-üreg szegezés. Ennek vannak előnyei, így
pl. a beteg gipszkötés nélkül fent járhat. Még nincs elég tapasztalat
ezen eljárásról.
A véres úton való reponálás felhasználásra kerül a törvégek szét
húzásával járó patella és oleeranon töréseknél, továbbá ott, ahol lágy
rész közbeékelődés vagy más mechanikai ok miatt a törvégeket egy
mással érintkezésbe hozni nem sikerül. Absolut javallatát képezi a vé
res beavatkozásnak az álízületek
megszüntetése.
BUGYI I. hívta fel a figyelmet arra, hogy nyílt töréseknél a seb
kezelést élesem válasszuk el a töréskezeíéstől és mindegyiket különkülön kezeljük. Elsősorban az életveszélyt magában rejtő nyílt sérülést
lássuk el, mert ez a sürgős és a fontos. A törés kezelése pillanatnyilag
másodrangú. Csak miután a seb szakszerű kezelése folytán az infektio
veszélye a beteg felöl elvonult, ill. megszűnt, fogjuk a törést kezelni
az általunk szokásos módszerek valamelyikével. Azonban itt első helyen
a KiRscHNER-féle extensios kezelés áll. E z az idő a seb ellátását követő
10 nap után érkezik el. Ilyenkor a gennyedő sebben rózsaszínű sarj
szövetet látni, amely a kifejlődött lobgátnak a jele. A beteg lázas álla
pota a s-ebellátást követő öt nap után rendesen megszűnik.
Ezen eljárás helyességéről sok esetben meggyőzödtünk és azt ma
gunkévá tettük, ill. követjük. Ez a nyílt törés kezelését leegyszerűsíti.
A beteget szövődmények kifejlődésétől, sok esetben a csonkítástól meg
óvja. Az orvost sok aggodalomtól és izgalomtól megkíméli, mentesíti.
A koponya- és 'gerinctörés jelentőségét nem annyira a csonttörés
maga, mint inkább az agy- és gerincvelő sérülése határozza meg.
A törések diagnosztikájának és therápiájának legfontosabb eszköze
az érintés-biztos hordozható Röntgen-készülék. Nélkülözhetetlen minden
sebészeti és baleseti osztályon, mert vele az átvilágítások és felvételek
a^ betegszobában csak úgy, mint a műtőben elvégezhetők Használha
tósága bámulatoisan sokoldalú: felismerjük általa a töréseket, ellen
őrizzük és irányítjuk gyógyító munkánkat. Mutatja a törési végek ál
lását a szög-nyújtásos, ágyban fekvő betegeinken. Felhasználjuk a comb
nyaktörés szögezéses műtéteinél, idegen testek keresésénél, stb. Pótol
hatatlan segédeszköz.
Az elmondottak a szakorvos, illetve a szakintézet működési terü
letéhez tartoznak.
A baleseteknél első segélyt nyújtó orvos feladata csupán arra szo
rítkozhat, hogy:
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1. a fájdalmat csillapítsa-,
2. a sérült végtagot nyugalomba helyezze,
3. az életveszélyes tüneteket (vérzés, fulladás, stb.) megszüntesse és
4. gondoskodjék a beteg intézetbe való szállításáról.
B) ós C) A baleseti sérülések szociális és nemzetgazdasági következményei: A sérülés váratlanul jön, —. mint a derült égből lesújtó
villám — hirtelen éri a sérültet, kioltja vagy veszélyezteti életét, testi
épségét, átmeneti vagy állandó rokkantságot hagyhat vissza. A rok
kantság keresőképesség csökkenéssel jár. A munkaveszteség úgy az
egyén, mint a közösség szempontjából káros. A károsultakat az állam,
vagy maga, vagy biztosító-intézetek útján, járadékok formájában igyek
szik kártalanítani. A rokkantjáradékok és a baleseti sérültek gyógy
kezelési költségeinek tetemes összege erősen terheli az államháztartást
és ebben rejlik nemzetgazdasági nagy jelentősége. Az állam polgárai
nak életét, testi épségét, és egzisztenciaját a kötelező baleseti biztosí
tás mennél szélesebb néprétegekre való kiterjesztésével igyekszik vé
deni. Ez a szociális balesetvédelem. Itt azzal a két fogalommal találko
zunk egymás mellett, amelyek Erdély forrongó lelkű poétájának, Ady
nak lelkét annyira és oly sokszor nyugtalanították: „Én tudom, állom,
hogy ez a minden, s hogy minden egyéb hasztalan, Vér és arany, Vér
és arany."
Igaz, hogy a baleseti sérült véráldozata és a kártalanítás aranyösszege között nagy az aránytalanság, de az állam szándéka és célja
mégis nemes, bár annak megvalósítása ma még nem kielégítő ós nem
tökéletes.
Előadásunk nem lenne teljes, ha nem említenénk fel LORENZ BÖHLER, a baleseti sebészet, mint önálló tudomány megalapítójának a ne
vét. BÖHLER és a baleseti sebészet ma egy. Munkája irányt jelöl és minden
kétes helyzetben útbaigazít. A mai sebész működése BÖHLER tanításai
nak betartása nélkül szinte elképzelhetetlen.
É s most rátérek 3 éves, a besztercei állami kórházban való műkö
désem alatt kezeimen átment baleseti sebészeti anyagom statisztikai
bemutatására.
Táblázataink a visszacsatolás idejétől, 1940 szeptember hó 8-tól
1943 szeptember hóig bezárólag, tehát 3 év alatt ellátott baleseti sérülé
seinket dolgozzák fel.
I.

sérülés neme
Törés:
ízület:
Lőtt seb:
Lágyrész:
összesen:

1940
IX. 8.
29
9
4
46
88

Táblázat,

1941

. 1942

92
17
11
98
218

138
17
lf)
116
286

1943
IX. 4.
117
22
13
71
223

összesen:
376
65
43
331
815
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E táblázatban az összes sérüléseink szerepelnek: lágyrész, csont
és izületi sérülések, összesen 815. Ezek közül lágyrészsérülés 331, tö
rés, izületi sérülés, lőtt sebek 484. Az utóbbi, súlyosabb sérülésiek száma
jóval meghaladja az általában könnyebb lágyrészséfülésekét.
IL
A sérülés neme
ízület:
Nyílttörés:
Zárttörés:
összesen:

1940
IX. 8.
9
5
24
38

Táblázat.
1941

1942

17
17
75
109

17
22
116
155

1943
I X . 4.
22
25
92
139

összesen:
65
69
307
441

E tábJázat az esetek súlyosságára akar rávilágítani. Itt az izületsérülések mellett a nyílt- és zárttörések külön vannak választva. A 3
év alatt 376 törést láttunk el. Ezek közül nyílttörés volt: 69, az összes
törések 18.3%-a.
III.
A sérülés neme:
ízület
Nyílttörés:
Zárttörés:
Összesen:

Táblázat.

1940
7(9)
4(5)
89 (24)
100 (38)

1941
75 ( 17)
16 ( 17)
497 ( 75)
588 (109)

1942
72 ( 17)
11 ( 22)
528 (116)
G11. (155)

E táblázatban a kolozsvári sebészeti klinika baleseti osztályának
statisztikai adatai vannak a besztercei állami kórház sebészeti osztá
lyának statisztikai adataival szembeállítva, illetve összehasonlítva.
A zárójelben levő számok a besztercei állami kórház adatai.
Feltűnő ennél a*z, hogy a, klinika 1299 esetéből 31 a nyílttörés. Osz
tályunkon ugyanezen idö alatt 302 eset közül a nyílttörések száma 44,
tehát felülmúlja a klinika nyílttöréseinek a számát.
Végül összehasonlítjuk baleseti anyagunkat több gyógyintézet ha
sonló anyagával, azokkal, amelyeknek adatai rendelkezésünkre állottak:
1940 szeptembertől 1942 decemberig ellátott törést, ficamot
a kolozsvári sebészeti klinika
— — — — — 1299
besztercei állami kórház
— — — — — — 302
A berettyóújfalusi vármegyei kórházban (FÉNYES P.) 11 év alatt
(1929—1939-ig) 550 törést látták el. Ez évi 50 törési sérülésnek felel
meg. Osztályunkon évenkint átlag 125 törést kezelünk.
Csongrád vármegye közkórháza (BUGYI I.) sebészeti osztályának
10 évi nyílttörést szenvedett beteganyaga 45. Ezzel szemben osztá
lyunkon 3 év alatt 69 nvílttörést kezeltünk.
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A gyergyószentmiklősi ni. kir. állami kórház sebészeti osztályán
L.) 1942. évben 104 törést, ficamot láttak eh Osztályunkon
ugyanezen évben 155 esetet kezeltünk.
Eseteink, főleg a súlyos sérülések nagy számát a helyi viszonyok
magyarázzák. Beszterce-Naszód vármegye területe geographiailag he
gyes-völgyes. Hegységei az alacsony emelkedésektől a 2000 m. magas
havasokig váltakoznak. Meredek és veszélyes útjai télen a hótól és
fagytól síkosak. A lakosság nagyrészt erdőkitermeléssel, erdőirtással,
farönkök fűrésztelepeken való feldolgozásával és azoknak elszállítá
sával foglalkozik. A baleseti sérülések másik nagy csoportját pedig
a kb. 2 évig tartó Szeretfalva—Déda-i vasútépítés szolgáltatta. Az előbb
említettek mellett a katonaság és egyéb foglalkozású lakosság baleseti
sérüléseinek száma csekélyebb. A szeretíalvai vasútépítkezés megszűnte
ellenére ez a szám az idén sem kevesebb az előző évekénél', sőt azokat
előre láthatólag túl fogja lépni, (xyógyeredményeink, bár rendszeres
ellenőrző vizsgálatokkal nem kontrolláltuk, mégis az a megállapítá
sunk, hogy kielégítőek és összhangban vannak a szakirodalom átlagos
eredményeivel.
A fenti statisztikai adatokból azt állapíthatjuk meg, hogy kórhá
zunkban a balesetek, főleg a súlyos sérülések, és a nyílttörések száma
feltűnően magas. Törekedni kell arra, hogy a sérülések száma csökken
jen, amely helyes baleseti praeventioval volna elérhető. Másfelöl törek
vésünknek arra kellene irányulni, hogy a sérültek munkaképességét
minél rövidebb idő alatt és minél tökéletesebben legyünk képesek helyre
állítani, amelynek útja a betegek gyors és késedelem nélküli szak
kezekbe való juttatása. A gyógyítás idejének a megrövidítése a beteg
sociális és az állam financiális érdekeit egyaránt szolgálná. A fenti
célok azt követelik, hogy a baleseti sérüléseket kellő tapasztalatokkal
rendelkező szakorvosok lássák el, és a kórházak az ellátáshoz szükséges
specialis, korszerű felszereléssel
rendelkezzenek.
(SZÖLLŐSY

I

Kísérletes vizsgálatok a népi szerek vércukor
csökkentő hatására vonatkozólag.
Irta ás előadta :

Dr. Méhes

Gyula

egyetemi ny. r. tanár, Kolozsvár.

A népies gyógyszerek gyógyászati alkalmazása kétségtelenül tapasz
talati tényekre vezethető vissza. Az empíria útján szerzett ismeretek
hez azonban idők folyamán több olyan momentumok csatlakoztak,
amelyeknek a tapasztalathoz semmi köze nincs. A gyógyítást u. i. a leg
többször' mindenféle magicus, kuruzsló es iituigicus ceremóniák kísériK,
amelyek a nép életszemléletében szükségképpeni velejárói a gyógyítás
nak, mert felfogásuk szerint a különféle varázsszavak és ceremóniák
teszik hatásossá a gyógyszert. Igen sok esetben, sőt mondhatni a leg
több esetben az empíria el is veszítette jelentőségét s a misztikus gyógyeljárásaiknak alapja a hagyományokban alapuló hit, g győgyeljárásaikban legtöbbször csak mellékes szerep jut a „gyógyszernek", amely
rendszerint valamilyen növény, illetve növényi rész.
A tapasztalati alapon való gyógyítás lehetőségét valószínűtlenné
teszi már az a tény is, hogy ugyanazon megbetegedés esetén a legkülön
félébb „gyógynövényeket" használják, illetve ugyanazzal a növénnyel
a legkülönbözőbb aetiológiájú betegségeket igyekszenek gyógyítani.
A kísérletes módszereken alapuló tudományos vizsgálat ma mái'
nem elégszik meg a hagyományokon alapuló gyógyítás elvével és mód
szereivel, hanem állatkísérletek eredményei alapján — ok és okozati
összefüggést keresve — reális alapon, rationalisan igyekszik a gyógy,
szerekkel gyógyítani. Az ilyen tudományos vizsgálat csak kevés eset
ben tudja igazolni a népi gyógyszereknek, de még kevesebbszer a
»gyógyeljárásaiknak" reális voltát.
De hiba volna azt állítani, hogy a nép gyógyszerei egytől-egyig
baszontalan, vagy jóakaratú megértéssel mondva, ártalmatlan, tehát
bajt nem okozó szerek. Ez nem igen áll, mert a kísérletes orvostudo
mány is nem egy a népies gyógyászatban használt növényt vett át ós
használ még ma is, a szintetikus 'gyógyszerek korszakában.
A cukorbaj gyógyítására is a legkülönfélébb növényeket használja
a nép még ma is. Vidékenként más és más növényt tartanak e betegség
hiztos gyógyítójának. Alig van olyan konyhakerti, vagy vadontermő
növény, mely ne szerepelne egyik, vagy másik házi patikában cukorbaj
ellenes szerként. Legtöbben használják a hüvelyesek: bab, borsó,
lencse termését, illetőleg a megérett terméshüvelyeket. D e szerepel ezen
kívül alma, naspolya, áfonya levele és termése, birsalmalevél, földieper,
i
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káposzta, kelkáposzta, sárgarépa, zeller, saláta, paraj, szederlevél, ku
koricabajusz, stb. Igen jónak tartják a gabonafélék magjából, leg
inkább azok korpájából és csirájából készült főzetet. Ezek között is első
helyen áll a zab. Ezeken felül persze sok más növényi alkatrész kivo
nata szerepel jó és biztos hatású szerként. De megemlítendő itt az
élesztő is, amelyet bizonyára'az utolsó évtizedek tudományos vizsgá
latainak lefelé terjedő hatásaként sorolt a nép is a maga gyógyszerei
közé.
Az állatkísérleteken alapuló gyógyszerhatástan mindig törekedett
arra, hogy a különböző népek által használt gyógynövények hatóanya
gait kémiailag tiszta állapotban állítsa elő és megismerve gyógyszer
tani hatását, besorolja azt a therápiában használható gyógyszerek közé.
A cukorbajellenes népies szerek hatástani vizsgálata sem kerülte el fi
gyelmét, még az insulin megismerése után sem, noha az insulin fel
fedezése óta a cukorbetegek gyógykezelésének a kérdése nagyjából meg
oldódott. De éppen az insulin felfedezése is serkentőleg hatott arra
vonatkozólag, hogy a növényekben is keressenek „insulinszerű" anya
got. Mindjárt az insulin aera elején COLLIP 1 és munkatársai többféle
növényt megvizsgáltak ilyen célból, — abból a feltevésből kiindulva,
hogy ha az állati szervezetben van egy anyag, amelynek az állati kernen
nyítő, a glykogen, felépítésében és a cukor elégésének a szabá
lyozásában szerepe van, —• úgy feltételezhető, hogy á növényekben,
amelyek a cukorból szintén keményítőt építenek fel és szükség szerint
ismét lebontják, ugyancsak kell lenni egy ilyen anyagnak. Sok növény
kivonatában találtak is az insulin hatásához hasonló, tehát az állati
vércukorszintet csökkentő anyagot. COLLIP 1 ezeket az ismeretlen össze
tételű anyagokat közös néven glukokinineknek
nevezte el, jelezvén a
névvel, hogy a szervezet cukoranyagcseréjére van hatással.
A glukokininek vízben, alkoholban oldódnak s előfordulnak a nö
vény minden részében. Physiologiai hatásuk az, hogy a vércukorszintet
sülyesztik, de ezt a sülyedést rendszerint kisebb-nagyobb fokú vércukor
emelkedés előzi meg. A hatás sem qualitásban, sem quantitásban nem
egyenlő az insulin hatásával.
A háború okozta insulinhiány újra felszínre hozta a cukorbaj elle
nes népies szerek használatát és aktuálissá telte ismét -hatásuknak tudo
mányos vizsgálatát. Az irodalomban elég sok adatot lehet találni a nö
vényi kivonatok cukorbajt gyógyító, helyesebben a vércukorszintet
csökkentő hatására vonatkozólag. Ezek közül megemlítendő ERSPANER 2
összefoglaló munkája, melyben mintegy 50" drog és 80 más növényre
vonatkozó adatot közöl. Adatai szerint a vércukorszintet csökkentő
növényi anyagok nem egységesek, hanem különböző kémiai csopor
tokba tartoznak. A legtöbbnek a hatása igen csekély g sokszor vannak
kellemetlen mellékhatások.
A népies gyógyászatban, — mint níár említettem, — igen gyakran
hall az ember a hüvelyesek termésének gyógyító hatásáról. Ezek közül
talán legelterjedtebb a közönséges kerti bab különböző válfajainak hasz
nálata. A bab hüvelyének gyógyszerként való felhasználása ősidőkre
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nyúlik vissza. HERODOTOS, HYPPOKRATES, DIOSKORIDES, PLINIUS és GAis említést tesznek róla különböző betegségekkel kapcsolatban. A
középkorban főleg bőrbetegségek ellen használták, de kiterjedt alkal
mazást nyert mint vízelhajtó, sőt mint a rheumatizmus, a köszvény és
a hugykoVek ellenszere is. I)e alkalmazták cukorbaj ellen is, mint
ahogy használja a nép ma is. 3
Ez indította KAUFMANNÍ 4 arra, hogy állatkísérletekben ós klinikai
megfigyelésekkel vizsgálat tárgyává tegye a babhüvely-kivonatok vér
cukorcsökkentő hatását. Vizsgálatai szerint a kivonatok hatása külön
böző és legtöbbször nem kielégítő volt. Állatokon csak akkor kapott
említésre méltó hatást, ha a készítményeket parenterálisan adagolta.
GESZNER és SIEBERT 5 azon tényből kiindulva, hogy a népi gyógyá
szatban teák, illetve főzetek alakjában per os fogyasztják a babhéjból
készült gyógyszert, per os adagolta a száraz babhü vei y ékből készült
kivonatot és a Tosse & Co. hamburgi cég által gyárilag előállított és
forgalomba hozott Phaseolanum fhiidum „Tosse" nevű készítményt.
A szerzők azt találták, hogy mind a maguk által előállított decoctun,
mind a gyári készítmény 13—30%-kal csökkenti a vércukorszintet. A
hatás meglehetősen későn áll be, de hosszabb ideig tart. Különösen
akkor tűnik ki a készítmény vércukorcsökkentő hatása, ha cukormegterheléssel, vagy adrenalin befecskendezéssel hyperglykaemiát okoztak.
A kivonatok hatását cukorbetegeknél is kipróbálták ós 15 beteg közül
csupán három esetben nem értek el semmiféle hatást, a többinél általá
ban a tolerantia fokozódását és a vércukor sülyedését észlelték. E vál
tozó értékű hatások mellett legkedvezőbben az acetonuria volt befolyá
solható. GOHR és HILGENBERG" ugyancsak az előbbi készítménnyel végez
tek vizsgálatot éhező, normálisan táplált, alimentáris és adrenalinhyperglykaemiás kutyákon. Éhező állatoknál semmiféle hatást nem láttak,
jól táplált kutyánál 10—15% vércukorszint csökkenést észleltek. Ali
mentáris és adrenalin-hyperglykaemiánál 20—94%-os csökkenést ész
leltek. B á r KAUFMANN és az utána következő vizsgálók a babhüvely
kivonatok hatását hyperglykaemiás állapotokra és a diabetes gyógy
kezelésre is egyes esetekben kedvezőnek találták, az ilyen kivonatok
therápiás alkalmazása elterjedni nem tudott, sőt az említett gyári ki
vonat is teljesen kikerül a forgalomból. Bizonyára n a g y szerepet ját
szott ebben az is, hogy a készítmények hatása megbízhatatlan volt és
volt elég^ insulin is. Nem történtek u. i. rendszeres vizsgálatok arra
vonatkozólag, hogy a különböző fajták egyformán tartalmazzák-e a
feltételezett insulinszerű anyagot, avagy a gyűjtés ideje, az elraktá
rozás módja és időtartama nincs-e befolyással a h a t á s r a !
Hogy erre a lehetőségre gondolni kell, bizonyítja KAUFMANN kísér
lete, aki az 1926-ból származó termésből hatásos kivonatot állított elő,
ugyanaz a babhéj 1927-ben már hatástalan volt, jóllehet a kivonatot
ugyanígy állította elő, mint 1926-ban.
__ A kolozsvári egyetem gyógyszertani intézetében XANTUS ENIKŐ
gyógyszertani pályamunkának beadott dolgozatában foglalkozott a babLENUS
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hüvelyek vércukorcsökkentő hatásával, melynek vizsgálatára okot
adóit, hogy egy „nagytudású" falusi javasember, — szerinte „feltét
lenül biztos hatású"', — száraz babhüvelyekből nagyobb mennyiséget
bocsátott rendelkezésünkre.
A XANTUS ENIKŐ által is részben már közölt 7 kivonatok előállítási
módjára nem térek ki, csupán megemlíteni, hogy az egyszerű forrázat
és fözeten kívül különböző oldószerekkel, s az insulin előállításánál
alkalmazott módszerek szerint is történtek kivonások és hatás szem
pontjából vizsgáltattak a különböző fraetiók.
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Babhüvely- és görögdinnyemag alkoholos kivonatának hatása kutyánál.
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A vércukorszintre való hatást normális jól táplált és éhező nyula
kon vizsgáltuk, melyek insulinra jói reagáltak. A megfigyelési idő
4—6 órára terjedt ki. A különböző kivonatokat kezdetben per os ada
goltuk, mint ahogy az a népies gyógyászatban is történik. 5—50 gr
száraz drognak megfelelő kivonat hatástalan, vagy egészen bizonytalan
hatású volt, egyes esetekben pedig a kezdeti időszakban inkább emel
kedett a vércukor. Nagyobb adag, 150—300 gr drogból készült besűrí
tett kivonat pedig már súlyos mérgezési tüneteket okozott; az állatok
rövid időn belül tonicus-clonicus görcsök, majd bénulásos tünetek kö
zött elpusztultak. Hasonlók voltak ezek a görcsös állapotok a hypoglykaemiás tünetcsoporthoz, de erről nem lehetett szó, minthogy a gör
csös állapotban veit vér cukortartalma olyan magas volt, hogy a Ha
gedorn—Jensen eljárással már nem is lehetett meghatározni; tehát
385 mg °/o-nál jóval többet tartalmazott.
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Feltételezhető volt, hogy a „kiválóan hatásosnak" tartott babhéj
azért nem volt nyulaknál hatásos, mer azok, mint növényevök, hozzá
szoktak s el tudják bontani a feltételezett hatóanyagot, mint ahogy pl.
az atropint. Vizsgáltuk tehát húsevőknél is a hatást. P e r os adagolva
kutyánál sem találtunk hatást vizes kivonat alkalmazása esetén.
Intravénásán adva a vizes kivonatot, úgy nyulaknál, mint kutyák
nál az esetek egy részében enyhe vércukor-sülyedést és legtöbbször
előbb kisebb-nagyobbfokú vércukor emelkedést kaptunk. Tehát nem
csak vércukorcsökkentő ('?), hanem hyperglykaemiát okozó anyag is
van a kivonatban. Ezt megerősítette az alkoholos kivonatból készített
különböző fractióknak a vizsgálata is.
A különböző módon készített és tisztított alkoholos kivonatok ha
tása sem egyenlő és nem egységes. Nyulaknál nem volt vércukorcsökkentö. Amennyiben egyiknél-másiknál észleltünk is vércukor csökkentő
hatást, az egészen kisfokú, a hibahatárokat megközelítő értékű volt, s
előfordult, hogy ugyanaz a kivonat ugyanannál az állatnál egy másik
alkalommal hatástalan volt.
Egységesebben és csaknem állandóan, de igen kisfokú vércukoresökkenést okoztak az alkoholos kivonatból készült különböző fractiók
kutyáknál, ha parenterálisan adagoltuk az anyagot (1. 1. sz. ábrát;
f—II. sz. görbét).
Vizsgálatokat végeztünk arra vonatkozólag is, hogy a még nem
érett, hanem a fejlődés különböző fokán lévő zöldbabnak és bor.sónak
van-e hatása a vércukorra.? A kísérleteket XANTUS E. végezte.
Egyrészt zöldbabbal tápláltunk 16 napon át nyulakat s naponként
éhomra, majd 4—8 óra múlva vizsgáltuk a vércukrot. Az állatok a napi
Vs—1U kg babon kívül más táplálékot is kaptak. A legtöbb állat súly
ban gyarapodott, de a vércukorértékben említésre méltó változás nem
volt (1. 1. táblázatot!).
I. Táblázat.
Nyúl

V I I . 1.
í)
í)

fi
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fi
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í1
if
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»)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1,400 gr.
0,112
0,098
0,096
0,099
0,098
0,096
0,096
0,095
0,100
0,095
0,112
0,099
0,099
0,114
1,450 g r .

0,101
0,094
0,092
0,097
0,106
0,099
0,091
0,113
0,092
0,093
0,107
0,101
0,105
0,096

Nyúl

1,350 gr.

0,106
0,098
0,089
0,111
0,108
0,103
0,101
0,100
0,107
0,107
0,100
0,114

0,099
0,091
0,091
0,098
0,108
0,103
0,103
0,120
0,090
0,093

0,103
0,119
1,500 g r .

0,101
0,098
0,111
0,104
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Ugyancsak zöldbabból és zöldborsóból készítettünk vizes ós alko
holos kivonatokat. Ezekből adagoltunk nyulaknak és kutyáknak per os,
subcutan és intravénásán. Nyulakon a zöldbab alkoholos kivonata, sub
cutan, vagy intravénásán adva, említésre méltó vércukorszint változást
nem okozott. Az esetek egyrészében az injectió után egy órával inkább
vércukoremelkedés volt kimutatható (kb. 25 g drog!). A vizes zöldbab
kivonat azonban intravénásán adva egyes esetekben 15—25%-os vér
cukorcsökkenést okozott. A csökkenés mélypontja a á—6 órában volt,
Az injectió utáni első órában az esetek egy részében kisfokú hyperglykaemia lépett fel. Másnap reggelre a vércukor normális értéket muta
tott (3.5 drog). Az előbbieknél kisebbfokú volt a vércukorcsökkenés,
ha az anyagot subcutan adagoltuk, jóllehet az ('lobbi adaghoz viszo
nyítva csaknem tízszer nagyobb adagot is adtunk. Az ilyen adagok
gyakran váltanak ki toxicus tüneteket, sőt meg is ölik az állatot.
Kutyáknál mind az alkohollal készített, mind az egyszerű vizesi ki
vonatok után kisebb-nagyobbfokú vércukorcsökkenést észleltünk. A
maximális vércukorcsökkenés 30%-os volt. Ugyanígy hatott a vizes ki
vonat is, ha subcutan vagy intravénásán adtuk. P e r os adva a parenterális adagnak 8—10-szeres mennyisége után sem lehetett biztosan
értékelhető vércukorcsökkenést észlelni, a 4—6 óráig terjedő megfigye
lési idő alatt.
Nagyjából ugyanezeket a viszonyokat találtuk a borsóból készített
kivonatok alkalmazása esetén. Megjegyezni kívánom, hogy a borsó a
babnál toxicusabbnak mutatkozott.
Más növényekből készült kivonatok hatását is vizsgáltuk. Az ered
mények az elsoroltakhoz hasonlóak voltak. Ezek közül megemlítem a
görögdinnyemag kivonatainak a hatását, mely az esetek nagyobb részé
ben kutyánál és nyúlnál is értékelhető vércukorcsökkenést okozott, per
os és parentériális adagolás után. Azonban ez a kivonat is toxicus és
igen sokszor vércukoremelkedés előzi meg a csökkenést (L. 1. ábra, III,,
TV. görbe).
A vizsgálatok folyamán azonban legfeltűnőbb az a jelenség volt,
hogy ugyanaz a növényi kivonat ugyanolyan adagban sohasem hatott
egységesen. Egyik állatnál észlelhető volt bizonyosfokú vércukorcsök
kentő hatás, a másiknál nem, jóllehet az anyagot ugyanúgy adagoltuk
és az állatokat ugyanolyan körülmények között tartottuk. Azt mond
hatnám, hogy úgyszólván a véletlentől függött az, hogy kapunk vércukorcsökkenést, vagy nem, ha a vizsgálat normális, illetőleg éhező ál
latokon történik. Nyilvánvaló tehát, hogy a különböző növényekben
lévő „insulinszerű" anyag hatása nem azonos az insulin hatásával. Az
ismeretlen összetételű növényi hatóanyag hatása bizonytalan, a hatás
erőssége — annak kezdete és vége —, úgyszólván független az adag
nagyságától, de legalábbis szoros összefüggés az adag nagysága és a
hatása között alig mutatható ki. Az alkalmazás módja sem befolyásolja
szabályszerűleg a hatást, holott más növényi hatóanyag (glykosidákalkaloidák) esetében az adag nagysága, az alkalmazás módja ós a ki
váltott hatás között bizonyos arányosság kimutatható.
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A nem éhező, vagy éhező, de egyébként normális állatokkal végzett
kísérletek alapján, tehát az említett növényi kivonatok cukorbaj elle
nes használatát és hatását megmagyarázni és indokolni nem lehet.
Hogyan lehetne tehát mégis magyarázni és indokolni egyrészt a
növényi kivonatoknak a népies gyógyászatban történő használatát,
1ZO
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C. Dienst után. A = alkalosis fokozza; S
az insulin hatását.
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aeidosis csökkenti

másrészt azokat a klinikai észleleteket, amelyek a különböző növényi
kivonatok kedvező hatásáról számolnak be könnyű diabetes esetén.
A népies gyógyászatban használt forrázatok, főzetek, valamint a
klinikákon alkalmazásra került többé-kevésbbé tisztított kivonatok a
feltételezett specificus hatóanyagon kívül tartalmazzák a növény Orga
nums^ és anorganicus anyagait, savakat és sókat, melyek felszívódva a
vér és szövetnedvek átmeneti kémiai megváltoztatása útján közvetve
lejthetik ki hatásukat. PAGE, 8 PANEAU ~és SIMONÉT,9 ABDERHALDEN és
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WERTHEIMER 1 " és mások vizsgálataiból is ismeretes, hogy a táplálék be
folyásolhatja a hormonok hatását. A vért alkalizáló táplálék és az
alkaliák fokozzák az insulin hatását, savak és acidosis pedig csökken
tik. Utalok itt a C. DIENST 11 közleményéből vett ábrára is, melyszerint
az insulin hatása sokkal kifejezettebb, ha NaHC0 3 -nak a vérpályába
történt befecskendezése által a vér pH-ja az alkalikus irányba elto
lódik (lásd 2. ábrát.). Lehetséges, hogy a nép gyógyáiszatában éppen
ez a nem tudatosan előidézett alkalosis a gyógyító tényező s ez lehet
egyik magyarázata annak, hogy úgyszólván válogatás nélkül minden
növényt jónak tartanak a cukorbaj gyógykezelésére. Bizonyára szere
pet játszik ezenfelül a kivonatok ivásával kapcsolatos diaeta is. Vizs
gálatok vannak u. i. a r r a vonatkozólag is, hogy a gyümölcsök ós külön
böző főzelékek etetése a táplálék értékesítés szempontjából nem mindég
felelnek meg a kémiai analysis szerinti szénhydrát tartalomnak. (Grlykämische Reaktion, biologischer Kohlenhydratwert, ATHANASIOU,12 M O S KOWITZ 13 ). Í g y pl. alma, -bab, paradicsom kisebb,
barack, sárgarépa,
spenót megfelelő, borsó, karalábé magasabb vércukorértókeket okoznak,
mint amennyi a kémiai analysis szerinti szénhydrát értéküknek meg
felelne. És szerepet játszhatik egyes növények vizeletliajtó hatása is
(kukorica-bajusz és üszög). De tartalmazhatnak a növényi kivonatok
cholint is, vagy ennek származékait, amelyek a parasympathicus tónus
fokozásával serkentik esetleg az insulin termelést.
Mindezek a lehetséges feltevések azonban nem zárják ki azt, hogy
a vércukorcsökkenést valóban egy specifikusan, „insulinszerüen ható"
anyag idézi elő. Ezt a lehetőséget több közvetett bizonyíték alapján
(COLLIP ós munkatársai glukokininje) megengedve, gondolni lehetne
arra, hogy talán az általunk alkalmazott kísérleti eljárás nem volt meg
felelő a hatás kimutatására.
Az irodalmi adatok is általában arra mutatnak, hogy a növényi
kivonatok hatása nem annyira a normális vércukorszintnél, mint inkább
akkor mutatkozik, ha a normálisnál magasabb a vércukorszint;
tehát
mesterségesen előidézett hyperglykaemiánál, vagy diabetesnél.
í g y KAUFMANN is a már említett vizsgálataiban, — ahol a külön
böző növényi kivonatok közül a babhüvely kivonatait tartotta a leg
hatásosabbnak, — a hatás megítélésénél a hyperglykaerniás állapotok
nál, elsősorban a diabeteseknél észlelt tünetekből; nevezetesen a szén
hydrát tolerancia fokozódásától, a ketontestek eltűnéséből és a vércukor
sülyedéséből alkotja meg véleményét, hogy a növényi kivonatoknak a
cukorbajnál (könnyű diabetes!) kedvező hatása van. Mennél súlyosabb
a diabetes, annál kedvezőtlenebb a hatás. Kómában és általában súlyos
diabetesben semmiféle jó hatását nem észlelték a növényi kivonatoknak.
Utalások történnek arra is, hogy a növényi kivonatok az insulin szük
ségletet csökkentik, amiből arra lehetne következtetni, hogy a növényi
kivonatok hatása és az insulin hypoglykaemiás hatása összegeződhetik,
avagy a kivonatok ismeretlen hatóanyaga ismeretlen módon az insulin
hátasat fokozza, vagy elválasztását serkenti.
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Az intézetemben Kiss ÉVA által normális kutyákon végzett vizs
gálatok is azt látszanak igazolni, hogy a növényi kivonatok fokozzák
az egyidejűleg adott insulin hatását, függetlenül attól, hogy a növényi
kivonatokat per os, vagy parenterálisan adagoltuk. Nem látszik tehát
valószínűtlennek annak a feltételezése, hogy a növényi kivonatok
bizonytalan hatása a szervezet insulin tartalmával van valamilyen öszszefüggésben; ahhoz, hogy a kivonat vércukor-csökkentöleg hasson,
szükséges lenne az insulin jelenléte. Erre mutatna a pankreás nélküli
(pankreás diabeteses) kutyákon végzett néhány vizsgálatunk is. Azt
tapasztaltuk ugyanis, hogy a pankreásnélküU, magas vércukru
kutyák
nál a pankreás kiirtás utáni napon kifejezettebb a növényi
kivonat
(bab, görögdinnye-mag)
hatása, mint a későbbi napokban, feltehetőleg
talán azért, mert az első napokban volt még insulin a szervezetben,
mely hamarosan felhasználódott, illetve kiürült. E r r e a feltételezett insulinhiányra vonatkozólag azonban közvetlen kísérleti bizonyítékunk
nincs, ezért csupán feltevésekre vagyunk utalva, amit támogatni lát
szanak a növényi kivonat + insulin erősebb hatása és azok a klinikai
megfigyelések is, hogy könnyű diabetesnél a növényi kivonatok a leg
több esetben kedvező hatást fejtenek ki, míg a súlyos diabetesnél hatás
talanok. Ilyenkor valószínűleg csak nagyon kevés insulin van a szer
vezetben, noha POLLÁK, 14 továbbá BAKER, DICKENS és DODDS 15 szerint a
diabetesben elhalt egyének pankreasából elég jelentékeny mennyiségű
insulin mutatható ki. A talált érték azonban csak egy részét teszi ki
a nem diabeteses hullából vett hasnyálmirigyek insulin tartalmának.
Ezenfelül KOHL 1 0 szerint a diabetes vér insulinbontó képessége is a
normálishoz viszonyítva erősen megnövekedett, így feltehető, hogy a
súlyosabb diabetesben a csökkent mértékben termelt insulin is gyorsan
hatástalanná válik.
Minthogy a növényi kivonatok vércukorcsökkentö hatóanyagát ezideig még senkinek sem sikerült kémiailag tiszta állapotban izolálni, az
esetleges hatás „mechanismusát" sem tudjuk egyelőre csak ilyen lehe
tőségekkel magyarázni, mert hiányoznak a kémiailag tiszta anyaggal
végzett megbízható kísérletek.
Meglepően feltűnő az, hogy a cukorbajellenes népi gyógyszerek
közé a legkülönfélébb családokba tartozó növények tartoznak; a felté
telezett vércukorcsökkentö hatóanyag tehát nem egyik, vagy másik
növénycsaládnak, vagy fajnak a sajátos hatóanyaga, hanem valószínű
i g minden, vagy legalábbis a legtöbb növénynek közös anyaga. Ha
pedig a r r a gondolunk, hogy, a növények közül, egyes vidékeken mást és
mást, de általában mindég azokat tartják jó cukorbaj ellenes szernek,
amelyek aránylag a legtöbb B-vitamint tartalmazzák, úgy önként kínál
kozik a gondolat, hogy a különböző növények hatását vitamintartal
mukkal hozzuk összefüggéslx». Ebből a szempontból elsősorban a Bi és
valószínűleg a C-vitamin bír nagyobb fontossággal. Másrészt számos
klinikai megfigyelés utal arra, hogy a diabetesnél is hypovitaminosis
van, így a kapcsolat még kézenfekvőbb. 17-21
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Már a vitaminaera kezdetén többen rámutattak arra, hogy az élesz
tőnek, illetve a belőle készült kivonatnak hatása van a vércukorra. Ezek
a kezdeti vizsgálatok a vércukorra való hatással mint az avitaminosis
egyik részjelenségével foglalkoztak inkább, megállapítván, hogy B-avitaminosis alatt zavar áll be a szénhydrát anyagcserében, amit élesztővel
vagy annak kivonatával meg lehet szüntetni. Ezek az anyagcserezava
rok bizonyos hasonlatosságot mutattak a cukorbarinál észlelt zavarokkal,
így érthető volt a gondolat, hogy az élesztőt cukorbajos eseteknél is
kipróbálják. COLLAZZO22 szerint a B-avitaminosisban szenvedő állatok
vércukra a normálisnál jóval magasabb s glucose terhelés az ilyen
állatoknál súlyos toxicus tüneteket, sőt halált is okozhat. Asejtoxydációban mutatkozó zavarok szerinte ugyanolyanok, mint a diabetesnól. Ha
sonló véleményen vannak KAUFFMANN—OOSLA 23 ós munkatársai. Ök a
B-avitaminosisnál a Bi-vitamin és az insulin hatásában közös tulajdon
ságokat látnak, amennyiben az emelkedett vércukorértéket és a kóros
szénhydrátanyagcserezavart mindkettő csökkenti, bár az insulin egy
magában nem gyógyítja az avitaminosis következtében fellépő polyneuritist.
A Bi-vitaminnak kémiailag tiszta állapotban törtónt előállítása óta
igen sok vizsgálat történt arra vonakozólag, hogy milyen hatássa] van
a szénhydrát anyagcserére s így a vércukorra. A kísérleti eredmények
és klinikai észleletek részleteikben lehetnek ugyan egymásnak ellent
mondók, mindazonáltal megállapítható a legtöbb szerző eredményeiből,
hogy úgy az élesztőnek, mint az aneurinnak hatása van a szénhydrát
anyagcserére és a diabetesek kóros anyagcserezavarát kedvezően be
folyásolni képes.
A vércukorszintet sülyesztő hatására vonatkozó nagyszámú állat
kísérletek eredményei szerint a normálisan táplált, vagy éhező állatok
vércukra Bi-, vagy élesztő adása után nem, vagy keveset sülyed csupán.
Sokkal kifejezettebb a vércukorsülyedés, ha alimentáris, vagy adre
nalin hyperglykaemia esetén adják a Bx-et. Ilyenkor a hyperglykaemiás
görbe sokkal laposabb és hamarább tér vissza a normális értékre. Fo
kozza azonfelül az insulin hatását. A mi eredményeink szerint is úgy
az élesztő, illetve „Furunkulin", mint a tiszta Bx-vitamin kutyáknál
alig sűlyeszti a normális vércukrot. Véleményünk szerint azonban en
nél fontosabbnak tartjuk azt, hogy az élesztő, vagy az aneurin olyan
adagban is, amely adagban a normális vórcukorra nincs befolyással, kis
adag insulin hypoglykaemiás hatását fokozni képes.
Az insulin + aneurin, illetőleg insulin + élesztő együttes hatása
nem csupán abban nyilvánul, hogy a vércukorsülyedés kifejezettebb,
hanem főleg abban, hogv a hatás tartósabb.
Mint a 3. ábrán látjuk 0.0625 I. E. insulin / k g mintegy 20°/o-kal
csökkenti a norm, vórcukrot, amely 4 óra múlva a normális értékre tér
vissza (I.). Ugyanannyi mennyiségű insulin 30%-kal csökkentette a vér
cukorszintet, ha az insulinnal egyidejűleg 2.5 m g aneurint (Wandervit
Bi) is adtunk s. c. (IL). De feltűnő a hatás tartóssága is, amennyiben
most 4 ora múlva is 20%-os a.vércukorszint csökkenése. Még k'ifeje-
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zettebb a hatás, ha az insulint olyan kutyának adíuk, amelyik az insulin kezelés előtt nyolc napon át -2—2 gr. szárított élesztőt, illetve
furunkulin tablettát kapott per os (III.).
A hatás tartósságát szemlélteti a 4. sz. ábra, amely két kutyával
végzett kísérletek eredményét szemlélteti. Különösen szépen mutatko
zott ez a hatás a mai viszonyok között rosszul és egyoldalúan táplált
kutyáinknál, amelyek előzetesen bizonyos időn át Bj-et, vagy élesztőt

kaptak.
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I. = 0.0625 I. E. Insuliu/kg. s. c.
II. == 0.0625 I. E. Insulin/kg. + 2.5 mg. Bi s. c.
III. = I. E. Insulin + előzetesen 8 napon át, szárított élesztő.
Hasonlóképen kifejezett volt az insulin + Bj-vitamin synergista
hátasa a pancreas-diabeteses kutyáknál, miként az az 5. sz. ábrán is
látható.
Normális nyulakon az insulin + Bi hatása rendszerint nem olyan
kifejezett. Ennek magyarázata talán az volna, hogy a nyulak a minden
napi táplálékkal állandóan megkapták a szükséges mennyiségű vitamint,
J
gy a kellő mennyiségű vitamin jelenlétében az insulin a Bi-vitamin
külön adása nélkül is kifejthette maximális hatását, hatásintenzitásbeli
különbség tehát az insulin és az insulin + aneurin hatása között nem
mutatkozott.
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Előbb említettem, hogy a növényi kivonatok és az insulin hatása
között szorosabb összefüggés látszik, melynek lényegéről azonban
semmi pozitivumot nem tudunk. Ugyanez az összefüggés látszik, — egy.
részt saját kísérleteink eredményéből, másrészt az irodalmi adatokból,
— az insulin és a Bj-vitamin hatása között, amely abban nyilvánul,
hogy az aneurin olyan adagban is, amely adag önmagában nem befolyá
solta lényegesen a kísérleti állatok vércukorszintjét, insulinnal együtt
kifejezettebb vércukorcsökkenést okozott, mint az insulin egymagában.
Ez a tény is jogosulttá teszi azt a feltevésünket, hogy a növényi kivo-
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4. ábra.
I. = Febr. 10.-én 0.0625 I. E. Insulin/kg. s. c.
II.
III.
„ + 1 tabl. Furuakulin/kg. per os.
22.-én
S. c. + 2 g. élesztő/kg. per os.
IV.
natok cukorbajellenes hatásában elsősorban a B-vitaminnak van jelen
tősebb szerepe.
A B, azonban önmagában nem, hanem csakis insulin jelenlétében
képes a szénhydrát-anyageserezavar kóros tüneteit megszüntetni. Az
aneurin ezek szerint nem pótolja az insulint, mint ahogy egyesek azt
felteszik, hanem annak hatását kiegészíti, tökéletessé teszi. AWE 2 4 egye
nesen az insulin építőkövének tartja az aneurint, azon az alapon, hogy
az insulin is thiochrommá alakítható át, mint a IVvitamin, ezzel szem
ben EULER 2 5 és munkatársai más-más helyet tartanak az insulin és az
aneurin támadási pontjának a szénhydrátanyagcsere enzym-rendszerében, de szerintük is csak akkor befolyásolja a Bi-a szénhydrát anyag
cserét, ha insulin is van jelen.
Az élesztő és növényi kivonatok adása esetén azonban nem csak
Bi-vitamint, hanem a B-csoportnak többi tagjait és több-kevesebb meny-
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nyiségben C-vitamint is juttatunk a szervezetbe, amelyek a szénhydrat
anyagcserezavart, vagy a normális vércukorszintet szintén befolyásol
hatják. DIENST 2 0 és munkatársai igen előnyösen nyilatkoznak a Bi és
C-vitaminnak egyidejű adagolása esetén mutatkozó cukorbajt gyógyító,
illetve annak tüneteit megszüntető hatásáról. Könnyű diabeteseknél insulin adása nélkül is sikerült a toleranciát növelni, a cukorkiválasztást
megszüntetni, jóllehet a szénhydrat terhelés nem változott; ezenfelül
40—80 mg %-kai csökkent a vércukor. Súlyos esetekben eltűnt az aceton
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Bancreas-diabeteses kutya. Műtét IV. 9.
IV. 12.-én 0.125 I. E. insulin/kg. s. c.
IV. 14.-én 0.125 I. E. insulin/ks\ + 5 mg. Bi s. c.

és csökkent a cukorkiválasztás. Jó eredményeik alapján javasolják,
| 1 0 Sy a cukorbajosok étrendje bőven tartalmazzon B - és C-vitamint,
ugyancsak jó eredményekről számol be ROLLER, 27 valamint STŐGER, 28
i'ki másokkal együtt (I)IEL és KIRSCHMANN, WILLE) egyenesen vércukor
i'egulaüós hatást tulajdonítanak a C-vitaminnak.
H a összehasonlítjuk a cukorbaj ellen használt népi szerekkel vég
lett állatkísérletek wedményeit, valamint a cukorbajos betegeken tett
klinikai megfigyeléseket az élesztő, illetve kristályos Bi-vitamin hatá
sára vonatkozó vizsgálatok eredményeivel, feltűnő hasonlóságot, illetve
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megegyezést találunk. Ennek alapján jogosultnak látszik az előbbiek
ben említett az a feltevés, hogy a növényi kivonatok hatása, azok vita
min tartalmával hozható összefüggésbe, anélkül, hogy merőben íagadnánk és kizárnánk azt a lehetőséget, hogy a növénykivonatok a hatás
sziempontjából számbajöhető vitaminokon kívül, egy más vércukor
csökkentő anyagot tartalmaznak. Utóbbit csak akkor tudjuk majd biz
tosan állítani, ha ezt a feltételezett „glucokinint" sikerülni fog kristá
lyos állapotban előállítani és vele ugyanazokat a hatásokat biztosan
eőidézni, mint amilyeneket növényi kivonatokkal nem rendszeresen bár,
de egyes esetekben sikerül.
Hogy a hatásosnak talált növényi kivonatok bizonyos mennyi
ségű B-vitamint tartalmaznak, azt saját tájékoztató vizsgálataink, is
igazolják, ami a közvetett bizonyítékok alapján alkotott előbbi feltevé
sünket is megerősíteni látszik. Hogy mennyi Bi —• ós esetleg más vita
min is, — szükséges ahhoz, hogy ez a szénhydrat anyagcserére irányuló,
az insulin hatását fokozó-hatás létrejöjjön, az bizonyára a vizsgált szer
vezet mindenkori állapotától, a relativ hypovitaminosistől függ, amit
kísérletileg pontosan megállapítani nem lehet; — hiszen több szerző
utal arra, hogy a vizelettel kiválasztott Bi-vitamin mennyisége sem ad
pontos képet arról, hogy a szervezetbon, illetve egyes szervekben vita
min telítettség, avagy relatív hypovitaminosis van.
Az elmondottakból látjuk tehát, hogy a nép által á cukorbaj gyó
gyítására használt növényi kivonatok bizonyos körülmények fennállása
esetén kedvezően befolyásolhatják a nem súlyos cukorbajt. E feltételek
legfontosabbika véleményünk szerint az, hogy egyidejűleg bizonyos
mennyiségű endogen, vagy oxygén insulin is legyen a szervezetben.
Hogy milyen hatóanyag által s milyen mechanismus útján fejtik ki inKulinnal együtt hatásukat, azt egyelőre biztosan megmondani nem tud
juk. Bizonyosnak látszik azonban az, hogy a vázolt hatások létrejötté
ben a Bi-vitaminnak jelentős szerepe van, ami indokolttá teszi, hogy a
bizonytalan vitamintartalmú s feltehetőleg ezért bizonytalan hatású
növényi kivonatok helyett a most már tiszta állapotban rendelkezé
sünkre álló vitaminokkal fedezzük a szervezet vitaminszükségletét.
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A sympathicus idegrendszer sebészetének
anatómiai alapjai.
Ina ás előadta :

Dr. Mihálik Péter
egyetemi ny. r. tanár, Kolozsvár.

A szervezetet érő külső és belső, extero- és interoceptiv ingerek az
ingerfelfogó, recipiens neuronok végkészülékeire hatnak, azokban vál
tanak ki ingerületet, melyet a recipiens neuronok rostjai továbbítanak
a központba, ahol az előbb rendszerint több intercalaris neuronra tevő
dik át, idő, intensitás ás más tényezők szempontjából módosul, végül a
reagens neuronokba jut, melyek ingerülete a reaktort reakcióra ingerli.
Reaktorok: a harántcsíkos izmok, simaizmok és mirigyek. A harántcsíkos izmokba tudatosan is tudunk ingereket küldeni,, ezért működésü
ket akaratlagosnak, a hozzájuk vezető idegeket voluntariusoknák
(rhabdomyomotorosoknak) nevezhetjük, ellentétben a többi reaktorral, a
simaizmokkal és mirigyekkel, melyeket tudatosan nem tudunk működ
tetni, amiért az őket ellátó idegeket autonómoknak nevezzük, s élettani
és gyógyszertani reakcióik alapján (ortho-) symphaticus és parasympathicus csoportra osztjuk.
A voluntarius reagens neuronok synapsisa a központi idegrendszer
ben van, csak idegrostjuk lép ki onnan, s halad megszakítás nélkül a
harántcsíkos izomhoz. Az autonom reagens neuronok ezzel szemben két
neuronból állnak, melyek közül az első a dúc előtti praeganglionaris
a
voluntariusokéhoz hasonlóan a központi idegrendszerben ered, de ideg
rostja nem halad megszakítás nélkül a reaktorig, hanem előzőleg átcsatolódik egy második, a környéki idegrendszerben elhelyezett idegsejtű, ú. n. postganglionär is neuronra, s csak ez végződik a reaktorban.
A sympathicus-sebészet arra a tényre van ahvpozva, hogy az át
vágott idegrostú izom megbénul, mirigy és szív máskép működik. A
sebészetet az a kétségtelenül helytálló elgondolás vezette, hogy az erek
szűkülését a simaizmaikat beidegző idegrostok átmetszésével meg lehet
szüntetni, s ezért valamely ér vagy érterület idegeit kell átmetszeni,
hogy az erek kitáguljanak* és a csökkent vérellátás megszűnjön.
Ehhez elengedhetetlen az odavezető idegek anatómiájának ismerete.
Sajnos azonban épen anatómiai okoktól a műtéti beavatkozás csak igém
tökéletlenül vihető keresztül, mert
1. az erek idegei nem alkotnak egy, az eret végigkísérő törzset,
hanem legnagyobb részük a cerebrospinalis idegekben haladva, szaka
szonként lén az erekhez.
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2. A szakaszonkint odalépő idegek rostjai az erek falában részint
közelebb, részint távolabb végződnek, egy részük tehát több szakaszra
terjed ki, miáltal az ér ugyanazon sza
kasza több különböző magasságban hozzá
lépő idegből is nyer rostokat.
3. Az érhez lépő ideg nemcsak distalis
irányba küldi rostjait, hanem a rostok egy
része proximalis irányban is halad az ér
mentén.
Az előbbi három pontban felsorolt okok
következtében a periarterialis sympathectomia, helyesebben denervatio mindig csak
az eret ellátó idegrostok egy kis részének
átmetszését eredményezheti. Az erek teljes
denervatiója csak úgy lenne tökéletesen
keresztülvihető, ha az érhez ágakat adó
spinalis idegeket is átmetszenénk, mert
ezek rostjai közé vegyülve futnak azok az
autonom rostok, melyek az ér egyes sza
kaszaihoz lépnek.
Ezeket az akadályokat igyekszik kikü
szöbölni az a másik sebészi próbálkozás,
hogy az autonom idegeket ott keressék fel
és metszek át, illetve dúcsejtjeiket ott irt
sák ki, ahol azok a spinalis idegekkel még
nem vegyültek össze: a ramus
commimicansoknál vagy a sympathicus
dúcoknál.
1. A ramus communicansok háromféle
rostot tartalmaznak: a) a központi ideg
rendszerből eredő praeganglionaris rostot,
mely sympathicus dúcsejtekhez megy, b) a
test falához és a végtagokhoz menő postganglionaris rostot, mely a sympathicus
dúcból ered és a spinalis idegekbe tér, ahol
azok rostjaihoz keveredve, velük együtt
halad és végül c) a csigolyaközti dúcokból
eredő olyan érző rostokat, melyek az auto
nom beidegzésű szervekből vezetnek érző
ingerületet a központi idegrendszerbe.
1. ábra. Az érbeidegzés vázlata.
Az alsó végtag' verőere autonom ágat kap
közvetlenül a symphaticusból, a combon a n.
femoralisból, a lábszáron és talpon a n. isehia<Jicus ágaiból. Az érhez lépő idegek rostjai
különböző távolságra terjednek ki, az eret
ßlerve fel- és lefelé hajlanak.

1. ábra.
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A közlekedő ágakat az anatómiák ramus communicans albus et
griseusra osztják. A felosztás azon az alapon történik, hogy a fehér
összekötőágak velős, a szürkék velőtlen rostokból állanak: a velősek
a praeganglionaris, a velőtlenek a postganglionaris autonom rostok
ból tevődnek össze. E felosztás kétszeresen is idejét multa:
minden összekötőág vegyesen tartalmaz velős és velőtlen rostokat
kisebb-nagyobb mennyiségben; a praeganglionaris rostok nem mind
velősek, a postganglionarisak pedig nem mind velőtlenek, sőt egyes
idegekben, pl. a felső nyaki sympathicus dúcnál épen fordítva, a
praeganglionarisak jelentős része velőtlen, a postganglionaris rostok
viszont velősek. Szükségképen minden a szürke, illetve a fehér össze
kötőágak átmetszésére alapozott sebészi eljárás eredménytelen kell,
hogy maradjon, mert téves anatómiai alapra épül.
Az összekötőágak átmetszésekor a sebészet tehát csak arra szorítkozhatik, hogy bizonyos szelvények valamennyi összekötőágát átmetszi,
tekintet nélkül azok fehér vagy szürke voltára, azaz rosttartalmára.
Ezzel látszólag elérheti, hogy bizonyos szelvényekben az összes prae
ganglionaris rostokat megszakítja. Azért csak látszólag, mert a prae
ganglionaris rostok nem végződnek valamennyien ugyanazon szelvény
határkötegdúcában, hanem a dúcokat egymással összekötő rami internodialesen át, a cranialis vagy caudalis szomszédos, sőt gyakran az azontúli 5—6. szelvény dúcáig futnak és csak ott csatolódnak át a post
ganglionaris neuronra. í g y azok a dúcok, melyeknek a praeganglionaris
rostjait a hozzájuk tartozó szelvények összekötőágainak átmetszésével
megszakítottuk, bőven kapnak praeganglionaris rostot a távolabbi ma
gasabb és alacsonyabb szelvények összekötőágaiból. De ezenkívül más,
nem kívánt hatásokkal is jár az átmetszés, mert a praeganglionaris
rostok nem csak a sympathicus határköteg különböző magasságú dúcai
ban végződnek, hanem egy részük a zsigeri rendszerhez tartozó praevertebralis, sőt intramuralis (visceralis) dúcokban csatolódik át post
ganglionaris rostra és így a műtéti beavatkozás a falin kívül a zsigeri
rendszerben is működésváltozást hoz létre.
Elérhető továbbá a közlekedőágak átmetszésével meghatározott
szelvényekben a spinalis idegekbe lépő postganglionaris rostok meg
szakítása, ami azonban csak a bordaközti idegeknél volna tökéletesen
keresztülvihető, a végtagokhoz tartozó és a nyaki idegeknél nem, mert
ezeknél a spinalis idegek több szelvényből fonatképzés által bontakoz
nak ki, s minden szelvényükhöz külön több összekötőág tartozik, végül
mert topographiai viszonyaik műtéti szempontból igen előnytelenek,
így pl. az alsó végtag verőére az ágyéki és keresztionat valamennyi
szelvényével közlekedő sympathicus dúcból kap postganglionaris rostot,
melyek egy része magát az eret kiséri, más része a n. femoralisból tér
az érhez vagy a n. ischiadieusból a lábszáron, illetve annak ágaiból,
esetleg csak a talpon csatlakozik a verőérhez.
2. A sympathicus dúcoknak bizonyos szelvényekre kiterjedő eltá
volítása a végtagereket illetőleg azonos hatású az összekötőágak átmet
szésével, de ezenkívül még az egyes zsigerekhez (pl. szívhez) menő post-
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ganglionaris rostok kiesésével is szükségszerűen együttjár, azokéval a
rostokéval, melyeknek idegsejtje a kiirtott dúcban foglal helyet.
Az eddigi megállapítások az autonom idegeknek a testfalhoz és vég
tagokhoz menő ágaira vonatkoznak, melyek valamennyien postganglionaris rostokból állnak. A zsigerekhez menő visceralis ágaik fonatszerűek, előszeretettel kísérik az ereket és bonyolult összetételűek, mert
nem csak rostokat, hanem idegsejteket is tartalmaznak. Rostjaik tehát
kétfélék: az egyes idegsejtekig terjedő praeganglionaris és az idegsej
tektől kiinduló postganglionaris rostok. Ezért a zsigeri fonatok átmet
szése —• bárhol történjék az — mindig kétféle, prae- és postganglionaris
rost megszakítására vezet, s a két rostféleségnek megfelelően eltérő
hatást eredményez.
A syrnpathicus-sebészet igen sok irányban kiterjedő terrénumot ölel
fel> mely részint a fájdalmas állapotokat, részint az érszűkülésekkel
járó keringési zavarokat és a különböző, anatómiai substratum nélküli
kóros zsigeri- és mirigyműködéseket volna hivatva megszüntetni, illetve
korrigálni. A hatás idegtani szempontból kétféle, attól függ, hogy a
centrifugális autonom roMokat szakítják-e meg, mely simaizombénuJasra,, vagy tónus- és secretiocsökkentésre vezethet, továbbá a szívmű
ködés befolyásolására (mely utóbbi ellentétes a szerint, hogy a szív
sympathicus vagy parasympathicus rostjain történik-e a laesio,
va
&y> hogy a centripetális rostok átmetszése történik-e, mely azután
kétféle hatást eredményezhet: az előbbiekben felsorolt hatásféíeségeket,
azáltal, hogy az azokat kiváltó reflexívek centripetális szára kiesik,
olyan^ esetekben, amikor a fokozott simaizomtónust a központon át
haladó centripetális inger váltotta ki, vagy a zsigerekből jövő fájdal
mak megszüntetését, mert a zsigerek érző rostjai az autonom idegekével
együtt haladnak.
A zsigeri fájdalmak idegátmetszés útján történő megszüntetése
azonban csak topographiai alapon sorozható az autonom idegrendszer
sebészetéhez, functionalis szempontból független attól: nem más, mint
valamely fáj dalom vezető ideg vagy rostcsoport átmetszése. A zsigerekn
^k az autonom idegekkel haladó érző rostjai meglehetősen egyirány
úan és egy pont felé haladnak, ezért gyakrabban nyújtanak kielégítő
anatómiai alapot az átmetszésükből álló műtétek számára. í g y pl. a
medencei zsigerekből jövő érző rostok zöme a neroin hypogastriciben
halad, ezért a nervi hypogastrici átmetszése az inoperabilis méhrákok
okozta fájdalomórzés, stb. megszüntetése céljából helyes és jó ered
ménnyel ^végezhető (CoTTE-műtét).
A régebben sok reménnyel kecsegtető sympathicus-sebészet azért
nem válthatta be a hozzáfűzött reményeket, mert az autonom idegek
anatómiája a postganglionaris rostok átmetszését részint a többirányból
• 10v ° beidegzés és az ezzel járó compensatiós lehetőségek miatt, részint
* különböző távolságokban történő átcsatolódások folytán nem teszi
lehetővé, js így a sympathicus anatómiai viszonyainak további tisztázá
satol sebészi szempontból újabb eredmény nem várható.
5*

2. ábra.
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2. ÁBRA. Az autonom idegrendszer neuronalis felépítettségének
vázlata.
Rd. = radix dorsalis; liv. = radix ventralis; Spg. = spinalis ganglion;
Syg. = sympathicus ganglion; Nsp. = nervus spinalis; Re. = ramuis communicans; Gc. •-•= praevertebralis autonom dúc (pl. ganglion coeliacura); /. =
zsiger (pl. bél).
Vastag pontozott vonal = somaticus recipiens (érző) neuron.
Vékony pontozott vonal = visceralis recipiens (érző), neuron, mely az
autonom rostokkal együtt haladva jön a zsigerekből és a ramus communicanson át csatlakozik a spinalis ideghez. Csatlakozása előtt több sympathicus
szelvényen át is haladhat (1. a középső szelvény átmetszetét).
Vastag vonal = voluntarius (rhabdomyomotoros) neuron (1. a felső
idegszelvény! átmetszetét).
Vékony vonal = autonom praeganglionaris neuronok, melyek a mellső
gyökéren és ramus communicanson át térnek a sympathicus dúcba. Átcsatolódásuk az azonos (1. a felső szelvény átmetszetét) vagy valamely cranialis,
illetve caudalis pára [Syg]-, praevertebralis [Gc], vagy visceralis [I] dúcban
történik (1. középső és alsó idegszelvény átmetszetét).
Szaggatott vonal = postganglionaris neuronok, melyek vagy az azonos,
vagy valamely távolabbi szelvény ramus communicansán át csatlakoznak a
spinalis ideghez (1. a felső és alsó idegszelvény átmetszetét) vagy csak a
praevertebralis, illetve visceralis dúcban erednek. Az átcsatolódás azonban
nem csak a paravertebralis, praevertebralis és visceralis dúcokban történ
het, hanem ezek között is bárhol az autonom idegekben.

Végeredményben a kedvezőtlen anatómiai viszonyok az okai annak,
hogy a sympathicus-sebészet eredményei általában rosszak és megbíz
hatatlanok: a műtét utáni esetleges javulások igen sokszor nincsenek a
műtéttel okozati összefüggésben és legtöbbször inkább csak a sebész
objektivitásának fokmérői.
Meggyőződésem szerint a kérdés másirányból jobban megközelít
hető. Az autonom idegrendszer reagens neuronjai szövettanilag véko
nyak és csak gyenge velőhüvellyel körülvett tengelyfonalúak, melyek a
fizikokemialis behatásokkal szemben épen ezért kevésbbé ellentállóak,
mint a vázizmokhoz menő erős, vastag velőhüvellyel körülvett tengely
fonalúak. Ezért röntgenbesugárzás hatására vagy érzéstelenítőszerekkel
történő infiltratio esetén hamarabb szüntetik be vezetőképességüket,
mint azok és kisebb behatásokra is degenerálhatnak. Valamely terület
sympathicus beidegzésének kikapcsolásakor eredményrevezetöbb kés
helyett a fecskendőhöz, ultima ratioként a röntgenkészülékhez nyúlni.
Szerencsére a zsigerekből jövő fájdalomvezető érzőrostok ugyancsak
vékonyak és gyenge velőhüvelyűek, aminek következtében a röntgennel
és vegyszerekkel szembeni ellentállóképességük ugyanolyan gyenge,
mint az autonom rostoké.
Különös jelentősége van a novocaininfiltrationak — amit újab
ban kiterjedten alkalmaznak — a fagyások gyógyításában, ahol az
elsődleges érgörcsöt hivatott megszüntetni. Ezen a téren mindössze a
mar tisztázott anatómiai viszonyok pontosabb ismeretét és felhaszná
lását vélem szükségesnek, mert ebből következik, hogy pl. kéz- és lábiagyásoknál felesleges a nyaki vagy ágyéki idegszelvények technikai-
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lag bonyolultabb infiltratioja, akkor, amikor bőven elegendő, sőt célra
vezetőbb a karfonat infiltratioja a kulcscsontalatti verőérrel együtt a
kulcscsontnál, vagy a n. ischiadicus és n. femoralis, valamint a combverőér infiltrálása a sulcus glutaeus magasságában. De meggyőződésem
szerint kellő anatómiai ismeretek mellett még ennél distalisabban tör
ténő befecskendezéssel is ugyanolyan érgörcsoldó eredmények ér
hetők el.
Az infiltralás órzéstelenítőoldatokkal lehetővé teszi annak ki
kísérletezését, hogy valóban helyes ponton avatkozunk-e be, mert ha a
hely nem volt megfelelő, a hatás megszűnik, viszont többször megismé
telve végleg megbéníthatja az autonom idegeket, a nélkül, hogy a yázizomokhoz menőket is tönki"etenné, ami olyan idegnél, melyben voluntarius és autonom rostok vegyesen futnak, átmetszéssel technikai okok
ból nem lehetséges. Lehetővé teszi továbbá annak megállapítását, hogy
hol kell esetleg alkoholinjekcióval az idegeket végleg elpusztítani és
felvilágosítást nyújt arfa vonatkozólag, hogy eredményes lesz-e mint
utolsó megoldási lehetőség az ideg ott történő átmetszése.

A vegetativ idegrendszer sebészete.
Irta és előadta :

Klimkó

Dezső

dr.

egyetemi ny r. tanár, Kolozsvár.

Vegetatív idegrendszer alatt a ganglionsejtek és idegrostok összes
ségét értjük, amelyek a sima izomzatot, a szívet és a mirigyeket idegzik
be. Ez az idegrendszer szabályozza az életfenntartáshoz szükséges
functiókát. LERICHE szerint a vegetatív idegrendszer sebészete olyan
ideghatások elérésére való,, amely ideghatások a kóros állapotot elő
idéző jelenségekkel ellentétben állanak. Antagonisticus hatást igyek
szünk elérni egyik vagy másik műtéttel ofliyan kóros állapotoknál,
amelyeknek SCHÖNBAUER szerint nincs vagy alig van „anatómiai substratuma". így érthető, hogy az egyes jelenségek és az elért eredmé
nyek elemzése igen bonyolult. Egyik ideg a másikat helyettesítheti,
sok esetben ismeretlen variánsokkal állunk szemben, a compensatiós
lehetőségek szinte felmérhetetlenek, így az eredmények még gyökeres
és anatómiai pontossággal keresztülvitt műtétek után is sok esetben
rövidéletűek, isokszor pedig teljes eredménytelenségről vagyunk kény
telenek ^beszámolni, í g y érthető, hogy vannak sebészek, akik mint
gyógyításra alkalmatlan területet elhagyták.
Megalapozója ennek a sebészetnek WILLIAM ALEXANDER, aki 1883ban epilepsia miatt a ganglion cervicafe supremumot (eltávolította.
Méltó neve mellé JABOULAY, aki a kérdésnek kiváló előharcosa. Sokat
köszönhetünk a francia sebészeknek, élén LERicHEvel. A magyar szer
zők közül BAKAY foglalkozott legrégebben és a legtöbb kísérletével a
kérdéssel.
A belső szervek vegetatív beidegzése kettős. Ez a kettős beidegzés
antagonisticus (constricto-dilatatio) és impulsusai egyszer a sympathicus, máskor pedig a parasympathicus pályákon haladnak. Így tehát
a pályák cserélődnek — emellett ugyanazon idegtörzsben együtt ha
ladhat parasympathicus és sympathicus pálya (vagusban a cranialis
í'ész parasympathicus és a nyaki határköteg sympathicus pályái). Jel
lemző a vegetatív idegrendszerre a beidegzési intensitás változása, a
tónusnak ingadozása egy és ugyanazon időben olyképpen, hogy midőn
a sympathicus pályán belül fokozódik a tónus, az illető parasympathieusban csökken és fordítva (BRÜNING). A vegetativ idegrendszer füg
getlen az akarattól, az izgalmi impulzusok reflexek útján jutnak az
efferens pályákba; a cerebrospinalis idegekben is haladnak centrípe-
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talis reflex pályák; némely reflex kizárólag a vegetativ idegrendszer
perifériás részében halad a belső szervek intramuralis fonalaiban.
Ha a sympathicust átvágjuk, akkor a megfelelő innervatios terü
leten az erek kitágulnak és belyi hőmérsékletemelkedés észlelhető (CL.
BERNARD). A C7 és Di átmetszése a hónalj árok anhydrosisához vezet.
Sympathectomia után sorvadhat a megfelelő oldali thyreoidea le
beny; a sebgyógyulás kedvezően alakulhat. A vegetativ idegrendszer
befolyásolja a sejtek chemismusát, szabályozza a szövet élettevékeny
ségét, viszont a szöveti termék befolyásolja az ideget; ez az idegrend
szer és a hormonális kormányzás elválaszthatatlan functionális biolo'giás egységet képez. Szinte felsorolhatatlan az élettani hatásoknak a
nagy száma és így magyarázható, hogy a vegetatív idegrendszer sebé
szetének indikációja nincsen körülhatárolva, SCHÖNBAUER szerint a sugártherápiához hasonlítható: úgyszólván minden betegség gyógyítá
sára próbálkoztak vele. Emellett megállapítható, hogy a sympathectomiáknak markáns indikációs területe is van: olyan megbetegedések,
amelyeknél a keringés zavart s az átvérzés meg nem felelő, egyes szer
vek izomtónusának egyensúlyában beálló zavarnak helyreállítása, seoretiós dysfunctiók corrigálása indokolják a sympathicus műtétet. A
fájdalmas állapotokon való segítés — a fájdalmak megszüntetése ki
terjedt indikációs terület. Mindebbe igen sok kórkép sorolható be.
A trigeminus neuralgia gyógyításánál JABOULAY a, sympathicus
befolyásolására gondolt azon az alapon, hogy szerinte a trigeminus
mindhárom ága vonatkozásban van a sympathicussal. BAKAY szerint
azonban osak akkor kisérelhető meg a sympathectomia, ha minden
törekvés csődöt mond és vasomotoricus zavarok jelei mutatkoznak. Elő
fordul, hogy a ganglion GASSERI érzögyökének átvágása után továbbra
is fennállanak a fájdalmak. Abból kifolyólag, hogy az első nyaki
ganglion és a G-ASSER duc között összeköttetések vannak, a sympathicus
rostok az első trigeminusaglioz húzódnak, a második és harmadik ág
pedig a carotis interna periarterialis récéjéből kap rostokat, próbál
koztak a carotis lekötéssel, újabban a carotison végzett sympathectomiával vagy az érnek alkohollal való bekenésévol az ú. n. atypusos
arcneuralgiáknál. KULENKAMFF szerint a trigeminus neuralgia nem
egyéb, mint a ganglion Gasseri-t tápláló artéria vasomotoros zavara
— ha tehát a vasoconstrictorokat kikapcsoljuk, akkor elmarad a ganglionnak artériás spasmusa.
Számos kísérlet történt a migrén gyógyítására és olyan esőtekben,
ahol sympathicus izgalom jelei vannak, eredménnyel avatkozhatunk be.
JONESCU kiirtotta a nyaki köteget, DANDY a felső nyaki gangliont, má
sik esetében a ganglion stellátumot távolította el ós gyógyulást ért el.
ADSON a következő műtétet ajánlja: art. carotis communis periarteria
lis sympathectomiája, azt art. carotis ext. lekötése ós átvágása, eltá
volítása a felső sympathicus ganglionnak, hozzávéve a migrén oldalán
levő határköteg felső részét.
Lagophtalmus paralyticusnál LERICHE a felső sympathicus ganghont eltávolította; követői jó eredményről számolnak be.
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A Basedow-kór gyógyítását sympathectomiával JABOULAY aján
latára kezdték. BAKAYnak véleménye ebben a kérdésben az, hogy a
sympathectomiával való gyógyítás megkísérelhető olyan esetekben,
amikor nincs struma jelen vagy az exophtalmus olyan fokú, hogy a
cornea veszélyeztetett. Ő olyan esetben, midőn a pajzsmirígymegnagyobbodás volt a Basedow-kórnak legkevésbbé kifejezett tünete, meg
kísérelte a ganglion cervicale kiirtását „számbavehető eredmény nél
kül". BRÜNING szerint a sympathectomia folytán javulhatnak a sympathicus-tünetek, a hypersecretióra azonban nincsen befolyással.
KÜMMEL asthmo, bronchiale gyógyítására ajánlotta a nyaki sympathieus eltávolítását, LEKICHE és FONTAINE 1939-ig 325 műtétből 55%-nál
jelentős javulásról számolnak be. Megállapítást nyert azonban, hogy
ennek a műtétnek elméleti megalapozottsága nem helytálló, mert a
vagus a bronchiolusoknak a szűkítője és a plexus pulmonalis sympa
thicus kötege mint tágító hat, tehát az a dilatátor. Minden valószínű
ség szerint a bronchust szűkítő vagus és sympathicus együttesen sze
repel, mert ha nem így lenne, LERicimek ez a relatív jó eredménye se
lett volna. Az uralkodó felfogás szerint jobban megalapozott BRÜNING
és K Ä P P I S ajánlata, amely szerint át kell a vagust metszeni a recurrens
oszlása alatt. GÖBELL egyoldali sympathectomia és vagus resectióval
41%-os gyógyulást ért el, míg egyoldali sympathectomiával vagus rosectio nélkül eredménytelen volt a beavatkozás. H a a vagus resectiót
kétoldali sympathectomiával kombinálta, akkor voltak a legjobb ered
ményei (41%-on felül).
Az angina pectoris gyógyítására FRANK a nyaki határköteg kiir
tását ajánlotta. JONNESCU 1916-ban emberen teljes sikert ért el, midőn
a bal n y a k i határköteget kiirtotta a három ganglionnal (ggl. stellatummal) együttesen. Valójában a különböző műtéti megoldások azt a
célt szolgálják, hogy a fájdalomvezető centripetális pályákat kikap
csoljuk azon centrifugális rostokkal egyetemben, amelyek a kóros ref
lexeket közvetítik s a szív koszorűsereinek görcsállapotát előidézik.
A szóbajöhető fájdalomvezető pályák a sympathicus pályák, illetve
a n. depressor vagi. A n. depressor szerepét az ú. n. aortás elmélet
(Albutt) hívei domborítják ki, amely szerint az aortában bármi oknál
bekövetkező nyomásemelkedése folytán túlérzékeny PAcciNi-féle ideg
testek ingerlése a nervus depressor révén fájdalomérzéshez vezet_Megallapítható azonban, hogy a nervus depressornak átvágását sympathicussal összefüggő rostjai miatt szorgalmazzák a szerzők és nem azért,
mert az ű. n. aortás elmélet hívei lennének. A szív koszorús erei görcsallapotának létrehozásában az ú. n. pressoricus reflexnek jelentős a
szerepe; ezen reflex a sympathicusok átvágásával jobbára kikapcsol
ható (BRÜNING). A ganglion stellatum szerepéről sok v i t a folyik. ORMOS
az angina pectorist ezen ganglion megbetegedésének következménye
kent fogja fel STAEMLERrel végzett positiv szövettani vizsgálatok alap
ban; LERICHE is a ganglion stellatumot helyezi a roham mechanismusanak központjába — a ganglion stellatum villamos és mechanikus \z-
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gatása által típusos anginás rohamot tudott kiváltani; megszűnt a ro
ham, ha abba novocaint fecskendezett be. .Fontos szerepe dacára a leg
több szerző egy véleményen van abban, hogy a ggl. stellatum kiirtása
az ú. n. totalis műtétnél igen nagy halálozással j á r és ha elhagyjuk ezt
s csak az ú. n. partiális kiirtást végezzük, jóllehet bennmaradt ez a
rami communicanteseknek és szívből vezető érzőpályáknak legfőbb
csomópontja, mégis jobbak az eredmények. DANIELOPOLU teljes műtét
jénél külön hangsúlyozza a ganglion stallatum épségben való tartását,
mert szerinte ezen! haladnak át a 3—3 és 4 nyaki segmentum felöl jövő,
a szív működését fokozó ós a koszorús ereket tágító sympathicus rostok.
DANIELOPOLU teljes műtétjével a roham létrejöttét a reflexpálya
afferens ágai nagyrészének átmetszése révén akarja megakadályozni
anélkül, hogy a szívbe haladó és a szív működését fokozó sympathicus
rostokat és a koszorúerek sympathicus rostjait s a n. vagus törzsét sér
tené. Átvágja a határköteget a ggl. inferius fölött, a nervi cardiacit,
a három nyaki és a felső' thoracális ganglionok rami communicanteseit,
az összeköttetéseket a vagus, sympathicus és a laryngeus között.
Ajánlja még a gerincvelő hátsó gyökereinek a C3—Di—E>4—Ds átvá
gását is, ami által a szív és aorta gerincvelőhöz haladó érző ágai is
megszakíttatnak. A műtétet két ülésben végzi s ha nem volna kielégítő
az eredmény, úgy második szakaszban a jobboldalon is elvégzendőnek
tartja. Súlyos esetben egyszerűsíti módszerét: átvágandó a sympathicusnak ggl. cerv. inf. felett való részlete, esetleg a n. vertcbralist vagy
a vagus ágait, vagy a rr. communicanteseket vághatjuk át.
JONNESCU- és GoMOiu-féle műtétnél ki kell irtani a baloldali nyaki
sympathicust a ganglion stellatuminal együtt, esetleg jobboldalon is.
LERICHE kiirtja a bal, esetleg mindkét oldali ganglion stellatumot!.
SINGER a bal Cs—D3 rami communicanteseknek átvágását ajánlja.
A partiális sympathectomiáknak számos fajtáját nem célom ismertetni,
általában megállapítható, hogy ezen partiális műtétek halálozása kisebb,
BAKAY nagy jelentőséget tulajdonít a MANDL-féle paravertebrális
novocain inj ektiónak. MANDL abból indult ki, hogy a paravertebrális
injektióval a fájdalomközvetítők, a rami communicantesek kikapcsol
hatók. Közöl olyan eseteket, midőn a novocain injektió beadása után
napokra, hetekre megszűntek a fájdalmak. SWETTON és SCHMARTZ
cS5%-os alkoholt ajánl befecskendezésre. BAKAY szerint, „ha a MANDLféle paravertebrális injektióval a fájdalmat csillapítani tudjuk, akkor
helybeli érzéstelenítésben feltárhatjuk a nyaki határköteget és elvégez
hetjük a sympathectomia servicalis superiort, feltéve, hogy a szívnek
olyan megállapítható elváltozása nincs, amely a műtétet hiábavalóvá
teszi". Ezen meghatározásával irányt szab a műtéti indikátiót illetőleg,
amelyre vonatkozólag eltérők a vélemények.
A legtöbbet várhatunk a műtéttől akkor, h a a fájdalom mellett a
sympathicus tünetek a legkifejezettebbek. A műtéti eredményeket ille
tően ismertetjük DANIELOPOLU statisztikáját HAYNAL könyve nyomán:
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A Franck-JonescuGomoiu-féle műtét

Az esetek Az esetek
Az esetek Az esetek
száma
százaléka
száma
százaléka
1931 elejéig 1931 elejéig 1931 elejéig 1931 elejéig

Az operált esetek száma
1 évnél hosszabb idő óta gyógyult. (A rohamok
elmaradtak, legfeljebb kisfokú szegycsont
mögötti géné van jelen)
1 évnél rövidebb vagy ismeretlen idő óta
gyógyult (mint fent.)
Összes gyógyulás vagy lényeges javulás
Sikertelen esetek vagy kisfokú javulás
Kétséges vagy közepesen javult esetek. A
Danielopolu-féle műtét jobboldalon végez
tetett
Ismeretlen
.- ...
Narcosis vagy szívhalál
Narcosis-halál
Szív-halál

54

82

23

42-57°/o

13

15-85%

15
38
6

27-77%
70-34%
11-11%

29
42
20

35-350/0
51-21o/o
24-38%

irno/o
3-7 %
1-85%
1-85%

i

8-5 %

1
11

17-070/o

14

17-070/o

(Keringési elégtelenség
állapotában operáit beteg)

Más betegség íltallokozott halál ...

2

I

—

Az angina pectorisnál ajánlott műtéti módszerekre jellemző LERÍ CHE
megállapítása, amely szerint a legjobb módszert még meg kell ta
lálnunk.
BAKAY hat esetben irtotta ki a ganglion eervicale superiust epilep
szia miatt. E g y esetben egy évig rohammentes volt a betege, a többi öt
nél rövid idő múlva vagy mindjárt a műtét után ismét jelentkeztek
a rohamok. A sympathectomia indikátióját epilepsia esetében nem
tertja megalapozottnak. FOERSTER olyan rohamoknál, amelyeknél vasomotoricus angiospastica jelek, KÄPPIS pedig olyanoknál, amelyeknél
endokrinologiás zavarok vannak, megkísérelhetőnek tartja a műtétet.
A műtét a ganglion eervicale superius kiirtásából áll (ALEXANDER).
JONNESCU kétoldali cervicalis sympatbectomiát ajánl.
A sympathicus idegrendszer mellkasi és hasi része az alsó végtag
heidegzésén kívül szoros vonatkozásban van a mellkasban és a hasüregóén helyetfoglaló szervekkel. Az idevágó műtétek indikátiós területe
J>lyan nagy, hogy azt felsorolni szinte lehetetlen. Az alsó végtag külön
böző megbetegedésein kívül — amelyek között elsősorban a különböző
keringési zavarok dominálnak — sympathicus műtéteket ajánlanak
°Jyan fokozott reflexes, spasticus, vasomotoros, secretoricus zavarok
kal, amelyek fájdalmas állapotot teremtenek a hasüregben anélkül,
<10gy a fájdalomnak valamilyen „anatómiai substratuma" volna. Pró
bálkoztak a hólyagnak és a bélnek motilitási és kiürítési zavarainál,
amelyeknek az izomzatára gátló hatású a sympathicus beidegzés; a
vesék és a mellékvesékkel vonatkozásban lévő idegplexusokon végzett
műtétek a vérnyomást csökkentő hatást célozzák.
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A sympathicus beidegzése sebészileg befolyásolható a rami communicantesek elvágásával. BAKAY összeállítása szerint ramiseetiót kísé
reltek meg pancreastáji panaszoknál ( P I E R I ) , ideges gastropathiáknál
(PIERI),
cholecystectomia utáni panaszoknál, colitis spasticánál
(GAZA), megacolonnál (TIERNY MARTIN), tabeses krízisnél (MANDL,
STEIN), veisefunctiós zavaroknál (BROGLIO). A ramiseetiót helyettesítő,
de kevésbé tartó eredményt ad a novocainnal való infiltratiója a rami
communicanteseknek.
A hypertensio csökkentésére többféle módszert ajánlottak a szer
zők. CRAIG és BROWN a splanchnicus major és minor egyoldalon történő
átvágását dolgozták ki. LERICHE tartós vérnyomássüllyedést látott az
egyik mellékvesének eltávolítása és a nervi splanchnieik átvágása után.
Miután azonban szerinte nem minden beteg reagál kedvezően erre a
beavatkozásra, ajánlotta azt, hogy végezzünk anaesthesiát a splanchnicuson KÄPPIS szerint és csak akkor végezzük el a splanehnicusnak az
átvágását, ha az anaesthesia elvégzése után a vérnyomás jelentősen
süllyed és lassan ismét emelkedni kezd. HAYNAiial egy minden kezelés
sel dacoló hypertensios betegén LERICHE ajánlata szerint elvégeztük a
splanchnicus anaesthesiát adrenalin nélküli novocainnal. Az injekció
beadása után súlyos collapsus támadt azonban az azóta eltelt 13 hónap
óta a betegnek vérnyomása tartósan csökkent. A meglehetősen elhízott
betegnél a KAPPis-féle injektió nem volt könnyű.
Az ellenvéleményekkel szemben le kell szögezni azt, hogy az ú. n.
rebellis, minden kezeléssel szemben dacoló cystitiseknél a praesacralis
ideg kiirtása jól bevált módszer. RÖCHET ötlete volt az, hogy a cystitises
fájdalmakat a sympathicuson végzett műtéttel befolyásoljuk és COTTE
ajánlotta 1925-ben a n. praesacralis resectióját. LEARMOUNT műtét alatt
végzett cystoscopiás vizsgálatai derítettek fényt a praesacralis ideg
farádos árammal történt izgatására beálló hólyagelváltozásokra. Vizs
gálataival kiderítette, hogyha a praesacralis ideget átvágjuk, akkor a
belső Sphinkter tónusa csökken és fokozódik a kiürülés. BAKAY súlyos
cystitises eseteiben teljes gyógyulást ért el. Magam hét esetben végez
tem cystitis tuberculosánál praesacralis resectiót. A műtétet a helybeli
érzéstelenítésben végzem ós az előírások betartása mellett könnyen ós
gyorsan keresztülvihető beavatkozás. Két esetem négy esztendős. Ezek
a betegek 8 órán át tartják vizeletüket, A többi fiatalabb esetben a fáj
dalmak a gyakori vizelési ingerek megszűntek s a betegek általános
állapota javult. Véleményem szerint olyan eljárás a n. praesacralis resectiója, amelyet rebellis cystitiseknél elvégzendőnek tartok.
Két esetben végeztem MICHON és ILAOUR által ajánlott praesacralis
resectiót, inoperábilis méhearcinomás betegen tűrhetetlen, csak mor
fiumra csökbenő fájdalom miatt. Egyik régebbi eset további sorsát
nem ^ismerem. A másik friss esetnél az elsőhöz hasonlóan a fájdalom
a műtét elvégzése után azonnal megszűnt. Az inoperábilis carcinomában szenvedőnél a kép megbírálása nehéz — miután nehéz eldönteni
azt, hogy mit írjunk a morfium megszokás számlájára. Az említett
második esetben 5 hetes észlelés után sem kellett morfiumot a betegnek

Klimkó:

A vegetatív idegrendszer

sebészete.

77

adni, jóllehet a műtét előtt napi adagja legalább három hónapon át
napi 0.1—0:2 gr. volt.
A felső és alsó végtag számos megbetegedésénél végezzük a sympathectomiát. A beavatkozásoknak főcélja az, hogy a műtét révén a
végtag vérellátása javuljon és hogy fájdalmas állapotokat szüntessünk
meg. A műtéti eredmény a különböző érmegbetegedéseknél sok tekin
tetben attól függ, hogy a kóros állapotot milyen mélyreható functionalis vagy organikus érelváltozás idézte elő (SCHÖNBAUER).
BAKAY hangsúlyozza az amerikai szerzőkkel együtt, hogy „ered
mény várható olyan megbetegedéseknél, ahol az angiospastikus tényező
mint tünetet okozó főfaktor kimutatható". Az ér bántalmazottságának
meghatározására számos módszert dolgoztak ki. Hogy a műtéttől vár
hatunk-« eredményt vagy sem, BAKAY legjobbnak tartja, ha meghatá
rozzuk a „vascularis indexet" BROWN szerint. BROWN az ér tágulékonyságát hetei-oprotein vaccina befecskendezése révén okozott láz állapotá
ban a végtag ujjai bőrének és a száj hőmérsékletének emelkedése alap
ján kiszámított vascularis index nagyságából állapítja meg. Ha ez
3.5 nagyobb, akkor a műtéttől eredmény várható.
Sympathectomiát ajánlanak: trophoneurosisok, neuralgia, vaso>motoros zavar, endarteriitis obliterans, gangrena, dermatitis atrophica,
chronikus izületi gyulladások, traumás oedemák, spasticus bénulások
stb. eseteiben.
A felső és alsó végtag megbetegedéseinél a sympathicus több
helyen támadható meg. LERICHE főként az artériák sympathicus récéjé
nek eltávolítását szorgalmazta. Ajánlata szerint el kell távolítani az
artéria adventitiájának 5—10 cm. hosszú szakaszát. Megállapítást nyert
azonban, hogy a műtét következtében beálló jobb vérellátása a végtag
nak nem tartós. í g y a hatás tartósságának fokozására azt ajánlotta,
hogy megfelelő szakaszon a media közepéig történjék a lehántás. A sok
sikertelenség és a rövid ideig tartó hatás a szerzők jelentékeny részé
nek elvette a kedvét a periarterialis sympathectomiától. BAKAY szerint
niegfelelő esetekben (vasomotoros trofikus zavarok és trofikus neuro
nsok) a műtétnek megvan a jogosultsága.
Meg kell állapítani, hogy a periarterialis sympathectomia ered
ménytelenségének oka az, hogy az érkörüli sympathicus récén kívül,
ntáshonnan is kap sympathicus beidegzést az érfal — így a periarte
rialis sympathectomiával csak egy tényező kapcsoltatik ki. Az erek a
spinalis idegek felöl is kapnak sympathicus-rostokat, emellett a érf al
bán saját autonom beidegzés is van. Bőven marad tehát sympathicus
beidegzés a periarterialis sympathectomia után is, így a hatás átmeneti
v
a g y sokszor teljesen elmarad. A törekvés oda irányult, hogy a' desympathisatio minél tökéletesebb legyen. így dolgozták ki a rami communicanteseknek, a ganglionoknak és a határkötegnek az átvágását, illetve
kiirtását. A felső végtagon szóbajön a rami communicanteseknek az át
vágása Cs—Di-ig, a ganglion stellatum kiirtásával. Vannak szerzők,
£kik a második thoracalis gangliont is kiirtják. Az alsó végtag megbetegedéseinél a lumbosacralis sympathectomia végzendő az L 2 —S 3 -ig.
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A műtéti eredmények megfelelően válogatott esetekben jók, hang
súlyozandó, hogy az artériák kellő tágulékonysága az eredmény szem
pontjából döntő fontosságú. BROWN és ADSON 240 endarteriitis oblite
rans ós thromboangitis obliterans miatt végzett esete közül 84% régi
foglalkozásához visszatérhetett és csak 5%-ban került sor későbben a
végtag csonkolására. Magam 9 esetben végeztem L 2 —S 3 ganglionectomiat endarteriitis obliterans, egy esetben pedig előrehaladó fagygangrena miatt. Utóbbinál, valamint a 9 esetből kettőnél — a műtét dacára
csonkolni kellett a végtagot. A hét eset közül négy tartósan panasz
mentes, három pedig lényegesen javult. Mindenkor meg kell kísérelni
a beavatkozást, ha az egyik végtag csonkolt és a másik végtagon kez
dődik a baj.
A beavatkozást STAHL előírása szerint végzem, mindenkor extraperitonealisan, ha kétoldalon kell a műtétet végrehajtani, akkor is
szívesebben választom a kettős behatolást. Paravertebralis anaesthesiaban az izomzat teljes ellazulása érhető el s a műtét fájdalommentesen
keresztülvihető. BAKAY narkosisban végzi a műtétet, mert tapasztalata
szerint ugyanaz a műtő jobb eredményt fog látni az elaltatott beteg
nél, mint azoknál, akiket helybeli érzéstelenítésben operált.
Megállapítható, hogy a vegetatív idegrendszer sebészetében a tel
jes eredménytelenségek mellett láthatunk jó eredményeket is és ez elég
arra, hogy a sebészek behatóan foglalkozzanak ezzel a kérdéssel.

A pajzsmirigy megbetegedése különös tekintettel
Beszterce-Naszód vármegyére
Irta és előadta:

Zöld István

dr.

belgyógyász, igazgató-főorvos, Beszterce.
> A témám lényegének megkezdése előtt szabad legyen kissé rekapitulálnom a mindnyájunk által jólismert pajzsmirigynek, a belső secretios mirigy-szisztéma egyik igen lényeges tagjának normális anatómiá
ját és ép élettani viszonyait.
A thyreoidea két oldalsó lebenyével, melyeket alsó pólusukon a
középső isthmus köt össze, a II—IV. thorakalis gyűrű magasságában
fekszik. Szöveti szerkezetében a támasztó szövetet képviselő kollagén és
rugalmas rostokból álló stroma és az ez által körülvett, körkörös hám
sejttel bélelt tüszők vannak, melyeknek belsejében megtaláljuk az egy
nemű kolloidot, A stroma hálózatában futnak a pajzsmirigy erei és
idegei. Vérellátását a két artéria thyreoidea superior és inferior, néha
S thyreoidea ima is szolgáltatja, melyek az artéria carotis commusisból,
illetve a truncus thyreo-cervicalisból erednek. Gyűjtőér-rendszerét ha
son nevű vénák képviselik, melyek a véna juguláris internába, vagy a
yena facialis communisba, illetve a véna anonyma dextra és sinistrába
"miének. Nyirokrendszere a peritrachealis nyirokmirigyekbe, ill. nyi
rokerekbe juttatják bennéküket. Beidegzése a vagus és a sympathicus
revén történik, melyek közül a sympathicus rostok a follicolusok sejtjeibe
J
s behatolnak. Emellett a főkormányzó, a hypophysis hormonális úton,
a thyreotrop hormonja révén befolyásolja működését. Hatását hormon
ja^ révén fejti ki, melyek csak részben kerülnek a véráramba, illetve a
nyirokkeringésbc, hiszen MANSFELD vizsgálatai bebizonyították, hogy
"kétségtelennek látszik, hogy a véráramba került thyroxin nem közvet
lenül jüt a szervekbe, hanem a központi idegrendszer veszi fel és ideg
ütőn jut a szervek siej tjeibe és ott az égést fokozza". A három hormon,
melyekkel hatását kifejti: a myelotrop hormon, a thyroxin és a thermothyrin A és B. A dijodthyrosinnak, mely feltétlen specificus hatással
a
thyroxin antagonistájaként szerepel, szerepét csupán jódhatással ma
gyarázni nem tudjuk, valószínűleg nem önálló hormon, mint ahogy azt
ABELIN tartja, hanem csak közbülső termék.
A belső secretios mirigyszisztémára való hatása: serkenti a mellék
vese adrenalin rendszerét, gátolja a máj, a sexuálmirigyek és a has-
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nyálmirigy szigetrendszerét, mi által befolyása alatt tartja a májglykogén, az izomglykogén, a vércukor, mérsékelten a zsír ós Cholesterin
anyagcserét is. Hatását érezteti a víz és só háztartásban, igen nagy
részét tartalmazza a szervezet jódmennyiségének, hiszen hormonfunctioja legfőbb tagjának, a thyroxinnak legfontosabb alkotó része a jód.
A növekedésre kifejtett hatása közismert. A bőrmííködés és a hajnöve
kedés szoros összefüggésben van a pajzsmiriggyel. Myelotrop hormonja
révén a vérképzésben is nagy szerepet játszik. A szívműködésre való
szerepe mérsékelt, hat a szív beidegzésére. A capillárisok fej
lődésébe erősen beleszól. Szerepet játszik a gázanyagcserében, anaphylaxias reactiokban, a szervezet immunitásában és méregtelenítésében is.
Végül utoljára, de nem utolsó sorban a központi idegrendszer ós a vege
tatív idegrendszer is érdekspherájába tartozik.
Pathophysiologiájában a pajzsmirigy teljes hiánya, csökkent műkö
dése, fokozott működése és a golyva szerepel. Nem célom, hogy részle
tezzem a teljes pajzsmirigyhiány kórképét, a csökkent működés által
kialakult myxoedemat, a fokozott működés folytán előállott jelzett
hyperthyreosistól a szin Basedowig, a fokozatok egész sorát mutató
kórképeket. Ugyancsak nem célom a hyperthyreosist, illetve a hypothyreosist kísérő, vagy a sporadicusan, epidémiásan fellépő golyvákról
részletesen beszélni, hanem rátérek előadásom tulajdonképeni céljára,
a hegyvidéki endémias golyva tárgyalására.
Az endémias golyva általában a középhegységek, vagy a magas
hegyek völgyeiben, az úgynevezett subalpin, tehát az 500—800 m-ig ter
jedő magaslatok betegsége. A síkvidéki golyva meglehetős ritkaság
számba megy. Ilyenek a danzigi, a karéliai fensík Ladoga-tó körüli
részén az adriai Veglia-szigeten stb. található endémiák és sajnos,
hazánk is nagyrészt követel ezen raritásból a Csallóközben jelen levő
síkvidéki endémias golyva területével, melynek raritását két komponens
is emeli, egyrészt igen nagy százalékban hyperthyreoticus, másrészt jó
formán az egyetlen síkvidéki endémia, ahol ijesztő mértékű az endémias
kretinismus. A hegyvidék alkotó része összefüggésben kell, hogy legyen
az endemiaval, mert kréta- és jura-hegyekben az endémias golyva isme
retlen. Itt jegyzem, meg, hogy Beszterce-Naszód vármegye hegyvidéké
nek alkotó eleme túlnyomóan agyag, kevés andesit bombával. Az elő
fordulási területeken a golyva nem csupán a homo sapiens betegsége,
hanem úgy a domesticált, mint a kevésbé domesticált állatokon, juhokon,
kutyákon, halakon stb. ki lehet mutatni a golyvát.
Előidézésének kóroktani tényezőit teljes mértékben még a legújabb
kutatások sem tudták teljes mértékben felderíteni.
A micro-organismusok szerepeltetése ma többé-kevésbbé háttérbe
szorul, azonban nehezen tudnánk a később felsoroltakat ezek szerepel
tetése nélkül magyarázni, emellett az epidémiásan fellépő struma kór
oktanában is szerepeltetnünk kell.
A talaj és a levegő túlságos hangoztatása ellen szól az endémia geographiai határ nem ismerése: ugyanazon talajú és levegőjű két szomszéd
község közül az egyik a legsúlyosabb érintettséget mutatja a másik köz-
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«ég majdnem teljes érintetlensége mellett. Viszont területéhez ragasz
kodik, mint azt DITERLE és EUGSTER kimutatták 14 isivájci falu esetében,
ahol is 20 évi időköz után a golyva-térkép teljesen azonos határú és
százalékú volt.
Vízre, mint kóroktani faktorra már nem kisebb ember, mint örök
tanító mesterünk, HIPPOKRATES is felhívta a figyelmet, E téren jelenleg
a legeli entmondóbb vizsgálati és kísérleti resultárusok mutathatók fél
homlokegyenest ellenkező eredményekkel. Az utóbbi időben az iroda
lomban a víz nagyobb szerepet akkor kapott, amikor több német szerző
nek sikerült benne oly strumogen faktort kimutatni, melyekkel állatokat
biztosan golyvássá tudtak tenni. Ez a faktor vizsgálataik szerint thermolabilis, mert a víz 70 fokra való felmelegítése után ezen tulajdonságát
elvesztette. E kíséri eteket sorozatos után vizsgál átok igazolni nem tudták.
Az átöröklésnek határozott szerepe a svájci vizsgálatok, különösen
EUGSTER után feltétlenül kimutatható. Ö mutatta ki azt is azonban, hogy
rokonok összeházasodásánál a golyvás leszármazottak száma nem több.
Általában az endemias vidéken az örökléstani viszonyokat kimutatni
nehézkes és bizonytalan, mert az itt élők nemzedékeken keresztül állanak
az exogén strumogen faktor hatása alatt. PFAUNDLERnek azonban sike
rült kimutatni azt, hogy azoknál a gyermekeknél, kiknél a felmenő ro
konság részéről golyvás terheltség fennáll, az úgy nevezett nyaralási
golyva 1.8-szor gyakoribb, mint a golyvamentes felmenő rokonsággal
bíró gyermekeknél, A kísérleti eredmények oda konkludálnak, hogy az
anyai befolyás van túlsúlyban és a paraphoria, vagyis az átvitel a
cytoplasma sérülésén alapul, a tulajdonképeni öröklés átvivő tömeg, az
idioplasma azonban érintetlen marad. Más szóval, a golyvás szülők le
származottéinál jelentkező utóhatás, amennyiben nem golyvás vidékre
vándorolnak ki, és ezzel az exogen noxa hatása megszűnik, időhöz kö
tött. Ezen érdekes jelenséget az is mutatja, hogy szemben az endemias
vidékekkel, ezekben az esetekben több generation keresztül csupán az
első szülöttek golyvásak, a többiek nem.
A golyvás vidékre való bevándorlók nyakvastagodását fokozatosan
ki lehet mutatni. A pajzsmirigy normál súlya endémiamentes vidéken
általában határértéket vévo 15—17 gr. Mennél inkább közeledünk a
hegyvidék felé, annál inkább növekszik súlyban a pajzsmirigy.
A subalpin magasság fontosságát MAC CARISSON svájci vizsgálatai
bizonyítják. 800 méternél lényegesen magasabban fekvő faluból lefelé
haladva, az egymás alatt fekvő faluknál növekvő mennyiségben talált
golyvás érintettséget, a legmagasabban lévő faluban 11.8%, a leg
al aesonyabban fekvőben 45.6%-ban. LANDSTEINER és WAGNER vizsgálat
sorozata is a klimatikus tényezők fontosságát támasztja alá. Nekik sike
rült a subalpin, endémiás golyvás vidéken, nem golyvás vidékről szár
mazott és felfőzött vízzel is golyvát előidézni, viszont golyvamentes
völgyekben még az úgynevezett biztos golyva-kutak vizével sem isikerült
golyvát előidézni, sőt a golyvás vidéken golyvássá tett patkányokat
idehozva és golyva-vizen tartva, a kísérleti állatok néhány hónap alatt
6
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golyvamentesek lettek. Itt természetesen egyéb faktorok szerepét sem
zárhatjuk ki, gondolok elsősorban a táplálkozásra.
A táplálkozás feltétlen szerepére számos példa mutat. A múlt világ
háború után, különösen a közép-európai nagy városokban fellépő nagy
golyvajárványok vitamin- és fehérjeszegény étrendre vezethetők vissza.
WEBSTER vizsgálatai szerint az egyoldalú táplálékon, csupán csak ká
posztán élő nyulak pajzsmirigye eredeti nagyságának háromszorosára
nőtt. A hygienias jobb egészségügyi viszonyok ós az észszerű táplál
kozást hangsúlyozza az a körülmény is, hogy Japánban a golyva telje
sen ismeretlen, szemben a hasonló éghajlatú és talajú Szunda-iszigetekkel, ahol gyakori. Törvényként mondhatjuk ki, hogy tengerparton sehol
sem található golyva még ott sem, ahol a szárazföld belsejében endémiásan fordul elő. Ez a tény összefüggésbe hozható a tengerparti levegő
nagyobb jódtartalmúval és ezzel elérkeztünk a jódhiány theoriájához,
mely a leginkább hangsúlyozott előidézője a golyvának.
HUNZINGER mondja: a jódhiány sine qua non-ja az endémias golyva
képződésnek. A talaj- és élelmiszervizsgálatok is megerősíteni látszanak
ezen thesist, hiszen a jódszegény talajon termett flóra és az ebből táplál
kozó fauna jódhiánya természetszerű. A golyvások csökkent vérjód tar
talma ismert, feltétlenül frappirozó a jódadagolással elérhető eredmény
a már kifejlődött golyvánál és a prophylacticumban
is. Azonban tisztán
csak jódhiánnyal megmagyarázni az endémias golyva előfordulását nem
lehet. MAC CARISSON endémiamentes vidéken jódszegény táplálékkal sem
volt képes galamboknál, patkányoknál golyvát előidézni, sőt egy kis
ellentmondás, ezek pajzsmirigye még kisebb lett. Ugyancsak ö mutatta
ki, hogy Indiának egyes részeiben jód alig fordul elő, s a benszülött
lakosság mégis golyvamentes. LICK és FELDMANN felhívják a figyelmet
a danzigi golyvára, ahol a lakosság sok jódot szed, ennek ellenére erő
sen golyvás. Mindezek dacára a jódhiány jóformán az egyetlen biztos
pont az endémias golyva kóroktanában, éhez azonban még egyéb fakto
roknak is közre kell játszani.
Arra a nagy zavarra, amely még ma is uralkodik az egyes kóroktani tényezők szerepeltetése körül és a megfigyelések homlokegyenest
ellenkező eredményeire vonatkozóan két közleményen keresztül szeret
nék rámutatni.
GAYLERT ós MARSCH egy pisztrángos tóból több, egymás alatt helyet
foglaló medencét építtetett, a vizet szűrőkön keresztül egyik medencéből
a másikba folyatták oly módon, hogy az egyes medencék halai egymás
sal nem keveredhettek. A tóban lévő pisztrángok nem voltak golyvások.
Bizonyos idő múlva az első medencében levő pisztrángok 3%-a, a má
sodikba» levők 8%-a, a harmadikban levők 45%-a, a negyedikben 87%-a
lett golyvás. Az átvivő anyag nyilván a pisztrángok ürüléke volt. Hogy
itt azonban microorganismusok, azok toxinjai, bélférgek, vagy a bélben
élő bacteriumflora, vagy több compotfens együttes szereplése játszott-e
közre, nem tudták.
Elesén ellentmondanak ennek MAC CARISSON kecskékkel végzott vizs
gálatai. Ha olyan karámban tartott kecskéket, ahova ürülékük is leesett
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és annak tisztátalan földjéről ettek, golyvamentesek voltak, ha viszont
szájkosarat adott rájuk, hogy a földről táplálékot föl ne vehessenek, és
kézből etette őket, golyvásokká váltak.
Felmerül a kérdés, hogy más e a követelménye a golyvavidéken élő
organismusnak és ha első helyen áll is a jódhiány a golyva előidézésé
ben, még szerepel a táplálkozás, a mészbevitel, ultraviolett sugárzás,
telluricus viszonyok, esetleg baeteriumok, bél-infectio, öröklés és talán
még a niunkahypertrophia is.
A golyvák előfordulási formájában megkülönböztetjük: a struma
diffüsát és a struma nodosát. A struma diffusának öt formája isme
retes, a struma nodosénak négy alfaja van. Természetesen mindezek
nem zárt formák, egymásba többé-kevésbbé átmehetnek. Ezek közül min
ket legjobban a struma diffusa colloides érdekel, mint a leggyakoribb
előfordulási formája a hegyvidéki golyvának. Ennek szöveti szerkezetét
szeretném ismertetni. A struma megnagyobbodott hólyagosakból áll,
melyek pattanásig töltöttek colloiddal, sőt még a nyirokerekben is talá
lunk itt colloidot. Megkülönböztetjük a micro és macro follicularis for
mát. Mindkettő lehet proliferans és non proliferans. A hólyagosak nagy
sága egy azon golyvában is nagyon változik. WÉGELIN szerint a micro
follicularis forma a gyakoribb. A nagyobb hólyagosak általában leg
alább is részben a kis hólyagosak confluálásából erednek. Megemlítem
itt, hogy az egynemű colloid, mely az acinusokban van, nem a hormon
működést hordozó anyag, híg állapotban, fokozódó igénybevétel esetén
talán mint reserv szerepel. Besűrűsödött állapotban azonban a szervezet
föl sem tudja használni.
Működésileg az endémiás hegyvidéki golyva általában hypofunctios. H a ilyen egyén valamilyen behatás folytán hyperthyreoticussá
válik, kimutatható, hogy sohasem a golyvás hyperplasias szövet vál
tozik meg, hanem az ép pajzsmirigy rész. Ilyen esetekben jogosan fel
merülhet a compensatoricus hyperfunctio jelenléte. Érdekes WALBERG
azon megfigyelése, mely szerint minél gyakoribb a golyvás vidéken a
myreotoxicosis, annál kisebb fokú maga az endémia.
Az endémiás golyva jelentősége az egyes emberre és a collectivumra
való káros behatásaiból áll. Mint már említettem előadásom elején, a
*Legyvidéki emberhez ép élettanian is hozzátartozik a vastagabb nyak.
fr'gy componense a miliőnek, melyet jogtalanul illetnénk a betegség
ae ve e
, .y ^ Általában a golyvás vidék lakossága a csökkent thyreoidea
működés képét mutatja kisebb-nagyobb mértékben. Nehézkesség, lassú
ság, túlságos szellemi állhatatosság. Gyakori az alacsony növés, száraz
ráncos bőr, nehézkes járás, időelőtti öreges kinézés. Különösen svájci
szerzők mutatták ki az endémiás golyvás vidék újszülöttjeinek általáan kisebb voltát, a csontosodás meglassúbbodását és a szűk medencét,
zek az általános jelenségek már magukban hordják a beavatkozás
^uksegességét. Az egyénre vonatkozó beavatkozás szükségességének
.argyalása előtt azonban ki kell térnem a golyva collectivumot érintő
ijesztő távolhatására, az endémiás cretinismusra.
g*
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Sok szerző szerint a cretenismust a hypothyreoidismus különös for
májaként kell felfogni. Az endémiás cretenismus csak azon a helyen és
abban a családban fordul elő, amelyik golyvásan terhelt. Általában, ha
nem is kivétel nélkül, a golyvás családok második-harmadik generatiojában jön elő és a golyvás anyáktól született gyermekek közül a később
születettek gyakrabban cretinek, mint az első szülöttek. (LANG statiszti
kája.) Ebből az következik, hogy a strumogén factor hosszabb ideig való
behatása volt szükséges, hogy a cretenismus, leggyakrabban veleszületett
állapot, felléphessen. A cretinismus a legsúlyosabb golyvás vidékek jel
lemzője. A golyva ós a cretinismus szoros összefüggését mutatják a
nagy statisztikák, melyek közül WAGNER JAUREGG szerint a cretinek
100%-ban golyvásak, a külsőleg nem látható golyvánál az elhelyezkedés
rejtett, például substernális. QUERVAN statisztikája a cretinek 78%-os
golyvás érintettségét mutatja. Az általános somatieus tünetek arra utal
nak, hogy a, cretönismusi már az intrauterin élet IIT—IV-ik hónapjá
ban kezdődik. A cretinismus foka a legnagyobb latitüdök között inga
dozik. A csak igen pontos psyches status felvételével kimutatható enyhe
ütődöttségtől, a beszédhibásakon és nagyothallókon keresztül egészen a
legteljesebb szellemi élethiány és testileg magukkal tehetetlen egyénekig
terjed. Számuk pontos meghatározása, statisztikai felvétele a leg
nagyobb nehézségekbe ütközik. Egy-egy megye területén a körorvos
működési területéhez öt-hatezer lélek tartozik. Ezeket mind átvizsgálni
a legnagyobb jóindulat és munkakedv mellett is a képtelenséggel volna
határos. így természetesen csak a legkiáltóbb esetekről szerez értesülést,
olyanokról, akiket felügyelet alá kell vonni és így elsikkadnak a csak
mérsékelten tangált egyének, a hadarok, dadogók, törpenövésüek,
nagyothallók, siketnémák, járási zavarokkal küzdők tekintélyes cso
portjai. Hegyvidékünk lakosságának kulturális foka és foglalkozási
ágai, mint például pásztorkodás, erdőirtás stb. is megnehezíti az érté
kelést. Csak pontos, sok időt és orvostól alapos felkészültséget igénylő
vizsgálatokkal lehetne kimutatni, hol húzódik a határ az ezekből folyó
szellemi torpor és a jelzett cretinismus között.
A kifejlődött cretin 115—160 cm. magas. Növekedése nem rész
arányos, alsó végtagjai feltűnően rövidek. A koponyaalap rövid marad
és a synchondrosis sphenooecipitalis tökéletlen elcsontosodasa folytán
az orrgyök behúzódott. A medence szűk. A f ogzás késik, sőt évtizedekig
megmaradhatnak a tejfogak. A nemi szervek kifejlődése tökéletlen,
elhúzódott, különösen áll ez a herékre. A nagyfokú kötőszöveti gyenge
ség folytán igen nagy a sérvkészség. Száraz bőr, torpid hallás. A hal
lási zavaroknál vagy a centrális hallószerv, v a g y a peripheria anató
miai destructioja mindég kimutatható. Érzésbenyomásokra erősen gá
tolt reactiok. Nehézkesség, lassúság járásban és minden mozgásban.
Erősen lecsökkent anyagcsereérték. A vérjód igen nagy fokban meg
csappant. A szellemi elváltozás a torportól egészen a legteljesebb szel
lemi élet hiányáig a legváltozatosabb képet mutathatja.
Kétévi ittlétem alatt az osztályomon megfordult beteganyagot
vizsgálva megállapítottam, hogy a Beszterce-Naszód hegyvidéki lakos-
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ságnak különösen román és zsidó egyedei (szász beteganyag oly kevés
volt, hogy feldolgozásra alkalmatlan) az anyaországi származású bete
gekkel szemben igen nagy százalékban golyvás volt, A golyva szám
aránya férfi és nő betegnél kb. egy a másfélhez volt. Ez kb. megfelel
az általános irodalmi adatoknak. A röntgenvizsgálatoknál, melyeknél
nemcsak a kórházi beteganyag, hanem betegsegélyző és szegényjogon
röntgenezettek is keresztül mentek, enormis számban találtam gastroenteroptosist, nemre való tekintet nélkül. Százalékban kifejezve az anya
országi betegekhez viszonyítva, legalább 50%-kai többet, A nagy sérv
készséggel kapcsolatos hasonló tapasztalatokról DR. K I S S ERNŐ sebészíöorvostársam tudna beszámolni. Ittlétem első idejében a román nyelv
tudásának hiányával magyaráztam azt, hogy betegeimnél a jó anam
nézis felvétele szinte lehetetlen, később azonban rájöttem, hogy ennek
akadálya inkább ezen betegeim szellemi torporjával, vagy többé-kevésbbé
kifejezett szellemi defectusával függ össze. Ugyancsak a nyelv csökkent
tudására írhattam volna azt, hogy jónéhány beteg román beszédét nem
értettem meg, ha figyelmem nem terelődött volna arra, hogy a lárváit
beszédhibásoktól egészen a dadogókig nem bennem, hanem bennük volt
a hiba. Az osztályomon fekvő beteganyagnál végzett intelligentia vizs
gálatok, melyeket alorvosommal, PAUNC dr.-ral végeztünk, igen szomorú
képet mutat. Milyen más kép az alföldi magyar ízes, megfontolt, sokszor
bámulatba ejtő szellemes válasza, szemben az itt lakók lassú reactiójú,
gyenge értelmű válaszával. A nagyfokú szellemi torpiditás rovására kell
írnom betegeink nagy részénél a mellékleletként talált és a betegnek
semmi panaszt nem okozó, nagyszámú scabieses eseteket, hogy egyéb
élösdiekről ne is beszéljek. Ha ezeknek okait nézzük, az összes jelensé
geket a pajzsmirigy csökkent működésével magyarázhatjuk.
A különbséget, ami a két kórforma megjelenése között mutatkozik,
megérthetjük akkor, ha meggondoljuk, hogy a csökkent pajzsmirigy
befolyása az anyai pajzsmirigy megbetegedése révén m á r az intrauterin
életben megkezdődött. A fennmaradó nehézségeket ISENSCHMIEDT, ber
lini professor a következő hypothesissel hidalja át: 1. A cretinismus
oka oly módon sérti" a pajzsmirigyet, hogy az nem csak kevesebb, de
Qualitative is megváltozott secretumot termel. Ezen nézetéhez QUERVAIN
is csatlakozik. 2. A cretinismus oka nem csak a pajzsmirigyet változ
tatja meg, hanem befolyással van a test többi szervére is, nevezetesen
például a hallószervre és az idegrendszerre is.
Mi a teendő?
A golyva elleni Prophylaxis és a golyva kezelésié. E kérdésben még
a jelenben .is a legnagyobb zavar uralkodik. A zavar oka egyrészt az,
hogy igen sok helyen a golyva-prophylaxist kivették az orvos kezéből,
másrészt, hogy igen gyakran nem tesznek különbséget a golyva-prophylaxis és a golyva gyógyítása között. BIRCHER4 idézem: bizonyos szer
zők jódőrülete oda vezetett egyrészt, hogy a laikusok azt hiszik, hogy
maguk is át tudják venni a golyva kezelését, másrészt sem az orvosok
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nagyrésze, sem a laikusok nem tudják többé, hogyan is kell a jódot
egyáltalában felhasználni a golyva ellen. Tehát éles határt kell vonni
a Prophylaxis és therápia között. Nálunk, szemben több más országgal,
hol a kísérletek ez irányban igen szép •eredményekkel kecsegtetve foly
nak, sajnos, még semmi sem történt. A Prophylaxis nem szorítkozhatik
kizárólagosan kétségtelenül legnagyobb fegyverére, a jódra, Endémiasújtott vidékek táplálkozási és lakásviszonyainak ós nem utolsó sorban
az ivóvíz kérdésének rendezése szükséges. Gondolok elsősorban a nap
fényre, a helyesen megválasztott vitamindús táplálékra, calcium, fosz
fát, tej, casein és egyéb antistriimogen factorok fokozott bevitelére,
esetleg az ivóvíz felforralására. A centrumben kétségtelenül a jód the
rápia áll. Itt azonban feltétlenül egyéni kezelés és elbírálás szükséges,
kizárólag orvos kezébe való, mivel egyáltalán nem veszélytelen metódus.
Ma mái* ott tartunk, hogy komoly szerzők a jódozott sóval, az úgyneve
zett vollsalz-al való sematicus kezelést tudománytalannak és hibának
tartják. Hogy megfelelő formában milyen nagy fegyver a jód az orvos
kezében, azt mutálják a bámulatos eredmények. Csak két példát szeret
nék illusztratioként közölni. Az egyik WAGNER JAUREGG közleménye:
golyvás anyának egymás utáni négy szülésből származó gyermeke
cretin. Az ötödik terhesség alatt a graviditás negyedik hónapjától
kezdve az anyával jódot szedet és az asszony ép, egészséges gyermeket
szült. A másik példa: Bern környékén a jód Prophylaxis bevezetése előtt
számos cretin volt, a rendszeres jódozás óta a cretinek száma hihetetlen
mértékben visszaesett. A jód Prophylaxis, mint az előbbi példák mutat
ják, legfontosabb szerepét a terhes anyáknál tölti be. A jelenleg ki
alakult felfogás szerint a napi jódszükséglet 80 gamma körül van.
(EGGENBERGER szerint.) Ha a táplálék ennyi jódot tartalmaz, endémiáiS
golyváról beszélni sem lehet. 30—50 gamma napi jód konzumnál már
beállhat egy kisfokú endémia, 20 gamma alatt, tehát egy mgr. 50-ed
része alatt uralkodik a legsúlyosabb endémia, cretinismussal párosulva.
WAGNER JAUREGG által bevezetett jódozott só 1 kg. sóra 5 mgr. jódkálit
tartalmaz. A jód tűrése endémiánként és egyénenként is változik. Leg
nagyobb veszélye a túl dozirozás, illetve nagyfokú jódérzékenység ese
tén a struma basedowificata. Tehát kimondhatjuk, hogy a jód hozzáértő
kezében a későbbi generatiora is kiterjedő áldás, a hozzá nem értő kezé
ben gyilkos fegyver.
A gyógyítás szüksége hármas: 1. a szervezet sérülésének kiküszö
bölése, melyet a golyvásan elfajult pajzsmirigy okozott. 2. a nyomási
ártalmak megszüntetése a környező képletekre. 3. A golyvás szülők
leszármazottjait érő örökletes ártalmas behatások kiküszöbölése. A gyó
gyítás maga a belgyógyász és sebész kezében van. A belgyógyászati
kezelés, akár csak a prophylaxisban, megint a jód helyes alkalmazása.
Esetleg foszforral, chininnel és calciummal való együttes alkalmazása.
A táplálkozás helyes és észszerű megválasztása. Szóba jöhet még szigorú
cautélák mellett a pajzsmirigy preparátumai, melyekkel szemben az or
vosok talán nem teljesen indokolt előítélettel viseltetnek. Ha azonban
a golyva nyomásos tüneteket okoz a környező szervekre, feltétlenül
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sebész kezére kell juttatnunk. Sebészi kezelés indokolt akkor' is, ha
esetleg medicatios therapia folytán toxicus tünetek lépnek fel, ha fel
tételezhetjük, hogy degenerált golyvagobök functioképes szövetet
nyomnak, ha helyzete kedvezőtlen vagy kedvezőtlen irányban növek
szik, ha gyulladásba jut, ha malignusan elfajul. A mai fejlett sebészeti
technika mellett kozmetikai szempontok is indikálhatják.
Es most helyi viszonylatban kívánok még szólani. Vármegyénk
hegyvidéki területében a magyar lakosság az idegen nemzetiségek ten
gerében beékelt kis sziget, Missiója a végvidék katonájának kötelessége,
egyik kezében az el nem ereszthető védőfegyver, másik keze a munkát
végzi. Éhez a kettős szerephez tökéletes testi és szellemi egyedek szük
ségesek. Mivé lenne, vagy kellő intézkedés nélkül mivé lesz az eljövendő
generatio, ha nem sikerül felhívni a közfigyelmet e komoly kérdésre.
Két-három generatio után a most még jogosan hangoztatott kultúr
fölény csak egy adag múlt, egy adag történelemmé válik. Helyette ott
lesz a testben és szellemben degenerált sivár jelen. Sürgős intézkedés
szükséges. Ezek az intézkedések véleményem szerint a következőkben
foglalhatók össze: 1. általános golyva Prophylaxis: hozzáértő orvosok
kezében a tüdő- és nemigondozó intézetek mintájára golyva-gondozók
felállítása, szűrővizsgálatok kapcsán az arra ráutaltak egyéni kezelésbe
vétele. Talaj, víz ós lakás, továbbá az általános hygienias viszonyok ki
vizsgálása, a táplálkozás helyes irányba való terelése. A házasság előtti
vizsgálatok golyvára való kiterjesztése. A terhes golyvás anyák terhes
ségük harmadik hónapjától kontroll vizsgálatok alá való helyezése és
kezelése. Ezekkel a kautélákkal remélhetjük végvidékünk lakóinak szel
lemi és testi épségének megtartását és érhetjük el a szomszédainknak
mindég kultúrfölényt mutató nagy Magyarországot.

A M. KIR. BESZTERCEI HONVÉD CSAPATKÓRHÁZ
(kórházparancsnok: Tóth Lajos dr., orvosőrnagy)

KÖZLEMÉNYE.

Laboratorium a falusi gyakorlatban.
Irta és előadta:

Bugyi Balázs

dr.

klinikai tanársegéd, tartalékos orvoshadnagy, Beszterce.

Az utolsó évtizedekben a klinikai laboratóriumi vizsgálati methodika óriási fejlődésen és átalakuláson ment keresztül. A laboratóriumi
eljárások egész sokaságát ismertették, amelyek mindegyike a meglevő
eljárásmódoknak — amelyeket azelőtt helyesnek ós célszerűnek hit
tünk — alapvető vagy esetleg csak lényegtelen módosítása révén kidol
gozott methodus. Ezen új módszerek mindegyike az előzőnél megbízha
tóbb ugyan, azonban drágább apparaturát, nehezebb keresztülvitelt
igényelve a klinikai laboratórium vegyi eljárásait a gyakorló orvos
kezéből kivéve, a kémikus munkaterületévé tette. Bármennyire is helye
selhető tisztán a tudományos kutatás nézőpontjából ezen átalakulás,
kétségtelen, hogy következményének tudható be az a tény, hogy a gya
korló orvos régi módszereiben a sokat emlegetett hibaforrások miatt
bizalmát elvesztette és az új megbízhatóbb eljárásokat módszertani és
apparativ okokból elvégezni nem tudja.
A gyakorló orvos feladata nem preciz kémiai eljárások kidolgo
zása és alkalmazása, hanem a célirányos therapia elvégezhetéséhez a
diagnózis felállítása. A gyakorló orvos által alkalmazott vizsgáló eljá- rások célja ezen diagnózis felállításának megkönnyítése vagy egyene
sen a lehetővé tétele. „Mi orvosok elsősorban azt kell kérdezzük, hogy
egy vizsgálat-eredménye
diagnosztikailag értékesíthető-e avagy sem. A
meghatározások célszerűsége csak a diagnózis felállításában való hasz
nálhatóságuk szerint ítélhető meg! írja kitűnő laboratóriumi methodika
könyvének előszavában BECHER, amely felfogásának teljes mértékben
igazat kell adnunk. A gyakorló orvos praxisában a laboratóriumi eljá
rás célja a diagnózis felállítását tuto, cito et jucunde elősegíteni.
Előadásomban olyan egyszerű laboratóriumi eljárásokat és fogá
sokat óhajtok röviden ismertetni, amelyek gyakorlati alkalmazásra alig
vagy^ egyáltalában nem kerülnek. Különösen fontosnak hiszem olyan
eljárásokra is kitérni, amelyeket rendelőjétől távol a legmostohább
körülmények között is a legegyszerűbb eszközökkel végezhet el az or
vos. Teljességre nem törekedhettem az idő rövidsége folytán sem. A
leírt egyes eljárások gyakorlati alkalmazhatóságáról természetesen
alkalmam nyílott meggyőződhetni sorozatos ellenőrző vizsgálatok során.
A vesebetegségek kórisméjének felállításakor egyéb klinikai vizs
gálati eljárások mellett elsősorban a vizeletet vizsgáljuk meg, meghatá
rozva annak színét, fajsúlyát, tartalmaz'-e fehérjét és ha igen, mennyit,
végezetül megvizsgáljuk a vizelet üledékét górcső segítségével. A vize
let fehérjetartalmának minőleges kimutatására a rendelőórán sulfosalicylsavnak 20%-os oldatát használjuk. Betegágy mellett e helyett egy-
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szerübb lehetőséget teremt az a tény, hogy a Merck-gyár „Sídf osalicylsauretestpa,pieríl néven forgalomba hoz egy sulfosalicylsavat tartal
mazó indikátorpapírt, amely a lakmuszpapírhoz hasonló füzetecskékben
kerül forgalomba és amely indikátorpapírt belemártva a vizsgálandó
vizeletbe, fehérje jelenlétében opalescentia lép fel. Ezen indikátorpapír
házilag is egyszerűen és olcsón előállítható, amennyiben telített vizes
sulfosalicylsav oldatban ázni hagyván szűrőpapírt és azt megszárítva
az indikátorpapírhoz jutunk, amely tapasztalatunk szerint a gyárilag
forgalomba hozottal közelítően egyformán jó eredményt szolgáltat.
Természetesen ezen indikátorpapír sem mentes a sulfosalicylsavas
f'ehérjekimutatási eljárás hibaforrásaitól. Sulfosalicylsavas papír is
opalescentiát mutat akkor, hogyha a vizeletben igen sok mész, illetve
mésztartalmú só foglaltatik, viszont ezzel szemben erősen lúgos vegyhatású vizeletben fehérje jelenlétében sem lép fel opalescentia. Ezen
utóbbi hibaforrás a vizelet kellő megsavanyítása esetén kiiktatható.
A vizelet fehérje tartalmának a mennyileges meghatározására a
szokásos Esbach-iéh eljárásmód helyett betegágy mellett jól beválik a
főzési próba a L I P P által ajánlott kivitelben. Ő úgy j á r el, hogy kémcső
ben felfőzi a vizeletet, amelyhez néhány csepp ecetsavat vagy — szükség
esetén —• ecetet cseppent savanyítás céljából. Szükség esetén alkalmaz
ható a citromsav vizes oldata is, amelynek elkészítéséről, célszerűségé
ről a benzidin próbával kapcsolatosan szólunk majd és amely citromsav
oldat egyébként is a vizsgálatok túlnyomó többségében az ecetsavat pó
tolni tudja, így pl. a EivALTA-próba kivitelekor, illetve vérnek a benzidines kimutatásakor, stb.
A fehérje mennyileges meghatározása a fenti meggondolások alap
ján a gyakorlatban a következőképpen történik: kémcsőben felfőzzük a
vizeletet, főzés után néhány csepp ecetsavval, ecettel, illetve citromsav
oldattal megsavanyítjuk és kb. egy óra hosszat állni hagyjuk. A kelet
kezett üledék mennyisége alapján ítéljük meg a vizelet fehérje tartal
mát quantitative. Ha az összmennyiségnek V2-e a csapadék, akkor a
vizelet fehérjetartalma 10%o; ha a praecipitatum annak V3-a, akkor 5%o,
ha Ví-e, 2.5%o és ha Vio-e akkor l%o. Összehasonlító vizsgálataink ezen
főzési próbának a szokásos Esbach-féle eljárással való jó megegyezé
sére mutattak rá, (Lásd. 1. táblázat.)
Sorszám :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

x

I. táblázat:

Eshach érték:

Főzési próba:

10 %0
6 %o
5 %o
3 %o
2.5%o
2.0%o
2.0%o
1.0°/oo
0.5%o
0.5%o

10 %0
5 %o
5 %o
2.5%o
2.5%o
2.5%o
1.0%0
1.0%0
1.0%0

0

Csapadék térfogata:

Vs
Vs
Vs
</4
v

Vi
Vi

Vs
Vio

Különbség

0

%Q

— 1 %0
0 %0
— 0.5%o
0 %0
— 0.5%o
+ 1.0%0
0.0%o

VlO

+0.5%o

nyom.

+ 0.5%o
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A vizelet vizsgálatában alapvető fontosságú a vizelet üledékének
mikroszkópos megtekintése. A gyakorló orvosok igen nagy részének
van mikroszkópja ugyan, ezzel szemben nincsen még a legprimitívebb
formájú kézi hajtású centrifugája sem. Ez a körülmény elvileg lehe
tetlenné teszi az üledék nyerését, amelyen HOCHLOFF ismertetendő eljá
rása igen ötletes módon segít. Kémcsőbe öntünk 10 com. vizeletet,
amelyet HOCHLOFF szerint 25"-ig rázunk. Szerintem célszerűbb a néhány
perces rázás. A vizeletben foglalt organikus természetű anyagok felü
leti feszültség csökkentő hatásuk folytán a folyadék felszínén képződő
hab formájában gyűlnek össze. Ezen habot amylalkoholtal nedvesített
pipettával leszívjuk és egy tárgylemezre fújjuk. Az amylalkohol hatá
sára a habképződés megszűnik és mikroszkóposán vizsgálható üledék
hez jutunk.
HOCHLOFF eljárása sikeresen, alkalmazható a vizelet vizsgálatán
túlmenőleg ascites, pleurapunctatum, liquor cerebrospinalis vizsgálata
kor, sőt a próbareggeli kapcsán kiemelt gyomornedvre is. Ezen eljárás
alkalmas, hogy a gyakorló orvos praxisában a kézi centrifugát helyet
tesítse. Kevésbbó jól értékesíthető tapasztalatom szerint ezen módszer
a vizelet anorganikus üledékének vizsgálatakor, ahol a centrifugált
üledék minden esetben megbízhatóbb eredményt szolgáltatott. Nephrolithiasis esetén tehát továbbra is megkívántatik a centrifugált üledék
vizsgálata. Ülepítés sem a centrifugálást, sem ezen habvizsgálatot nem
pótolhatja!
A nephritis diagnózisának felállításában nagy gyakorlati jelentő
ségű a mikrohaematuria megbízható megállapítása, amelynek betegágy
mellett mikroszkóp nélkül való elvégzése gyakran szükséges kívánalom.
E célra nem felel meg tapasztalatszerűleg a szokásos vérkimutatási eljá
rások közül egyik sem, minthogy a benzidin próba is akkor ad csupán
pozitív eredményt, hogyha látóterenként legalább 3—5 vörösvértest van
jelen, míg ezzel szemben 2—3 látóterenként egy vörösvértest kimuta
tása a kívánalom. Ezen nehéz követelményt is valóra váltja a KADZUE
NOSAKA által ajánlott eljárásmód. Ő a düreni SCHLEICHER éa SCHÜLL
gyár 598 g. jelzésű szűrőpapírján átszűri a vizeletet. A szűrőpapírra
ezután 3 % H 2 0 2 és 0.05%-os benzidin ecetsavas oldatot cseppent. Látó
terenként egy vörös vértest esetén intensiv kék szín lép fel a szűrő
papíron, de 2—3 látóterenként egy erythrocyta esetén is fellép bár igen
halványan a kék szín.
A falusi praxis tekintetében ezen KADZUE NOSAKA által ajánlott
eljárásmód semmiképpen sem jelent előhaladást, minthogy egyrészt
egy nehezen beszerezhető szűrőpapírt igényel, másrészt mert két oldat
nak a betegágyhoz való odavitelét követeli meg, amely kívánalom csak
nehezen teljesíthető természetszerűleg. Más szűrőpapírt e célra felhasz
nálni igyekezve megállapítható volt, hogy minden szűrőpapír egészen
enyhén bár, de mindig adta a benzidin reactiót, amely körülmény azok
alkalmazását lehetetlenné tette. E nehézség megoldása könnyen sike
rült. Ismeretes, hogy a benzidin reactiót vas, illetve egyes növényi
oxydasék adják. Úgy HENRICI, mint saját vizsgálataim megmutatták,
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hogy a szűrőpapírokban vas foglaltatik, amely természetesen a benzi
din reactiót adja. A SCHLEICHER és SCHÜLL gyár 598 g. jelzésű szűrő
papírja tökéletesen vasmentes. A cél a szokásos szűrőpapírok vasmentesítése volt ezek után. Destillált tömény sósavban mosva a szűrő
papírt, majd azt kétszer destillált vízben áztatva és végül kiszárítva
vasmentes szűrőpapírhoz jutunk, amely úgy ezen benzidin próba kivi
telekor, mint egyéb vaskimutatási és meghatározási eljárásoknál is jól
használható. Ezen szűrőpapírt házilag is előállíthatjuk.
A hydrogenhyperoxyd oldat természetesen a betegágy mellett
hyperol (RICHTER) tabletta feloldása révén is nyerhető. Benzidint tab
lettába préselve hoz forgalomba a MERCK-gyár, amely benzidin tablet
tát ecetsavban, ecetben vagy pedig a már említett citromsav oldatban
oldhatunk a betegágy mellett is. Citromsav ugyanis poralakban tart
ható és mint ilyen vihető a betegágyhoz is, amelyet ott oldunk fel vízj
ben. Célszerűnek látszik benzidinnek és H 2 0 2 -nek közös tablettába való
préselése és ezen egyetlen tablettának az említett citromsav oldatban
való oldása révén a benzidin reactióhoz szükséges vegyszer előállítása.
Ezen utóbb említett lehetőségre vonatkozóan ezideig csak kevés tapasz
talattal rendelkezünk ugyan, azonban úgy látszik, hogy beválik ezen
egyszerűsítés is.
A I I . táblázatban megadjuk a, látóterenként található erythrocyták
számát, az egyszerű benzidin próbával nyert eredményt és azt össze
hasonlítjuk a KADZUE NosAKA-féle eljárással •— SCHLEICHER és SCHÜLL
598 g. papírt használva — (A gyárnak e helyen is köszönöm a meg
felelő papírnak rendelkezésemre bocsájtását), valamint az általunk
vasmentesített papíron végzett próba eredményével, ahol hyperol olda
tot és benzidin citromsavas oldatát használtuk.

II. táblázat:
Sorszám

:

Ltenként vvs.
száma:

l.
2.
3.
4.
5.

1—2.
1—2. 3.
5.
2—3 ltenként
egy-egy vvs.
8. 2—3 ltenként
egy-egy vvs.
7.

• 8.

"

9. 5—6 ltenként
egy-egy vvs.
10. 2—3.

Benzidin
próba:

0
0
nyom.

+
0
0
0
0
0

Kadzue Nosaka
féle reakrió:

++
++
+++
++++
nyom.

Egyserűsitett
próba:

++
++
+++
++++
0

nyom.

nyom.

1
nyom.

nyom.

0

'0

+

+.

0

Amint a I I . táblázat mutatja, a KADZUE NosAKA-féle eljárás pozi
tív eredményt szolgáltat azon esetben, amikor klinikailag egyáltalában
mikrohaematuriáról szó lehet. Az egyszerűsített kiviteli forma nem éri
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el ugyan az eredeti reactió érzékenységét, azonban amint a fenti táb
lázat mutatja a gyakorlati követelményeknek ez is lényegében véve
kifogástalanul megfelel.
Értelemszerűleg a vér kimutatásának
ezen módszere a széklet
vizsgálatakor is elvégezhető lenne. A benzidin próba azonban eredeti
kiviteli formájában is túlságosan érzékeny és éppen emiatt a gyakor
latban alig használható, minek folytán ezen fokozása az érzékenyítesz
nek nemcsak felesleges, hanem egyenesen helytelen. Tapasztalatom
szerint az eredeti, illetve az előbb említett hyperolos és citromsavas
benzidin oldattal végzett benzidin reactió túlságos érzékenységét 40%-os
cukoroldat hozzáadásával kellően tompítani lehet.
Nehézséget jelent az orvosi gyakorlatban a mindenféle étrendi
megszorítástól irtózó és azt csak nehezen elviselhető falusi beteganya
gon a haemoglobin és Chlorophyll mentes étrendnek a megtarttatása. Ma
már ismertnek és bizonyítottnak vehető az a tény, hogy a benzidin
próba pozitív, hogyha akár haemoglobinhoz kötve, akár szabadon vas
van jelen, továbbá megfelelő növényi oxydásék jelenlétében. A növényi
oxydásék Soós ALADÁR vizsgálatai szerint az egy zöldborsót kivéve,
thermolabilisak. Thermostabil is továbbá az élesztősejtek oxydáséja isi
Ez a körülmény a diétás megszorítások túlnyomó többségét feles
legessé teszi abban az esetben, hogyha a benzidin próbát WAGNER el
járását követően végezzük. Szerinte a székletnek vizes oldatát felfőzve,
a thermolabilis oxydásék inactiválhatók és így a diétás megszorítások
túlnyomó része is elesik.
A székletben a vér kimutatására ezek alapján a vizsgálatot meg
előzően három napon át hús- és máj mentes és zöldborsót, valamint
élesztőt nem tartalmazó étrendet írunk elő. Három nap múlva vizs
gáljuk a székletet a következő módon: borsónyi székletet veszünk és
azt kémcsőben 10 ccm. vízzel jól összekeverjük és vattadugóval a kém
csövet jól elzárjuk. Felfőzzük ezután — amikor is a növényi oxydásék,
a zöldborsóét kivéve, tönkremennek és a másik kémcsőben elkészítjük
a benzidin próbához szükséges reagenst (benzidin ecetsavas oldata
+ 3<Vo-os H 2 0 2 -oldat, illetve benzidin citromsavas oldata + hyperol
tabletta vizes oldata), amelyhez azonos mennyiségű 40%-os cukor
oldatot adunk. Ezen reagensoldat 10—15 cseppjéhez adunk a íaeces
oldatból 2—4 cseppet. Ismert módon kék szín lép fel vér jelenléte ese
tében. A cukorral tompított érzékenységű benzidin próba körülbelöl
ugyanakkor pozitív, amikor a WEBER próba, amely a gyakorlatban
joggal a leginkább elterjedt eljárás a székletben a vér kimutatására.
A vesebetegek vizsgálatára visszatérve vizsgálat tárgyát kell ké
pezze a vesebetegség diagnózisának felállítását követően a vese műkö
dése mértékének (veseinsufficientia) számszerű megállapítása is.
• VOLHARD legutolsó könyvében is (Nierenkrankheiten
und
Blutdruck)
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hangsúlyozza, hogy szerinte a gyakorlatban a veseinsufficientiának
mérésére a higítás-concentrálási eljárás válik be a legjobban. A mi
beteganyagunkon a higítás-concentrálási kísérlet csupán jól képzett
ápolónak állandó jelenléte esetén hajtható végre és az eljárás tapasztalatszerűleg a mi viszonyaink mellett csak kórházban fekvő beteg —
értelemszerűleg gyengélkedő szobán a honvédségnél — esetében alkal
mazható akár a három, akár az egyszerűbb egy napos kiviteli formá
ban is, amely utóbbinak részletes leírását lásd KORÁNYI SÁNDOR BÁRÓ:
A vesebajok című művének 16. oldalán.
A gyakorlat céljaira csak egy más elven alapuló eljárás felelhe
tett meg. STRAUSS és WIDAL mutattak már rá arra a tényre, hogy vese
elégtelenség esetén a vérnek nem fehérje természetű, de nitrogént tar
talmazó komponensei (maradék- vagy Restnitrogen) felszaporodnak.
A vérnek maradéknitrogen tükre nagyjából arányosnak tekinthető a
veseelégtelenség mértékével. Az a sajnálatos körülmény, hogy a maradéknitrogen tartalma a vérnek csak körülményes meghatározási eljárás
sal és még közepes felszerelésű kórházakban is csak nagy nehézségek
között vihető véghez a maradéknitrogen tükörnek á gyakorlatban való
meghatározását és ebből a veseinsufficientia mértékének a megállapítá
sát eleve kizárta.
Ismeretes, hogy a vér maradéknitrogentartalma nem egyetlen
anyag, hanem számos vegyület elegye, ami célszerűvé tette kezdettől
fogva, hogy az összmaradeknitrogentiikör meghatározása helyett ezen
komponensek valamelyikének meghatározása révén nyerjünk a vér ma
radéknitrogen tartalmának értékére és ezen keresztül a vese functionalis
állapotára számszerű felvilágosítást. A vér maradéknitrogen tartalma
physiológiás körülmények között 20—45 mg % között változik, általá
ban 30 mg %-nak vehető.
H a az összmaradéknitrogen értéke
akkor nitrogenértéküket megadva a vérben,
az alábbi termékek értéke a következő:

húgyany N
a szabad aminosavak N-je
a kötött aminosavak N-je
a kreatin N-je
a kreatinin N-je
a húgysav N-je
összesen

30

mg %

15
7
3
1.5
0.5
1

mg %
mg %
mg %
mg °/o
mg ü/o
mg %

28

mg %

(Ezen táblázatot BECHERnek a Lehrbuch der speziellen
pathologischen
Physiologie 1937. című művének 189. oldaláról vettem.) Kérdés most
már, hogy ezen tényezők közül melyik képezze meghatározásunk
alapját.
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A gyakorló orvos hónapokon, éveken keresztül kezeli idült vesegyulladásával a beteget. Részére elsőrendű fontosságú annak a meg
állapítása, hogy mikor válik az addig stationaer vagy legalábbis annak
imponáló vesebajos állapota rosszabbá, hogy a beteget azonnal meg
felelő nagyobb kórháznak, klinikának célirányos gyógykezelés céljából
átadhassa. BECHER vizsgálatai mutatták meg, hogy az uraemia lénye
gében véve a bólrothadási termékeknek a szervezetben való tömege
sebb felszaporodása következtében fellépett intoxicatio. Ezen bélrotha
dási termékeknek kimutatása az indican és méginkább a xanthoprotein
reactió segítségével könnyen keresztülvihető ugyan, azonban amikör
ezen reactiók pozitívvá válnak, a gyakorló orvos a betegnek a kór
házba küldetésétől szinte elkésett, mert a beteg hamarosan legalábbis
praeuraemiás állapotba kerül. A gyakorló orvos jogos kívánsága, hogy
olyan eljárásmód álljon rendelkezésére, amely már akkor pozitívvá
válik, amikor a bél rothadási termékek még nem szaporodtak fel, ha
nem mégcsak az azok felszaporodásához vezető ok hatását kifejteni
kezdi, tehát a xanthoprotein és indican reactió pozitívvá válását hetek
kel megelőzően; 2., hogy ezen eljárás legalábbis ezen ugrásszerű pozi
tívvá válást megelőzően a vér maradéknitrogen tartalmának értékével
arányos legyen és így belőle a vér maradéknitrogen tükrére következ
tetést vonhassunk és végül 3., hogy a módszer olyan egyszerű legyen,
hogy azt a gyakorló orvos is könnyen elvégezhesse. Az első két kívá
nalomnak teljesen megfelel a vér kreatinin tartalmának a meghatáro
zása, amint e tényre ANNES, RABINOVITCH, LICKINT, GAVRILA, stb. soro
zatos vizsgálataikban rámutattak. Szerintük a vér kreatinin tartalmá
nak a meghatározása a szokásos maradéknitrogen értékmegadásit nem
csak, hogy teljesen pótolni tudja, hanem annál még célszerűbben is
használható. Nehézséget itt csupán az a körülmény jelentett, hogy a
vér kreatinin tükrének meghatározására körülményes kolorimetriás el
járás szolgál, amely mint ilyen, sem az orvosi gyakorlatban, sem a
klinika vizsgálati módszerei között elterjedni nem tudott, A hazánkban
forgalomban lévő Rentitratoros eljárás (Magyar Gyógyszer RT.) lé
nyegében véve egy nagyon ügyesen keresiztülvitt kreatinin meghatá
rozás, amelyet egyszerűen alkalmazhatni és amely a gyakorló orvos
fentebb megbeszélt követelményeinek kifogástalanul megfelel. Soós,
TAUBINGER, valamint saját vizsgálataim — amelyekről másutt kívánok
beszámolni, — mutatják, hogy a Rentitratorral meghatározott és egyéb
eljárással mért maradéknitrogen értékek jó megegyezésben állanak.
Igen célszerű volt a gyárnak azon ötlete, hogy nem a tényleges kreatinintükör értékét adja meg, hanem azon értéket, amely a parallel vég
zett maradéknitrogen meghatározásából adódna, minthogy a gyakorló
orvos a kreatinin értékeket nem ismerve; azokat értékesíteni és a bete
génél egyéb módszerrel nyert maradéknitrogen értékekkel összehasonlí
tani nem tudja.
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1.
2i.

3.
4.
5.
6.
7. .
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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III. táblázat.
Maradéknitrogen
érték mg °/o:
36
38
38
82
70
100
120
108
140
160
180
190
200
210
300
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Rentitrator cső:
— I.
— I.
I.
II.
— II.
II. +
III.
II. +, — III.
III. +
III. + +
IV.
IV.
IV. 4IV. + +

IV. +++

Az eljárás gyakorlati kivitele a Rentitratoros módszerrel a követ
kezőképpen történik: ujjbegyből veszünk 0.2 ccm vért, amelyet bele
fújunk a Rentitrator reagensének az ampullájába és többször felszíva
ős visszafújva jól összekeverünk. Az ampulla alján csapadék válik ki.
Az ampulla tartalmát egy kis tölcsér és kémcsövecske összeforrasztása révén nyert ú. n. HATZ-Íéle csőbe a reagensekkel együtt adott
szűrőpapíron keresztülszűrjük. A szűrlethez adunk 1 csepp 10%-os
nátronlúgot — amelyet szintén tartalmaz a reagenses doboz. — A
reactió következtében a vérben foglalt kreatinin-, illetve értelemszerűleg maradéknitrogen tartalmának megfelelően sárgás-barnásvöröses
szín lép fel. A Rentitrator készülék egy egyszerű kis kolorimeter, ahol
összehasonlításul 40, 80, 120 és 180 mg °/o maradéknitrogentükörnek
megfelelő színű üvegrúdacska foglaltatik. A HATZ csövet az egyes
színes üvegrúdak közé helyezzük és hasonlítjuk össze ezek színével,
illetve színének erősségével a vizsgálandó oldatot.
Táblázatunkban a sorrendben jövő kolorimeter csövecskéket sor
számmal jelöltem meg. (I—IV.) Az egyes csöveknél halványabb színt
„,—'", az erősebbet „ + " jellel jelöltem. A kolorimeter üvegrúdjai kö
zött fennálló nagy színintenzitásbeii különbség legalább egy közti
értéknek a megítélését lehetővé teszi. Amint táblázatunk is mutatja, a
meghatározási eredmények jól egyeznek a PARNAS—WAGNER-féle el
járás adataival.
Cukorbetegek
vizsgálatakor a gyakorló orvos a TROMMER, vagy
a BŐTTGER, ALMEN-NYLANDER reactió segítségével megállapítja ugyan,
liogy a beteg vizelete cukrot tartalmaz, de a cukorbeteg állapotának
megítélésében mindenképpen elsőrendű fontosságú mennyileges kérdé
sekre felelni, a beteg quantitativ étrendjét beállítani és megfelelő tar-
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tós kezelésben részesíteni egyenesen képtelen, miután sem a vércukrot
meghatározni nem tudja, sem pedig polarimétere — anyagi okokból —
nem lévén, a vizelet cukortartalmát megmérni nem képes. Úgy az iro
dalom tanúsága, inint saját ezirányú tapasztalataim szerint a vizelet
cukortartalmának a meghatározására az alább ismertetendő két eljárás
bármelyike jól beválik.
BOBÉRT abból az ismert tényből indul ki, hogy a cukorbetegek vize
letének a fajsúlya a benne foglalt cukor nagy tömege miatt a szoká
sosnál nagyobb. Nyilvánvaló, hogy a vizeletből, ha eltávolítjuk a cuk-'
rot, annak fajsúlya csökkenni fog és a csökkenés mértéke a vizelet
cukortartalmára felvilágosítást nyújt. ROBERT a vizelethez élesztőt ad,
amely a vizeletben foglalt cukrot néhány óra alatt elerjeszti. 0 meg
állapította, hogy az egységnyi fajsúlycsökkenés 0.23% cukortartalom
nak felel meg, tehát a fellépett fajsúlycsökkenés számértékét 0.23-mal
megszorozva megkapjuk a vizsgált vizelet cukortartalmát százalékban
kifejezve.
Példán bemutatva az eljárás a következőképpen történik, kémcsőnyi vizelethez —• amelynek fajsúlya 1040-nek adódott — borsónyi
élesztőt adunk, azzal jól összerázzuk és néhány óráig szobahőmérsék
leten állani hagyjuk. Három, óra múlva a vizelet fajsúlya esetünkben
1030 lesz. A fajsúlycsökkentés tehát: 1040 — 1080 = 10 ós a vizsgált
vizelet cukortartalma: 10 X 0.23 = 2.3°/o. Amint a IV. táblázat mutatja,
a RoBERT-féle erjesztéses eljárás és a polarimetriás módszer értékei
egymással jól megegyeznek.

IV. táblázat:
Sorszám:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Polarimetriás
Robert eljárása:
érték:
fajsúlykülönbség X 0.23 =

8.0%
6.0%
5.0%
4.0%
2.0%
1.5%
1.2%
1.0%
0.8%
0.5%

33
26
24
19
7
7.5
6.0 .
5.0
4.0
2.0

7.8 %
6.0 %
5.5 %
4.2 %
1.6 %
1.7 %
1.4 %
1.1 %
0.92%
0.40%

Különbség:

+
±
—
—
+
—
—
—
—
—

0.2 %
0.0 %
0.5 %
0.2 %
0.4 %
0.2 %
0,2 %
0.1 %
0.12%
0.04%

A RoBERT-féle eljárásnál kevésbé pontos, ezzel szemben gyorsab
ban kivihető a MooRE-féle eljárás, amelynek lényege, hogy cukor lúg
gal főzve karamelizálódik és ennek folytán sárgásbarna színt vesz fel.
A fellépett szín erősségéből következtethetni a vizelet cukortartalmára.
Az eljárás keresztülvitele igen egyszerű: 10 ccm. vizelethez adunk
mintegy 5 ccm. 20%-os kalilűgot ós felfőzzük. A fellépett barnás szín
erőssége alapján megítélhető — mindenesetre eléggé durván — a vize
letben foglalt cukor tartalma. A két eljárás közül feltétlenül a RÓBERT-
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féle eljárás a célszerűbb és a megbízhatóbb olyannyira, hogy meggyő
ződésem szerint a polarimetriás cukormeghatározás helyett az orvosi
gyakorlatban kifogástalanul és megbízhatóan alkalmazható.
A vércukor meghatározás az általában szokásos BANG, HAGEDORNstb. féle eljárásokkal az orvosi gyakorlatban nem végezhető el,
sőt kisebb kórházak gyengén felszerelt laboratóriumai sem tudják ezen
komplikált vércukormeghatározási eljárásokat alkalmazni. A hazánk
ban WIENER által javasolt vércukormeghatározási eljárásmód, amely
JENSEN,

Glutitrator (Magyar Gyógyszer RT.) néven kerül forgalomba, a vér
cukormeghatározásnak igen egyszerű és az orvosi gyakorlatban is al
kalmazható módját teremti meg.
Az eljárás gyakorlati keresztülvitele a következő módon történik:
vénás vér 5 ccm-t levesszük és belefújjuk a gyár által adott 9.2
ccm.-nyi 20% trichlorecetsavba, leszűrjük és a szűrletet cseppentös
pipettába szívjuk fel. A Glutitrator reagenshez hozzácseppentjük a
szürletet eseppenként és megfigyeljük, hogy^ hány cseppre lép fel a
reagensben a barnás-vöröses szín. Az elhasznált cseppszám megadja a
vércukor nagyságát. Kiszámítása akár a WIENER által megadott táb
lázat, a k á r az általam kiszámított grafikon segítségével történhet.
(Lásd ábra.) Mindkét irányban logarithmicus beosztású koordináta
rendszerben tüntessük fel az abscissán az elhasznált cseppszámot, az
ordinatán a vércukortükröt mg °/o-ban kifejezve, egyenest kapunk,
7
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amelyen az egyes cseppszámoknak megfelelő vércukorértékek könnyen
leolvashatók. A koordinátarendszer a legegyszerűbben a SCHLEICHER és
SCHÜLL (Büren) gyár által előállított ú. n. kétszer logarithmicus papí
ron volt feltüntethető. Ábránkban mi is ezt használtuk. A grafikon és
a WiENER-félo táblázat teljesen megegyező értékeket adtak.
A Glutitatorrál nyert értékeket Soós, POTYONDI, HATZ, stb. a szo
kásos vércukormegha tározó eljárásokkal összehasonlították és közöt
tük igen jó megegyezést találtak. Az V. táblázatban saját összehason
lító vizsgálataimat tüntetem fel. A megegyezés igen jó a Glutitratoros
és a HAGEDORN-jENSEN-féle eljárással nyert vércukorértékek között,
olyannyira, hogy a Glutitrator az orvosi gyakorlatban és mindazon
kórházakban, amelyek megfelelő vércukormeghatározási eljárásokat
nem végeznek, a vércukormeghatározásra nagyon jól beválik ési így
a cukorbetegek étrendjének, illetve insulin adagolásának quantitativ
megítélésére lehetőséget teremt.

V. táblázat:
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.

e.

7.
8.
9.
10.

Hagedorn-Jensen eljárás;

200 mg %
250
>)
300
150
JJ
J?
140
140
)>
JJ
120
100
»
80
?J
• 40
))
JJ

Glutitrator;

n

210 mg /o
230
320
160
143
135
110
100
jy
90
?j
55
»
ÍJ

JJ

JJ

JJ

Külömbség;

— 10 mg °/o
»
+ 20
— 20 )!
— 10 >J
?)
— 3

+ 5

+ 10
± 0

— 10
— 15

))
>;
?>
•n

n

A cukorterhelési próba, valamint a kettős cukorterhelési eljárás
(STAUB—TRAUGOTT effektus)
is sikeresen keresztülvihető e módszerrel.
Májbetegségek laboratóriumi vizsgálata terén még a vesénél is több
nehészég áll fenn. A máj a szervezetnek központi laboratóriumaként
fogható fel. Miután minden egyes részjelenség külön-külön is szenvedhet
változást el, nemcsak a gyakorló orvos, de a legjobban felszerelt klinikai
laboratórium is áthidalhatatlan nehézségek előtt állana abban az eset
ben, hogyha minden egyes részlettevékenységet ténylegesen megítélni
igyekezne. Az orvosi gyakorlatot tekintve, a kívánalom egy olyan el
járás kidolgozása, amely egészen kisfokú májparencbyina sérülésnél is
pozitív legyen, valamint egy olyan módszer, amely indifferens legyen
kisebb mértékű májkárosodással szemben és csak igen nagymértékíí
eltérés esetén mutasson eltérést. Az orvosi gyakorlat részére e két
kívánalom egyszerű eljárások révén teljesíthető:
A minimális fokú májparenehyma károsodást jelzik az urobilinogen, illetve a belőle keletkezett urobilin próbái. Fontos annak az
irodalomban alig említett ténynek az ismerete, hogy minden táplálékfelvételt követően 2—3 óra hosszat megszaporodik a vizelet urobilino-
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gen, illetve urobilin tartalma. Ezen táplálkozási (Verdauungsurobilinogenurie) urobilinogenuria szükségessé teszi, hogy urobilinogenre csak
éhgyomri vizeletet vizsgáljunk. Urobilinogen, illetve urobilin felszapo
rodik a vizeletben: 1. minden májlaesio esetén, amennyiben az epeútak
nincsenek elzárva, főleg a ductus choledochus elzáródása fontos e tekin
tetben. MOLNÁR és RUSZNYÁK (A máj és az epeútak betegségei), vala
mint STROEBE szerint az urobilinogenuria kimutatása a legérzékenyebb
májpróba. Minden májbetegségre gyanús egyénnél elsősorban az ubg.
és az urobilin reactió végzendő el. Ezen próbák negativitása, kivéve a
már említett ductus choledochus elzáródást a májbetegség fennállása
ellen szól. 2. A szívinsufficientia felléptekor a legelső tünetek egyike a
vizeletben az urobilinogennek tömegesebb megjelenése. 3. Nagymértékű
haemolysis a vizelet urobilinogen tartalmának a felszaporodásával jár.
A szokásos urobilinogen kimutatási eljárással szemben a betegágy
mellett előnyösen végezhető el az alábbi egyszerű próba: Szűrőpapírt
áztatunk néhány napig az E«RLicH-féle urobilinogen regensben, majd
megszárítjuk és ezen indikátorpapírt szeletekre vágjuk, mint a lak
muszpapírt. Ezen indikátorpapírra vizeletet cseppentünk, amely — ha
a vizeletben az urobilinogen felszaporodott — rózsaszínt, illetve vörös
színt vesz fel. A próba a szokásos EHRLicH-féle reactióval azonos érzé
kenységű és ahelyett jól használható.
Ismeretes, hogy az urobilinogen lVs—2 óra alatt egészében urobilinné alakul át. Ez a körülmény elengedhetetlenné teszi állott vizelet
vizsgálata esetén a vizeletnek urobilinre való megvizsgálását is, amelyet
a régebben alkalmazott igen alkalmatlan és nehézkes SCHLESINGER próba
helyett a HAUSMANN által ajánlott alábbi egyszerű módon végzünk.
20 cein. vizelethez 30 csepp 10%-os rézgálic (CuSCh) oldatot cseppen
tünk. Óvatos összerázás után az elegyet chloroformmal kirázzuk. A
chloroformban fellépő sárga, narancs vagv rózsa szín erőssége alapján
ítélhető meg a vizeletben foglalt urobilin mennyisége. Bilirubin is el
szenvedi ugyanezen színváltozást, azonban nem megy át a chlorof ormba.
Miután Va órányi állás után már megindul a vizeletben foglalt
urobilinogennek urobilinné való átalakulása, célirányosnak látszik,
*°gy a vizeletben foglalt, még át nem alakult urobilinogent is urobihnné alakítsuk át. Ezen reactió néhány csepp jódtinctura, illetve a ha
zánkban előírásos solutio jodi spirituosa hatására pillanatszerűleg
végbemegy. Az átalakított urobilinogen is urobilinként kerül kimu
tatásra.
A súlyos májparenchymakárosodásnak kimutatására a legcélra
vezetőbb a TAKATA-ARA reactió, amely ismert módon pozitív a máj
szövet nagyobb mértékű pusztulása esetén pl. májcirrhosis, atrophia
acuta hepatis flava esetén. Keresztülvitelére a falusi praxisban a TAKATAARA. reactiónak az alábbi GROSS által megadott igen egyszerű keresztülviteli formája vált bo tapasztalatom szerint a legjobban. Veszünk egy
ccm. serumot és ahhoz adunk 10 csepp^ — a vörösvérsejtszámoláshoz
iasználatos —. HAYEM-oldatot. összerázás után egy óra hosszat állani
m
gy;)uk az elegyet. Amennyiben szét nem rázható csapadék keletkezik,
7*
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űgy a próba pozitív eredménnyel járt. A TAKATA-ARA reactiónak
könnyű keresztülvihetösége ezen formában nyilvánvaló és a gyakorlat
részére elfogadható eredményeket ad.
Ismeretes tény, hogy a TAKATA-ARA reactió nemcsupán májbetegedések esetén ad pozitív reactiót, hiszen maga TAKATA sem májbeteg
ségekre dolgozta ki és alkalmazta a róla elnevezett eljárást. STAUB és
JEZLER, SCHREUDER, stb. mutatták a továbbiakban ki, hogy a TAKATAreactió pozitív lehet pangásos májnál, nephroticus vesemegbetegedések
nél és lobaris pneumoniánál. További feladat volt most már a májere
detű és nem májeredetű TAKATA-ARA reactió 'szétválasztására lehetősé
get teremteni. GROSS állapította meg azután, hogy a Takata-Ara reac
tiót plasmában és serumban egyidejűleg elvégezve a máj- és nemmáj
eredetű Takata-Ara pozitív esetek jól elválaszthatók, amennyiben, ha a
reactió plasmában és serumban egyforma erős, akkor a reactió májere
detű, hogyha a plasmában a reactió lényegesen erösebb, mint a serumban,
akkor a próba nem májtól származik. Ezt a megfigyelést az egyszerű
TAKATA-ARA próbánál is sikeresen alkalmazhatjuk, amiért is — leg
alábbis kétséges esetekben — a reactiónak az alábbi egyszerűsített for
mában való kivitelét úgy serumnál, mint plasmánál kívánatosnak
tartjuk.
Adott esetben igen fontos lehet a vér epefesték tartalmának a meg
határozása, amely viszonylag könnyen vihető, akár a rendelőben, akár
kis kórházban is keresztül HEILMEYER ÓS V. MUTIUS eljárása szerint. Ők
1 ccm. serumhoz 3 ccm. tömény sósavat adnak. A fellépő vörös szín
erőssége a vér bilírubintartalmával arányos. Az eljárás igen ötletes és
egyszerű. Gyakorlati keresztülvitelére a Zeiss-gyár (Jéna) forgalomba
hoz egy kis készüléket, amely a Zeiss-gyár haemoglobinometeréhez
hasonló, egyszerű kivitelű, ügyes kolorimeter, amellyel a vér bilirubin
tartalma jól meghatározható.
A HEILMEYER és MuTius-féle eljárással magasabb bilirubinértékhez
jutni, mint az általánosan elterjedt HEYMANS VAN DEN BERGH-féle eljá
rással, minthogy a HEILMEYER és MuTius-féle módszer a fehérjéhez kö
tött bilirubin értékét is megadja, hasonlóan a JENDRASSIK és CLEGHORN
által javasolt eljáráshoz, amellyel az ezen módszerrel mért eredmények
nagyjából megegyeznek, bár — tapasztalatom szerint — a HEILMEYER és
MuTius-féle módszer kevésbbé pontos, mint a JENDRASSIK és CLEGHORNféle és azt a klinikai laboratóriumban semmi esetre sem pótolhatja.
A vizeletben foglalt bilirubin minőleges kimutatására szolgáló
újabb eljárások közül csupán a PURJESZ által ajánlott módszer jelent
előhaladást a szokásos salétromsavas (GMELIN) és jódtineturás próbák
hoz képest. A PuRjEsz-féle próba keresztülvitele a következőképpen tör
ténik: veszünk 3 ccm. vizelethez 2 ccm. sulfosalicylsavas oldatot (20%)
és néhány csepp 30% ! H 2 0 2 oldatot, összerázás után kb. 15—20 perc
múlva olaj, illetve fűzöld elszíneződés lép fel, amelynek erőssége a vize
letben foglalt bilirubin mennyiségével arányos. Á PuRjEsz-féle próba
mennyilegesen is jól megbízható eredményeket szolgáltat.
Az egyszerű laboratóriumi gyakorlatban igen jól beválik még a
L I P P által leírt ú. n. fordított Trommer próba. Veszünk 10 ccm. vizeié-
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tet, amelyhez adunk azonos mennyiségű. 20%-os kálilúgot és 2—3 csepp
10%-os rézsulfátoldatot. Bilirubin jelenlétében olivazöld szín lép a vize
letben fel. Betegágy mellett véleményem szerint ez a próba vihető a leg
egyszerűbben és az egyébként is jelenlévő vegyszerekkel a legkönnyeb
ben és legmegbízhatóbban keresztül. A rendelőben viszont talán a
PuRJESz-féle próba látszik alkalmasabbnak.
Összefoglalás:
A falusi orvos praxisában megfelelő laboratóriumi eljárások az
olyan módszerek, amelyek talán a klinikai gyakorlatban használatos
módszerek finomságát és megbízhatóságát nem is érik utol, azonban
azokat egyszerű eszközökkel, könnyen keresztülvihetően annyira pótolni
tudják, hogy alkalmazásukkal a klinikai diagnózis felállítását lehetővé
teszik. Előadásunkban e célnak megfelelő eljárásokat ismertettünk a
vizeletben a fehérje kimutatására, annak egyszerű mennyileges meg
határozására, haematuria megállapítására, stb. Ismertettünk egyszerű
eljárást a vér maradéknitrogentartalmának meghatározását jól helyet
tesítő vér kreatinin meghatározására (Rentitrator), valamint a vér
cukortartalmának a mérésére (Glutitrator) és az eredmény kiértékelé
sére grafikont adtunk. Ismertettünk a vizelet cukor, urobilinogen és urobilintartalmának, a vér bilirubintartalmának a kimutatására egysze
rűbb eljárásokat, valamint az egyszerű kiviteli alakját a TAKATA-ARA
reactiónak GROSS szerint, végül HOCHLOFF módszerét a vizelet üledéké
nek nyerésére.
Előadásunkban az idő rövidsége miatt sem törekedhettünk teljes
ségre. Már a jelenleg is ismeretes eljárásmódok lehetőséget teremtenek
az orvosi gyakorlat egyéb területein felmerülő laboratóriumi vizsgá
lati eljárások olyan egyszerű kivitelének, amelyek a gyakorlatlan or
vos által is jól és megbízhatóan elvégezhetők, így a WASSERMANNí'eaotiónak CHEDLIAK próbaként való kivitele, az alapanyagcserének
meghatározása pusztán a vérnyomás amplitúdója és a pulzusfrequentia
alapján (READ, HANK, ILLÉSY és GÉHER, BUGYI eljárásai, stb.), az EWALDBoAs-f éle próbareggelinek indikátorpapírral való keresztülvitele a szoká
sos tórfogatos eljárások helyett (AMMIN, BUGYI), stb. Ezen eljárások rend
szeres alkalmazása esetén legalábbis elérhetőnek hiszem azt a követel
ményt, hogy a gyakorló orvos akkor és csak akkor vegye a nagyobb
laboratóriumot igénybe, hogyha ezen egyszerű módszerekkel meggyő
ződött arról, hogy egyáltalában kóros eltérés áll fenn, amikor esetleg
8 nagy kórház feladatát fogja képezni a pathológiás eltérés quantitativ
értékének a megadása. Ugyanezt a kívánalmat hangoztatta ILLÉNYI az
alapanyagcsere meghatározását illetően a READ formulát használva, bár
a cél a r r a törekedni, hogy a laboratóriumi vizsgálatokat a szükséges
pontossággal maga a falusi orvos végezze el a maga egyszerű eszkö^ y e l - . Ma még az e célt szolgáló módszerek száma igen csekély, de a
fejlődés mai iránya ezen eljárások kifejlődésére minden reményt megad.

A gyomorfekélyről.
Irta:

Katona János dr.
szanatóriumi főorvos, Beszterce.

Előadásomnak tárgyává egy kórképet választottam, mely elég gya
kori és azért a gyakorló orvosok a praxisban gyakran találkoznak
vele: ez a gyomorfekély. Ezen kórsággal kapcsolatban nagy vonások
ban rekapitulálni kívánok néhány általában ismeretes dolgot.
Á gyomor betegségei közül három van, mellyel a gyakorló orvos
nak leginkább kell foglalkoznia. Ezek a gyomorhnrut, a gyomorfekély
és a gyomorrák. Gyakoriság tekintetében a fekély a második helyen áll
a gyomor megbetegedései közt.
Anatomiailag megkülönböztetjük az egyszerű felületes fekélyt —
ulcus simplex — mely csak a gyomor nyálkahártyáját támadja meg és
a gyomor többi rétegeire nem terjed. Aztán az ulcus pepticum- seu
rotundum-ot; ez behatol a gyomorfal mélyebb rétegeibe, a submucosán
át az izomzatba, egészen a serosáig, azaz a gyomrot bevonó hashártyáig.
Ha a fekély áthatol a hashártyán is, akkor két eset állhat elő: a
fekély áttör a szabad hasüregbe, perforatio jön létre következményes
hashártyagyulladással, vagy a gyomor serosája már össze van forrva
a szomszédos szervekkel, a pancroassal, vagy májjal és ilyenkor a
fekély befúródik ezen szervekbe és penetráló fekélyről beszélünk. Ilyen
penetráló fekély némelykor elég mélyen behatol a szomszédos szer
vekbe; láttam esetet, hol az egész mutató ujjat be lehetett dugni a pancreasba benyúló ulcustölcsérbe.
A perforatio többnyire a gyomor elülső falán fekvő fekélyeknél
szokott fellépni, mert ez a gyomorfal szabadon fekszik és nincs rá alka
lom, hogy más szervvel összeforrjon és így gátat vessen az áttörésnek.
Ezzel ellentétben a penetráló fekély a hátsó gyomorfalból szokott kiin
dulni: a hátsó gyomorfal szomszédos a máj bal lebenyével, a pancreastsal és más képletekkel, ezek a képletek Perigastritis folytán már
korábban összeforrtak a gyomorral és aztán a fekély ezekbe fúródik be.
Meg kell még említenem az ulcus callosumot, mely régen fennálló
ulcus pepticumból szokott fejlődni; itt az ulcust környező szövetből
többnyire gyulladásos folyamat révén, megindul egy nagyfokú kötő
szövetszaporodás ós ezáltal a gyomorfal megvastagodása, mely némely
kor oly mérvet vesz fel, hogy egész daganat képződik. Ezt a daganatot
sok esetben a hasfalon át tapintani lehet és már többször előfordult,
hogy ilyen ulcusos daganat össze lett tévesztve rosszindulatú daganattal.
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Ügyszólván minden fekély körül a nyálkahártyán kisebb-nagyobb
kiterjedésű lobos folyamat alakul ki és ezen a gyulladásos területen
kis erósiókat vagy secundär ulcust lehet találni. A gastritises elválto
zásokra az utolsó időben a szerzők nyomatékoson mutattak rá és ennek
a lobnak tulajdonítanak nagy fontosságot az ulcus keletkezésében;
véleményünk szerint a gastritis mindég először lép fel és éppen a gastritis által előkészített gyomorrészen fejlődik ki a fekély.
A fekély elhelyezkedése szempontjából megállapítható, hogy leg
gyakrabban az úgynevezett gyomorúton (Magenstrasse) találunk
fekélyt: Ez a hátsó gyomorfal kisgörbületmenti része, és itt is különö
sen a pylorus közelében lévő rész a praedilectionális hely. Egyes szer
zők állítása szerint a lenyelt ételrészek az említett gyomorúton halad
nak, míg elhelyezkednek a gyomorban és ez a rész ilyformán különböző
traumaticus ingereknek volna kitéve, ami a fekély keletkezését elő
segítené, — más szerzők nem ismerik el az úgynevezett gyomorútat,
tehát azt a felfogást sem, hogy az ételek annak mentén haladnak.
A gyomornak más részein is léphet fel a fekély, így a funduson,
míg a cardiális részen és a gyomor nagy görbületén alig lehet találni.
Hogyan oszlik el a fekély a férfi és a női n e m r e ! Erre vonatko
zólag a statisztikai adatok nagyon különbözőek. Egyesek a nőknél,
mások a férfiaknál találták gyakoribbnak. Nagyon valószínű, hogy ez
az eloszlás a különböző vidékek szerint változik, saját tapasztalataim
szerint a fekély gyakrabban lép fel férfiaknál.
Mi az ulcusnak a keletkezési oka? Az errevonatkozó sok kitűnő
munka dacára eddig nem sikerült ezen kérdést annyira tisztázni, —
amennyire ezen fontos betegségre nézve kívánatos volna. Igaz, hogy
sikerült a legkülönbözőbb mesterséges és kísérleti úton acut fekélyeket
előidézni, ezek azonban nem azonosak az igazi peptikus ulcussal
(fekéllyel). Ez a módszer tehát nem alkalmas a fekélyeknek keletkezé
sét és annak okát magyarázni. Annyi biztos, hogy az ulcus keletkezési
oka nem egységes. Így az orvosi tudomány elméletekkel igyekezik ma
gyarázni, amit praktikus vagy kísérleti úton eddig nem sikerült
tisztázni.
Leginkább 3 elmélet körül forog a vita, melyek az ulcus keletke
zését magyarázni akarják és pedig az AscHOFF-féle funktionálisanatómiai theoria, a BERGMANN-féle neurogen vagy spasmogen theoria
es a RössLE-féle theoria, mely szerint az ulcus egy más betegségnek a
következménye, tehát másodlagos betegség.
Az AscHOFF-féle funktionális-anatómiai theoria szerint az ulcus
keletkezésénél két dolgot kell szem előtt tartani: először a primär detectus (szövethiány) fellépését a gyomorfal felszínes részében, és
Másodsorban a chronicus fekély keletkezését ebből az elsődleges defectusból. A primär defectus fellépése felett a vélemények nem egysége
sek és nincsen tisztázva ennek a keletkezési oka.
AscHOFF-nak azon véleményét, miszerint emésztéses vagy peptikus
folyamatok a fekély keletkezésénél nagy szerepet játszanak, általában
elfogadták. Az azonban még nincs tisztázva, hogy miféle viszonyok
mellett tud az emésztéses folyamat érvényre jutni, mert tény, hogy
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az ép ós sértetlen mucosát ül. gyomorfalat a gyomornedv nem támadja
meg, sőt a nyálkahártya mechanikai vagy chémiai sérülései, melyek
fekély kísérleti előállítására lettek csinálva, rövidesen meggyógyultak.
Normális viszonyok közt tehát emésztéses folyamat a nyálkahártyán
nem léphet fel. Más tényezőknek kell jelen lenniök, hogy egy felüle
tes defectusból egy ulcus pepticum fejlődjék, olyan tényezőknek,
melyek a gyomorfal ellentálló képességét csökkentik. Többnyire vér
keringési zavarok fellépésében találják az okot, amely a gyomorfal
életképességét annyira csökkenti, hogy a gyomornedv azt megtámad
hatja.
Elsősorban embolia okozhat a gyomorfalban kis nekrotikus góco
kat, amelyeket azután a gyomornedv könnyen megemészt. — Ilyen
embóliák fellépését észlelték laparatomiák után, különösen csepíesz
resectio esetén, vakbélgyulladás után, endocarditisnél. Hasonló szere
pet játszanak a zsírembóliák, továbbá a gyomorfalban fellépő thrombosisok, az arteriosclerosis, melynek következményeként a megtámadt
ér lumenje megszűnik és így a gyomorfal táplálása kárt szenved.
KAUFMANN az idősebb egyéneknél fellépő ulcust mindig arteriosclerosisra vezeti vissza.
A BERGMANN-féle theoria másképen igyekszik a fekély fellépését
magyarázni, felfogása éles klinikai megfigyelésen alapszik és szerinte
az ulcus nem localis betegség, hanem csak symptoma, melynek okát a
beteg egyéniségében, constitutiójában kell keresni. Tényleg van valami
igaz BERGMANN felfogásában, mert az ulcusos betegek egy része stigmátizált egyének közül kerül ki. Még azt is észre lehet venni, hogy
az ulcusbetegség egyes családokban halmozódva lép fel és a szülők
től átöröklődik a germekekre. Ami azonban öröklődik, az nem maga
az ulcus, hanem a családi constitutio és vele az ulcusos hajlam.
BERGMANN felfogása szerint ilyen stigmatisált egyéneken a gyomor
falra lokalizált görcsök lépnek fel, melyek különösen a musculáris
mucosae véredényeinek spasticus összehúzódásaira vezetnek. Ilyen
circumscript görcsök a gyomor falon ischaemiat idéznek elé és nem sok
idő szükséges, hogy az ilyen ischaemiás gyomor falon táplálkozási
zavarok lépjenek fel és ezáltal a hyperacid gyomornedv emésztésére
előkészítse, ill. alkalmassá tegye.
A RössLE-féle theoria szerint az ulcus egy másodlagos betegség.
Leginkább kórbonctani észlelései alapján jutott ehhez a felfogáshoz; ö
tudniillik az ulcus mellett más kóros elváltozásokat talált, különösen
appendix- és epehőlyag megbetegedéseket, residuákat hasműt^tek után.
Felfogása szerint ezekből az affectiókból mint p r i m ä r forrásból rcflektorikus úton vagotoniás ingerek indulnak ki, melyek a gyomor falán
vérkeringési zavarokat és ennek folytán táplálkozási zavarokat idéz
nek elő és a gyomorfalat ulcus keletkezésére készítik elé.
A mondottakból kitűnik, hogy a BERGMANN és a RössLE-i'éle lei
fogás közel áll egymáshoz.
Vannak szerzők, kik chemiai anyagoknak tulajdonítanak szerepet
az ulcus keletkezésében, különösen nikotinnak, mások pedig infectiosus-toxikus vagy mykotikus behatásokat okolnak.
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Az említett theoriákból látjuk, hogy az ulcus keletkezésének oka
nem egységes és a legtöbb esetben az igazi okot nem tudjuk megálla
pítani; annyi biztos, hogy az ulcus többnyire stigmatizált egyéneken
lép fel, tehát nem lokális megbetegedés, vagyis az ulcusos hajlam
benne van az illető egyénben, annak alkatában és külső ok szükséges
ahhoz, hogy az ulcus fellépését kiváltsa.
Rátérve az ulcus gyógykezelésére — mindjárt az elején meg kell
említenem, hogy még nincs eldöntve a kérdés, kinek van elsőségi joga,
a belgyógyásznak-e, vagy a sebésznek.
Az asepsis és a Röntgen-diagnostika bevezetése után a gyomorsebészet nagy fejlődésnek indult. Mivel az ulcus sebészi kezelése rövid
idő alatt látszólag nagyszerű eredménnyel jár, a sebészek eleinte ma
guknak vindikálták az ulcus kezelését. É s tényleg, az operált betegek
10—14 nappal az operátió után többnyire jól érzik magukat, jól bír
nak táplálkozni és munkaképesek. Kellő idő volt szükséges annak meg
állapítására, hogy a műtét eredménye tartós vagy sem; és tényleg,
idővél az operált betegeknek egy jó része újabb gyomorpanaszokkal
jelentkezett. Az illető sebész aktivitása szerint a betegen újabb és újabb
műtétet végeztek, míg végre a beteg állapota tűrhetetlenebbé vált, mint
műtét előtt volt: Súlyos anaemia jelentkezett, különösen ha a gyomor
legnagyobb része egy vagy több ízben végrehajtott resectio folytán
hiányzott, aztán fellépett az ulcus pepticum jejuni, mely nagyobb
fájással és vérzéssel jár, mint a primär ulcus és az első gastroentero*
anastomosis után egy másodikat, sőt egy harmadikat is végre kellett
hajtani. Az ilyen sajnálatraméltó betegeket gyomorrokkantaknak
nevezték.
Sok esetben tehát műtéti úton nem lehet a kívánt célt elérni, ami
természetes is, ha meggondoljuk, hogy az ulcus nem lokális betegség,
hanem a beteg alkatával függ össze; avval, hogy egy ulcust eltávolí
tunk, még nem változtattuk meg a betegnek konstitutióját és újabb
meg újabb ulcus léphet fel.
Az ulcusos beteget tehát minden esetben először belgyógyászati
kezelésre kell bízni, ez a kezelés sok esetben gyógyuláshoz vagy hoszszabb ideig tartó remissiohoz vezet. Hiba volna egy beteget megope
rálni, mielőtt megkíséreltük volna komoly diétás, gyógyszeres és sug
gestiv módszerekkel meggyógyítani. Csak ha minden belgyógyászati
eljárás csődöt mond, a beteg fájdalmai nem csillapodnak, testi ereje
™gy, v a g y többször vérzések lépnek fel, akkor indikált a sebészi be
avatkozás.
Leginkább két sebészi eljárást és azoknak modifikátioit alkalmaz
tuk az ulcus sebészi kezelésében: éspedig a resectiót és a gastroenteroanastomosist. A sebészek közt még mindig folyik a vita, hogy melyik
í!r
Jarás ad jobb eredményeket: nagyobb részük most talán a resectio
mellett foglal állást és statisztikai adatokkal igyekszik bebizonyítani,
Il0
gy a resectio jobb és tartósabb eredményhez vezet, mint a gastroe
nteroanastomosis. A resectio azonban sokkal súlyosabb beavatkozás és
na
g y o b b primär mortalitással jár, mint a gastroenteroanastomosis.
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A resectiós eljárással a fekély, mely többnyire a kis görbület men
tén, ül. a pylorus közelében van, el íesz távolítva és1 vele együtt a
pylorus, valamint a gyomor distális része, az úgynevezett antrum is.
Az antrum eltávolításának azért tulajdonítanak nagy fontosságot,
mert ez a gyomornak mirigyekben igen dús része és jelentékenyen
járul hozzá a hyperaciditás és hypersecretió fenntartásához. Eltávolí
tásával tehát egy olyan tényezőt küszöbölünk ki, amely az ulcus fel
lépésénél szerepet játszik. Van természetesen olyan ulcus is, melyet
resectióval nem lehet eltávolítani, például, ha az a funduson vagy a
cardián fekszik.
A g. e. a gyomor és ileumnak összeköttetése; ezen eljárásnál a
fekély megmarad, de a gyomor azáltal nagy mértékben tehermente
sítve lesz, hogy a pép könnyen áthaladhat rajta és különösen a túlsók
és túlsavanyú gyomornedv könnyen keveredhetik a lúgos bélsecrétummal, miáltal neutrálizálva lesz; a g. e. tehát úgy hat, mint egy élő
patika. Természetesen .a g. e.-sal is lehet jó eredményeket elérni és
ezért a sebészeknek elég nagy része híven maradt hozzá.
Hogy mennyire nincs még eldöntve a kérdés, resectió vagy g. e.:
kitűnik BIER állásfoglalásától, ki végre visszatért a g. e.-hoz, miután
előbb, mint ő mondta, meggyőződésből híve volt a resectiónak.
Amint már mondtam, a sebészeknek egy nagy része már nem
híve a túlzott aktivitásnak a fekély műtéti kezelésénél; a fekély
komplikátióinál mint példának okául a perforationál, a fekély által
produkált stenosisnál, a .gyomorvérzésnél és ha gyanú forog fenn,
hogy az ulcus rosszindulatúan fajul el, absolut indikatio áll fenn a
műtéti beavatkozásra; ily esetekben kizárólag operátió útján lehet a
beteg életét megmenteni.
A fekély perforatiója nagyon súlyos komplikátió és rövid időn
belül, 2—3 nap alatt biztos halálra vezet, ha a beteg nem részesül
idejekorán sebészi segítségben. Nem is olyan ritka dolog a perforátió,
egyes statisztikai adatok szerint az összes műtétre került fekélynek
20%-át teszi ki, más adatok szerint csak 6%-ot. Az átfúrődás a szabad
hasüregbe többnyire a kis görbület mentén, a pylorus közelében, álta
lában a gyomor elülső falán lévő fekélyeknél következik be: a gyo
mornak ez a fala fekszik szabadon. A perforátió hirtelen, úgyszólván
derült égből szokott fellépni és sokszor olyan fekélyeknél, melyek előbb
a betegnek nem okoztak nagy panaszokat, sőt a beteg nem is tudta,
hogy fekélye van. Sokszor a rendesnél bővebb étkezés után lép fel a
perforátió. A perforátió kórképe az első órákban elég charakteristikus
és könnyen felismerhető; fontos, hogy az orvos perforatióra gondol
jon. Később elhomályosodik a kórkép és rövid egy pár órán belül az
általános Peritonitis kórképe áll előttünk. A perforátió maga nagyon
súlyos fájásokkal jár, a betegnek az az érzése van, hogy a hasában
valami megszakadt vagy megrepedt és sokszor a beteg a fájásokat
pontosan a perforatiós helyre lokalizálja. A fájás oly tűrhetetlen és
súlyos, h o g y a beteg collabál, összeesik, kis pulsus és hideg verejték
lép fel nála, nem mer mozogni, és a has felső része deszkakeményen
be van húzva. Az első órákban a fájás és a hasfal behúzódása a has
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felső részére lokalizálódik, később, ha általános Peritonitis lép fel, az
egész has feszes és fájdalmas és a perforátióra charakteristikus tüne
tek elhomályosodnak. A perforatiós nyíláson keresztül levegő és gyo
mortartalom kerül a szabad hasüregbe. A hasüregbe lépett levegő el
tünteti a májtompulatot, rövid idővel a perforatió után súlyos fájdal
mak lépnek fel a vállakban, melyek a diaphragma alsó felületének
izgatása által jönnek létre; hányás nem minden esetben fordul elé, a
pulsus kezdetben kicsi, azután az első 6—12 órában nyugodt és telt, ké
sőbben hirtelen szapora lesz, a lélegzés felületes és szapora a hasmoz
gás akadályozása folytán, az arc cyanotikus lehet, ami fontos symptoma, mert könnyen megtéveszti az orvost, és tüdőgyuladás vagy pleuritis diagnosisra vezethet.
A mondottakból kitűnik, hogy az első órákban a perforatió után
többnyire könnyű a diagnosis, ha azonban már kifejlődött általános
Peritonitis vagy ha a typikus kórkép morphin vagy más kábítószer
alkalmazása folytán elmosódott, nehéz vagy teljesen lehetetlen. Egy
morphin adag befecskendezése annyira elhomályosítja a kórképet,
hogy a legnagyobb gyakorlattal bíró orvos sem tud kiigazodni és arra
van utalva, mit mások mondanak neki. Pedig perforátiónál különösen
fontos a diagnosist minél előbb megállapítani és a beteget sebészi kézre
bízni. Ezért nagy hibának kell minősíteni, ha egy betegnek morphint
adunk, mielőtt a pontos diagnosis meg van állapítva, külötnösen ha
valamiféle perforátióra van gyanú, legyen az gyomor, vakbél, epehólyag vagy másfajta perforatió, mert a sebészi beavatkozás annál
biztosabb eredménnyel jár, minél hamarább kerül a beteg műtétre. A
perforatió utáni első G órában a műtét eredménye nagyon jó, minél
később történik a beavatkozás, annál kevésbé lehet jó eredményt várni;
24 óra eltelte után többnyire már kilátástalan a műtét, mert ennyi idő
alatt már kifejlődött az általános Peritonitis.
A perforált ulcus sebészi kezelése nem egységes: vannak sebészek,
kik a resectiót tartják a legjobb eljárásnak; theoretice igazuk van, mert
egyszerre eltávolítja a perforált ulcust és elejét veszi a peritonitisnek.
Tekintettel arra, hogy a resectió nagyon nagy beavatkozás és a patiens
erejét nagy mértékben veszi igénybe, csak jó erőben lévő patienseknél
lehet végrehajtani, tehát csak olyannál, aki rövid idővel a perforatió
után kerül műtétre.
Mások a perforatiós nyílásnak a bevarrását és az utána vég
zendő g. e. t. propagálják. A legyengült betegnek sokszor ez a beavat
kozás is nagy megterhelés.
A legegyszerűbb és a betegre nézve legkönnyebb beavatkozás a
perforatiós nyílásnak a bevarrása, mely beavatkozást rövid időn belül
e
gy p á r selyemfonállal meg lehet csinálni, utána a hasüreget a gyomor
nedv és gyomortartalomtól megtisztítjuk és a hasat bevarrjuk. Ezen
e
gyszeríí eljárásnak is vannak azonban szeszélyei: ismeretes, hogy az
ulcus folytán heges szövetzsugorodás és összehúzódás jön létre a gyouiorfalon, tehát különböző fokú stenosis, továbbá, hogy a perforált
Ulcus szélei durvák, infiltráltak; ha most ilyen infiltrált szövetben var-
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runk, megtörténhetik, hogy a már meglévő stenosis fokozódik, sőt teljes
gyomor-stenosis állhat be. Az első napokban a műtét után nem is veszi
észre az orvos, hogy teljes stenosis lépett fel, mert a folyadék, melyet
a beteg magához vesz, részben még átmegy a stenosison, részben talán
a gyomorban magában szívódik fel; később azonban, ha a beteg pépes
ételt vesz magához, beáll a a stenosis folytán a hányás. Ilyenkor utólag
kell a betegen a g. e.-t végrehajtani.
Felmerül az a kérdés, mi a betegre nézve jobb? a perforátiós nyílás
átvarrását és a g. e.-t egy ülésben végrehajtani, vagy egymásután 6—8
napos időközben.
Véleményem szerint a betegre nézve talán előnyösebb, ha a 2 műté
tet 2 ülésben hajtjuk végre. Minél kisebb a beavatkozás és minél rövi
debb ideig tart, annál inkább van kilátás arra, hogy a beteg a perforátióval járó súlyos peritonealis shoekot kibírja; úgyszintén az,általános
Peritonitis veszélye is kisebb, ha a műtéti beavatkozás rövid ideig tart
és ha újabb sebek ejtésétől tartózkodunk. H a aztán G—8 nap múlva
mégis szükségessé válik a g. e.-t is végrehajtani, akkor a beteg már ki
pihente a peritonealis shoekot, a bacteriumok és toxinok felszívódtak
és a Peritonitis veszélye most nem nagyobb, mint egy rendes laparatomiánál.
A perforált ulcusnál a legfontosabb az általános Peritonitis meg
előzése és ha már Peritonitis fellépett volna, annak leküzdése.
A gyomorfekélynek egy másik következménye és komplikátiója,
melyet szintén kizárólag sebészi úton lehet meggyógyítani, a szűkület
— a stenosis. A stenosis természetesen a gyomor különböző részein lép
het fel, a leggyakoribb azonban a pylorus-stenosis, ez bír a legnagyobb
gyakorlati fontossággal. Éles különbséget kell tenni a spastikus és az
organikus stenosis közt.
Már szó volt róla, hogy az ulcusos gyomornak hajlama van spas
tikus összehúzódásra. Ezek a spasmusok különösen a pylorusnál lép
nek fel és mint pylorospasmus ismeretesek, A pylorospasmus oly nagy
fokú és huzamos lehet, hogy a gyomor kiürülését órákkal késleltetheti
és összetéveszthető organikus stenosissal, de atropin vagy papaverin
adagolásával megszüntethető, míg ellenben organikus stenosisnál atro
pin nem használ semmit, sőt ellenkezőleg a peristaltica csökkentése
folytán csak késlelteti a kiürülést.
Jóindulatú stenosisnak mindig a pyloruson vagy annak közvetlen
közelében fekvő ulcus az oka. Az ulcus gyógyulása után lieges szövet
maradhat vissza, mely összehúzódik, és az egyén alkatától is függően
annál nagyobb szűkület áll be, minél nagyobb volt az ulcus.
A stenosis következményei a szűkület fokától függenek; amíg a
•szűkület nem teljes, a gyomor kiürülése nem késik szembetűnően, mert
a gyomorizomzat fokozott peristaltikája átpréseli a gyomortartalmat a
szűkületen. A betegnek nyomás érzése van a gyomor tájon és dyspeptíkus nehézségekről panaszkodik.
Nagyobbfokú szűkületnél a kiürülés természetesen nehezebb és
mindig komolyabb panaszokra ad okot. A gyomorizomzat hypertrophi-
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zál ugyan és fokozott peristaltikával igyekszik a gyomor kiürülését
elősegíteni, de végre mégis esak nagyobbfokú pangás lép fel, a gyo
morfal izomzata elfárad, élrenyhül, nem bírja a túlnehéz munkát és
gyomortágulás jön létre. A gyomor mint egy tág, renyhe zsák leér a
medencébe és állandóan telve van ételmaradékokkal, mely ételmaradé
kok több napig is ott panganak. H a a gyomor már igen tele van, hányás
lép fel és így beáll némi könnyebbül és. A hányásnál sokszor olyan
ételrészeket lehet találni, melyeket a beteg egy héttel azelőtt vett ma
gához. Más betegeknél a hányás gyakrabban lép fel és függetlenül az
étkezési időtől, éhgyomorra is beállhat. A beteg természetesen leromlik,
mert a fellépő fájások miatt nem mer rendesen étkezni és a felvett
ételeket nem tudja kihasználni. Hozzájön még, hogy a pangásos gyo
mortartalomban erjedéses folyamatok mennek végre, melyek toxikus
anyagok képződésére vezetnek, a toxikus anyagok felszívódása chroni
cus mérgezésre vezet és nem csoda, hogy ily körülmények közt a beteg
nek ereje hanyatlik. Az ilyen beteg állandóan fáradt, étvágytalan,
nyomást érez a gyomortájon, sokat böfög és hány. Gyomormosás által
átmenetileg könnyíteni lehet a beteg súlyos, állapotán. A beteg gyó
gyítása csak műtéti úton lehetséges.
A heggel gyógyuló ulcus után fellépő jóindulatú stenosisnál g. e.-t
szoktak csinálni; ez a műtét ilyen esetekben jó eredménnyel jár, és
ezért a legtöbb sebész helyénvalónak tartja. Nem olyan egyszerű a
helyzet, ha a pyloruson fekvő ulcus még nem gyógyult meg teljesen,
vagy ha rosszindulatú daganat által okozott stenosisra van gyanú:
ilyenkor természetesen csak a resektió jöhet szóba.
Végre a gyomorvérzéssel és annak kezelésével kell röviden egy pár
szóban foglalkoznunk. Ismeretes, hogy a legtöbb fekély okkult vérzés
sel jár, az okkult vérzés azonban általában nem szorul sebészi kezelésre.
Elég ritkán fordul elő a hirtelen fellépő olyan nagyfokú vérzés, hogy
a beteg rövid idő alatt elvérzik. Szerencsére a súlyos vérzések is sok
esetben maguktól szoktak megállani, ha a beteg eléggé ki van vérezve
és a vérnyomás eléggé leszállt. Statisztikai adatok szerint mégis 5%-a
a fekélyben szenvedő betegeknek ilyen _ hirtelen és nagyfokban fellépő
vérzésben megy tönkre. Van aztán az intermittáló vérzés, a rövidebbhosszabb időközökben fellépő vérzés, mely nem oly nagyfokú és nem
veszélyezteti közvetlenül a beteg életét, de a megismétlődése folytán
súlyos anaemiához és legyengüléshez vezet.
Tapasztalat szerint a kis görbület mentén, a duodenum hátsó falán
elhelyezett fekélyeknél, valamint az ulcus pepticum jejuniná] szokott
súlyos vérzés fellépni, tehát többnyire nagyobb véredények lefutása
mentén elhelyezett fekélyeknél; ^ a ^hyperacid gyomornedv emésztő
hatása arrodálja a véredény falát és fellép a vérzés. De korántsem
mindég nagy edényekből származik a vérzés^, mert sokszor sem műtét
nél, sem seotiónál nem lehet tátongó véredény-lument találni, hanem
esak egyszerű és felületes erosiót, sőt vannak esetek, hol a gyomor és
duodenum nyálkahártyáján egyáltalán nem lehet olyan elváltozásokat
találni, melyek a nagyfokú gyomorvérzést magyaráznák. Vannak tehát
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esetek, hol anatómiai elváltozások hiányában nem lehet megállapítani,
hogy honnan származik a vérzés. Csak az előbb diagnostizált fekély,
vagy előrement komolyabb gyomorpanaszok adhatnak támpontot arra,
hogy a vérzés tényleg fekélyből származik.
Mivel tehát a vérzésnek biztos helyét nem lehet mindég meghatá
rozni, nem csoda, ha a sebészeknek szamottevő része tartózkodó állás
pontot foglal el, ha arról van szó, hogy gyomorvérzést sebészi úton
kell megszüntetni. A sebész helyzete kényes, ha ltíparatomiánál egy ki
vérzett betegnél hiába keresi a vérzés forrását és végre is kénytelen
a műtétet befejezni anélkül, hogy elérte volna a célját. Ilyforma műtét
a betegnek nemcsak nem használ, hanem ellenkezőleg, árt.
Az intermittáló vérzéseknél a helyzet sokkal könnyebb, mert itt
az intervallumban a diagnózist, és így a vérzés- forrását meg lehet
állapítani és aztán a műtéti beavatkozást végrehajtani, ámi okvetlenül
szükséges, mielőtt az újabb súlyos vérzés beáll.
A bécsi iskola, különösen FINSTERER, sokkal activabb álláspontot
foglal el és minden vérző fekélynél az első 12—24 órában a vérzés fel
lépése után követeli a műtéti beavatkozást. Statisztikája szerint a vérző
nlcus belgyógyászati kezelése legalább annyi veszteséggel jár, mint a
sebészi kezelésnél. .FINSTERER statisztikája szerint belgyógyászati keze
lésnél 26—47°/o-ot tesz ki a halálesetek száma, míg a tőle operáitaknái
eleinte 27% -ot, később, mikor minden vérző ulcusnál a korai operátiot
végezte, a halálesetek száma 5%>~ra csökkent. Ezen eredmény késztet
arra, hogy revízió alá vegyük miszerint acut gyomorvérzést mindég
előbb belgyógyászati kezelésre kell bízni.
Az egyedüli eljárás a vérzés biztos csillapítására az ulcus resectiója; de szem előtt kell tartani, hogy egy betegnél 2 vagy több ulcus
is lehet jelen, ilyen esetben természetesen nehéz megállapítani, hogy
melyik a vérző ulcus.
Vannak sebészek, akik a gastroenteroanastomosist, — vagy a vérző
ulcuslioz vezető artériáknak a lekötését ajánlják, különösen oly esetek
nél, hol a resectió nem lehetséges. Ezen beavatkozásoknak az eredménye
természetesen problematikus. Más sebészek ajánlják a vérátömlesztést,
mely alkalmilag jó eredményhez vezet, de általában a vérátömlesztés
nek csak akkor van célja, ha előbb a vérző edényt lekötöttük, vagyis
a vérzés forrása meg van szüntetve, mert máskülönben az atömlesztett
vér ismét átfolyik a vérzés helyén.

Az úgynevezett „szűrhető vírusok" vagy Játhatatlan
kórokozók" általános tulajdonságai.
írta:

Putnoky

Gyula

dr.

egyetemi ny. rk. tanár, Kolozsvár

Az élő kórokozókat bárom csoportba oszthatjuk: a kórokozó parasiták, a baktériumok és a vírusok csoportjába. A parasiták az állati, a
baktériumok a növényi élőlények közé tartoznak; a vírusok rendszertani
beosztása ma még nem vihető keresztül, mivel alaktani sajátosságaik és
életnyilvánulásaik sokkal kevésbbé ismertek semhogy rendszertani
hovátartozóságuk eldönthető volna. Vannak, akik még élőlény voltukat
is kétségbe vonják és úgy vélik, hogy inkább a fermentumokboz állanak
közelebb. BIELING szerint elképzelhető az, hogy a virus a szervezet sejt
jeiben lejátszódó egészen speciális katalysises szétesési folyamat ter
méke, amelynek megvan az a képessége, hogy az egészséges sejteken
ismét ugyanezen szétesési folyamatot váltsa ki, amikor is hasonló szétesési termék jelentősen nagyobb mennyiségei állanak elő. Általánosság
ban azonban úgy vélik, hogy a virusok a legegyszerűbb, legprimitívebb
eddig ismert élőlények.,
A vírusokkal foglalkozó tudomány 51 éves múltra tekint vissza.
A. MAYER 1886-ban mutatta ki, hogy a dohány mozaikbetegségében
szenvedő levelek présnedvével a betegség egészséges növényekre átoltbató és hogy ezen nedv fertőző sajátságát elveszíti, ha a forrásponthoz
közeli hőfokra melegíttetik fel. D. IWANOWSZKY 1892. február 12-én a
szentpétervári császári tudományos akadémián tartott előadásában
megerősítette MAYER adatait és megállapította, hogy a mozaikbeteg
levelek nedve fertőzőképességét a ÜHAMBERLAND-szűrőn való áthatolás
után is megőrizte; ezen előadás képezi a virustan tudományának kez
detét. LÖFFLER és FROSCH 1897-ben azt észlelték, hogy a száj- és köröm
fájásban szenvedő szarvasmarhák friss aphtháinak kovaföldön átszúrt
és teljesen baktériummentes tiszta folyadékával is átvihető a betegség
egészséges állatokra, sőt első ízben, határ ózták meg ezen virustartalmú
anyag azon legkisebb mennyiségét is, amellyel még a fertőzés létrehoz
ható volt: 0,005 ccm. biztosan, 0,0001—0,0005 ccm. egyes kísérletekben
volt hatásos, míg Ü,00002--0,00001 ccm. már kevésnek bizonyult a fertő
zés létrehozásához. NOCARD és Roux 1898-ban a szarvasmarhák periPneumóniájának előidézőjéül olyan microorganismust jelöltek meg,
amely mikroszkóposán még éppen látható volt, de dimensiói sokkal kissebbek, mint az eddig ismert baktériumoké; ezen microorganismus a
VHAMBERLAND F . és a BERKEFELD-szíírön áthatolt, a KITASATO és CHAM-
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B-filtereken nem, mesterséges táptalajban tenyészthetőnek
bizonyult és így ez a kórokozó t. k. olyan átmenetet képez a baktériu
mok és a virusok között, mint a spirochaeták a baktériumok és az állati
parasiták között. IWANOWSZKY kísérletei végzésekor vagy a baktériumszűrön áthatoló kórokozóra, vagy a szűrő hibájára gondolt; LÖFFLER és
FROSCH már specificus, szaporodásra képes és submicroscopos microorganismus szerepét tételezték fel; M. W. BEIJERINCK a dohány mozaik
betegségének előidézőjét „contagium vivum fluidum"-nak nevezte. Vé
gül E. Roux 1903-ban megjelent összefoglaló munkájában az „invisibilis micróbák", P. REMLINGER 1906-ban kiadott ugyancsak összefoglaló
munkájában az „invisibilis micróbák", „ultrnmicroscopos organismusok", „szűrhető micróbák" elnevezést használta.
A vírusokat „láthatatlan kórokozóknak" szokták nevezni azért,
mert általában a szokásos bakteriológiai festési módszerekkel és nagyí
tásokkal meg nem figyelhetők; a „szűrhető virusok" elnevezést azért
kapták, mivel képesek áthatolni olyan finom porusu szűrökön, amelyek
a baktériumokat visszatartják. Meg kell azonban jegyeznünk azt, hogy
ma már megfelelő eljárásokkal sok vírusféleséget tudunk microscopiumosan megfigyelni és hogy más tulajdonságaik alapján a virusok közé
sorozott rickettsiák nem hatolnak át a baktériumszűrőkön.
A virusok általános jellemző tulajdonságai a következők: 1. rend
kívül kicsik; 2. alaktani tulajdonságaik nagyon egyhangúak; 3. csak élő
sejtekhez kapcsolódva képesek élni és szaporodni; 4. mesterséges táp
talajokon nem tenyészthetők; 5. áthatolni képesek olyan szűrőkön,
amelyek a baktériumokat visszatartják; 6. nagyfokú ellenállóképességet
mutatnak a glycerinnel szemben; 7. fogékony szervezetbe jutva jellemző
kórtüneteket és esetleg jellegzetes kórszövettani elváltozásokat idéznek
elő; 8. az élő szervezetben bizonyos immunítási folyamatokat indítanak
MERLAND

m <">"•.

Alak.
A virusok alaktani sajátságait tekintve említsük meg azt, hogy
az egyes virus-egyedeket „elemi testecskéknek" szokták nevezni. Meg
felelő vizsgálati anyagban az elemi testek legtöbbször rendkívül nagy
számban láthatók mint kerek, illetve gömbölyű, éles határú, tok- és
csilló nélküli, különösebb szerkezetet el nem áruló képletek, amelyek
azonban gyakran mutatnak oszlási alakokat. A harántirányban történő
oszlást gyakran megnagyobbodás és meghosszabbodás <előzi meg: az
elemi test megnyúlik, hosszoldalán behűzódás alakul ki, sulyzóalak jön
létre, végül a lefűzödött felek elhúzódnak egymástól, miközben egy
ideig még fonálszerű, nagyon halványan festődő hid által vannak egy
mással összekötve (LIPSCHÜTZ). A Z elemi testek közönséges festékekkel
nehezen vagy egyáltalában nem festődnek, de megfelelő eljárásokkal
színezhetők. A nagy morphologiai egyhangúságon és az ugyanazon
fajon belüli hasonló nagyságon kívül jellemzi még az elemi testeket az
is, hogy rendesen kisebb-nagyobb halmazokban találhatók. A vírusok
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túlnyomó többsége kerek-, illetve gömbalakú, de pl. a legkisebb vírusok:
így a mozaikbetegség és a száj- és körömfájás vírusainak elemi testjei
pálcika alakúak.
A nagyság

meghatározásának

módszerei.

A vírusok nagyságának meghatározására az alábbi módszerek hasz
nálhatók fel: 1. Ibolyántúli sugarakkal való fényképezés. Ezzel a mód
szerrel 0,075 mikron nagyságig lehet részecskéket láthatóvá tenni és
mérni. 2. Centrifugálás, a) A közönséges centrifugacsövekben, de nagy
teljesítményű készülékkel (ultracentrifuga) végezhető meghatározások
alkalmával az elemi testek nagysága az ülepedési gyorsaságból számít
ható ki akkor, ha a vizsgálandó folyadékban nincs jelen olyan áramlás,
amely a részecskéket centrifugális mozgásukban megfékezné, A nagy
ságmegállapítás elve a következő: a virustartalmú folyadék bizonyos
térfogatában a kísérlet kezdetén és végén megállapítják a jelenlevő
virus-részecskék számát, és ilyen módon azt a csökkenést, amelyet a
virustartalom bizonyos időtartamú és fordulatszámú centrifugálás ha
tására elszenvedett. Ezen értékből megefelelő képlet segítségével az
elemi testek átmérője kiszámítható. A meghatározást rendesen percen
kénti IfxOOO-szeres fordulattal végzik, b) Meghatározható az elemi tes
tek nagysága fordított hajszálcsövekben történő centrifugálással is.
Ezen eljárásnál a virust tartalmazó folyadékkal telt, egyik végén zárt
hajszálcsövek nyílásukkal lefelé bemerülnek egy hasonló suspensiót tar
talmazó centrifugacsőbe. Ezen külső cső alján levegőtől gondosan meg
tisztított szűrőpapír van, amely a kicentrifugált virust felveszi. A cen
trifugálás előtt és után a haj szálcső viru startalmát quantitative meg
határozva megfelelő képlet segítségével az eredmény kimutatható, c)
Meghatározható az elemi testek nagysága a SHARPLES-supercentrifugával is. Ezen eljárásnál a virustartalmú folyadékot agar-agar nagy felü
letén nagyon vékony rétegben elterítik, azután percenként 31.000-szeres
fordulattal centrifugálják; ezen nagyerejű centrifugálás a virusi egy
részét az agárba bepréseli, másik része az agár feletti folyadékban meg
marad. A kísérlet előtt és után végzett quantitativ virusmeghatározások
eredményeiből megfelelő képlettel a virus-nagyság kiszámítható. 3. Az
ibolyántúli sugarakkal eszközölt fényképezés és a centrifugálási mód
szerek mellett megállapítható a vírusok nagysága különböző szűrési
módszerekkel is, amely methodusok nemcsak ezen célra, hanem a víru
sok kimutatásához és tiszta állapotban való előállításához is felhasz
nálhatók. Éppen ezért ezen módszerekkel kissé részletesebben kell fog
lalkoznunk.
Sziírhetőség.
A vírusok szűrhetöségének kimutatásához, illetve az ezen kórokozó
kat tartalmazó folyadékok tisztításához felhasználhatók: 1. a kovaföldDŐ1 (Kieselgur, Diathomeen-föld) előállított szűrők. I d e tartoznak az
8
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ú. n. BERKEFELD-gyertyák, amelyek szürkésfehér, különböző hosszúságii
hengerek alakjában kerülnek forgalomba. A „V" jelű szűrők áteresztő
képessége a legnagyobb, pórusnagyságuk 8—12 mikron; az ,,N" jelű
gyertyák áteresztőképessége közepes, pórusnagyságuk 5—7 mikron; a
„W" jelzésű szűrők permeabilitása a legkisebb, pórusnagyságuk 3—4
mikron. A V-szűrő még átengedi a kis baktériumokat, ezért virus-izolálásához nem használható; erre a célra legtöbbször az N-gyertyát alkal
mazzák. A BERKEFELD-szűrők nagy előnye nagy átfolyási és ezért nagy
szűrési gyorsaságuk, hátrányuk az, hogy pőrusnagyságaik nem tel
jesen egyenletesek és hogy a szűrőgyertya és fémfoglalata között sérü
lés következtében könnyen rendellenes átjárhatóság keletkezhet. 2. A
BERKEFELD.szűrők mellett általános elterjedésre tettek szert a CHAMBERLAND- vagy CHAMBERLAND—PASTEUR-szűrők, amelyek finomra őrölt
kaolinból állanak quarchomok hozzákeveréssel. Ezen szűrők is porcellánhoz hasonló fehér hengerek ú. n. gyertyák alakjában használtatnak,
Lj—L 13 jelzésű különböző pórusnagyságokkal készíttetnek, amelyek
közül főleg az Lj—L 3 szűrök alkalmasak virustani vizsgálatokhoz. 3.
A BERKEFELD- és ÜHAMBERLAND-szűrőket kemény filtereknek is nevezik;
velük szemben állanak az ú. n. puha, vagy azbeszt-szűrők, amelyek leg
elterjedtebb képviselői a SEiTZ-szűrők. Ezek különböző átmérőjű koron
gok alakjában kerülnek forgalomba. Ű. n. előszűréshez nagyon jól hasz
nálhatók, mert csak nagyon kevés vírust tartanak vissza, de hátrányuk,
hogy egy-egy szűrölap csak egyszer használható és átjárhatóságuk
eléggé megbízhatatlan. 4. Amíg a BERKEFELD-, CHAMBERLAND- és SEITZszűrőket leggyakrabban a vírusok kimutatásához vagy tisztán való elő
állításához használják, addig a virusnagyság meghatározásához alkal
masabbak az ú. n. ultrafilterek. Ezek több fajtája ismeretes, a) Nem
illanó oldószerben, pl. ecetsavban oldanak collodiumot; ezen oldattal
szűrőpapírt vagy más megfelelő pórosus anyagot impraegnálnak, ezt
vízbe merítik, hogy a collodium géllé változzon; a vízben való mosást
folytatják addig, amíg minden sav eltávolíttatik. Ezen BECHHOLD-féle
szűrők hátránya az, hogy nagyon egyenetlen pórus-nagysággal bírnak.
b) Illanó oldószerben, pl. aether és alcohol keverékében oldanak fel col
lodiumot, ezen oldatot nagyon vékony rétegben elterítve az oldószer
elpárolog; az elpárolgás közben a nitrocellulose töménysége fokozatosan
nő, míg egy criticus ponton a collodium spontán gel-állapotba jut. A
keletkezett finom hártyát vízben mossák addig, amíg a visszamaradt
oldószer teljesen el nem távolíttatik. Ezen hártyák nagyon erősek és
egyenletesek, de porosításuk nagyon kevéssé változatos: a maximális pó
rusátmérő csak 100 millimikron, amiért is ennél nagyobb vírusok nem
képesek rajtuk áthatolni, c) Az aceton és amylalcohol ellentétesen be
folyásolják egymás oldóképességét collodiumra nézve. Míg mindkettő
egymagában alcohollal vagy aetherrel kapcsolódva kitűnően oldja a collo
diumot-, addig a kettő együtt bizonyos concentracioban a collodium meg.
alyadását idézi elő. ELFORD (1931.) ezért aetherben és alcoholban tö
mény collodium-oldatot készített, amelyhez amylalcohol ós aceton bizo
nyos mennyiségét keverte. Kis jégecet-mennyiségek hozzáadása a collo-
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dium-hártya átjárhatóságát csökkenti, víz hozzáadása fokozza. Ezen
hártyák egyrészt nagyon szilárdak, másrészt összetételük szerint külön
böző mértékben átjárhatók. Minden más szűrővel ellentétben az ELFORD.
hártyák pórusnagysága nagyon egyenletes, szabályos és pontosan ki
számítható. Ezen ú. n. graduált (gradocol) hártyák pórusátmérője 3
mikron és 10 millimikron között tetszésszerint változtatható, d) Cox és
HYDE (1932.) kb. 30 négyzetcentiméter nagyságú négyszögletes szűrő
laplemezeket gondosan megszárítottak, jégecet-collodium-oldattal vacuumban átitattak, azután a collodiumoldatot légnyomással a szűrőpapír
pórusaiba bepréselték. 48 órás folyóvízben való mosás által a jégecetet
alaposan eltávolították a hártyából, amelyet azután chloroformmal telí
tett vízben jégszekrényben tartottak. Ezen szűrők permeabilitása na
gyon egyenletes, e) Végül jól használhatók virustani kutatások céljaira
a ZSIGMONDY és BACHMANN-féle ú. n. hártyaszűrők is, amelyek nitroeelluloséból állanak, pórusnagyságuk nagyon szabályos, száríthatok és
tartósak.
A fentiekben felsorolt baktériumszűrők és ultrafilterek segítsé
gével végzett szűrési kísérletek kimenetelét több tényező befolyásol
hatja. Ezek a következők: 1. A szűrés végezhető negatív és pozitív nyo
mással; az ultraszűrést rendszerint túlnyomással eszközlik. A szűrőn
való áthaladás gyorsasága a nyomással párhuzamosan és arányosan nő,
do csak egy bizonyos határig, mivel ezen a határon túl a túlságosan
erős nyomás a szűrőn visszatartott részecskéket bepréseli a filter póru
saiba és az így létrejövő eldugaszolódás következtében a szűrés meg
lassul vagy esetleg teljesen megáll. Megállapítható tehát egy olyan
optimális nyomás, amely mellett a szűrés a legjobb eredményeket adja.
Ezen eltömeszelési hibaforrás csökkenthető pulsáló nyomás, változó
irányú nyomás és keverés alkalmazásával. 2. Hőmérséklet: befolyásol
hatja a szűrendő anyag viscositását, mivel pl. 25°-os vérsavó sokkal
könnyebben szűrhető, mintha közvetlenül a jégszekrényből visszük a
serurnot a szűrőre. Azonos nyomás mellett a szűrőhártyák permeabili
tása a hőmérséklet emelkedésével 75'—90 fokig nő, magasabb hőmérsék
leten ellenben a hártya zsugorodása következtében a permeabilitás
csökken. 3. Adsorptio: Dispersióban levő anyagok szűrhetősége attól
függ, hogy milyen mértékben jön létre adsorptio a h á r t y a és a szűrendő
ai
yyag között. Az adsorptio kezdetben olyan nagymértékű lehet, hogy
minden szűrendő anyag visszatar tátik és csak ha m á r a szűrőhártya
es
^ f o l y a d é k között a dispersio egyensúlya előállott, kezdődik meg a
szűrés, vagyis a dispergált részek átlépése a hártyán át. Általában posi
tiv töltésű colloidok erösebben adsorbeáltatnak, mint a negatív töltésűek,
tűivel a collodium-hártyák negatív töltésűek. Protein-anyagok maxi
mális adsorptiot az izoelektromos ponton szenvednek. 4. A szűrendő
folyadék hydrogénion-coneentraíioja nagyon fontos, főleg amphoteranyagoknál, mint amilyenek a proteinek. A szűrés a legnehezebben az
isoelectromos pont közelében történhet, amikor is az adsorptio a leg
nagyobb. Maga a szűrendő folyadék pH-ja nem hat a szűrőhártya át
járhatóságára mindaddig, amíg pH-ja 0,1 és 12,0 között van; ha a fo8*
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lyadék pH-ja 12,0-nél lúgosabb, akkor a collodium feloldódása követ
keztében az átjárhatóság fokozódik. 5. A szűrő electromos töltése azért
befolyásolja az átjárhatóságot, mivel a negatív töltésű szűrők vonzzák
a positiv ionokat és taszítják a negatívokat. Amíg a legtöbb bactérium
negatív töltésű, addig a vírusok egy része positiv, így ezeket a negatív
töltésű hártyák vonzzák, illetve adsorbeálják. 6. A szűrendő folyadék
elektrolyt-tartalma befolyásolja az ionisatio fokát és.a colloidok felületi
feszültségét, ezzel együtt szűrhetöségét. 7. Felületileg vagy capillarisan
activ anyagok jelenléte szintén befolyásolja a szűrhetöségét. í g y
lyophob suspensiók, amelyek gyakran idézik elő a szűrő gyors eltömeszelődését, általában sokkal gyorsabban szűrhetökké válnak felületileg
activ védőcolloidok jelenlétében. 8. A szűrendő folyadék viscositásával
arányosan nő a collodium-hártyákon való átáramlás gyorsasága. 9. A
collodium-hártyát vérsavóval átitatva permeabilitása nő, valószínűleg
azért, mivel a hydrophil serumcolloidok mint védőcolloidok hatnak a
vírusokra és a hártyákban való adsorptiojukat meggátolják. 10. Vége
zetül a szűrési időnek sem szabad nagyon elhúzódnia, mivel igen hosszú
szűrési időtartam esetében a szűrendő folyadékban esetleg jelenlevő
bactériumok szaporodásuk közben átburjánozhatnak a szűrő pórusain.
Amint látjuk tehát, egy szűrési kísérlet kimenetelét nagyon sok tényező
befolyásolhatja, amelyek mindegyikét mindenkor tekintetbe kell venni.
A szűrők esetleges hibájának kimutathatósága céljából ajánlatos a szű
rendő anyaghoz prodigiosus vagy más nagyon kis méretű, de könnyen
tenyészthető bactérium suspensióját keverni; h a ezen bactériumfeleség
a szűrletben kimutatható, akkor a filter sérült volt és a szűrési kísérlet
eredménytelen.
'
Ha egy szűrőt a virus nagyságának meghatározásához akarunk fel
használni, természetesen ismernünk kell annak pórusnagyságát. Ez a
következő módszerekkel érhető el: 1. Criticus légnyomás meghatáro
zása: A vízzel átitatott szűrőhártyát úgy helyezik el, hogy felső felszíne
vízzel legyen fedve, alsó felszínére pedig légnyomást engednek hatni.
A légnyomást fokozatosan emelik addig, amig a criticus értéknél levegőbuborékok áramlása figyelhető meg a hártya felső felszínén. 2. Víz
áramlási módszer: Megállapítják azon vízmennyiséget, amely megadott
vastagságú hártya bizonyos felületén át megadott idő alatt bizonyos
nyomás esetében áthalad. Ügy a criticus légnyomás, mint a vízátáramlási értékből megfelelő képletekkel a pórus-nagyság kiszámítható. 3.
Megállapítható egy szűrő pórusainak átmérője ismert nagyságú részecs
kéket tartalmazó standard colloidális oldatokkal, illetve suspensiókkal
eszközölt szűrési kísérletek által is. 4. Végül^a graduált jszűrök pórus
nagysága tetszésszerint változtatható elkészítésük alkalmával. H a most
már a kutató bármilyen módszerrel megállapított pórusnagysággal bíró
szűrök megfelelő sorozatával rendelkezik, akkor keresve azt a pórus
nagyságot, amely a kérdéses virust még átengedi és kutatva azt a pórus
nagyságot, amely az illető virust már visszatartja, az elemi test át
mérője meghatározható. A szűrő pórusainak nagysága azonban nem
adja meg közvetlenül a virus méretét, mivel a szűrendő anyagnak a pó-
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rusok falaira történő adsorptioja és protein-részecskéknek a szűrőben
való felhalmozódása következtében a pórusok átmérője megkisebbedik.
Ezért ELFORD szerint egy átlagosan 10 millimikron feletti átmérőjű, pó
rusnagyságokkal bíró szűrőn át történő filtráláskor a szűrendő részecs
kék átmérője nem lehet nagyobb, mint a pórusátmérő Vs-a, Va-e, hogy
az áthatolás lehetséges legyen. Az elemi testek térfogata az átmérőből
megfelelő számtani műveletekkel kiszámítható.
Nagyság.
A különböző módszerekkel végzett meghatározások alapján a viru
sok nagyságára vonatkozólag a következőket mondhatjuk: Egyes viru
sok nagyon könnyen, mások nagyon nehezen át tudnak hatolni olyan
közönséges baktériumszűrökön, amelyek a bacillus prodigiosust vissza
tartják: tehát a virusok általában 500 millimikronnál kisebb átmérőjűek.
Jellegzetes virustestecskéket legtöbbször nem lehet megfigyelni a fer
tőző szűrletek közvetlen microscopiumos vizsgálása által, ami azt
mutatja, hogy az elemi testek átmérője 300 millimikronnál kisebb.
Ibolyántúli sugarakkal történő fényképezéssel, oentrifugálással és szű
réssel megállapított néhány virusnagyságot az alábbi táblázat tüntet fel:
Virus :

Átmérő millimikronban :

250—300.
1. Psittacosis:
2. Agalactia:
200.
3. Júhhimlő:
170.
4. Pleuropneumonia:
150—200.
5. Vaccina:
150—180.
6. Kanárihimlő:
120—160.
7. Nyulfibroma:
150.
8. Lymphogranuloma ingui nale : 150.
9. Fertőző ektromélia:
125—135.
10. Herpes:
125—160.
11. Lyssa:
125.
12. Aujeszky betegség:
125.
13. Influenza:
90—100.
14. Borna-betegség:
100—125.
15. Stomatitis vesicularis:
70—90.
16. Rous-sarcoma:
65—75.
17. Bakteriphagok:
65—75; 25—35.
18. Rift Valley Fever:
30.
19. Equine encephalo-myelitis:
30—35.
20. Nyulpapilloma:
30—40.
21. Encephalitis:
25.
22. Sárgaláz:
22.
23. Louping ill:
17—23.
24. Dohány mozaikbetegsége:
15—30.
25. Poliomyelitis:
10.
26. Száj- és körömfájás.:
10-20.
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Az említett három módszer egy és ugyanazon vírusra nézve nem ad
teljesen megegyező értékeket, azért a táblázatban a különböző vírusféle
ségekre vonatkozólag feltüntetett két érték nem az illető vírus indivi
duális ingadozásait, hanem a különböző módszerekkel megállapított leg
nagyobb és legkisebb értéket mutatja. A táblázat szerint a vírusok két
csoportba oszthatók: a nagyobb vírusok csoportjába 65—300 millimikron ós a kisebb vírusok csoportjába 16—35 mikron átmérővel; 35 és 65
mikron közötti átmérővel bíró kórokozó virus eddig nem ismeretes. A
legnagyobb vírusnak a psittacosis, legkisebbnek a poliomyelitisi, vala
mint a száj- és körömfájás vírusát tekinthetjük. Ezen két véglet eseté
ben az átmérő tekintetében 25-szörös, a térfogat tekintetében 12—15.000szeres különbségek állanak fenn. A nagyobb vírusok közé tartoznak az
emberi betegségeket előidézők közül a psittacosis, vaccina, lymphogranuloma inguinale, herpes, lyssa, influenza virusa, a kisebbek közé
az encephalitis, sárgaláz, poliomyelitis, száj- és körömfájás előidézője.
A legnagyobb vírusok nagysága megközelíti, sőt eléri egyes legkisebb
baktériumok méreteit. A legkisebb vírusok nagysága pedig néha csak
kevéssel haladja túl egyes fehérje-molekulák nagyságát. í g y ZSIGMONDY
szerint a haemoglobin-molekula átmérője 2,3—2,5 millimikron, egyes
serumfehérjék átmérője 4,34—24,0 millimikron, tehát a 10—20 milli
mikron átmérőjű, poliomyelitis, valamint a száj- és körömfájás vírusá
nak átmérője csak négyszerese egy haemoglobin-molekula átmérőjének,
viszont az encephalitis, sárgaláz, mozaikbetegség, poliomyelitis, száj
as körömfájás vírusának nagysága a serumfehérjék molekuláris nagy
ságának körébe esik. Nem lehet azonban azt állítani, hogy a 10—25
millikron átmérőjű viruselemek egyetlen fehérjemolekulából kell, hogy
álljanak, mivel a natív proteinek moleculanagysága nagyon tág hatá
rok között variál, amiért is a legkisebb vírus is több fehérjemolekulá
ból állhat, de az bizonyos, hogy ezen esetekben a virushan helyet fog
laló fehérjemolekulák száma csak nagyon kicsi lehet. A vírusok ezen
nagyságbeli viszonyait figyelembe véve érthető, hogy W. M. STANLEY
mozaikbeteg dohánylevelek présnedvéből olyan kristályosítható pro
teint tudott előállítani, amely nagyon nagy hígításban (10~9), illetve
nagyon kis mennyiségben is fertőzőnek bizonyult. Hasonló virusproteint tudott előállítani BEARD és WYCKOFF a nyúl SHOPE-féle papillómájának, R. WYCKOFF a ló encephalitisének vírusával fertőzött szövetek
sejt- és bactériummentes szűrLetéből. A dohány mozaikbetegsége víru
sának kristályosított proteinjére nézve megállapítható volt, hogy an
nak fizikális, vegyi, biológiai és serologiai tulajdonságai állandóak vol
tak, bármilyen vizsgálati anyagból bármilyen módszerrel állíttatott elő
és bármilyen gyakorisággal kristályosították át azt; lehetetlennek bizo
nyult a vírus fertőző és megbetegítő hatását a fehérjétől elválasztani:
a proteinen eszközölt különböző beavatkozások a specificus virushatás
megváltozását, illetve elvesztését okozták; végül a fény által előidézett
viruselpusztítás színképe a virusprotein absorptios spectrumával lénye
ges pontjaiban megegyezett. Ilyen virusproteinek aránylag csak kevés
vírusból voltak ezideig isolálhatók; molekulájok általában nagy: mo-
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lekulasúlyuk 9.106 és 42.106 között, molekuláik átmérője 25—45 milli
mikron között ingadozik. Mivel vannak olyan virusok is, amelyek elemi
testjeinek átmérője csak 8—12, 20—25 millimikron, molekulasúlyuk pe
dig esetleg csak 500.000, ezen yirusfajok elemei lényegesen kisebbek,
mint az eddig ismert virusproteinek molekulái. Így egyelőre az eddig
előállított virusproteinekkel szerzett tapasztalatok mindegyik virúsfajra nem általánosíthatók. Az előzőekben már említettük azt, hogy
egyesek a vírusokat a fermentumokhoz közelállóknak tekintik. Az enzyraák molecularis nagysága általában kisebb, mint a virusproteineké
(pepsin: 36.000, trypsin: 34.000), de az urease moleculasúlya már
473.000, tehát nem sokkal kisebb, mint egyes bakteriophágoké (500.000)
és a poliomyelitis vírusáé. Dimensionalis ugrás tehát a fermentumok
és virusok között nincs. A vírusoknak ezen viszonya a fehérjékhez és
fermentumokhoz magyarázza meg azt, hogy egyesek a vírusokat a meg
betegedett szervezet termékeinek tartják, míg mások ezen lehetőséget
tagadják. Mindkét tábor hívei felfogásuk^ helyessége mellett számos
bizonyító érvet hoznak fel, amelyek tárgyalása azonban túlhaladná ezen
összefoglaló előadás kereteit.
Qualitativ

kimutatás.

A virusok kicsinysége ós mesterséges táptalajokon való tenyészthetőségük lehetetlensége magyarázza meg azt, hogy kimutatásuk
nem a legkönnyebb feladat. Ezen célra felhasználható 1. a közönséges
mikroszkóp, a) Tárgy- és fedőlemez között nagyon vékony rétegben
elég erős nagyítással és szűkített diaphragma esetében a nagy virusfajok (molluscum contagiosum, variola-vaccina) elemi testjei meglát
hatok, b) Sötét látóteres vizsgálattal színtelen szűrletben egyes bakteriophagok és az ektromélia vírusának elemi szemcséi megfigyelhetők.
c) Kb. 100 millimikron nagyságig láthatóvá tehetők a virustestek kü
lönböző festési eljárásokkal is (PASCHEN-, MoRosow-féle), amelyek kö
zül a leggyakrabban használt a HERZBERG-féle viktoriakék festés, d) Ki
mutathatók a virusok oly módon is, hogy a fent említett módszerek
valamelyikével megfestve sötét látótérben vizsgáljuk azokat; a fény
sugár-elhajlási jelenségek következtében az elemi testek legtöbbször
más színben tűnnek fel, mint a használt festék, pl. a viktoriakékkel
festett elemi testek narancssárga színben fénylenek. 2. Jól vizsgálhatók
a virusok fluorescens-mikrosskopiummal
is. Ezen eljárásnál az ibolyán
túli spectrum hosszú hullámhosszú sugarait vezetik a vizsgálandó ké
szítményhez; látható kép nem keletkezik, de a praeparatum fluorescálni képes részei világításra ingereltetnek, mivel ä láthatatlan suga
rakat látható fénnyé alakítják át, aminek következtében a készítmény
ben kisebb-nagyobb fényforrások keletkeznek és ezeket látjuk a mik
roszkópban. Magának a fluorescentiának lényege az, hogy sok anyag
képes sugárzó energiákat absorbeálni, azokat más periódusú energiává
átalakítani és ilyen alakban ismét kisugározni, vagyis egy meghatá-
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rozott hullámhosszúságú fényt más hullámhosszúságú fénnyé, illetve
színné átalakítani. Ezt a jelenséget photo-lumniscentiának nevezik, mi
vel a fényjelenség csak addig tart, amíg az ingerlő fény hatása fennáll.
A f luorescentiás microscópban az ibolyántúli hosszú hullámhosszú (300—
400 millimikron) sugarakat használják; ezen megvilágító fényt a készít
mény fluorescentiára képes részecskéi elnyelik és hosszabb hullám
hosszú látható sugarakká alakítják át, amelyek a mikroszkopiumban
már jól láthatók. A mikroszkopium fényforrása elé olyan szűrőt alkal
maznak, amely a spectrum látható részét elnyeli és csak a láthatatlan
sugarakat (ibolyántúli sugrakat) engedi, át: ez a látható fénytől meg
szabadított ultraviola-fény a WooD-fény. Magát a vizsgálandó vékony
készítményt 1 : 100.000 higítású primulinnal kezelik, amikor is a viru
sok fekete alapon kékesfehér-sárga pontok alakjában láthatók. 3. Fel
használható a virusok kimutatásához az ultraviola-mikroszkopium
is.
Ezen készülékben a nagyobb feloldóképesség elérése végett rövid hul
lámú ibolyántúli fényt-alkalmaznak; ennek következtében a microscop
lencséinek quarcból vagy más ibolyántúli sugarakat átengedő anyagból
kell készülnie, mivel ezen fényt a közönséges üveg elnyeli. A microscóp
ban keletkezett kép nem látható, és csak fényképező lemezek segítségé
vel rögzíthető. 4. Üj utakat nyújt a virusok tanulmányozásában az
elektron-mikroszkóp,
amelynek igen nagyfokú nagyítása segítségével
már eddig is több vírusféleség elemi testjeinek alakját és nagyságát
lehetett tanulmányozni. Az említett eljárásokkal készített praeparatumok vizsgálásakor a következőkre kell figyelemmel lenni: 1. Az elemi
testek egyenlő nagyok, egyenlő erősen festettek, oszlásos alakokat mu
tatnak, ezzel szemben a sejtszemcsék mindig különböző nagyok ós a
sejtek közelében sötétebbre festődnek. 2. Az elemi testekre jellemző a
csillagkép- és csoportos elrendeződés, míg a teljesen egyenletes elren
deződés gyanús, nem specificus képletekre. 3. A készítmény végső részei
rendszerint a legjobbak, míg kezdeti részeik néha nagyon vastagok.
4. Az elemi testek mindig nagy számban fordulnak elő, fuchsinnal vagy
rnethylenkékkel nem festődnek, átmérőjük legjobb esetben is egy staphylococcus átmérőjének 1/5-ét teszik ki.
5. A virusok kimutatása a baktériumokkal ellentétben mesterséges
táptalajon való tenyésztés által nem lehetséges. Mivel azonban élő sej
tek jelenlétében élni és szaporodni képesek, bizonyos mértékű tenyész
tésük sikerülhet szöveti tenyészetekben. Ezek a szöveti tenyészetek vérplasma, ébrényi szövetek kivonata és Ringer- vagy Tyrode-oldat keve
rékéből álló táptalajba beültetett ébrényi szövet-részletekből állanak;
ha ezeket a kiszáradás ellen megfelelően óvott szöveti culturákat virustartalmú, do baktériummentes anyaggal fertőzzük, akkor bennük a vi
rusok élni és szaporodni képesek. Tenyészthetők a virusok megtermé
kenyített, 10—14 napig költőszekrényben keltetett tojások, illetve tyúkébrények chorionattamois hártyáján is." A megtermékenyített ós kelte
tett tojás héját megnyitva és a chorionallantois h á r t y á t vírusokkal fer
tőzve vannak virusok, amelyek csak a hártya macro- és microscopiumos
elváltozásait idézik elő, de az ébrényt nem támadják meg; vannak vi-
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rusok, amelyek az ébrényt gyorsan és jellegzetes hártyaelváltozások
nélkül megölik; vannak végül virusok, amelyek hártyaelváltozásokat
is létrehoznak, de az ébrényekre is hatnak. A virus által megbetegített
chorionallantois hártyán sokszor nemcsak microscopium alatt, de sza
bad szemmel is megfigyelhetők a megbetegített területek, amelyek t. k.
a virus által előidézett gyulladásos gócok
6. A virusok kimutatásakor nagyon jó szolgálatot tesznek az állat
kísérletek, mivel a legtöbb vírusféleség megfelelő módszerrel meg
felelő kísérleti állatra átoltható. A kimutatás céljaira szolgáló kiindu
lási anyagot képezheti a megbetegedett ember vagy állat fertőzött szö
vete, vagy fertőző váladéka (agy, máj, lép, here, gerincvelő, bőrhólya• gok tartalma, orrgaratüreg öblítő folyadéka stb.), amely kiindulási
anyagokból baktériummentes, de virustartalmu suspensiót kell készí
teni az állatoltások vagy a tenyésztés céljaira. E célból a kiindulási
anyagot húslevessel (pH: 7, 6) keverik, a szöveteket megőrölik vagy
steril homokkal, illetve üvegporral eldörzsölik, a durvább alkotó
részektől percenkénti 1.000 fordulattal történő 5 perces centrifugálással
megszabadítják, az üledék fölött meggyűlt folyadékot ú. n. előszűrés
sel: homokon, papírpépen vagy azbesztszűrőn át való szűréssel tisztít
ják, végül az így nyert szűrletet megfelelő átmérőjű pórusokkal
bíró filteren átszűrik: ezen szűrlet baktériummentes, tartalmazza a ki
mutatandó virust, vele szöveti tenyészetek, keltetett tyúktojások és kí
sérleti állatok fertőzhetők. A virustartalmu^ szűrlet beoltható a meg
felelő fogékonysággal bíró állatba intracután, subcutan, intracorneálisan, intravénásán, intraperitoneálisan, intracerebrálisan, subdurálisan,
intratesticularisan stb. A legtöbb vírusfajtára nézve ismeretes az, hogy
milyen kísérleti állatban és milyen oltási technika alkalmazása esetében
képes sikeres fertőzést előidézni. Sikeres fertőzés esetében a klinikai
tünetek, a kialakult macro- és microscopos elváltozások, az esetleges
záradéktestek, végül bizonyos immunbiológiai jelenségek megfigyelése
íeszi lehetővé a virus jelenlétének megállapítását illetve ismeretlen
virus identificálását. Az állatkísérletek eredménye nagymértékben függ
a vírusoknak az új gazda szöveteihez való vonzódásától, valamint a
virus azon képességétől, hogy az új gazdához alkalmazkodni tudjon.
, Megtörténhet, hogy a fertőzött állat nem betegszik meg, de ha ezen
látszólag .egészséges állat megfelelő szöveteit továbboltjuk, néhány passage után a virus hozzászokik az új gazdához, abban kóros tüneteket
képes előidézni, tehát az ú. n. néma fertőzés menifestté válik. Ilyenkor
nemcsak virulentia-íokozódásról, hanem a virus és gazdaszervezet kö
zötti kölcsönhatás következtében egészen új tulajdonságok keletkezé
séről lehet beszélni. így pl. borjuk és nyulak himlővirussal való fertő
zése által vaccinák és lapinák nyerhetők, amelyek vírusai emberen variolát előidézni nem képesek, de létrehoznak olyan enyhe megbetege
dést, amelynek következtében erős védettség fejlődik ki; a sárgaláz ví
rusát egéragyból egéragyba oltva át, a veszettség vírusát nyulak agyá
ban tartva életben ezen kórokozók is elvesztik az emberre nézve beteg-
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ftéget előidéző képességüket, de immunisálási célokra jól felhasználha
tók. Az emberi influenza virusa egérre nem, csak vadászmenyétre olt
ható át; de a vadászmenyétről már sikerül átvitele fehér egerekre is.
Virus okozta betegség esetében is negativ lehet az állatkísérlet, ha a fer
tőzéshez nem megfelelő szerv- vagy szövetrészletek használtattak, ha
az átoltott anyag olyan időben vétetett, amikor még nem, vagy már
nem tartalmazott vírusokat, vagy ha túlságosan kevés virust zárt ma
gába, ha az átoltás nem megfelelő technikával végeztetett, vagy ha a
használt kísérleti állat az illető vírussal szemben a beoltás idejében külö
nösen erős ellenállóképességet tanúsított. Sikeres fertőzés esetében nein
lehet azt várni, hogy az állat ugyanolyan betegségi tüneteket, kórbonc
tani és kórszövettani elváltozásokat, záradéktesteket producáljon, mint
a beteg ember, de egy és ugyanazon vírusféleség egy és ugyanazon
állatfajban azonos kórtüneteket és elváltozásokat idéz elő. H a a fer
tőzött állat megbetegszik, mindig gondosan kell mérlegelni azt, hogy
megbetegedését az át oltott virus idézte-e elő, mivel előfordulhat, hogy
az átoltás alkalmával a fertőzött állatban lappangva és felismerhetet
lenül jelen volt és élősködő virus activálódása következett be; ez főleg
fehér egerek esetében történhet meg. Az állatoltás segítségével nyert
virustörzs identificálása céljából vizsgálni kell azt, hogy az illető virus
milyen állatfajokat és'milyen fertőzési technika alkalmazásával képes
megbetegíteni, hogyan terjed el a szervezetben, mely szervekben hoz
létre macro- és microscopos elváltozásokat, hatására kialakulnak-e sejt
zárványok, végül igénybe vehetünk egyes serologiai módszereket is.
Záradéktestek.
Egyes vírusféleségek hatására a fertőzött szervezetben kialakuló
ú. n. záradéktesteknek vagy sejtzárványoknak nagy diagnosztikus je
lentőségük van. Ezen záradéktestek lényege és kialakulásuk módja még
ma sem teljesen tisztázott. Egyesek sejtelfajulási termékeknek, mások
virus-telepeknek, ismét mások agglutinálódott elemi-testek halmazai
nak tartják őket, amelyeket a sejt reactiós termékei vesznek körül. Ügy
látszik, hogy a vírusfertőzés hatására a záradéktestek a sejtekben na
gyon gyorsan és korán, még az általános szöveti elváltozások megjele
nése előtt kifejlődnek. A virus hatása következtében ezek a sajátságos
képletek kialakulhatnak a sejt protoplasmájában, a sejtmagban, vagy
egyidejűleg mindkét helyen. E g y részük savanyú, más részük bázikus,
harmadik részük mindkét festékféleséggöl festődik. Acidophil cytoplasmás záradéktestek találhatók variola-vaccinánál (GuARNERi-testek),
juh-himlőnél (BoRREL-tcstek), számyas-himlőnéfl, (BOLLINGER—BENDAtestek), molluscum contagiosumnál (HENDERSON—PATTERSoN-testek),
nyúl-myxománál; acidophil magelváltözások észlelhetők sárgaláznál
(ToRREs-testek), herpesnél, varicellánál, zosternél; basophil magelvál
tozások alakulnak ki condyoma acuminatumnál, verruca vulgárisnál.
Ezen képletek lényege ugyan még ismeretlen, de diagnostikai jelentő-
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ségük nagyon nagy, mert pl. gyanús körülmények között elpusztult
állatok agyában a NEGRi-testek kimutatása biztosan eldönti a veszett
ség fennforgását.
Quantitativ

kimutatás.

A virusok. quantitativ kimutatása történhet olyan módon, hogy a
vizsgálati anyag fokozatos hígítása által keresik azt a legnagyobb hígí
tást, tehát legkisebb töménységet, amelyben még az illető vizsgálati
anyag a megfelelően fogékony kísérleti állatot megbetegíti. H a a vizs
gált virus képes bőr-reactiot előidézni, akkor ezen reactios gócok száma
és kiterjedése jó útmutató lehet. A keltetett tyúkébrény ehorionallantois-hártyáját a vizsgálati anyag különböző higítású oldataival fertőzve
a létrejövő elváltozások (elfajulásos, illetve gyulladásos gócok) meg
számlálhatok és a quantitativ viszonyok ilyen módon állapíthatók meg.
Szaporodás.
A fertőzőképesség mellett a virusok szaporodása az a második életnyilvánulás, amelyet jelenleg még ezen kórokozókkal kapcsolatban is
merünk. Amint már említettük, a virusok csak élő sejtek jelenlétében,
sőt élő sejteken belül képesek csak szaporodni. Ügy látszik, hogy a
virusok csak az élő sejteken belül találják meg megfelelő életfeltételei
ket és csak az élő sejt képes őket megvédeni a különböző káros behatá
sokkal szemben. Ezek a jelenségek azt mutatják, hogy a virusok hosszú
időn át élősködve a sejtekben obligát sejtparasitákká váltak. Nem lé
nyeges az, hogy az élő sejtek az illető vírussal szemben fogékony állat
ból vagy szervből származzanak, mivel a legkülönbözőbb virusok jól
szaporodhatnak tyúkébrények szöveti tenyészeteiben, valamint keltetett
tojások chorionallantois-hártyáján. Úgy látszik, hogy növő és szaporodó
sejtek belsejében különösen kedvező életfeltételeket találnak, így szöveti
tenyészetekben, keltetett tojásokban és átoltható állati daganatokban.
Ellenállóképesség.
A virusok ellenállóképességo az emberi és állati szervezeten kívül
külső káros behatásokkal szemben nagyon nehezen vizsgálható, mivel
mesterséges táptalajokon előállított tiszta tenyészetek ezen vizsgálatok
céljaira rendelkezésre nem állanak. H a a különböző fizikális természetű
behatásokat tekintjük át, akkor először is azt mondhatjuk, hogy a meleg
gel szemben a virusok érzékenyek, mivel már 37°-on való hosszabb tar
tásuk is fertőzöképességüket gyengítheti, esetleg meg is szüntetheti;
55—60° infectiositásukat rövid idő alatt felfüggeszti; a meleggel szem
ben tehát nagyjából úgy viselkednek, mint a baktériumok vegetatív
alakjai. A hideggel szemben nagy ellenállóképességet tanúsítanak; a
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himlőnyirkot —160°-on 11 hétig tartva még jó oltási eredmények érhe
tők el borjukban (POWER); a vaeeina nyers anyagát —13°-on tartva
még évek multán is megtartja eredeti fertőzőképosségét (GINS) ; ha
sonlóan viselkedik a poliomyelitis előidézője is; a sárgaláz vagy in
fluenza virusát tartalmazó egéragyat és egértüdőt —78°-on 6 hónapig
tartva a virulentia megmarad (TURNER). Nagyjából hasonló viselkedést
mutatnak a baktériumok is. A beszáradással szemben már nem tüntet
nek fel a különböző virusok egyöntetű viselkedést; egyesek (marhapestis, Borna-betegség, lymphogranuloma inguinale vírusa) nagyon ér
zékenyek/ mások (száj- ós körömfájás, himlő virusa) ellenállóbbak.
Utóbbiak közül a száj. és körömfájás előidézőjét 37°-on gyorsan be
szárítva 112 napig fertőzőképes, a himlővirus pedig genyben beszáradva
évek multán is hatásos marad. Diffus nappali fény csak hosszú idő
alatt károsítja, napfény 2—9 óra alatt öli meg az ilyen behatásokkal
szemben vizsgált virusokat. A chémiai anyagok közül jellegzetesen vi
selkednek a szóban forgó microorganismusok a glycerinnel szemben,
amennyiben csaknem mindegyik virust glycerinállónak kell tekinte
nünk; a glycerin virust conserváló hatása legtöbbször csak akkor jelent
kezik, ha hígítva: 50—60%-os oldat alakjában alkalmazzuk és ha a
virus-glycerin keveréket alacsony hőfokon tartjuk. A virusok eltart
hatósága glycerinoldatokban nagyon különböző: a himlő és poliomyeli
tis virusa évekig, az encephalitis japonica virusa csak néhány hétig
tartható el. A bakteriológiai szempontból alaposan átvizsgált fertőtle
nítő szerek hatását a vírusokra nagyon nehéz megfigyelni, mivel szín
tenyészetek nem állíthatók elő, a virustartalmú anyagok pedig mindig
tartalmaznak szerves, fehérjetartalmú anyagokat is; úgy látszik, hogy
a baktériumokat elölő desinficiensek nem mindig hatásosak a vírusok
kal szemben is.
Beosztás.
s

• •

•

*•

A virusok beosztása egyetlen és általánosan elfogadott nézőpont
szerint ma még nem lehetséges. Vannak, akik a virusokat a nagy és kis
virusok csoportjába osztják be; azok átmérője 300—05 millimikron,
ezeké 35—10 millimikron. Szokásos felosztani a virusokat emberi,
állati és növényi betegségeket előidéző vírusokra is. Általánosan hasz
nálatos LIPSCHÜTZ beosztása, amelynek alapját a vírusoknak egyes
szövetféleségekhez való vonzódása (tropisniusa) képezi:
I. Localisált epidermális vagy epitheliális virusok:
1.
2.
3.
4.

Molluscum contagiosum.
Verruca vulgaris.
Condyloma accuminatum.
Larynx-papilloma.

5.
6.
7.
8.

Aphthoid.
Paravaccina.
Herpes venereus.
Trachoma.
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I I . Dermotrop vírusok:
1.
2.
3!
4.
5.

Variola.
Varicella.
Alastrim.'
Morbilli.
Szárnyas-himlő.

g*•
8
9
-

Júh-himlő.
Stomatitis bovis papulosa.
Száj- és körömfájás.
Nyul-myxoma.

I I I . Dermo-neurotrop virusok:
2

1. Zoster.

- Herpes febrilis.

IV. Nurotrop virusok:
3

1. Lyssa.
2. Poliomyelitis.

4

- Borna-betegség.
- Hundestaupe. (Szopornyiea.)

V. Organotrop virusok:
1 Marhák peripneumóniája.
2. Juhok agalactiája.

4. Tengerimalac nyálmirigyvi™sa
r

3. Nyulherevirus.

5

- Grippe.

VI. Acut általános fertőzések:
3
1. Szárnyas-pestis.
- Sertés-pestis,
2. Denge-láz.
Legteljesebb és legrészletesebb azonban E. GILDEMEISTER, E. H A A .
GEN és O. WALDMANN alábbi beosztása:

I. Lázas általános megbetegedéseket előidéző virusok.
a) Pustulosus betegségeket előidézők:
1. Variola.
2. Varicella.

3

- Zoster.

b) Vesiculosus betegségeket előidézők:
1 Herpes.
2. Száj- és körömfájás.

3

- Stomatitis vesicularis.
4. Vesicular exanthema of swine.

' c) Exanthémás betegségeket előöidézők:
1 Morbili
2 Rubeola
3! Erythenia infeetiosum;.

^- ^v^0^
scarlatinosa.
^ Exanthema subitum.
G Sud
° r anglicus.
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d) Septicaemiás betegségeket előidézők:
1.
2.
3.
ár.
5.

Sárgaláz.
Dengue-láz.
Pappataci-láz.
Marhapestis.
Sertéspestis.

6. Szárnyaspestis.
7. Lópestis.
8. Lovak ragályos vérszegénysége.
9. Fertőző ektromélia.

I I . Különleges localisatioval biró betegségeket előidéző vi tusok.
a) Légzőszervek megbetegedését előidézők:
1.
2.
3.
4.
5.

Psittacosis.
Influenza.
Lovak járványos köhögése.
Marhák fertőző bronchitise.
Lovak orbáncjárványa.

6. Lovak tüdőgyulladásos járványa.
7. Tyúkok fertőző laryngo-traeheitise.

b) Idegrendszer megbetegedését előidézők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poliomyelitis.
Encephalitis.
Lyssa.
Morbis Aujeszky.
Állatok encephalomyelitise.
Egerek choriomeningitise.

7. Hundestaupe. (Szopornyica.)
8. Louping ül.
9. Bárányok paraplegia enzooticáj
10. Maladie tremblente.
11. Tengerimalacok bénulása.
12. Fertőző tyúkbénulás.

c) Más szervek megbetegedését előidézők:
1. Lymphogranuloma inguinale.
2. Molluscum contagiosum.
3. Verruca.

4. Parotitis epidemica.
5. Rágcsálók nyálmirigybetegsóge.
6. Virus TU.

I I I . Vírushoz hasonló kórokozók által előidézett betegségek.
1.
2.
3.
4.
5.

Typhus exanthematicus.
Más rickettsiosisok.
Febris Quintana.
Black Gallsickness.
Trachoma.
Termésseies

G. Bartonella-betegségek.
7. Pleuropneumonia bovum conta
.giosa.
8. Fertőző agalctia.
9. Bakteriophagok.
átvitel és

terjedés.

A vírusok természetes átvitele és terjedése emberről emberre vagy
állatról állatra, esetleg állatról emberre történhet 1, közvetlen
érintkezés
által (contact infectio); így terjed a lymphogranuloma inguinale, a
Variola, Varicella, kanyaró, száj- és körömfájás virusa, Terjedhet a

t
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vírus 2. közvetett érintkezés utján is: por- és cseppfertőzés, esetleg fer
tőzött tárgyak által: Variola, morbilli, influenza, meghűlés, psittacosis,
mumps, poliomyelitis, enoephalitis emberről emberre, psittacosis, és
körömfájás állatról emberre, szárnyas-himlő, száj- és körömfájás, Stoma
titis visicularis, psittacosis, marhák tüdővésze, marha- és sertéspestis.
Hundestaupe (szopornyica), tyúkpestis, Pseudorabies, virus III., louping
ül. tyúkok laryngo-tracheitise, BoRNA-betegség állatról állatra. Cseppfer
tőzésre adhatnak alkalmat azok a betegségek^ amelyeknél a virus a légzés,
illetve a bronchiális-, orr-, garat-, vagy száj-secretum által választatik
ki és főleg a légzés által vétetik fel ismét; megjelenhet a virus a tejben
és vizeletben is; fertőzhetnek a kóros folyamatoknál előállott és lelökő
dött betegségi termékek is; hámpikkelyek, bőrpörkök, bőrhólyagok tar
talma, genny, vér; ezen váladékokkal úgy contact, mint porfertőzés le
hetséges; ellenállóképes virusok esetében fertőzött használati tárgyak:
ruhák, evőeszközök stb. is közvetíthetik a fertőzést. 3. Történhet a viru
sok átvitele Ízeltlábú rovarok (arthropodák) által is: a sárgaláz, dengue.
!áz, ötödnapos láz, kiütéses typhus, lovak encephalomyelitise, pappataci-láz, lovak fertőzéses vérszegénysége terjed ilyen módon; mint ter
jesztők szerepelhetnek tetvek, szúnyog-, légy- és pókfélék. Ezek a rova
rok legtöbbször nem csak mint passiv átvivők, hanem mint közti gazdák
is szerepelnek, amennyiben bennük a felvett virusok szaporodnak ós
bizonyos fejlődési folyamaton mennek át; az átvivő rovarok legtöbbször
active: vérszívás vagy szúrás által juttatják be a kórokozót az új gaz
dába. 4. Harapás és marás által terjed a veszettség. 5. Germinativ át
vitel a virusbetegségeknél nem szerepel. 6. Intrauterin
(diplacentáris)
átvitel biztosan megállapítható a kanyaróra, himlőre és veszettségre
nézve. 7. Occult átvitel eseteiben a terjedés módja ma még nem isme
retes: a) vannak virusbetegségek, amelyek vagy nem átvihetők, vagy
nem lehet meggyőzően bizonyítani átvibetőségüket; ide tartozik az encephalitis lethargica, acut disseminált encephalomyelitis, vaccinatio-,
Variola- morbilli utáni enoephalitis, lymphogranulomatosis; b) vannak
betegségek amelyek kísérletileg átvihetők, de a természetes terjedési
mód nem ismeretes; poliomyelitis, St. Louis-encephalitis, japán encephalitis, tyúkpestis; c) vannak betegségek, amelyek kísérletileg átolthatók, de az epidemiológiai megfigyelések szerint a terjedés természetes
viszonyok között nem a virus átvitele által történik: herpes febrilis,
sejtmentes szűrlettel átoltható daganatok.

Behatolási

kapu.

Az emberi vagy állati testre eljutott virusok különböző behatolási
kapukon át juthatnak bo a szervezet belsejébe. Behatolási kapu gyanánt
szolgálhat 1. a bőr, amelyen át hatolhat be a himlő, herpes, molluscum
contagiosum, sárgaláz, pappataci-láz, dengue-láz, tyúkpestis, lovak fer
tőző vérszegénységének, louping ill, Pseudolyssa, Borna-betegség, ki
ütéses typhus virusa; .2. a légutak nyálkahártyáján át jut be a szerve-
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zetbe a himlő, kanyaró, száj- és körömfájás, mumps, sarlach, 4 beteg
ség, influenza, nátha, psittacosis, sertéspestis, tyúkpestis, poliomyelitis,
Iouping ül, Pseudolyssa, encephalitis, Borna-betegség, 3. az emésztöcsatorna nyálkahártyáján
át a száj- és körömfájás, tyúkpestis, marhapestis, sertéspestis, poliomyelitis, Borna-betegség, juhok vészes vér
szegénységének, 4. a conjunctiván át a trachoma, záradék-blenorrhoea,
uszoda-conjunctivitis, himlő, herpes, 5. a nemi szervek
nyálkahártyáján
át a lymphogranuloma inguinale, juhok vérszegénységének, lovak vé
szes vérszegénységének, a nyul-myxoma kórokozója. Nem tudjuk ma
még megmondani azt, hogy hogyan jut be a virus a bőrön vagy nyálka
hártyákon át a szervezet belsejébe. Bizonyos az, hogy a bőr és nyálka
hártyák felszínére nyílnak szőrtüszők, verejték-, faggyú-, nyálka-, nyál
mirigyek, részben a desquamatio, részben a külvilág káros behatásai
következtében microscopiumos sérülések kialakulhatnak és így tulaj don
képen a behatolási út meg van adva; figyelembe kell vennünk azt is,
hogy a nyálkahártyák képesek eléggé jelentős nagyságú élettelen tes
teket aetive felvenni. Mivel azonban a vírusok önálló mozgásra kép
telenek, active és önmaguktól tovamozogni nem tudnak; mivel pedig
az általánosan elfogadott nézet szerint szaporodni is csak élő sejtek bel
sejében képesek, a folytatólagos szaporodással kapcsolatos átburjánzás
nem jöhet szóba. Hasonló módon nem ismerjük azon meehanismust
sem, amelynek segítségével a vírus a sejt belsejébe behatol; azt tudjuk,
hogy ezen kórokozó először csak a sejt felszínén adsorbeálitatik, de nem
tudjuk, hogy a sejt felszínéről hogyan jut be a sejt belsejébe?
A megtelepedés

helye.

A szervezetbe bekerült virus megtelepedhet 1. a behatolási kapuban,
ott maradhat és esetleg csak a behatolási hellyel szomszédos, vagy csak
azon szövetekre terjed át, amelyek a primär góccal érintkezésbe kerüLnek (per eontinuitatem vagy per contactum terjedés); ezt a megtelcpe
dési vagy terjedési módot látjuk a szemölcsök-, gége-pap illómák-, molluscum contagiosum-, nátha-, egyes conjunctiva-betegségek eseteiben.
2. Máskor a virus behatolási kapuja vagy megtelepedési helye a vér
lévén gyors generalisálódás következik be; egyes vírusok képesek
a keringő vérben jelentősen szaporodni; a primär vérfertőzés mindazon
betegségekre nézve bizonyítottnak tekinthető, amelyek előidézőit haematophag arthropodák terjesztik (sárgaláz, dengue-láz, phlebotomusláz, Rift—Tal—Fieber, Iouping ill, amerikai equino encephalomyelitis).
Ezen esetekben a vér úgy behatolási kapu, mint megtelepedési hely
gyanánt szolgálhat. Az a vérmennyiség, amelyet egyetlen rovar fel
venni képes, nagyon csekély és mivel már egyetlen szívási actus is a
rovar fertőződéséhez vezethet, fel kell venni, hogy a gazdaszervezet
vérében a virus-concentratio nagyon magas, sokkal magasabb, mint a
baktériumos fertőzések eseteiben. Baeteriaemiák alkalmával SCHOTTMÜLLER szerint 1.000 baktérium pro ecm. vér a legmagasabb határ; ezzel
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Szemben R. DOERR phlebotomus-lázban szenvedő beteg vérének 0,001
ccm.-nél kisebb mennyiségével is elő tudta idézni a betegséget egészséges
egyénben, J. BAUR szerint pedig a sárgalázas vér 0,0000000001 ccm.-e
(1Ó-10) is fertőző. A véráramban a vírusok ilyen nagymértékű elszaporo
dása valószínűleg a véráram parti sejtjeiben: az endothel, reticulumsejtekben, a fehér- és vörös vérsejtekben történik. 3. Lehetséges, hogy
a virus megtelepedése nem a behatolási kapuban, hanem egy távoli
szervben következik be, amikor is a passiv elhurcolás a nyirok- és vér
áram^ esetleg az idegpályák útján történik. í g y pl. a lyssa virusa a be
hatolási kapuban nem. telepedik meg, nem szaporodik el, hanem csak a
központi idegrendszerben; a poliomyelitis kórokozója szintén érintet
lenül hagyja a behatolási kaput és a központi idegrendszerben telepedik
le. 4. Végül lehetséges, hogy a virus a behatolási kapuban telepedik le,
megbetegítő hatását is itt fejti ki, de ugyanakkor tovaterjed a vér-,
nyirok- és idegpályákon át is. í g y GINS emberben scarificatios oltás
utáni 3. napon a vaccinavirus megjelenését észlelte a tonsillákon^ a nyúl
corneáját herpes-virussal fertőzve keratoconjunctivitis fejlődik ki és
— amennyiben a törzs encephalitogén volt — encephalitis is.
Terjedés a

szervezetben.

A vírusok terjedése a fertőzött szervezetben a következő utakon
történhet: 1. Terjedés a szövetekben (per continuitatem): látszatra a
legegyszerűbb terjedési mód, de a valóságban a legnehezebben magya
rázható. Mivel a vírusok csak intracellularisan képesek szaporodni,
activ mozgási képességgel pedig nem bírnak, a vírus terjedése a szöve
tekben per continuitatem csak egymásután következő sejtfertőzések lán
colata alakjában képzelhető el, vagyis úgy, hogy a fertőzött sejtek szét
esnek, vagy más módon virust adnak le és ezen vírus ismét más sejtekbe
hatol be. í g y pl. majmokat louping ül. vírussal fertőzve intranasálisan
a kórokozó az orr-nyálkahártyáról közvetlenül a szaglólebenybe jut,
innen folytatólagosan halad tovább az occipitalis lebeny, kisagy, nyultagy felé, leszáll a gerincvelőbe ós behatol a környéki idegekbe is. 2.
Terjedés a véráram, utján: ha eltekintünk azon esetektől, amelyekben
trauma vagy rovarok juttatják a virust a vérpályába, úgy nem ismer
jük azt a mechanismust, amellyel a vírus bejut a keringő vérbe. Mivel
activ mozgás nincs, három lehetőség képzelhető el: a) passiv behurcolás
a hajszálerek falán át vírussal telt vándorsejtek vagy diffusió által, b)
bejutás kerülő úton a nyirokútakon át, c) helyi benövés folytatólagos
sejtfertőzés által. Ugyanilyen módon képzelhető el a vírus kijutása a
vérből a szövetekbe is. Ha a vírus jelen van a vérben, akkor annak
másodlagos megtelepedése jöhet létre a különböző szervekben. Ezen
haematogén metastasisok localisatioja a virus speciális organotropiájától függ. 3. Terjedés a nyirokerek útján: mivel a virus a fertőzött sej
tekből kiléphet, vagy a sejtek megrepedése által szabaddá válhat, a
nyirokáram őket passive továbbviheti. í g y kísérleti állatokat vaccina9
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vírussal intranasalisan fertőzve 12 órával később a kórokozó a nyaki
nyirokerek nyirkában kimutatható és ott 7 napig megmarad. Lympho
granuloma inguinalénál a genitalis primär affectiohoz a környéki
nyirokcsomók megbetegedése társul, amelyekben a kórokozó microscopiumosan és állatkísérlettel is kimutatható. Azonban a baktériumokkal
ellentétben a vírusok a nyirokcsomókban nem minden esetben tartatnak
vissza, hanem a lymphocytákhoz kapcsolódva áthaladhatnak azokon.
4. Terpedés az idegpályák útján: nyulak corneáját encephalitogén herpesvírussal fertőzve az a következő utat teszi meg: cornea—n. ciliaris—
ganglion ciliare érző gyökere—ganglion ciliare—^nervus ophthalmicus
—ganglion Gasseri—n. trigeminus érző gyökere—n. trigeminus érző
magja. A vírus ezen útját az ú. n. útnyomok, vagyis a tovahaladás köz
ben kialakuló kórszövettani elváltozások jelzik. Magában a központi
idegrendszerben terjedhet a virus függetlenül a rostrendszerektől (herpes, lyssa, louping ill.), de vándorolhat meghatározott rostrendszerek
ben, tehát anatomiailag-, praef ormait idegpályákban is (poliomyelitis).
Az idegpályákon, illetve környéki idegeken át való terjedés mechanismusa szintén nem ismeretes pontosan; egyesek az idegrostokat körül
vevő nyirokútakban, mások a tengelyfonalakban való terjedésre gon
dolnak, ismét mások csak a folytatólagosan tovahaladó sejtfertőzés
lehetőségét fogadják el.
Tropismus.
A vírusok a vérpályába bejutva és ott elszaporodva elterjedhetnek
az egész szervezetben, de gyakran csak bizonyos meghatározott szöve
tekben vagy szervekben telepednek meg és idéznek elő kóros elváltozá
sokat. A megtelepés helyét az illető virus tropismusa, azaz vonzódása
bizonyos szervekhez és szövetekhez szabja meg. Ezen tropismus követ
keztében a vírusok gyakran a behatolási kaputól távol és meglehetősen
hosszú, complicált út megtétele után telepednek le. A specificus vonzó
dás (organotropismus vagy histotropismus) következtében megteleped
hetnek a vírusok epidermálisan vagy epitheliálisan (molluscum conta
giosum, Verruca vulgaris, Condyloma acuminatum, gége-papilloma), a
bőrben (variola, varicella, alastrim, morbilli, szárnyas-, júh-himlő, sto.matitis papulosa bovis, száj- és körömfájás, nyul-myxoma), a bőrben
és idegekben (zoster, herpes febrilis), az idegrendszerben (lyssa, polio
myelitis, Borna-hetegség, Hundestaupe (szopornyica), bizonyos meg
határozott szervekben (peripneumonia, agalactia, tengerimalacok nyálmirigyvirusa, grippe, mumps). Tulajdonképen ezen tropismus képezi
az alapját a vírusok LiPscHÜTz-féle beosztásának is.
Lappa,ngási

idő.

Sok vírus okoz általános megbetegedést, amennyiben vagy csak a
betegség kezdetén, vagy a kórkép egész lefolyása alatt septicaemiáis,
illetve viraemiás állapot észlelhető, mely később, ha már a kórokozó
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a különböző «szervekben vagy szövetekben letelepedett, toxicus állapotba
megy át. í g y pl. a sárgalázas beteg vérében a kórokozó csak a betegség
első négy napján van jelen nagyobb mennyiségben, az Aedes aegypti
általi elhurcolás csak ezen időszakban jöhet létre, míg később már a
máj, vese, lép súlyos parenehymás elfajulásai uralják a klinikai képet.
Azt az időt, amely a l a t t a virus a behatolási kaputól a neki megfelelő
szervhez eljut, lappangási időnek nevezik. Ha a virus közvetlenül a
betegséggel reagáló szervbe jut be, akkor a lappangási idő nagyon rövid
pl. influenzánál csak 1—2 nap. Haematögén fertőzések eseteiben is
aránylag rövid a lappangási idő: sárgaláznál 3—5 nap. Hosszabb az
incubatio enoephalitisnél: 3 nap — 3 hét, lyssánál: 12 nap — több hónap"
Általában a lappangási idő két tényezőből tevődik össze: a) a peripheriáss lappangási időből, azaz azon időtartamból, amely alatt a virus a
behatolási kaputól a reagáló szervbe eljut, b) a centrális lappangási
időből, amely alatt a virus a reagáló szervbe megérkezve ott megtele
pedik, elszaporodik és a kóros folyamatokat előidézi.
Kórszövettani

elváltozások.

A virus a neki megfelelő szervben megtelepedve, ott meghatározott
kórszövettani elváltozásokat hoz létre. Ezen elváltozások részben intracellularis jellegűek (zárványtestek képződése), részben extracellularisak. Ez utóbbiak közé tartoznak a kis erek körül kialakuló kereksejtes
beszűrődések, máskor pedig hámburjánzási, elfajulásois vagy elhalásos
folyamatok.
Variálás.
Ha egy virust az eredeti gazdaszervezeten kívül egy más fajú állat
ban folytatólagosan hosszú ideig továbboltunk, akkor ezen passageok
folytán a virus egyik vagy másik, vagy esetleg egyidöben több tulaj
donsága tekintetében is átalakulást szenvedhet. Az így keletkező va
riatio illetheti a kórokozó virulentiáját, az előidézett szöveti elváltozá
sok minőségét és localisatioját.^A virulentia variálásakor a virus affi
nitást nyerhet egy más fajú állathoz, mint amilyen eredeti gazdája
volt: az influenza virusa hozzászokhat az egérhez, a lymphogranuloma
inguinale előidézője ugyanígy az egér^agyához. Lehetséges, hogy az átoltások folyamán a vimlentia maximálisan nő az új gazdaszervezetben
és kialakul az ú. n. fix-virus (lyssa fixvirusa a nyúl agyában, a sárga
láz-, psittacosis-, herpcs-, vaccina fixvirusa az egér agyában). Ma még
nem tudjuk eldönteni azt, hogy vájjon örökléstani szempontból elő
idézett variatio, külvilági tényezők okozta mutatio, v a g y már jelenvolt,
de elnyomott tulajdonságok megerősödése és felszínre kerülése szerepel-el A legközönségesebb variatio, amely az új állatfajban való átoltások folyamán fel szokott lépni, a virulentia jelentős fokozódása. Azon
ban létrejöhet ennek az ellenkezője: a virulentia csökkenése is az új
9*
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gazdában az eredeti gazdaszervezetre nézve: ezen jelenség alapján ál
líthatók elő a megfelelő oltóanyagok lyssa, variola, sárgaláz ellen. To
vábbi fontos variatio a kórszövettani folyamatok localisati ójának meg
változása és a virusszaporodás korlátozódása egyik vagy másik szervre
illetve szövetre, amikor is pl. a sárgaláz virusa oly módon változhat
meg, hogy az új gazdaállatban (egér), csak egyetlen szervében: agyá
ban képes szaporodni és kóros elváltozásokat létrehozni. Mindezen variatios folyamatok alkalmával a vírusok antigénszerkezete és tulajdon
ságai rendszerint változatlanok maradnak.
Néma fertőzés. Aetiologiai

associatio.

Vannak vírusok, amelyek egy állatban mindaddig felismerhetetle
nül és tünet nélkül vannak jelen, míg egy másik szervbe át nem ültet
tetnek, vagy amíg tartózkodási helyük szöveteit valamilyen nem specifieus inger élettani vagy nyugalmi helyzetükből ki nem mozdítja (ten
gerimalac nyálmirígyvirusa, a nyúl I I I . virusa, az egér choriomeningitis-virusa). Némely vírusra nézve nem állapítható meg biztosan az,
hogy önállóan képes-e egy bizonyois specificus betegséget előidézni?
Azt gyanítjá,k, hogy ezen vírusok kórokozó tulajdonságaikat csak más
kórokozóval való többé-kevésbbé szoros symbiosisban képesek kifejteni
(complex vírusok [BIELING], aetiologiai associatio [DOERR]). Így a ser
tésinfluenzát egy virus és egy baktérium (b. haemophilus influenza
suis) idézi elő. Sokan úgy vélik, hogy az emberi influenza és sarlach
kialakulásakor is egy vírus és egy baktérium együttes hatása szerepel.
A herpesvirust is rendesen valamely baktériumos fertőzés okozta lázas
betegség activálja. Feltételezik, hogy ilyen esetekben a baktériumok
különböző anyagcseretermékeik által olyan módon gyengítik a sejtek
ellenállóképességét, hogy azok alkalmassá válnak a virus befogadására.
H a a sejtekbe bejutott vírus megfelelően elszaporodott, vagy a meg
támadott sejtet elpusztította, szabaddá válva, ismét új sejteket támad
hat meg vagy a vérbe jutva, viraemia kifejlődésére adhat alkalmat.

Szerzett

immunitás.

A szaporodás és fertőzőképesség mellett a vírusok harmadik eddig
ismeretes életnyilvánulása bizonyos immunbiológiai folyamatok meg
indítása a fertőzött szervezetben. Egy vírusfertőzés átállása után szer
zett immunitás fejlődhet ki, amely nagy jelentőséggel bír úgy az
egyénre, mint egy biológiai közösségre nézve is. Lehetséges, hogy a
vírusfertőzés a megtámadott egyén gyorsan bekövetkező halálát idézi
elő, létrejöhet a fertőzés hatására klinikailag jól jellemzett kórkép és
kialakiilhat tünet nélkül lefolyó fertőzés is. A kórlefolyás különböző
ségének megfelelően különböző módon befolyásolhatja a vírusfertőzés
a megtámadott szervezet ellenállóképességét: néha enyhe klinikai tiine-
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tek ellenére is tartós immunitás jön létre (varicella), máskor súlyos
megbetegedés is csak gyenge védettséget hagy hátra (száj. és köröm
fájás). A kialakult védettség néha életfogytiglan (variola, morbilli,
mumps, sárgaláz), máskor csak rövid ideig tart (influenza, dengue-láz).
A vírusfertőzés után kialakuló fokozott ellenállóképesség azonban nem
minden egyénben mutat azonos erősséget és tartamot; a variola átál
lása általában életfogytiglan tartó védettséget hagy hátra, de másod
szori megbetegedések előfordulnak; revaccinatiok alkalmával élénk
pustula-reactioval reagálhatnak olyan egyének, akiknek a karján lát
ható oltási hegek az első vaccinatio megeredését világosan mutatják;
ma még nem tudjuk azt, hogy ezen esetekben az egyszer megszerzett
védettség gyors elvesztése, vagy a hosszú ideig tartó immunitás létre
hozására irányuló képesség hiánya szerepel-el Bizonyos az is, hogy a
szerzett védettség kialakulásakor a virus virul entiája is bizonyos sze
repet játszik. Gyanítható az is, hogy a szerzett védettség kifejlődése
egy járvány folyamán nem lehet közömbös a vírusra sem és a vira
len tia csökkenéséhez vezethet. H a egy intensiven immunisáló virus
járvány előidézése közben egy biológiai közösség legnagyobb részét
megbetegítette ós átvészeltette, akkor a járvány tetőpontja után olyan
állapot következik be, amelyben a virus már csak kevés szaporodási
teret talál a maga számára, mivel a felgyógyult egyének hosszú éveken
át képesek az új vírusfertőzést már kezdetben lefékezni és a bőséges
virus-szaporodást meggátolni. Ez esetben már csak azok betegedhetnek
meg, akik a fertőzést véletlenül elkerülték, valamint a kisgyermekek;
ezért a gyermekbetegségek legtisztább typusai ott figyelhetők meg, ahol
az átvészelési immunitás a legkiterjedtebb, legerősebb és legtartósabb:
ez az eset jelenleg a kanyaróval és ez volt a helyzet a X V I I I . század
ban a himlővel kapcsolatban. Viszont ha egy vírus nagy fogékonyság
gal bíró nagy biológiai közösségben idéz elő járványt, de tartós védett
séget nem hoz létre, akkor az ilyen közösség minden tagja rövid idő
közökben újból és újból ki lehet téve a fertőzés veszélyének; mivel azon
ban ilyen lefolyású járvány nem ismeretes, úgy látszik, hogy az egyes
egyének átvészelési védettsége nagymértékben befolyásolja a járvány
lefolyását. Utóbbi betegségi typushoz tartozik talán a grippe, amely
kb. 20—25 éves időközökben vonul át mint járvány egy-egy continensen és kb. három évenként jelentkezik nagyobb mértékben egy-egy or
szágban; az influenza-pandémiák alkalmával egy és ugyanazon egyén
néhány év folyamán többször is megbetegedhet, de rendesen a legelső
megbetegedés a legsúlyosabb; a fertőzés legtöbb áldozata azonban
hosszú ideig megkímélt marad, tehát bizonyos védettség a grippe átál
lása után is feltételezhető. Még aránylag gyenge védettséget előidéző
járványok alkalmával is a járvány lefolyásában az activ immunisálás
hatása megfigyelhető, mivel a betegség veszélyessége csökken. Nem le
hetséges ma még biztosan eldönteni azt a kérdést, hogy egy nagyobb
biológiai közösség ellenállóképességének átlagos és általános növekedé
sével egyidejűleg létrejön-e a kórokozó virulentiájának csökkenése isi
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ellenállóképesség.

Szerzett immunitás mellett a természetes resistentia is befolyásol
hatja a virus okozta járványok lefolyását. Teljes természetes ellenállóképességgel rendelkeznek az emberek bizonyos állati, az állatok pedig
bizonyos emberi virusbetegségekkel szemben. Az emberre kórokozó ví
rusok által előidézett járványok alkalmával sem betegszik meg min
denki, aki a fertőzésnek ki volt téve, hanem csak az exponáltak bizo
nyos százaléka. A természetes ellenállóképesség lassú kifejlődését mu
latják a^ járványok történelmi megfigyelései. A himlő Európában és
Amerikában való első megjelenésekor a legsúlyosabb járványokat
idézte elő minden korcsoport részvételével, amikor is a vírussal széni
ben természetes resistentia alig volt jelen; lassanként azonban min
denütt, ahol a variola endémiásan megtelepedett, természetes ellenálló
képesség fejlődött ki ós a járvány gyermekbetegséggé változott; így
a X V I I I . század végén"Európában ez a betegség általánosan elterjedt
volt, vele szemben megbetegedési ellenállóképesség gyakorlatilag nem
érvényesült, de a betegség veszélyessége jelentősen ©sokként. Ügy lát
szik, hogy minden vírusfertőzés, mely egy biológiai közösségben na
gyon elterjed és minden egymásután következő generatiot egyenletesen
átvészel, ezen virus ellen irányuló fokozódó természetes resistentia ki
alakulásához vezet. Ha azonban egy bizonyos országban vagy földrész
ben a természetes ellenállóképesség következtében alig veszélyes virusjárvány át nem vészelt népközösség közé. hurcoltatik be, ott nagyon
rosszindulatú jelleget mutathat (kanyaró, nátha, sárgaláz, állatok kö
zött a marhapestis és juhhimlő). Lehetséges, hogy a természetes ellen
állóképesség kialakulásakor nemcsak az endémiás vagy latens fertő
zés, hanem az öröklés, esetleg mindkét tényező együtt szerepel (ka
nyaró, himlő, sárgaláz, kiütéses typhus, juh-himlő stb.). Azonban az
emberek vagy( állatok természetes vagy szerzett ellenállóképessége, va
lamint a kórokozó virulentiája önmagukban a járványok keletkezésé
nek és lefolyásának módját nem határozzák meg, hanem még más is
meretlen tényezők l>ehatásával is számolnunk kell (járványok perió
dusos, esetleg évszakos fellépése).

A szerzett immunitás

kialakulását

befolyásoló

tényezők..

Amíg a baktériumos fertőzésekkel kapcsolatban életfogytig tartó
teljes védettség alig, vagy egyáltalában nem fordixl elő, addig a vírus
okozta variola, morbilli, varicella, parotitis epidemica eseteiben a bő
séges fertőződési lehetőségek ellenére is második megbetegedés alig
figyelhető meg. Ezen jelenség talán megmagyarázható azon ténnyel,
amely szerint amíg baktériumos fertőzések eseteiben az egész szerve
zetnek a kórokozó által történő elárasztása (eltekintve a typliuslól és
septicaemiától) nem gyakori és nem áll a klinikai kép előterében, ad
dig számos olyan virusbetegseg ismeretes, amellyel kapcsolatban a virus
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általános elterjedése a szervezetben a betegség lefolyását és tüneteit
megszabja (variola, morbilli, sárgaláz, száj- és körömfájás, marhapestis,
dengue-íáz, grippe, rickettsiosisok). A baktériumos fertőzések eseteiben a
kórokozó legföljebb phagocytosis által kerülhet a sejtek, főleg a phagocytáló sejtek belsejébe, ezzel szemben a virusok a fix szöveti sejtekben
élnek é s ' szaporodnak, tehát a virus és sejtek közötti viszony sokkal
bensőségesebb és szorosabb, mint a^ baktériumok és sejtek közötti vi
szony. Ügy látszik, hogy ezen két tényező: az egész szervezetnek
gyors és nagymértékű elárasztása a kórokozó által, valamint a microorganismus és sejtek közötti nagyon szoros viszony okozza a sokszor
nagyon erős védettség kialakulását egyes vírusfertőzések után. H a a
virus megtámadja a sejtet, akkor utóbbi részéről elhárító reactiot kell
elvárnunk; ezen reactio okozhatja a virus teljes legyőzését, gátolhatja
a virus szaporodását, de nem befolyásolja annak kóros hatását, végül
felmondhatja a szolgálatot és nem gátolja meg a sejt halálát, A reactiok ezen különbözősége érvényesül különböző eredetű fertőzések hatá
sára, különböző szervezetekben, különböző szervekben és szövetekben,
függ a virusok különböző behatolási és szaporodási képességétől is. Ma
még nem tudjuk azt, hogy a vírusfertőzések eseteiben az ellentestképzés
egyetlen vagy bizonyos sejtféleségek functiója-e, yagy^ a szervezet kü
lönböző helyein és különböző szöveteiben lefolyó működés-e'? Lehetséges,
hogy a legkülönbözőbb szövetek fix sejtjei képesek ellentesteket termelni;
a reticuloendotheliális rendszernek talán csak annyiban van nagyobb
jelentősége, amennyiben ezen rendszer sejtjei fokozott mértékben vesz
nek fel ós ölnek el vírusokat. A sejtekben termelődő ellenanyagok rész
ben secretio, részben sejtszétesés következtében a sejtekből kijuthatnak
ós szövetnedvekbe, vérbe kerülhetnek. Azon felfogás helyességét, amely
szerint a fix szöveti sejtek termelik a specificus virus-ellentesteket,
igazolják azon megfigyelések, amelyek szerint ezen ellenanyagok ko
rábbi időpontban mutathatók ki a szövetekben, mint a keringő vérben,
továbbá azon körülmény, amely szerint egészen gyenge specificus és
nem specificus ingerek hatására az immúnis szervezetben a virust sem
legesítő ellenanyagok gyors szaporodása következik be.
A szerzett immunitás

kimutatásának

módszerei.

a) V i r u s t k ö z ö m b ö s í tő. e 11 e n a n y a g.
A vírusfertőzés következtében kialakuló szerzett immunitás létre
jövetelét elárulhatják bizonyos 1. vérsavó-elváltozások,
azaz bizonyos
ellenanyagok kimutatása a vórserumban. A legfontosabb és legjelleg
zetesebb ilyen ellenanyag a) a vírust közömbösítő ellenanyag. G. STERNBERG 1892-ben figyelte meg elsőnek, hogy olyan vaccina-virus, amelyet
vacci na-immúnis borjú vérsavójával kevert össze kémcsőben, rövid idő
alatt elveszítette fertőzőképességét borjakra nézve. BECLERE, CHAMBON
és MÉNARD 1896-ban észlelték azt, hogy vaccina-immunis állatok vérsavój'ának nagy mennyiségével előkezelt marhák utólagos vaccina-fer-
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lőzéssel szemben védettek voltak. Ezen megfigyeléseik bizonyították
először, hogy typusos vírusfertőzések hatására ellentestek képződnek,
amelyek képesek a vírust úgy kémcsőben, mint a szervezetben is inactiválni. Később ugyanilyen hatású anyagot leheteti kimutatni száj- és
körömfájásnál, herpesnél, lyssánál, sárgaláznál, tyúkpestisnél, pseudolyssánál, sejtmentes szűrlettel átoltható daganatoknál stb. is, vagyis
végeredményben a virusbetegségek többségében. A vírust semlegesítő
ellentest hőálló, 55—60°-on nem inactiválható, hatásának kifejtéséhez
complement jelenléte nem szükséges, bár vannak olyan megfigyelések,
amelyek szerint complement jelenléte a > virus és ellentest közötti re
actio lefolyását gyorsítja, illetve erősíti. Ezen ellentest az immun
savó globulin-fractiójához van kötve, az albumin-fractioban meg nem
található. A szóbanforgó ellentest nem fejt ki virulicid hatást, mivel
a virus és ellentest semleges keverékéből konyhasós oldattal történő
egyszei'ű hígítás által is az activ virus ismét előállítható. A hígításon
kívül még absorptiova!,- kataphorésissek, ultracentrifugálással is el
lehet választani egymástól a virust és ellentestet, sőt a virus-ellentestkeverékben hidegen való állás közben spontán dissociatio is bekövet
kezhet, amikor is a keverék újból fertőzővé válik. A virust és ellen
savót kémcsőben összekeverve a yirussemlegesítés progressiv módon
történik, vagyis a virus és ellensavó keverék íertőzöképessége az előre
haladó idővel együtt és arányosan csökken; a reactio magasabb hőmér
sékleten gyorsabban folyik le, mint alacsonyabb temperatura mellett;
a virus és ellenanyag meghatározott arányban reagálnak; a virus az
ellentestet fajlagosan adsorbeálja, A virus és ellentest kapcsolódása
reversibilis chémiai folyamat, amely két phásisban folyik le: az első
phásisban minden virus-részecske az ellentest-moleculák bizonyos szá
mával kapcsolódik és az ilyen, ellentesttel megterhelt virus-rószecskék
többé már nem fertőzőek; ez az első phásis még reversibilis és t. k. ez
a jellegzetes reactio; a második phásisban a virus és ellentest szét
választása már nem lehetséges, a folyamat irreversibilis, a virus inactiválása véglegessé válik és megfelelő hosszú idő alatt a virus elpusziulása is bekövetkezhet. Szöveti tenyészetekben kimutatható volt, hogy
a culturákhoz kevert ellensavó a virust csak kis mértékben inacliválja
és nem gátolja meg a virust abban, hogy a sejtekkel érintkezésbe ke
rüljön, hanem az ellentest a sejteket és szöveteket támadja meg, azok
hoz fixálódik és ezáltal a sejteket megvédi fertőzéssel szemben. Virus
és ellentest keveréket kísérleti állatok különböző szerveibe, illetve szö
veteibe beoltva az egyik szervben vagy szövetben hatásosnak, a másik
ban hatástalannak bizonyulhat. Ezen érdekes jelenség magyarázatául
felveszik azt, hogy ] . a különböző szövetféleségek virus-fogékonysága
között lényeges különbségek állanak fenn, amiért is a keverékben ha
tásosnak megmaradt kevés virus az egyik szövetben kimutatható, a
másikban nem, 2. a különböző szövet féleségek ellentest^szükségleto kü
lönböző, amiért is az egyik szövet már kis, a másik pedig csak nagy
ellentest-mennyiségek jelenléiében védetik meg a fertőzéssel szemben;
3. a virus-ellensavó-keverés associatioja, illetve diswociatioja az egyes
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szövetféleségekben annyira különböző lehet, amilyen gyorsan a virus
és ellentest a szöveti szerkezet szerint különböző gyorsan eldiffundál
a beoltás helyéről. Egy reversibilis virus-ellentest-keverék fertőzőképessége elsősorban is a beoltás helyén megmaradó ellentest mennyi
ségétől függ; a keverékek legtöbbször akkor válnak először fertőzőekké, amidőn az ellentest kiküszöböltetik, illetve hatástalanná válik.
Ha az in vitro dissociálható vi rus-antiserum-ke verek in vivo tartósan
inactiv marad, úgy annak oka kettős lehel: olyan szövetekben, amelyek
az ellentestet egy bizonyos ideig visszatartani képesek, a reactio a
virus és ellentest között meggyorsítva folyva le, a virus gyors irreversibilis inactiválása következik be, vagy pedig a fertőzés létrejön
ugyan, de annyira lassan és elhúzódva folyik le, hogy az avtiv immunisálási folyamatok felülkerekedhetnek.
Localis passiv

immunitás.

A virust semlegesítő ellentest a vírussal való in vitro előzetes
érintkezés nélkül is állati szervezetben antiinfectiós hatást fejthet ki.
Az ellentestet és a virust megfelelő kísérleti feltételek mellett, meg
felelő mennyiségi viszonyok betartásával és megfelelő időpontokban
víve be egy szövet egy és ugyanazon helyére a helyileg elért védelem
tökéletes lehet, vagyis helyi laesiók ki nem alakulnak, klinikai tüne
tek létre nem jönnek és a virus a szervezetben el nem terjed (localis
passiv immunitás). Elvileg ilyen módon mindegyik szövet immunisálható. Ezzel szemben, ha az immunsérumol csak a fertőzés megtör
ténte után oltjuk be a fertőzött szövetbe, akkor csak gyenge, illetve
időbelileg korlátozott védelem hozható léire.
Altalános passiv

immunitás.

H a a virust és' ellentestet egymástól elkülönítve a test különböző
helyeire'oltjuk be (általános passiv immunitás), akkor csak nehezen
sikerül a virus beoltásának helyén létrejövő helyi szöveti reactiokat
csökkenteni, gyengíteni vagy felfüggeszteni, ezzel szemben könnyeb
ben lehetséges a vírusnak a véráram útján való általánossá válását,
illetve az áttételek képződését megakadályozni; nagyon nehéz meg
gátolni az idegekben, vagy a központi idegrendszerben való terjedést is.
Öröklött pa-ssiv

immunitás.

Kétségtelen az, hogy a virust semlegesítő ellentestek az immúnis
anyai szervezetből a magzatba átléphetnek és ezáltal az újszülött a szü
letés u t á n i első hetekben, illetve hónapokban passiv immunitást nyer
het (vaccina, poliomyelitis, influenza, sárgaláz, herpes, száj. és kö-
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römfájás, Stomatitis vesicularis, tyúkpestis, marhapestis, sertéspestis,
equine encephalomyelitis, lyssa). Ezen veleszületett immunitás teljesen
hasonló a veleszületett anitoxicus immunitáshoz és a veleszületett anaphylaxiához. Az ellentest emberben ós rágcsálókban diplacentárisan,
szarvasmarhában, kecskében, juhban, sertésben a lactatio által, mada
rakban a tojáson át jut el a magzatba. Ez a passiv védettség a szüle
tés után igen erős ós tökéletes, de rendesen pár hét vagy hónap eltel
tével megszűnik.
Semlegesítési

kísérlet.

A virust semlegesítő ellentesttel végezhető ú. n. semlegesítési kí
sérlet (protection test) felhasználható az ellenanyag kimutatásához,
egy ellen savó értékének meghatározásához, ismeretlen virustörzs identificálásához, lefolyt vírusfertőzés diagnostisálósához, activ immunisálási eljárások értékeléséhez. A kísérlethez a vírusok lehetőleg tiszta
és megfelelően tömény suspensióját kell előállítani vagy 10% normális
vérsavót tartalmazó konyhasó-oldatban, vagy húslevesben. Az immunsavó mesterségesem immúnisait, virus-rofraetär állatból származik ren
desen, de nyerhető természetes megbetegedésen átesett állatból vagy
emberből is. A virussuspensiót ós ellensavói ha összekeverik, vagy
azonnal, vagy in vitro bizonyos ideig való állás után fogékony állatba,
megtermékenyített és keltetett tyúktojás chorionallantois-hártyájára
vagy szöveti tenyészetbe oltják be. Állatkísérlet végzése esetében meg
felelő számú controll állatot oltanak be megfelelő mennyiségű,- ellen
anyaggal nem kevert vírussal. A kísérlet eredményét olyan két tört
számmal fejezik ki, amelyek számlálója úgy a kísérleti, mint a controll
állatok csoportjára nézve megadja az életben maradt, nevezője pedig
az összes beoltott állatok számát. „10/io ( 2 /i 0 )" pl- azt jelenti, hogy a
védési kísérletben a virus és ellensavó keverékével beoltott 10 állat
közül 10 életben maradt, míg a csak vírussal oltott controll 10 állat
közül csak 2 nem pusztult el. Védőhatást akkor vesznek fel, ha az öszszes beoltott állatok felét megvédi a virus-ellensavó-keverók az elpusz
tulástól: „B/io (°/ 10 )".
Virust semlegesítő

elleniestek képződése

és

előállítása,

Virust semlegesítő ellentestek nemcsak fogékony, hanem refraetär
szervezetben, manifest és látens fertőzés beállta nélkül is képződhet
nek. Nem fogékony állat azonban csak élő vírusok nagy tömegének is
mételt beoltásával kényszeríthetők ellenanyagtermelésre. A virus.ok
tehát ellenanyagfunctiót fejthetnek ki t anélkül,, hogy fertőzést hozná
nak létre, sőt megfelelően inactivált vírusokból álló antigénoltóanya
gokkal is fogékony állatok eredményesen immunisálhatók, legalább is
a virust semlegesítő ellentest nyerése szempontjából. Sárgaláz, -tyúkpestis, Rous-sarcoma, poliomyelitis, influenza, bakteriopliagok ellen
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könnyen, szárnyashinilő, dengue-láz, psittacosis, lymphogranuloina
inguinale, equine encephalo-myelitis, lyssa ellen nehezebb ellensavót
előállítani, tehát egyes vírusféleségek jobb, mások rosszabb antigének.
A vérben az ellentestek legelőször a fertőzés utáni 6—8.-ik napon
mutathatók ki, de egyes esetekben már a 2—5. napon is. Maguk a ví
russal fertőzött szövetek csodálatos gyorsan: már 24—48 órán belül
virust semlegesítő ellenanyag pföducálásával reagálhatnak az infectióra, de a vérben ugyanezen anyag csak később jelenik meg. A kelet
kezett ellentest azonban változó gyorsasággal el is tűnik a vérpályából;
az eltűnés időpontja függ az antigéninger erősségétől, a gazdaszervezet
fajától és egyéni sajátosságaitól. A védettség állapota azonban nem
szűnik meg az ellenanyagnak a vérből való eltűnésével egyidejűleg,
hanem túléli azt. A virust semlegesítő ellenanyag megjelenése tehát
elárulja a védettség állapotának kezdetét, de eltűnése nem jelzi annak
végét. Egyes megfigyelések amellett látszanak szólni, hogy a virust
neutralisáló ellenanyag akkor is jelen lehet a szervezetben, amikor azt
a szokásos módszerekkel kimutatni nem tudjuk.
b) C o m p 1 e m en-t e t k ö t ő e 11 e n t e s t e k.
A vírussal fertőzött szervezetben az iní'ectio tetőfokán b) complementet kötő ellenanyagok is megjelenhetnek a vérben, de amint az activ
immunitás teljesen kialakult, rendesen fogyni kezdenek és hamar eltűn
nek. Antigén gyanánt az elemi testek lehetőleg tiszta suspensiója hasz
nálható, de a jó antigén előállítása nehéz. Sokszor a complementkötési
reactio technikai kivitelében is eltér a szokásostól.
c) A g g I u t i n i p e k é s p r a e c i p i t i n e k.
Agglutininek és praecipitinek megjelenése a vírussal fertőzött
szervezetben szintén kimutatható. Az elemi testek agglutinatioja 37 és
50_55o. o n jöhet létre, ha a mennyiségi viszonyok megfelelőek, vagyis
ha az alkalmazott antigénfolyadék térfogategységében bizonyos meg
határozott mennyiségű antigénrószeoske van; ezen mennyiség az antigénrészecskék nagyságától függ: mmel kisebb az elemi test, annál
többnek kell jelen lennie az antigén egy ccm.-ében, hogy a látható agglutinatio létrejöhessen; így vörös vér sejtekből minimálisan 4.105, a paratyplms-haciílusbó] 4;107, vaccma-viruisboll 7,75.108, sárgaláz-vírusból
2,7.10", poliomyeilitis^virusból 1,Ö.1012 pro ecm. szükséges a látható
reactio beállásához. Az agglutmatio és praecipitatio között nagyon szo
ros viszony van; kimosott elemi testek nemcsak a homológ agglutinint
absorbeálják az immunserumbol, hanem a homolog praecipitint is. Az
agglutinatio beállításához természetesen megfelelően sűrű elemitestsuspensio szükséges, viszont az elemi testek suspensiójából olyan szűr
let állítható elő, amelyet az immunsavo specihcusan praecipitál. Virus-
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fertőzésiek esetében a betegség kezdetén először a complementet kötő
ellenanyagok jelennek meg a vérben, azután az agglutininek és praecipilinek és még későbben a virust semlegesítő ellentestek.
Allergia.
A szerzett immunitás fennállását elárulhatja a vérsavó-elvátozások mellett a 2. második megbetegedés allergiás formája is. Ugyanis
egy virus általi fertőzést egyszer már átallott szervezetben az ugyan
azon virus által előidézett második fertőzés mindig gyorsítva folyik le.
A második megbetegedés klinikai képe a kifejlődött immunitás fokától
függ: minél csekélyebb a védettség, annál hasonlóbb a klinikai kép a
typusoshoz, és minél erősebb az immunitás, annál gyorsabb a kórlefo
lyás és annál elmosódottabbak a klinikai tünetek. A herpes simplex
mindig azonos lefolyást mutat, akárhányszor ismétlődik is; a grippe
sok emberben másodszori és többszöri megbetegedés esetében is hasonló
módon folyik le, sok emberben a második megbetegedés könnyebb és
rövidebb, mint az első; variola-védőoltás után az enyhülés és gyorsu
lás olyan fokú lehet, hogy csak egy klinikailag nem is diagnosztizál
ható Pharyngitis variolosa áll elő. Egyes virusbetegségekben a védett
ség állapotát jellegzetes bör-reactiok által is ki lehet mutatni; így vaccinaoltáskor az első oltási reactio tetőfokát az oltás utáni 9. és 11. napon
éri el, míg ugyanezen eredmény az immúnis szervezetben már 12 óra
multán bekövetkezik, amikor is csak enyhe megvörösödés ós duzzadás
jön létre az oltás helyén, csomó- és papulaképződés nélkül. Diagnoisztikus célra jól felhasználható allergiás reactio a Frei-kémlés lymphogranuloma inguináléban.
A szerzett

immunitás

mechanismusa.

Ha az actívan szerzett immunitás létrejövetelének niechanismusát
akarjuk megállapítani, akkor a következő megfigyeléseket kell értéke
sítenünk: Figyelve a virus sorsát a behatolási kapuban megállapít
ható az, hogy a fertőzés utáni első pházisban a vírusok egy bizonyos
pathogen küszöb értékig szaporodnak („manifest fertőzés phásisa"), a
második phásisban pedig a kórokozók szövetálló, valószínűleg helyileg
képződött ellentestek által semlegesíttetnek, illetve inacti váltatnak
(„látens fertőzés pházisa"). H a a virus a vér útján terjed, úgy a fer
tőzés utáni első napokban a kórokozó ott könnyen és nagy számban
kimutatható; később mennyisége a retieuloendotheliális rendszer mű
ködése következtében csökken; még később a virus nem mutatható ki
a vérben, mivel kimutatását a vérben megjelenő virust semlegesítő el
lenanyagok lehetetlenné teszik, vagy legalább is nagyon megnehezítik,
de ott jelen vannak, mivel a fertőzött sejtekből és szövetekből bizonyos
ideig még a véráramba bejuthat; a virus végleges sorsa nem is a ke
ringő vérben, hanem a szövetekben dől el. A nyirokcsomókban, idegek-

Putnohy:

Az úgynevezett

„szűrhető virusok"

tulajdonságai

141

ben, ganglionokban a tovahaladás folyamatának kezdetén a virusok
nagy mennyiségben mutathatók ki, majd helyileg keletkező ellen
anyagok megjelenésével egyidejűleg gyorsan eltűnnek, úgy hogy teljes
autosterilisatio következik be. A helyileg képződött, szövetálló ellen
testek által előidézett autosterilisatio alkalmával a virusok nem pusz
tulnak el, hanem lappangó állapotban, tehát reversibilisen semlege
sítve jelen vannak, vagyis a szövet manifest fertőzése látenssé válik.
A terjedési utakhoz teljesen hasonló folyamatok játszódnak le a kóros
elváltozásokkal reagáló szervekben is: itt is a helyileg képződő semle
gesítő ellentestek idézik elő az autűsterilisatiót Lehetséges, hogy a fer
tőzött szervezet elpusztul, a virusok száma a reagáló szervben nagyon
nagy, vagy azok egyáltalában ki sem mutathatók: acut halálos auto
sterilisatio; lehet, hogy a fertőzés idültté válik, csak hosszú idő után
idézi elő a szervezet halálát, a virus kimutatása csak nehezen, esetleg
csak dissociatios eljárások alkalmazásával sikerül: chronicus halálos
autosterilisatio; lehetséges, hogy subacut vagy chronicus betegség át
állása után erős védettség alakul ki: nem halálos autosterilisatio; végül
lehetséges, hogy a betegség látensen folyik le, de erős védettséget hagy
hátra, a virus jelen van, de az ellentestek miatt nehezen mutatható ki:
látens immúnisaió fertőzés. A szövetekben létrejövő virus-immunitas
lényege tehát az, hogy a helyileg képződött ellenanyagok a virust sem
legesítve fertőzőképességét és pathogenitását megszüntetik; ha ezen
neutralisálási folyamat tovább halad, akkor a virus kimutatása nagyon
nehézzé vagy lehetetlenné válik, autosterilisatio alakul ki, mely végül
is tökéletes virus-inactiválással vagy viruspusztulással végződhet
E]zen egész folyamat a virusfaj, az egész szervezet vagy az egyes szöve
tek immunbiológiai reactivitása szerint különböző gyorsasággal folyhat
le, minden phásisban megállhat, illetve hosszú ideig megmaradhat
Mesterséges activ

immunisálás.

A virusbetegségek elleni védekezés vagy ezen betegségek gyógyí
tása céljából jól felhasználhatók voltak azon megfigyelések, amelyek
szerint nemcsak typusos betegség átállása, hanem klinikailag teljesen
lappangó lefolyást mutató fertőzések is kielégítő és gyakran hosszú
ideig tartó védettséget hagynak hátra. Ezen megfigyelések alapján
voltak kidolgozhatók a mesterséges activ jmmunisálási eljárások. Ezek
alkalmazásakor az immunisáló oltások végezhetők:
1. Élő, nem gyengített vírussal. Ezen módszer használásakor olyan
minimális mennyiségű virust kell a szervezetbe bevinni, hogy a fertőzés
létrejöjjön, túlságosan erős fokot el ne érjen, de olyan szöveti védett
séget hozzon létre, amely a fertőzést a klinikai lappangásig lefékezni
képes legyen. Ezen cél elérése érdekében sokszor a virust olyan szöve
tekbe juttatják be, amelyek természetes körülmények között mint beha
tolási kapuk az illető kórokozó számára nem jönnek számításba. Ezen
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módszerrel kísérletileg valóban számos vírusfertőzéssel szemben lehetett
védettséget előidézni, de gyakorlati gyógyítás céljaira ezen nnethodus
nem használható fel.
2. Nagy gyakorlati jelentőségre tett szert az előbbivel szemben a
mesterségesen gyengített vírussal végezhető védőoltás. Elméletileg
ezen gyengítés elérhető fizikális és vegyi módszerekkel, azonban az így
készített oltóanyagok vagy hatásosak de ugyanakkor veszélyesek, vagy
veszélytelenek de ugyanakkor hatástalanok is. Elméletileg és gya
korlatilag nagyobb érdekességnek azon törekvések, amelyek a vírusokat
megfelelő adsorbensekkel összekapcsolva igyekeznek használni; ezen
módszer ma még gyakorlati célokra nem kerül alkalmazásra. A leg
nagyobb jelentőségűek azok a módszerek, amelyek biológiailag meg
változott, illetve gyengített vírusokat használnak az immunisáló oltá
sokhoz. Ezen eljárások olyan virus-variánsokat alkalmaznak, amelyek
pathogenitása erősen legyengített, ellenben fertőzöképosségük és antigénqualitásuk csaknem -yáltozatlan és amely vi rus-törzsekkel klinikai
lag* látens és egyúttal maximálisan immunisáló fertőzés idézhető elő.
Ilyen virus-féleségek vagy bizonyos állatfajban, illetve bizonyos szöve
tekben való tartós átoltások, vagy szöveti tenyészetekben, esetleg kel
tetett tojásokban való tenyésztés által nyerhetők. Ezen virus-variánsok
közül egyesek az idegen gazdaszervezetben való tartási élés által kór
okozó képességüket az eredeti gazdára nézve csaknem teljesen elveszí
tették, de eredeti infectiosításukat és_ szöveti vonzódásukat nagyjából
megtartották; ezen csoportba tartozik a borjukban élő vaccinavims,
amely t. k. a variola-virusnak a borjúhoz alkalmazkodott variánsa;
ezen variola-variáns ezen állatfajban járványokat elő nem idéz, virulentiája ezen állatra nézve jelentősen fokozódott, ugyanakkor támadó
képessége az emberre nézve annyira gyengült, hogy a védőoltások cél
jaira nagyon jól használható. Más virusvariánsok idegen gazdaállat
központi idegrendszerében hosszú ideig élve vonzódásuk az idegrend
szerhez változatlan maradt, va.gy erősen fokozódott, más tulajdonsá
gaik ellenben már csak jelzettek. Ezen csoportba tartoznak a lyssa fix
virusa, a sárgaláz, lóvész, tyúkpestis, equine encephalomyelitis,
choriomeningitis neutrop törzsei. Lyssa esetében a közönséges utcai
virus virulentíája nyulak agyában történő sorozatos átoltások által
v maximálisan fokoztatik ezen állatfajra nézve (fix virus), míg ugyan
akkor erdősen gyengült kutyákra és emberekre nézve; a fix virus által
halálosan megbetegített nyulak agyában és gerincvelőjében helyet fog
laló virusok mennyiségét szárítás (PASTEUR), vagy hígítás (HÖGYES)
Által csökkentve és az oltóanyag erősségét fokozatosan növelve végez
hető el a sikeres immunisálás. Sárgaláz eseteiben az egéragyban életben
tartott virus és reconvalescens savó keverékével végezhetők védőoltá
sok. Védőoltások céljaira alkalmas virusvariánsok nyerhetők szöveti
tenyészetekben való passage által is: a-sárgaláz és tyűkpestis ellen ál
lítható elő ilyen módon oltóanyag. Végül a virust tyúkébrény chorionallantois hártyáján tenyésztve a kiütéses typhus és influenza ellen
nyerhetők megfelelő virus-variánsok.
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3. Megkísérelték a virusbetegsegek. elleni activ immunitást virus
és ellensavó simultan beoltásával (serovaccinatio) is előidézni. Ezen
keverékeknek a megfelelő hatás előidézése céljából apathogéneknek és
immunisáló hatásúaknak kell lenniök. Ilyen megfelelő keverék elő
állítása nem könnyű feladat. Ha a virus és ellensavó keverékének dis
sociatio ja csak lassan következik be, akkor a szövetek részéről beálló
activ immunisálási folyamat által a fertőzés a klinikai lappangásig
fékeztetik le, de ezen minimális fertőzés elégséges lehet a megfelelő
védettség előidézéséhez. Ha a dissociatio gyors, akkor veszélyes meg
betegedés jöhet létre, ha dissociatio nem következik be, akkor az oltás
hatástalan marad. Simultan oltásokkor a virus és ellensavó nemcsak
keverékben, hanem egymástól elkülönítve, esetleg más-más testrészekbe
és más-más időpontokban beoltva is alkalmazhatók. Ezen esetben is a
serum beoltása a fertőzés létrejöyetelét nem gátolja meg, hanem csak
annak lefolyását gyengíti és fékezi meg annyira, hogy pathogénhatás
nem jön létre. Ezen cél csak akkor érhető el (sertéspestis, marhapestis,
száj- és körömfájás, sárgaláz), ha az alkalmazott virus és immunserum
között bizonyos 'empiriásan megállapított, optimális arány tartatik be.
4. Elölt., virusokkal megfelelő védőoltási eredmények elérhetők
nem voltak, mivel ezen esetekben a sejteket nem támadja meg élő, sza
porodni képes kórokozó, a sejtek csak egyes_ nem életképes virusokkal
kerülnek érintkezésbe, amiért is a sejtek elhárító reactioja gyenge lesz.
Ezért ezen módszer gyakorlati célokra nem alkalmazható.
5. Megkísérelték a vírusokból meleg, photodynámiás hatás, ibolyán
túli sugarakkal történő besugárzás, ultrahanghullámok, phenol, formol,
stb. segítségével megfelelő antigéneket előállítani és ezekkel active im
múnisaim, de megfelelő egyöntetű gyakorlati eredmények elérhetők nem
voltak eddig.
Mesterséges passiv

immunisálás.

Nem hiányoznak a próbálkozások a mesterséges passiv immuni
sálás módszereinek kidolgozására sem, de az eredmények még nem meg
felelőek. Bár pl. nyulakban könnyen sikerül hatásos semlegesítő ellen
savókat nyerni, nem lehet ezek segítségével a kísérletes fertőzés le
folyását teljes biztonsággal^ és teljesen azonos eredményekkel befolyá
solni. A száj- és körömfájás virusa ellen termelt immunsavóval prophylaxisos hatás érhető el, amelynek időtartama azonban nagyon kor
látozott (10—14 nap), de alkalmazásával a járvány széthureolása helyi
leg korlátozott fertőzési gócból ^meggátolható. Az emberi virus fertő
zésekben passiv immunisálási célokra a reconvalesoens savókat alkal
mazzák kanyaró, poliomyelitis esetében főleg megelőzési, esetleg gyó
gyítási szempontokbóí!. Á virusbetegsegek elleni küzdelemben eddig
tehát, egyedül a biológiai úton gyengített, de élő virusokkal történő
védőoltások jöhetnek szóba, de remélhető az, hogy a passiv immunisá
lási módszerek is talán alkalmasak a további kiépítésre és a jövőben
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legalább megelőzési célokra az eddigieknél nagyobb mértékben és jobb
eredményekkel lesznek alkalmazhatók.
Az elmondottak szerint a virustan tudománya 51 éves, aránylagos
rövid múltja ellenére is hatalmas épületté fejlődött. Ezen épület ter
veit és alapjait gyakran a bakteriológia és iserologia tudományának
már régebben ismert módszerei és eredményei, tégláit számtalan kisebbnagyobb, jelentős és kevésbbé jelentős megfigyelés ós adat képezte, az'
építők közül pedig számosan életüket áldozták fel a nagy mü felépítése
közben. Az áldozatok, a nagy munka azonban nem volt hiábavaló,
mivel egyrészt eredményeképen egy új tudományág épült ki, másrészt
a betegségek nagy számának kórokozója és az ellenük való védekezés
módja fedeztetett fel.

Mi várható a rosszindulatú daganatok sugaras
kezelésétől ?
Irta :

Dr. Forfota

Erich

egyetemi m. tanár, klinikai főorvos, Kolozsvár.

A rák elleni küzdelem terhét elsősorban a gyakorló orvos viseli.
Reá nehezedik a felelősség nagyobb súlya is, mert a rákos beteg sorsa
a legtöbb esetben a gyakorló orvos kezébe van letéve. Szembe kell néz
nünk ezzel az igazsággal, hogy felmérhessük a tennivalót, mely e kérdés
szempontjából az orvosképzés és nevelés, de különösen az orvostovább
képzés terén elénk tornyosul. Az E. M. E. besztercei vándorgyűlésén
tartandó előadásom tárgyául tudatosan választoitam tehát ezt á témát
és szeretném megkísérelni, hogy áttekintésben objektív képet adjak
arról, mi az a szerep, melyet a sugaras kezelés a rák elleni küzdelem
ben vállal, milyenek az eredmények, melyeket a rák ellen sugaras ke
zelés segítségével ma elérhetünk és végül mi a teendő, hogy eredmé
nyeinket az elérhető maximumig fokozzuk.
Ha a következőkben a „rák" szót használom, nem a szövettanilag
definiált carcinomát értem alatta egyedül, hanem a rosszindulatú daga
natos betegségek egész csoportjára gondolok, melyben a carcinomák,
sarcomák és a ritkább szöveti szerkezetű tumorok is helyet foglalnak.
Hogy a rákbetegség morbiditása ^és mortalitása nemzetbiológiai,
szociális és nemzetgazdasági vonatkozásban hazánkban ma mit jelent'
arra vonatkozólag pontos, statisztikai adatokra támaszkodó választ adni
nem tudunk. A háborúutáni békeévek feladata lesz, hogy a rák elleni
intézményes küzdelmet és az egységes statisztikai ráknyilvántartást
megszervezze. Do tájékoztatást adhatok ezen kérdésről, ha megemlítem
a háborúelőtti Németország utolsó békeéveiben nyilvánosságra került
adatokat. A rákmorialitás görbéje Németországban először 1928-ban ke
resztezte és haladta meg a tuberkulózis halálozási görbéjét, 1932-ben
pedig a rákhalálozás már kétszerese volt a gümökóros halálozásnak.
A „Reichsarbeitsgemeinsclaft
für Krebsbekämpfung"
adatai szerint
ekkor már évi 91,000 rákhalál állott szemben 47,000 gümökóros halálo
zással, — 1937-re pedig a rákhalalozast már évi 120,000—130,000-re a
további évekre még magasabbra becsülték.
A rákhalálozás rohamos emelkedése, részben legalább látszólagos,
mert az általában elért magasabb életkor, tehát a társadalom „elörege
dése'" és a biztosabb rákdiagnosztika is okozzák. Nem változtat ez azon10
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ban azon a tényen, hogy Németországban 1938-ban minden tizedik férfi
és minden hetedik nő, vagyis óránként 10 ember pusztult el rákos beteg
ségben. A nemzet élete szempontjából nem is csak a halálozást kell
azonban figyelembe venni, mert talán fontosabb a halált megelőző,
évekig tartó betegség, mely a társadalom nagy százalékának munka- és
termelőképességét bénítja (KORTENHAUS). HAUBOLD szerint 1933-ban
43,000 nyilvántartott rákbeteg férfi közül 22,000, tehát kereken 50%, &5
éves koron alul, — ezeknek a többsége pedig a 40—65 éves életkorban
—• volt, tehát abban a korban, mikor a férfi képességeinek és életpályájá
nak delén áll. LÖNNE a nőgyógyászati rákok következtében beálló vesz
teséget 1937-ben évi 15,000-re, az emlőrákos halálozást pedig évi 4,000-re
becsüli. Az asszonyok fele itt sem éri el a 65 esztendős életkort, na
gyobb részük 50—60 év között, sokan pedig nemzőképes korban pusztul
nak el. Hogy az anyák ekkora tömegének ilyen korban való kiesése a
család, összességükben pedig a nemzet életében mit jelent, nem kell
részleteznem.
I *[].*»(* Í«§.[
Hazánkban e viszonyok nyilván hasonlóak, de az a gyanúm, hogy
rosszabbak — és ha a rák- és gümőkóros halálozás viszonyszáma ide
haza a rák javára talán eltérést is mutatna, úgy bizonnyal csak azért,
mert itt a tuberkulózis halálozási görbéje is még magasabb szinten
áll, mint a háborúelőtti Németbirodalomban.
*

A rák aktív kezelésében ma is csak két lehetőséggel számolhatunk:
a sebészi és sugaras eljárással. Az eredmény szempontjából mindkét el
járás azon áll, vagy bukik, hogy a rákot korai, kezdeti állapotban fel
ismerjük és felismerése után azonnal kezelésbe vehessük. Minden idő
mulasztás — és itt talán napok is számítanak —, mely a rák felisme
rését és kezelés bevétel ét elodázza, szükségszerűen rontja a betegek gyó
gyulási és életkilatasait. Itt kell szembenéznünk
a gyakorló orvosra
háruló felelősséggel!
Lássuk mit szólnak nagy anyagot felölelő statisztikai adataik és
mindennapos tapasztalatuk birtokában a sebészek e kérdéshez?
STICH szerint — a gőttingai sebészeti klinika adatai alapján —
1938-ban a rákos betegek 2/a része betegségének olyan állapotában je
lentkezett, mikor a folyamat már többé-kevésbbé meghaladta az elsőd
leges tumor határait, midőn tehát radikális műtét alig volt már elvé
gezhető és palliativ megoldással kellett megelégedni. A felelősség az
orvosokat erősen terheli, hiszen nagy kórházak anyagának feldolgo
zásából is kiderül, hogy a beutaló orvosok részéről — positiv és negatív
irányban is egyaránt — összesen átlag V3-nyi téves rákdiagnózissal
kell számolni. Hogy pedig a korai kórisme és korai radikális műtét a
beteg sorsára nézve mit jelent, példával szeretném illusztrálni. Vegyük
az emlőrák példáját:
BILLROTH idejében a radikális emlőkiirtás műtéti halálozása még
23% körül mozgott, ma már 1—2%1-ra süllyedt. A sebészeti technika
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tehát mindent elkövetett, hogy az eredményeket javítsa és a késői ered
mények is nagy haladásról tesznek bizonyságot (I. sz. táblázat).
I. táblázat.
Emlörákmütét utáni késői eredmények:
Év
múlva

Életben vannak:

/o

Év
múlva

4.7

5

o/o

1878

3

v. Volckmann

1882

3

14

5

5.3

Bircher

1927

3

18

5

14,6

1931

3

5

44.4

1932

3

5

60,8

Billroth

Anschütz

..

.',

Bier

0

Stich.
BIER szerint
emlőműtétje után
BILLROTH óta nagy
elpusztuló betegek

az operabilis állapotban lévő betegek radikális
60,8%-nyi 5 éves gyógyulással szabad számolni.
haladás! De mi adja, vagy okozza a 40%-nyi előbb
kontingensét?

eredményeit. Kitűnik akkor, hogy a Steinthal I. állapotban vég
zett műtét után, — mikor tehát az eredeti tumor még kicsiny, nincsen
sem az alapjával, sem a bőrrel összekapaszkodva é« regionalis nyirok
áttételek sincsenek —-, a radikális műtét 5 éves gyógyulása 80—100%
között mozog! A Steinthal I I . állapotban végzett műtét után az 5 éves
gyógyulások száma már csak 25%-ra (!) tehető, a Steinthal III.-nak
megfelelő állapotban végzett műtét után pedig 5 esztendő múlva már
csak 5% túlélő beteggel számolhatunk.
Ezek az adatok azonban még mindig csak az operabilis esetekre
vonatkoznak, márpedig a jénai klinikára 1926—26 között beutalt 67
emlőrákos beteg közül 25, vagyis 37% már nem volt operálható állapot
ban. E z a klinika, az inoperabilis esetek történetének és előzményeinek
tanulmányozása alapján, arra a konklúzióra jut, hogy a 25 eset
44%-ában a végzetes késedelemért az orvost terheli a felelősség, mert
az idejében, kezdeti szakában jelentkező beteg emlőrákját nem ismerte
fel, vagy tétlenül hagyta elmúlni azokat a heteket, melyek a rákos
daganat terjedésével a betegre nézve végzetessé váltak.
Hasonló a tapasztalat a végbélrákoknál is, mert Jenában 46, Göttingában 45%-ban inoperabilis állapotban kerülnek a betegek a sebé
szetre —, a mulasztás pedig, ezen klinikák szerint, kb. 50%-ban terheli
10*
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az orvosokat! Pedig ezek felületesen ülő, aránylag korán és könnyen
felismerhető rákfajták!
A példákat, melyeket a legkülönbözőbb rákféleségek csoportjából
bőven lehetne folytatni, a göttingai sebész, STICH összeállításából vet
tem, de mások véleménye is hasonló tapasztalatok mellett bizonyít.
Ami vonatkozik a rákbetegek sebészi kezelése kapcsán idézett
tapasztalatokra, ceteris paribus átvihető a, sugaras kezeléssel szerzett
tapasztalatainkra is. Későn kapjuk betegeinket, sokkal későbben, mint
ahogyan azt az ő érdekükben szeretnők — és nagyon gyakran későn
ahhoz, hogy még valamit is segíthessünk.
A sugaras kezelésnek csak úgy, mint a sebészi megoldásoknak is,
a daganat kiterjedése, állapota, biológiai sajátosságai és a szervezet re
akciós állapotának, ellenállóképességének viszonylata szerint egyrészt,
másrészt az alkalmazott sugárzás fizikai tulajdonságai és ebből eredő
technikai lehetőségektől függően, végül pedig a sugaras kezelési által
kiváltott reakciók alapján, vannak optimális lehetőségei, melyek azon
ban térben (a daganat elhelyezkedése, alakja, nagysága szerint), de
különösen időben korlátozottak. H a elmulasztjuk azt az időpontot, mi
kor még valóban igen jók a kezelés kilátásai, eredményeket elérni már
alig fogunk. A sugaras kezelésnek tehát indikátiói, adott esetben kontraindikátiói vannak, melyekkel a gyakorló orvosnak tisztában kellene
lennie, ha az elérhető legjobb eredményeket akarjuk megközelíteni.
Engedjék meg, hogy főbb vonásaikban rámutassak ezekre az alap
elvekre.
Minél hosszabb ideje áll fenn a rosszindulatú daganat, annál na*
gyobb a szórás valószínűsége és annál inkább csökken a daganatos szer
vezet ellenállóképessége. A szervezet segítségére, ellenállóképességére
pedig nagy szükségünk van a sugaras rákkezel esnél, mert az még akkor
is, ha a sugarak hatását csak a daganatszövetre tudjuk korlátozni, erő
sen igénybeveszi a szervezetet, hiszen az elhaló, széteső, vagy inkább fel
szívódó daganat bomlástermékeinek a lebontása, kiküszöbölése tetemes
megterhelést jelent. Már ezen általános szempontból is kívánatos tehát,
hogy minél koraibb stádiumban lévő, minél kisebb kiterjedésű daga
natokat kapjunk kezelésre. De ettől eltekintve a daganat nagysága a
daganatszövet sugárérzékenysége
szempontjából sem közömbös, mert
minden daganat könnyebben befolyásolható akkor, ha kicsiny és csök
ken a szövet sugárérzékenysége> ha a daganat nagyobbra növekszik.
A rákok sugaras kezelésénél az a feladatunk, hogy a rosszindulatú
daganat minden sejtjébe olyan sugárdózist juttassunk, mely elegendő
ahhoz, hogy azokat elpusztítsa. A különböző daganatféleségek érzé
kenysége azonban tág határok között mozog és nincsen „rákdozis", mint
ahogyan régebben gondolták. A daganat sugárérzékenységét a tumort
felépítő sejtek tulajdonságai és szövetbiologiai sajátosságok határozzák
meg. Minél éretlenebb, differentiálatlanabb sejtekből épül fel a daga
nat, annál könnyebben pusztul sugaras behatásra; ugyanazon .typusű
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Sejtek pedig érzékenyebbek osizlásuk folyamán. Szövetbiológiai szem
pontból fontossággal bír többek között a daganat növekedési módja,
mert az exophytikus növekedés érzékennyé teszi a tumorokat, az infil
trativ növekedési typus érzékenységüket csökkenti; jobban reagálnak
a vérerekkel bőven ellátott, fokozott anyagcserével bíró (anyagcserét
lebonyolító) daganatféleségek és gyengébben azok, melyeknek érellátasa
fossz.
Egyedül a daganatszövet sugárérzékenysége alapján azonban nem
lehet a kezelés kilátásait megítélni, mert az nagy mértékben függ attól
is, hogy a daganatot magábafoglaló ép szövet sugárrezisztenciája
mek
kora? Sajnos az ép szövetek sugárérzékenysége általában alig kisebb
a daganatok érzékenységénél és ritka kivétel, ha könnyen reagáló, ér
zékeny daganat olyan szövetben fejlődik ki, melynek sugárreziszten
ciája relative nagy (HOLTHUSEN). A „daganatágynak" azonban fontos
szerepe van a szervezet rák elleni küzdelmében, tehát azt minden sugár
kezelés kapcsán lehetőleg kímélni kell. Ez persze csak bizonyos mér
tékig lehetséges és ebből adódik a sugaras kezelés nehézsége. Az a
tapasztalatunk, hogy minél kisebb az a testtérfogat, melyet a daganat
kezelés folyamán szükségszerűen át kell sugároznunk, annál előnyösebbek a viszonyok, mert az ép szövetek sugarakkal szemben megnyil
vánuló rezisztenciája a térfogatdosis növekedésével romlik. Ezen sajá
tosságokon kívül úgy a daganatok, mint az ép szövetek részéről indivi
duális sugárérzékenységbeli változatokkal is számolnunk kell. Néha
azonos felépítésű tumoríélesógek között is olyan különbségeket látunk,
melyek a bőrrákoknál pl., MIESCHER szerint elérhetik az 1 : 2 arányt.
Hasonló individuális érzékenységbeii eltérések valószínűleg az ép szö
vetek részéről is vannak és ezért adott esetben igen nehéz a daganat
kezelés prognózisáról nyilatkozni (HOLTHUSEN).
A sugaras kezelés lehetőségeit biológiai tényezőkön kívül technikai
adottságok is befolyásolják. A cél érdekében a daganat minden sejtjót
olyan sugármennyiséggel kell elérnünk, mely elegendő a letalis ha
tásra, — de ugyanakkor nem okoz még irreparábilis károkat a sugár
nyaláb útjába eso ép szövetekben. A besugárzást tehát lehetőleg csak
a daganatszövetre kellene korlátozni. Ez a követelmény a sugarak fizi
kális tulajdonságain alapuló technikai okokból nem érhető el ideális
módon és örülünk, ha a célt többé-kevésbbé megközelítjük. A daganatot
egész kiterjedésében egyenletes módon ugyanazon sugárdozissal kel
lene elérnünk, a, sugárzás tovaterjedési törvényei miatt azonban a su
gárzás dózisteljesítménye
a térben ^ egyenlőtlenül oszlik el, mert a
sugárzás intenzitása a forrástól való távolság négyzetével arányosan
csökken. Rádium esetében a sugárforrással közvetlenül a daganat fel
színére, vagy annak belsejébe is mellétünk, lokálisan így erős sugárkoncentratiót érünk el, de a sugárforrástól kis távohságra a dosisteljesítmény már erősen esik, tehát nagyon inhomogén sugárenergiával dol
gozunk. (Nagyobb kiterjedésű és különösen mélyenfekvö tumorok ezért
rádiumkezelésre többnyire alkalmatlanok.) H a ezzel szemben Rtg.-
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besugárzás alkalmával a sugárforrás távolabbra kerül a besugárzandó
daganattól, homogénebb hatásos sugárnyalábbal dolgozunk ugyan,
de éppen emiatt nagyobb lesz a daganattal együtt elkerülhetetlenül át
sugárzott ép szövet-, ill. testtérfogat is. Csak ritkán olyanok a viszo
nyok, hogy megközelíthetjük az ideális célt, mikor a daganatszövet
egyenletes és intenzív besugárzása mellett alig éri sugárinzultus a kör
nyező ép szöveteket. Legtöbbször azonban komplikáltabb a helyzet és
a radiológus tudásán és tapasztalatán múlik, hogy mennyire tud elfo
gadható kompromisszumos megoldást találni. A kompromisszum álíalában annál közelebb fog állani az optimális lehetőséghez, minél kezde
tibb stádiumban lévő daganat kezeléséről van szó.
Nyilvánvaló ezek után, hogy minden esetben gondos mérlegelés
tárgyát képezi az, hogy rákos betegeinket sebészi vagy sugaras keze
lésben és a sugaras kezelések melyik változatában részesítsük.
A sugaras kezelés nem pótolja a műtétet, de az sem helytálló, hogy
sugaras kezelésre csak olyan betegek utasítandók, akiken a sebész segí
teni nem tud. Vannak operabilis daganatok, melyek ma sugarakkal
kezelendők, mert az eredmények így jobbak, de vannak inoperabilis
esetek is, ahol a sugaras kezeléstől sem várhatunk eredményt. A sebész
és radiológus közötti tervszerű együttműködés sokszor az egyedül célra
vezető lehetőség. Az együttműködés ismert formája az ú. n. postope
rativ besugárzás, de terjed az együttműködés azon formája is, mikor
bizonyos daganatok műtéti eltávolítását a sugaras kezelés megelőzi.
Sok más formában is együtt dolgozik ma a sebész és radiológus, a
kooperatio azonban megköveteli azt, hogy a sebész a sugárkezelési
lehetőségeket, a radiológus pedig a sebészeti indikatiokat ismerje. A
daganatok kezeléséhez tehát olyanok, kik erre irányuló speciális kikép
zést nem nyertek, ne nyúljanak hozzá, mert igen sokat árthatnak.
A használatos sugárkezelés! eljárások sokfélék, sokféleségük azon
ban egységes szempontokra vezethető vissza. Az eljárások a szóban
forgó eset szükségletei szerint vagy a hatásos dosis nagyságát, vagy a
sugárzás térbeli elosztását, az alkalmazott sugárzás időbeli
ritmusát,
vagy végül magát a sugárforrást variálják. Ezen utóbbival, tehát a
sugárforrással kapcsolatban rá kell talán mutatni arra, hogy a rádiumés röntgensugarak hatása és természete között principialis különbség
nincsen és ezért hasonló feltételek mellett a rádium- és röntgensugarak
biológiai hatása is tökéletesen egyforma.
A sugaras kezelésnek a rák elleni küzdelemben ma háromszoros fel
adata van. A daganatok bizonyos csoportjánál a sugaras kezeléstől tel
jes eredményt, tehát végleges gyógyulást remélünk. Természetes azon
ban, hogy ezt logikusan csak akkor várhatjuk, ha a betegeket idejében
kapjuk kezelésre, olyankor tehát, mikor a daganat kiterjedése nem
túl nagy, szórások, áttételek nincsenek és a beteg általános erőbeli
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állapota is jó. A sugaras kezelés ezen indikatióját HOLTHUSEN kurativ
indikationak nevezi (II. sz. táblázat).
II. táblázat.
A sugaras kezelésre számbajövö legfontosabb tumorféleségek:
1. kurativ ind. :

2. palliativ ind. :

3. postoperativ

ind.:

Bőr, Ajak

Csontáttételek

Emlő

Felső légutak :
Szájüreg
Mandula
Nyelv
Garat
Hypopharynx, Gége

Nyelőcső

Női nemiszervek

(Gyomor-bél)
Végbél

,

Női nemiszervek:
Méh (Méhnyak)

v X ? | qkombi™lva

-

Húgycső
Emlőrák (recidiva)
Embryoma,
Érzékeny sarkomák
H o l t h u s e n

Bizonyos rákféleségeknél a sugaras kezelés eredményei nem kielégítöek. Még akkor sem azok, ha a betegeket az elváltozás, ill. betegsé
gük korai szakában vehetjük kezelésbe. Ide tartoznak a sajnos nagy
százalékban jelentkező gyomorrákok, nyelőcső-, bélrákok és általában
a hasüregi mirigyek rákos elváltozásai; ide tartozik a bronchus-, ill.
tüdőrák-, valamint a vese- és hólyagrák is. Ezen betegeknél ma még
igazán jó és maradandó eredményeket alig látunk és többnyire csak
palliativ hatással, a rák terjedésének ideig-óráig való megakadályozá
sával kell megelégednünk. A palliativ indikatiók csoportjába természe
tesen azok az esetek is belesodródnak, melyek a rák előrehaladása, vagy
a daganatot viselő szervezet leromlása miatt a kurativ indikatiók cso
portjában jó gyógyulási kilátásokat már nem adhatnak és ide tartoznak
többé-kevésbbé az összes áttételes betegek is. Ezen ^csoportban végleges
gyógyulást ritkábban látunk és a rákkezelés eredménystatisztikáit ezért
főleg ezen csoport nagy tömege rontja. Az idetartozó betegek gyógyu
lási kilátásai is természetesen attól függenek, hogy a folyamat meny
nyire előrehaladott.
A harmadik csoportba HOLTHUSEN azon daganatféleségeket veszi,
melyeknél a — különben sebészi — megoldás eredményeit a sugaras
kezeléssel való kombinatió lényegesen javítja. Ide tartozik az emlőrák
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és a méhrák miatt végzett radikális műtétek után alkalmazott postoperativ besugárzás. Ezen csoport véleményem szerint, a jövőben való
szí m'í'leg bővülni fog.
*
Ami mármost a rákok sugaras kezelésével elérhető eredményeket
illeti, a postoperativ sugaras kezelés bebizonyította létjogosultságát.
Mint minden statisztikánál, csak nagy anyag korrekt feldolgozása bizo
nyító, de a postoperativ sugaras kezelés az emlőrák és a méhrák ese
tében ilyen szempontból is vitathatatlan eredményt mutat ( I I I . sz. táb
lázat). Meggyőződésem, hogy a sebész és radiológus közötti együtt
működés, a két eljárás kombinatiója, a rákos betegek gyógyulási lehe
tőségeit a jövőben egyéb lokalisatiójú daganatoknál is, pl. a végbél
ráknál, emelni fogja.
111. táblázat.
A postoperativ besugárzás teljesítőképességére vonatkozó
gyűjtő statisztika:
(Schinz

ós

G. a n z).

•

Méhnyakrák
(Schinz)
Emlőrák
(Ganz)

Az esetek száma:
5 év után tünetmentes
Az esetek száma :
5 év után tünetmentes

Csak
műtét :

Műtét és
besugárzás :

822
41%
8699
31,2%

807
55,3%
2044
40,9°/o
Holthu

Különbség
százalékban
l,íyl
9,7
sen

A kurativ indikatioval végzett sugaras kezelések eredményei biz
tatóak és világviszonylatban fokról-fokra javulást mutatnak. Termé
szetes, hogy különösen itt is, csak nagy anyag alapján készült és rigo
rózus kritikának is helytálló statisztikák bizonyítanak. Ha az ered
ményeket az összes daganatos betegekre vonatkoztatjuk, akik kurativ
indikátió alapján sugaras kezelésbe vétettek és njem vagyunk tekin
tettel olyan körülményekre, hogy a beteg állapota a kezelés elején jobb
volt-e vagy gyengébb, maga a daganat vájjon körülírt volt-e még,
vagy már áttételek is voltak, — hogy a beteg a kezelést végig csinálta-e,
vagy befejezetlenül félbeszakította —, és hogyha az így összegyűjtött
betegek öt év múlva megállapított tünetmentességét vesszük alapul,
akkor a rákok Hagy csoportjánál ma 20—30%-nyi végleges gyógyulás
sal számolhatunk. A bőrrákok, az ajakrákök 70—75%-nyi gyógyulást
mutatnak. Bizonyos intézetekben a nyelvrákoknál 25—26°/o (HAMANN,
MARTIN, HOLTHUSEN), gégerákoknál 27% (COUTARD) 5 éves gyógyulást
lehetett elérni. A mébrákok csoportja -pedig egyes német intézetekben
még magasabb gyógyulási százalékot is elér.
Ezek a számok persze nem jelentik azt, hogy adott esetben vala
mely rákban megbetegedett embernek ennyi százaléknyi eshetősége van
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a végleges gyógyulásra, mert hiszen a mondottakban éppen azt szeret
tem volna a legnagyobb hangsúllyal kidomborítani, hogy a rákbetegek
gyógyulási kilátásai a korai felismerésen és korai kezelésen múlnak. Ha
pedig visszaemlékezünk arra, hogy a betegek mily magas százaléka ma is
még csaknem mindenütt későn és elhanyagolt állapotban kerül sebészi,
vagy sugaras kezelésre és az átlagban 20—30% körül mozgó 5 éves gyó
gyulás az összes aktive kezelt betegek átlagos eredményét jelenti, ak
kor azt kell mondanunk, hogy az egyes, korán felismert és kezelésbe
vett rákbeteg gyógyulási és életkilátásai a mai lehetőségek mellett is
magasak. HOLTHUSEN szerint azt mondhatjuk, hogy ma az aktiv keze
lésbe vett betegek közül minden harmadik legalább átmeneti tünetmen
tességet, — minden ötödik, vagy hatodik pedig végleges gyógyulást
remélhet.
H a azonban a számítást úgy végezzük, hogy a rákmortalitási sta
tisztikákat vesszük alapul ós az aktiv kezeléssel elérhető eredményeket
a rákbetegek becslés útján megállapított összlétszámára vonatkoztatjuk,
akkor HOLTHUSEN szerint (Németország) 12%, FORSSELL szerint (Svéd
ország) 10—12%, EWING szerint pedig (Amerika) 1 3 % 5 éves végle
ges gyógyulással számolhatunk.
A végleges százalékos gyógyulási arány az abszolút százalékot
véve tehát még alacsony! És mégis azt kell mondanom, hogy aránylag
magas, ha tudjuk azt, hogy a betegek egy része ma még kezelés nélkül
hal meg, nagy részüket pedig nem akkor kapjuk kezelésre, mikor an
nak kilátásai jók, hanem jóval későbben. Ebből tehát azt a következ
tetést szabad levonnunk, hogy nem a rák elleni küzdelembe bevetett
fegyvereink rosszak, hanem az organizáció és ezért talán remélhetjük,
hogy az eredmények javíthatók, a végleges gyógyulási százalék pedig
még a többszörösére is felemelhető lesz.
Hazai viszonylatban és különösen a kolozsvári Egyetem Böntgenintézetének beteganyagáról nyilatkozni egyelőre nem tudok, mert alig
két esztendő múlván végleges eredménystatisztikáról beszámolni termé
szetesen nem lehet. Az^ első esztendő elsődleges gyógyulási mérlegén
most dolgozunk és arról megfelelő helyen és időben be fogunk szá
molni. Annyit azonban már most is mondhatok, hogy az eredmények
gyengék, valószínűleg gyengébbek, mint a háború előtti német, svéd,
svájci, belga vagy akár amerikai statisztikákban kimutatott eredmé
nyek. A háború alatt, tehát legalább ilyen szempontból saját anyagunk
kal aequivalens feltételek mellett nyert külföldi újabb statisztikák, öszszehasonlítás céljából természetesen nem állnak még rendelkezésre.
H a a gyengébb eredmények okát kutatjuk, egész sor tényezőre kel
lene rámutatnom, melyek circulus^ yitiosus-szerűen odahatnak, hogy
rákbetegeink gyógyulási és életkilátásai nálunk ma rosszabbak, mint
a háború elöt': másutt voltak. Betegeinket kétségtelenül nagyon későn
ós nagyon elhanyagolt állapotban kapjuk, de nem merném azt mondani,
bogy a rák elleni küzdelem első vonalában álló gyakorló orvosok nálunk
nagyobb százalókban felelősek ezért, mint egyebütt. A háború okozta
orvoshiány is kétségtelenül érezteti hatását és a felelősség orvos és
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beteg között, de amellett még számos egyéb tényező között is bizonyára
megoszlik. Betegeink nagy százaléka relative alacsony kulturális fokon
álló népréteghez tartozik és csodálatosan indolens saját betegségével és
nyomorúságával szemben. A betegek hagy részének rendkívül nehéz a
szociális helyzete is és egyelőre, sajnos, nincsen a rákbetegek érdekét
szolgáló olyan intézményes megoldásunk, mely ezen változtatni, vagy
akárcsak segíteni tudna. Eredményeink a rák bizonyos csoportjában
azért is gyengébbek lesznek, mert a háború okozta nehézségek folytán a
kolozsvári Egyetem Röntgenintézetének felszerelése még hiányos,
hiszen rádiummal ezideig nem rendelkezünk! Ilyen viszonyok között
túlzás tehát optimális eredményeket várni.
Ha tehát a jelenlegi fokozott nehézséget jelentő körülmények na
gyobb része talán rajtunk, orvosokon kívül álló tényezőkön is múlik
és mi ezeken saját erőnkből változtatni nem is tudunk, ez semmi esetre
sem jelentheti azonban azt, hogy a felelősség súlyát magunktól elhá
rítva belenyugszunk ebbe a helyzetbe. Nem volna ez orvoshoz méltó
magatartás! Hanem térjünk inkább vissza a személytelen statisztika
síkjáról a mindennapi életbe és gondoljunk, — a talán holnap elénk álló
Kovács Péterre, vagy Nagy Pálnéra, akik a megnehezített viszonyok kö
zött is tőlünk, orvosaiktól várják a segítséget. Be kell akkor látnunk,
hogy különösen a gyakorló orvosok körében vannak még olyan, — és
eddig nyilván nem eléggé kiaknázott lehetőségek, melyekkel, — ha ide
jében élünk velük, az egyes beteg gyógyulási és életlehetőségeit, azon
keresztül pedig rákgyógyulási általános statisztikánkat is javíthatjuk.
A ráknak minden körülmények között fontos korai felismerésére, tehát
a korai és biztos rákdiagnózisra gondolok!
Gondolni kell a rákra! És hogyha annak gyanúja felmerül, — he
lyesebben —• ha annak gyanúját bizonyossággal kizárni nem tudjuk,
ne várjunk akkor arra, hogy gyanúnkat a betegség fejlődése, lefolyása
erősítse meg, hanem minden eszközzel, — a betegnek akár megfelelő
intézetbe utalásával is —, igyekezzünk biztos és korai kórisméhez
eljutni. Ha pedig a rák kórisméje bizonyossá vált, ne várjunk egy napig
sem, hanem hassunk oda, hogy a beteg azonnal kezelésbe vétessék.
A világégés elmúltával az állam, a társadalom, a közületek — meg
győződésem szerint nálunk is nagy összegeket fognak áldozni a rák
ellenes küzdelem intézményes felépítésére, mert erre elodázbatatlanul
és elengedhetetlenül szükség van! Az intézményes rák elleni küzdelem
felépítendő szervezetének alapkövei azonban és tartópillérei akkor is
mi orvosok leszünk. Csak a kötelességünket teljesítjük tehát akkor,
ha ma, a mostohább viszonyok között is, tudatosan, de éppen ezért
fokozott energiával vesszük fel a rák ellen a harcot.
IRODALOM:
Krebsbehandlung- und Krebsbekämpfung'. (Eine
Úrban & Sahwarzenberg. (Berlin und Wien) 1938.
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Az EME besztercei vándorgyűlése
(1943. szept. 5—8.)
Most kerül ki a sajtó alól az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1943.
évi, besztercei vándorgyűléséről beszámoló évkönyve, amelyik fel
tárja, hogy az északerdélyi magyarságnak milyen hatalmas kulturális
megmozdulását jelenti az évenként más és más erdélyi városban tar
tott tudományos' seregszemle. Az Évkönyv megismerteti tagtársaink
kal az ott elhangzott előadások és ünnepi beszédek szöveget. Termé
szetes, hogy a jelentős tudományos munkát végző Orvostudományi
Szakosztály is arányosan kivette részét a vándorgyűlés munkájából.
Az Orvostudományi Szakosztálynak igen sok tagja jelent meg a ván
dorgyűlésen akik között a kolozsvári Egyetem Orvostudományi Ka
rának tizenkét professzorát láttuk, amit örvendetesnek tartunk abból
a szempontból is, hogy evvel személyes és közelebbi kapcsolatba ke
rülnek az erdélyi' gyakorlóorvos kartársak az Alma mater képviselői
vel és ezáltal is szorosabbá válik az együvétartozás érzése & áldásosán
épül ki az a kapcsolat, ami az orvostudomány fellegvaraiban folyó
kutató- és tanítómunka és ennek gyakorlati alkalmazása kozott min
dig fenn kell álljon. Az Orvostudományi Szakosztály tagjainak jelen
tős súlyú részvétele nem újkeletű, hiszen a vándorgyűléseken a meg
szállás éveiben is oly nagy számban vettek reszt es, oly elénk tudo
mányos életet folytattak, hogy ebből alakult ki a kulon orvosi előadás
sorozatok tartása.
A vándorgyűlésen a nagyközönség számára tartott előadások során
orvosi részről ezévben is három előadó szerepelt, ismét öregbítve az
orvos-előadókkal szemben joggal táplált érdeklődést és _ nagyrabecsü
lést. Ezen ünnepi előadások sorát vasárnap, szeptember ö-iken délután
DR. VITÉZ BERDE KÁROLY nyitotta meg: „A népi gyógyítás
ősi elemei"
című előadásával. Másnap délelőtt DR. HORVÁTH BÉLA egyet ny, r. ta
nár adott elő: „Az éleslátás feltételei1' címen, a harmadik napon pedig
DR "BALOGH MIHÁLY vármegyei tisztiföorvos tartotta meg előadását:
„A szeretfalva—dédai
vasútvonal építkezésének
közegészségügyéiről
A besztercei magyar kaszinó díszes nagyterme, az összegyűlt előkelő
közönség, a lelkes figyelem és a jó előadásokért elhangzott taps, nem
különben az előadások nyomán megindult eszmecsere egyaránt mu
tatják, hogy az elnökség helyesen döntött, amikor DR. GR. BETHLEN

156

Szakosztályi

élet

BÉLA főispán meghívására Besztercén tartotta meg az 1943. évi ván
dorgyűlését.
Értesítőnk e kötetében összegyűjtött dolgozatok a vándorgyűlés
sel kapcsolatban tartott orvosi továbbképző előadássorozat anyagát ké
pezik. Ennek a megrendezésére már a tavasszal megtörténtek az elő
készületek. Tudva, hogy a besztercei kartársak, élükön DR. BALOGH
MIHÁLY m. kir. tiszti főorvos úrral, örömmel készek arra, hogy az elő
adássorozat megrendezésében tevőlegesen is1 résztvegyenek, — meg
indultak a tárgyalások és hamarosan össze tudtuk állítani az előadá
sok rendjét. A kolozsvári tanárok közül kilencen vállalták előadás
tartását, közülük hárman (v. KIBÉDI VARGA, HARANGHY, V. HAYNAL)
igen örvendetes módon arra vállalkoztak, hogy egy tárgykört világí
tanak meg különböző oldalról, és hasonló módon MIHÁLIK ÓS KLIMKÓ
profesiSíZorok is közös témáról adtak elő. A besztercei kartársak az elő
adássorozaton öt előadás tartását vállalták.
Az előadások színhelye a besztercei m. kii', állami Jíunyadi Janosfögimnázium fizikai előadó terme volt, ahol MACSKÁSSY ATTILA főgim
náziumi igazgató előzékenysége és SAJÓI MAN GÉZA főgimnáziumi ta
nár, a fizikai szertár vezetőjének eredményes fáradozása révén jó ve
títés stb. mellett az eredeti terv szerint pontosan és zavartalanul foly
tak le az előadások. A félszáznál több orvosból álló hallgatótság sorai
ban a városi, közéleti és magánorvosok, valamint a vármegye ós észak
erdélyi érdeklődök mellett még dunántúli kartársat is láttunk, jeléül
annak, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület vándorgyűléseivel kapcso
latban rendezett és már tradicionálissá vált orvosi továbbképző előadás
sorozatok a helyi kereteken messze túlmenő érdeklődésre tarthatnak
számot.
Az eredeti terv szerint megtartott előadások beosztása a követ
kező volt:

Szeptember

5-én, vasárnap

délután:

Üléselnök: DR. BALOGH MIHÁLY m. kir. tisztifőorvos.
Ülés jegyző: DR. SZÉKELY LÁSZLÓ m. kir. körorvos.
4 órakor: DR. (ÍYERGYAY ÁRPÁD egyetemi ny. r. tanár: Torok-, garat-,
orr- és gégevizsgáló eljárások a szájon át a gyakorlóorvos
szempontjából.
5 órakor: DR. VITÉZ KIBÉDI VARGA LAJOS egyetenü ny. r. tanár: A anaemiák általános pathologiája és therápiája.
6 órakor: DR. HARANGHY LÁSZLÓ: A Jiepatolienális betegségek patho
logiája.
7 órakor: DR. VITÉZ HAYNAL TMRE egyetemi ny. r. tanár: A hepatolio^
nális betegségek klinikája.
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álét

6-án, hétfőn
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délelőtt:

Üléselnök: DR. KATONA JÁNOS •szanatóriumi főorvos.
Ül és jegyzők: DR. SCHIFFBAUMMER ALFRÉD OTBA orvos és
DR. KOROMPAY VALÉR m. kir. tisztiorvos.
V29 órakor': DR. K I S S ERNŐ sebész-főorvos..: A baleseti sérülések és azok

ellátása.

9 órakor: DR. MÉHES GYULA: egyetemi ny. r. tanár: Kísérletes vizs
gálatok a népies szerek véreukorcsökkentö hatására vonat
kozólag.
10 órakor: DR. MIHÁLIK PÉTER egyetemi ny. rk. tanár: A Sympathikus
idegrendszer anatómiai alapjai.
11 órakor: DR. KLIMKÓ DEZSŐ egyetemi ny. r. tanár: A vegetatív ideg
rendszer sebészete.
12 órakor: DR. ZÖLD ISTVÁN belgyógyász, föorvoiSTigazgató: A pajzs
mirigybetegségekről, különös tekintettel! a Beszterce-Naszód
vármegyei viszonyokra.
Val órakor: DR. BUGYI BALÁZS egyetemi tanársegéd, tart. orvos-hadnagy:
Laboratórium a falusi praxisban.
Szeptember

6-án, hétfőn

délután:

Üléseinek: DR. ZÖLD ISTVÁN belgyógyász, főorvos-igazgató.
Ülésjegyző: DR] WAGNER OSZKÁR városi orvos.
4 órakor: DR. KATONA JÁNOS szanatóriumi főorvos: Oyomorfekélyekröl rövid referátum.
?'/s5 órakor: DR. PUTNOKY GYULA egyetemi ny. rk. t a n á r : Az úgynevezett
szűrhető vagy láthatatlan kórokozók.
V26 órakor: DR. KORFOTA ERICH egyetemi magántanár: Mi várható a
rosszindulatú daganatok sugaras kezelésétől?
•/»7 órakor: DR. NAGY DEZSŐ bőrgyógyász, orvos-százados: Gyógyeredményeim a Sulfonamid okkal és bőrgennyedések esetén a
vaccina therápiával.
Mindjárt a Gyergyay professzor által tartott első előadás után
igen hasznosnak bizonyuló eszmecserre fejlődött ki az előadással kap
csolatos gyakorlati kérdések felöl. Ügy látszik, hogy az ilyen eszme
cserének a beiktatása lényegesen fokozza a továbbképző előadássorozat
gyakorlati értékét.
A figyelmes és igen jó elszállásolás mellett a kartársi együvétartozás ápolását szolgálták a csoportosan, fesztelenül elköltött vaeso-
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rák, ahol a régebbi barátság felelevenítése avagy újabb kapcsolatok
keletkezése és a jól végzett munka utáni vidám hangulat emléke bizo
nyára sok kartárs szívében fog még hosszú időn át is felelevenedni. Álta
lában a vándorgyűlés résztvevői számára az étkezések törzshelye a
Magyar Kaszinó volt, ahol esténként, vacsora után igen mély értékű,
nemzetépítő jellegű megbeszélések folytak. Egyik este a vándorgyűlés
résztvevői testületileg az Iparoskör helyiségében vacsoráztak, ahol a
megszállás éveiben igen derekasan helytálló besztercei magyar iparo
sokkal személyszerint is megismerkedhettünk.
Az orvosi előadássorozat befejezése után az orvosi szakosztályból
is több kartárs vett részt a vándorgyűlés' vezetősége által rendezett na
gyobb kiránduláson, megmászva a néhlány méter híján 2000 méteres
Beszterceföt. Ennek az emléke is csak vonzóbbá teszi a vándorgyűlést,
illetve a továbbképző előadássorozatot.
1944-re a Szakosztály Marosvásárhelyen tervezi a továbbképző elő
adássorozat megrendezését. Szakosztályunk elnöke máris kapott a ma
rosvásárhelyi Orvosi Kamara elnökségétől értesítést arra vonatko
zóan, hogy az ottani Kartársak az Állami Kórház Igazgatóságának a
vezetésével készségesen vállalkoznak a hathatós közreműködésre.
*

Az előadások közül v. HAYNAL IMRE prof. tanulmánya az Értesítő
következő számában fog megjelenni. Ugyancsak később kerül közlésre
NAGY DEZSŐ DR. előadása is.
—r —n.
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Dr. Horváth Béla: Cicatrisectomia esete
— — — — — — — —
Dr. Martyn Róbert és Dr. Szabó Miklós: Az egészséges csecsemővél'
insulinbontó idejének meghatározása porinsulinnal
— — — —
Dr. Bródy Margit: Az erdélyi trachomakérdésről — — — — — —
Orbán István: A dysenteria elleni aktiv immunisálási eljárások kísér
letes alapjai — — — — — — — — — — — — — — —
Tudományos szakülések jegyzőkönyvei — — — — — —• — — —
Választmányi ülések — — — — — —• — — — — — — — —
Hőgyes Endre országos pályadíj
— — — — — — — — — —
Dr. Berde Károly: Búcsúbeszéd Szentkirályi Zsigmond koporsója felett
53. KÖTET, 1943 J Ú N I U S :
Dr. Putnoky Gyula: Emberi influenzavírussal fertőzött állatokon végzett
kísérletes vizsgálatok — — — — — — — — — — — _ —
Dr. Imreh Pál: Vaktöltéses lövési sérülések
— — —- — — — —
Dr. Láng István: Lamblia intestinalis által okozott eholecystitisek urotropin-kezeléséről — — — — — — — — — — — — — —
Dr. Láng István: Banti-kór két operált, gyógyult esete — — — —
Dr. May er György: A vörösvér testátmérő diffraktometriás méréséről—Dr. Mayer György: A nikotinsav hatása gyomorbetegekre
— — —
Dr. Dóczy Pál—Dr. Sáry Béla.- Adatok az icterus haemolyticus kór
tanához
— — — — — — — — — — — — — — —
vitéz Berde Bolond: Kísérletes vizsgálatok az ultraseptylnek (paraaminobenzosulfamidomeíhylthiazol) a vérképre való hatásáról —
Dr. Nagy Endre: Vakbélműtétek utáni szövődmények — — — — —
Dr. Csiky Kálmán: Adatok a sinus cavernosus thrombophlebitisének
kérdéséhez
— — — — — — — — -— — — — — — —
Dr. Surján László: A csecsemőkori heveny középfülgyulladásokról
—
Dr. Benedek
József: Észlelések a száj-toroküreg
baktériumflórája
köréből
—
— — — — — — — — — _ _ _ _ _ _
Tudományos szakülések jegyzőkönyvei — — — — — — — — _
Évi rendes közgyűlés 1943. április 1-én — — — — — _ _
— —
Hőgyes Endre országos pályadíj — — — — — — — _ _ _ —
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54. KÖTET, 1943
Old»

Dr. Krompecher

István:

Oknyomozó és müködéses felfogás a fejlődés-

Dr. Székely Károly: Oknyomozó szövetfejlődéstani vizsgálatok az em
beri ernbryo végtagízületein — — — — — — — — — — —
Dr. Gündisch Mihály: A végtagok vázának és izületeinek fejlődés
mechanikája. Tenyésztési kísérletek (in vitro), csirkeenabryók végtagkezdeményein — — — —^ — — — — — — — — — —
Dr. Krompecher István: Kísérleti ízületképzós — — — — — — —
Dr. Puky Pál: ízületképzós — — — — — — — — _ _
— —
Dr. Lórincz Ferenc: Erdély a magyar egészségvédelem keretében — —
Dr. Haranghy László — Dr. viléz Kibédi Varga Lajos: A véna oava
caudalis-nak keringési zavarral járó hiánya — — — — — —
Dr. Koleszáv László: A csipőízület orthopaed betegségei és azok gyó
gyítása — — — — — — — — — — — — — — — —
Dr. Martyn Róbert: Dystrophiás toxikus csecsemők kezeléséről — —
Dr. Dreguss Miklós: Az influenzakérdés immunitástani megvilágításban
Dr. Fritz János: A vulvahám zsíros elfajulása és a smegtmaképződés —
Tagnévsor
— — — — — — — — — — — — — ___ —
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55. KÖTET, 1943 DECEMBER:
Dr. Faragó Ferenc: A scarlatina megelőzése
— — — — — — —
Dr. Monaldi Vincenzo—Dr. Bikfalvi András:: A tüdőbarlangszívás javal
latinak általános irányelvei a tüdőgümőkor kezelésében — — —
Dr. Kneffel Pál: A bovin tubereulosis — — — — — _ _ _ _ _
Dr. Darabos (Dziobek) László: Adatok a pathergia kérdéséhez I. — —
Dr. Darabos László—Dr. Képíró Pál: Adatok a pathergia kérdéséhez I I .
Dr. Láng István: A pneumococcus- és meningococcus-meningítis gyó
gyítása serumbetegséggel — — — — — — — — —- — — __
Dr. Láng István: Vérhas utáni ízületi gyulladás gyógyítása vérát
ömlesztéssel — — — — — — — — — — — — — — __
Dr. Várady Gábor: Az empyema kezelése pyridiumos mosásokkal — —
Dr. Feszt György: A vékonybéldaganatokról röntgentani szempontból
esettel kapcsolatban — — — — — — — — — — — — _
Dr. Dóczy Pál: A Lederer-féle acut haemolyticus anaemiáról — — —
Dr. Migray Jenő: A mell kozmetikai műtétei — — — — — _
Dr. Schmidt Gusztáv: Adatok a légnyomás által okozott idegrendszeri
elváltozások tünet- és kórtanához —
— — _ _ _ _ _
Dr. Láng István: Az aorta-isthmus veleszületett szűkülete — — —
Dr. Láng István: Ductus arteriosus (Botalli) persistens — — — —
Tudományos szakülések jegyzőkönyvei — — — — — — — —
Választmányi ülések — — — — — -— — — — _ _ - _ _
—
—r —n: Megemlékezés dr. Szőcs Sámuelről — — — — __
_
Tagnévsor — — — — — — — — _ - _ _ _ — — — _ _
Zusammenfassung der Mitteilungen _ — — — — _ _ _ _ _ _
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