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Közlés a kolozsvári tud.-egyetem bő r-bujakórtani és bel
orvosiam klinikáinak laboratóriumából.

A W assermann-fé le  syphilisreactio klinikai
értékérő l.1

Irta : M arscha lkó  T a m á s dr., egyetemi tanár, Jancsó  M ik lós dr., 
magántanár, belorvostani adjunctus és C siki M ih á ly dr., börkórtani

I. tanársegéd.

Uraim ! Azokról a vizsgálatokról óhajtok röviden beszámolni, 
a melyeket munkatársaimmal, Jancsó és Csiki dr.-okkal közösen 
1908 október havától kezdve végeztünk a Wasser mann-vczctmt 
illető leg a börkórtani és belorvostani klinikán.

Külső  körülmények kényszerítettek arra, hogy vizsgálatainkat 
az eredeti Wassermann-iele eljárástól eltérő leg, ürüvér-systema 
helyett marhavér-systemával végezzük, minthogy városunkban friss 
ürüvérnek az állandó beszerzése nehézségekbe ütközik.

Az eredeti Wassermann-féle eljárás e módosításának azonban 
—  más szerző khöz hasonlóan —  semmiféle hátrányát sem tapasz
taltuk, és nem oszthatjuk Meier aggodalm ait; vizsgálataink, a 
melyekben az ő  ellenvetéseire is kiváló gondot fordítottunk, ellen
kező leg azt bizonyítják, hogy a marhavérrel való eljárás éppen oly 
jó eredményeket ad, mint az ürüvérrel végzett. Hasonló eredményre 
ju to tt Veszprémi dr. magántanár és Szabó dr. a pathologiai inté
zetben illető leg az elmekórtani kinika laboratorinmában végzett 
vizsgálatok alkalmával. Ok ugyanazzal a technikával dolgoztak; 
vizsgálataik eredményei a mieinknek értékes kiegészítéséül szolgál
tak, s lehető vé tették, hogy ezeket minden oldalról megvilágíthas
suk és másokéival összehasonlíthassuk.

Direct összehasonlító vizsgálatokat az említett külső  okok 
miatt azonban —  sajnos —  nem végezhettünk.

Antigénünkét syphilises emberszív alkoholos kivonata szolgál-

1 Elő adatott a XVI. nemzetközi orvoscongressuson.

tatta, melyet elő bb gondosan titráltunk, s minden egyes vizsgálat
kor újólag gondosan ellenő riztünk és kipróbáltunk.

A mosott marhavérsejteket kétszeresen impregnáltuk ; komple
ment gyanánt pedig frissen leölt tengerimalacz vérsavóját használ
tuk, a melyet fagykeverékben éltévé, csak közvetlenül használat 
elő tt olvasztottunk fel. Minden egyes vizsgálati sorozatban az immu
nitástanban elérhető  quantitativ pontossággal megállapítottuk komple
mentünk literjét, s minden egges esetben a komplement literével és 
annak kétszeresével végeztük a vizsgálatokat, a többi szokásos kontrol 
(antigen, serum, konyhasós víz, inactivitási kontrol) gondos keresztül
vitele mellett. Számos esetben azonban meghatároztuk azt is, hogy 
a kérdéses serum a komplement titerértékének hányszorosát tudja 
megkötni, a mi által mélyebb betekintést nyertünk a kérdéses 
serumok komplementkötő  képességének nagyságába.

A vért mindig venáepunctióval vettük, és rendesen egyszerre 
30— 40 serumot vizsgáltunk, a melyek közt mindig volt több biz
tosan lueses és nem lueses vérsavó is. A vért nem gyű jtöttük, 
hanem egyszerre vettük a betegektő l, azonnal inactiváltuk, és pár 
óra múlva már felis dolgoztuk. Csupán a hullákból vett vér állott 
azonnal inactiválva és megfagyasztva néha pár napig, a mi —  
tapasztalásaink szerint a reactio használhatóságát nem be
folyásolja.

Mintegy 100 esetben nem inactivált emberi serummal is 
végeztünk összehasonlító vizsgálatokat; az eredmények azonban 
teljesen megbízhatatlanok voltak.

Positiv reactióról csak akkor szólunk, ha a kérdéses vérsavó 
a komplement titerének a kétszeresét vagy teljesen köti, vagy leg
feljebb csak nyomokban mutatkozik haemolysis.

A serumvizsgálatokat 1162 egyénen, összesen 1528 esetben 
végeztük. Az eseteknek körülbelül 2/3-át egyenlő  arányban a 
börkórtani és a belorvostani klinika beteganyaga szolgáltatta, 1/з -а  
a többi klinika és a magángyakorlat betegeire esik.

963 élő  egyénen egyszer, 90-en 2— 5-ször végeztük a serum- 
vizsgálatot; 39 esetben volt alkalmunk az élő ben végzett reactiókat 
a hullaserum vizsgálatának eredményével összehasonlítani, és 70 eset
ben csak hullaserumot vizsgálhattunk.
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Biztos lueses eseteink statistikája a következő :

46 typusos primaer sklerosis esetbő l positiv reactiót adott
107 korai (II.) syphilis esetbő l (tünetekkel) „ „ „
70 „ „ „ „ (tünetek nélkül) „ „ „
57 késő i (III.) „ „ (tünetekkel) „ „ „
19 „ „ „ „ (tünetek nélkül) „ „ „
66 klinikailag gyógyultalak látszó esetbő l „ „ „

40
102
53
52
10
15

A reactio tapasztalásaink szerint csak az infectio megtörténté
nek valószinű  ideje után 4 héttel kezd beállani.

19 ulcus suspectum közül, a melyek azonban kiinice sklero- 
sisoknak imponáltak, 10 adott positiv reactió t; úgy hogy a sero- 
diagnosis gyakran már a primaer szakban is értékesíthető , ha a 
reactio positiv ; bár kétségtelen, hogy a legelső  idő szakban, a midő n 
a vér a reactiót még nem adja, a spirochaeták meg éppen akkor 
a legkönnyebben mutathatók ki, a spirochaetavizsgálat a serodiagno- 
sisnál határozottan elő nyösebb; ső t a primaer idő szak késő bbi 
pliasisaiban is értékes diagnostikus segédeszköz a serumreactio 
mellett, különösen, ha a primaer affectio helyileg nem kezeltetett. 
Nagyon szépen követhettük minden erre vizsgált sclerosisesetünk- 
ben, hogy mint válik a kezdetben negativ reactio a fertő zés idejének 
elő rehaladásával fokozatosan positivvá.

Mi is azt találtuk, hogy manifest tünetek mellett negativ 
reactio fő képpen csak akkor fordul elő , ha azok igen kisfoknak, 
például egyetlen plaque a tonsillán stb.

Gumma sterni két esetében is negatív reactiót kaptunk; 
ama különösen Blaschko által képviselt álláspontot azonban, hogy 
kiterjedtebb csontsyphilis esetei is feltű nő  gyakran adnak negativ 
reactiót, mégsem fogadhatjuk el, minthogy nagyszámú csontgnmma- 
esetünknek a legtöbbje mégis positive reagált.

Leukoplakia 4 esetének mindegyikében positiv eredményt 
kaptunk, ám a kórelő zményben mind a négyben szerepelt a lues.

Azt mi is határozottan kiemeljük, hogy a negativ reactio 
nem zárja ki biztosan a syphilist, csakhogy azt is hangsúlyoznunk 
kell, hogy még fennálló luesnél a mi tapasztalásaink szerint is 
felettébb ritka a negativ reactio, feltéve, hogy praecise dolgozunk, 
s különösen ha a reactiót többször megismételjük.

Ama kérdés közelebbi megvilágítására is végeztünk nagyszámú 
összehasonlító vizsgálatot, vájjon a véren kívül más savói a szer
vezetnek is adják-e a Wassermann-reactiót ? Többnyire hnllaanyagon 
végezve e vizsgálatokat, mintegy 150 agy- vagy gerinczvelö-savó 
és 70 kórbonczolatból származó pericardiális, pleuralis, ascites-, 
anasarka- és hydrokelesavó vizsgálata alapján a következő ket mond
hatjuk :

Mindama esetekben, a midő n a vérsavó positiv Wassermann- 
reactiót adott, positive reagált a pericardiális és az esetleg jelen
levő  pleurális, ascites-, hydrokele és anasarkasavó is ; ellenben az 
agy- illető leg gerinczvelö-savó eme szabály alól kivétel, a mennyiben 
vele positiv reactiót csak paralysis progressiva, taboparalysis és 
tabes eseteiben, valamint ott kaptunk, a Hol az agy-gerinczvelő nek 
vagy burkainak syphilises elváltozása volt jelen.

Ugyanerre az eredményre ju tott Veszprémi is hullán 100 
esetben végzett vizsgálatai, úgyszintén Szabó 88 cerebrospinalis 
folyadéknak a vizsgálata alapján.

Egyetlen egy esetünk volt, a hol a liquor cerebrospinalis 
positiv reactiót adott, noha a vérsavó negative reagált. Az eset 
60 éves fő ző nő re vonatkozik, a ki pneumonia crouposában és ehhez 
társuló endocarditisben halt el és kin az élő ben vett vér negativ 
reactiót adott, a hullából vett szintén, ellenben az agyvelő -savó 
teljes kötést eredményezett. Az illető n az agyalap verő erein 
arteriosclerosis találtatott, de nem lehetett eldönteni, vájjon lueses 
eredetű  volt-e vagy sem ?

A mi most már a különböző  serumok komplementkötö képes
ségének fokát illeti, azt találtuk, hogy legerő sebben köt a vér savó, 
valamint az agy- illetve gerinczvelö-savó, a melyek gyakran a 
komplementtiter 15— 25-szörösét is megkötötték; azután követke
zik sorrendben a pericardiális, pleurális és ascites-savó; leggyen
gébben köt az anasarkaserum.

Eme vizsgálataink nem teszik valószínű vé annak a törekvés
nek sikerét, mely szerint a syphilis topikus diagnosisának 
felállítására a vérserum reactióján kívül ama testűr folyadékának 
Wassermann-reactiója adna útbaigazítást, a melyben a luesesen

megbetegedett szerv fekszik ; kivételt —  mint láttuk — csak az 
agy- és gerinczvelő  megbetegedései alkotnak.

Az élő ben végzett vizsgálataink a következő  eredményt adták: 19 
esetben, a midő n teljesen egészséges egyénen végeztük a vizsgálatot, 
az eredmény mindig negativ volt. 90 esetben heveny fertő ző  bán- 
talmakban végeztük a reactiót. és pedig 31 pneumonia crouposa, 
25 gonorrhoea, 7 typhus abdominalis, 4 morbilli esetében; a. 
többi heveny fertő ző  bántalom kisebb számmal szerepel, így scar
latina csak 1, malaria 1, anthrax faciei 1 stb. A többi bántalom 
a következő  számokkal szerepel:

Gümökór........................................................60 eset
Carcinoma és s a r c o m a............................28 „
Szív- és érbántalmak..................................66 „
Máj- és epeutak bántalmai . . . .  11 „
Vesebántalmak........................................31 „
Agyvelő  és idegrendszer bántalmai 40 „
Alkati bánta lm ak........................................17 „
Intoxicatiók (heveny és idült) . . .  6 „
Bő rbánta lm ak.............................................40 „
Egyéb gyomor- és bél-, tüdöbántalmák,

szembetegségek stb....................................33 „

Oly belorvosiam esetünk, a melyben akár az anamnesis, akár 
a talált elváltozások a syphilis gyanúját keltették fel, volt 134. 

E 134 eset közül a Wassermann-reactio positiv volt:

31 tabes, taboparalysis és paralysis progressiva közül 30 esetben
47 aortainsufficientia e s e tb ő l........................................34 „
53 különböző  esetbő l.........................................................23 „

Összegezve valamennyi élő ben és hullában végzett vizsgálatain
kat, láthatjuk, hogy 1162 vizsgált egyénbő l

positiv Wassermann-reactiót kaptunk . 509 esetben
negativ „ „ „ 559 „
kisebb-nagyobb fokú kötést találtunk.. . 94 „

itt tudniillik a komplementkötés nem volt oly nagyfokú, a melyet 
mint postulatumot állítottunk fel a positiv reactio szám ára; ezt a 
94 esetet tehát negatívnak vettük.

Az említett 1162 eseten kivül 26 oly esetünk volt, a hol a 
vizsgált serum egymagában, antigen nélkül is kötést adott, a hol 
tehát a reactio eldönthető  nem volt s így ezeket statistikánkból 
kihagytuk ; itt mint érdekes tényt csak azt említjük meg, hogy e 
serumok közül egy, a mely egy carcinoma hepatisban szenvedő  
asszonytól származott, a komplement titerének húszszorosát is tel
jesen lekötötte és még húszszoros hígításban is (tehát a használt 
serummennyiségnek 1/2o-ad része) tudta a komplement titerének 
négyszeresét teljesen kötni.

Az 509 positiv reactiót adó esetben

biztos syphilis volt je len....................... 272-ben
syphilisre alapos gyanú volt je le n . . 208-ban

29 esetben

ellenben a kórelő zmény is, a klinikai vizsgálat is negatív volt a 
syphilisre nézve; ső t 8 esetben, a melyek sectióra kerültek, a 
megejtett kórbonczolás sem mutatott olyan elváltozásokat, a melyek 
lues fennforgására mutattak volna.

Hangsúlyozzuk azonban, hogy ezek az esetek nem alkalmasak 
arra, hogy a Wassérmann-reactio specifikus vagy nem specifikus vol
tának megítélésére támpontul szolgáljanak. Egyfelő l olyan esetekrő l 
van itt szó, a melyekben az illető k minden anamnesis nélkül eszmélet
len állapotban szállíttattak be s pár óra múlva elhaltak ; legnagyobb
részt pedig korosabb s a mű veltség igen alacsony fokán álló egyé
nek voltak, a hol az anamnesis nem igen használható, bár abortu- 
sok és halvaszülések többször szerepeltek a kórelözményi adatok 
közt. Hisz ismeretes, milyen megbízhatatlanok a luesre vonatkozó 
kórelő zményi adatok, sokszor még intelligens egyéneken is. Hány
szor történt meg az másokkal is, mint velünk, hogy például a 
chlorosisban szenvedő  fiatal leánytól éppen olyan czélból vettünk 
vért, hogy biztosan nem lueses vérünk legyen a kísérleti sorozathoz ; 
s azután nagy meglepetéssel láttuk a reactio megejtésekor. hogy az 
positiv eredményt a d ; késő bb azután a jelentkező  papulák mutatták 
az anamnesis megbizhatlan voltát.
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Hogy másrészt a hullában gyakran biztos elő ző  lueses 
fertő zés után sem találjuk a syphilis nyomait, már rég ismert 
do log; ez a Wassermann-reactio speeificitása ellen nem bizonyít.

így 116 esetünk közül, a melyek sectióra kerültek, 44-ben 
találtunk positiv reactiót: ezek közül a bonczoláskor csak 86 eset
ben találtattak syphilis jelei, 8-ban nem.

Ellenben 7'2-ben a reactio negativ volt, ezek közül 67 esetben 
a, bonczoláslelet luesre negativ eredményt adott, 5-ben ellenben 
luesre gyanús elváltozások találtattak.

Veszprémi dr. 100 hullát vizsgált, a melyeken Wassermann- 
reactio végeztetett; ezek közül 46 reagált positive, de csak 36-ban 
találtattak a bonczoláskor a syphilis jelei : 3-ban a kórelő zményben 
szerepelt lues (bonczolástani elváltozások nélkül); 7 esetben meg 
úgy a kórelő zmény, mint a bonczoláslelet negativ volt.

Feltű nő  ellenben, hogy fennebb említett 29 esetünkbő l, a 
melyek positive reagáltak, de sem a kórelő zmény, sem a klinikai 
vizsgálat nem mutatott syphilist, 8 pneumonia crouposára esik: 
bár éppen ezek között voltak leginkább korosabb és megbizhatlan 
anamnesisű  egyének, e szám mégis felötlő . Még inkább gondol
kodóba ejt ama körülmény, hogy egy pneumoniás betegünkön a 
8 közül, míg a pneumonia 16. napján, egy nappal a krízis elő tt 
vett vér teljes kötést adott (serumkontrolok teljesen negatívak), 
addig 7 nappal azután, a defervescentia utáni 6. napon vett vér 
teljesen negative reagált.

Gyakran tapasztaltuk azt is, hogy gümökóros, cachexiás 
egyének vére kisebb-nagyobb fokú kötést adott a reactióban, de 
különösen hangsúlyozzuk, hogy teljes kötést, olyan erő set mint 
syphilisben, ezekben sohasem találtunk.

Hogy azonban tévedések kikerültessenek, igen helyesnek és 
követendő nek tartjuk azt a követelményt, hogy ily esetekben mindig 
többféle antigénnél kell megejteni a kérdéses serummal a reactiót. 
Mi eddig —  sajnos —  nem voltunk abban a helyzetben, hogy ezt 
megtehessük.

Másrészt felötlik, hogy e 29 positive reagáló eset közt több 
oly egyén szerepel, a kiben carcinoma vagy tuberculosis folytán elő re
haladott marasmus fejlő dött ki. ső t két esetben a bonczoláskor 
amyloid is találtatott.

Mindezek a körülmények a Wasserman-reactio elméleti 
magyarázatánál ugyan érdekesek, de a praxis szempontjából nem 
fontosak, és különösen a luesnek az acut fertő ző  bántalmaktól való 
elkülönítésénél tekintetbe sem igen jöhetnek.

A praxis szempontjából a mi véleményünk szerint is kimond
ható, hogy a positiv Wasserman-reactio a legnagyobb valószínű ség
gel elő ző  syphilises infectio mellett szól.

A Wasser ma /г м -reactio igen nagy hordereje minden kétségen 
felül áll. Mindenféle szakon nagyot nyert vele a diagnosis biztos
sága, s minden klinikus nagy hasznát veheti, ha kellő  körültekin
téssel mérlegeli a reactio eredményét.

A syphilidologusnak a latens syphilis-esetek felismerésére 
nézve nagy nyereség a serodiagnostika, mert —  mint a mi vizsgála
taink is mutatják ha a reactio pontosan végeztetik, a latens 
esetekben is igen gyakran positiv eredményt ad.

Korai latens syphilis 70 esetébő l 53 esetben, 
késő i „ „ 19 „ 10 „

kaptunk positiv reactiót.
A psychiater nyeresége az öröklött syphilisen alapuló vele

született elmegyöngeségek okának felderítése, annál inkább, mert 
heredosyphilis eseteiben a reactio majd mindig positiv és az első  
évtized alatt az is marad (Lesser); a tabes és különösen a paralysis 
progressiva diagnosisának biztosítása, a melyek közül az utóbbiban a 
reactio a mi tapasztalásaink szerint is majdnem kivétel nélkül positiv.

Mi 11 tabes esetbő l1 8-ban kaptunk positiv reactiót a vér- 
serummal, és az ebbő l kettő ben végzett lumbalpunctio útján kapott 
folyadékkal szintén positiv volt az eredmény.

5 taboparalysis mindenikében positiv reactiót kaptunk a vér- 
serummal, és az ebbő l kettő n lumbalpunctiós folyadékkal végzett 
reactio 1 esetben positiv és t-ben negativ eredményű  volt.

15 paralysis progressiva esetébő l 14-ben kaptunk a vérserum- 
mal positiv reactiót, cerebrospinalis folyadékkal 13 közül 12-ben.

1 Az ezután következő  számadatok élő ben és hullában végzett 
vizsgálatokra együttesen vonatkoznak.

Ellenben negativ volt az eredmény 2 dementia alcoholica, 
2 paralysis pellagrosa és 4 más okból fejlő dött dementia esetben.

Teljesen azonos eredményeket kapott Veszprémi hullából 
származó vérsavókkal és cerebrospinalis folyadékokkal; és ped ig :

Paralysis progressiva 8 esetében úgy a vérsavó, mint a 
cerebrospinalis folyadék mind a 8 esetben positiv reactiót ad o tt; 
bonczoláskor mind a 8 esetben syphilis jelei ta lá ltattak ; 8 más 
esetbő l ellenben, a hol az életben syphilissel összefüggésbe nem 
hozható psychosisok és agybántalmak voltak jelen, 7-ben a reactio 
úgy vérsavóval, mint liquor cerebrospinálissal negativ volt, úgy
szintén a bonczoláslelet i s ; a 8.-ban a reactio úgy vérsavóval, 
mint agy-gerinczvelő -savóval positiv volt, ebben az esetben (emollitio 
cerebri) azonban a bonczoláskor is syphilis találtatott,

Szabó a következő  eredményekhez ju to tt :
11 tabes eset közül vérsavóval 10 positiv, 8 cerebrospinális 

folyadékkal 4 positiv reactio ;
58 dementia paralytica progressiva esetében a vérsavó-reactio 

57 esetben positiv ; liquor cerebrospinálissal 55 közül 44 positiv 
reactio ;

7 7 idiotismus és veleszületett elmegyengeség esetében egyetlen 
egyszer sem kapott positiv reactiót (5 ízben vérsavót és 10-szer 
eerobrospinális folyadékot vizsgált);

a központi idegrendszer valódi syphilises megbetegedése 7 
esetébő l 6 positiv vérsavó-reactiót kapo tt; ezek közül kettő ben 
cerebrospinális folyadékot is vizsgált, mind a kétszer negativ ered
ménynyel ;

18 különböző  psychosis-esetben. a hol syphilis nem jött 
tekintetbe, egyetlen esetben sem kapott positiv reactiót sem a 
vérsavóval, sem pedig a liquor cerebrospinálisnak 9 Ízben végzett 
vizsgálatakor.

Ha tehát a vérserum és cerebrospinális folyadék is positiv 
Wassermann-reactiót ad, az agyvelö vagy agyvelöburkok syphilises 

vagy metasyphilises megbetegedése minden valószínű ség szerint 
jelen van.

4 dementia paralytica progressiva esetünkben, melyekben 
életben a vérsavóval positiv eredményt kaptunk, és melyek sectióra 
kerültek, úgy az agyvelö-savó, mint a pericardiális savó is positive 
reagált, és bonezoáskor mind a négy hullában syphilis jelei 
voltak jelen.

3 agytumor esetébő l kettő ben negativ reactiót kaptunk; mind
kettő  sectióra k erü lt; az egyikben sarcoma cerebelli, a másikban agy
alapi csontrák volt jelen. A 3.-ban a reactio positiv volt és ez jod- 
kezelésre javultan távozott.

24 apoplexia illető leg thrombosishoz csatlakozó hemiplegia 
esetünkbő l 7-ben volt positiv a reactio ; a 24-bő l 4 elhalt, köztük 
1 positiv reactióval; ebben a sectio alkalmával syphilis jeléi talál
tattak : a 3 másikban, a melyek negative reagáltak, a bonczoláslelet 
sem mutatott syphilises elváltozásokat.

38 olyan idegkórtani esetünkbő l, a melyekben syphilis leg
valószínű bben nem szerepelt a kórfolyamatban, 2 adott positiv reac
tiót ; ezek egyikében az anamnesisben is volt syphilis, a másik 
commotio cerebrivel hozatott be öntudatlan állapotban a klinikára, 
úgy hogy a kórelő zmény teljesen hiányos volt.

Ellenben 16, syphilisre gyanús idegbántalom közül 11-ben 
kaptunk positiv reactiót.

Mint ezekbő l az adatokból kitű nik, az elme-agybántalmak 
és idegbetegségek diagnosisa szempontjából a Wassermann-reactio 
határozott nyereséget, nagy haladást jelent.

A vérkeringési szervek bántalmüiban különösen felötlik az 
aorta megbetegedéseinél észlelhető  gyakori positiv reactio.

Összesen 48 aortamegbetegedést észleltünk, ezekbő l 2-ben 
a  kéthegyű  billentyű  is elégtelen v o lt; positiv reactiót 34 eset
ben kaptunk, a melyek közül 9-nek anamnesisében lues szerepel. 
E 48 aortamegbetegedésbő l 16 került bonczolásra; ezekbő l 10-ben 
volt positiv a reactio, és a hullavizsgálatkor 8 esetben találtunk 
syphilises elváltozásokat, míg 2-ben nem ; ellenben a 6 negativ reac
tiót adó esetbő l a bonczoláslelet is negativ volt 5-ben, és csak
1-ben voltak syphilises elváltozások.

A positiv reactiót adó aortamegbetegedésekben rendesen a 
Heller által leirt mesaortitis képét találtuk, jórészt kiterjedt 
hegesedésekkel, de e mellett egyéb elváltozások is voltak a 
hullákban, a melyeket kieseseknek ta rtanak : leptomeningitis fibrosa,
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ependymitis granulosa, perihepatitis et perisplenitis stb.. tehát oly 
elváltozások, a melyek alapján az elő ző  syphilis-fertő zést biztosan 
megállapíthattuk.

Ellenben azokban az esetekben, a melyekben a reactio negativ 
volt. csak nem syphilises elváltozásokat találtunk a hullában, így 
endocarditis után visszamaradt aortabillentyű elváltozásokat. az aorta 
belhártyájának atheromatosus, meszes elváltozásait stb.

32 olyan esetbő l, a melyben a kéthegyü billentyű  és a bal 
pitvar-kamara-szájadék megbetegedése volt jelen, csak 6-ban kap
tunk positiv reactió t; ezek mindenikében syphilis szerepelt az 
anamnesisben, közülük 5 került bonczolásra ; egyben positiv reactio 
volt az életben, s ebben a hullában syphilis jelei voltak találhatók, 
a többiben nem.

Feltű nő  csekély számban kaptunk positiv reactiót arterio- 
sclerosisban, tudniillik 80 esetbő l csak 5-ben ; túlnyomó számban 
idő s egyénekrő l van itt szó ; kiemeljük azonban, hogy két fiatal
korú, igen nagyfokú arteriosklerosisban szenvedő  betegünkön is 
negativ volt a reactio. Ebbő l talán arra lehetne némi valószínű ség
gel következtetni, hogy minálunk más ártalmak —  talán az alkohol 
és dohány mértéktelen élvezete nagyobb szerepet játszanak az 
arteriosclerosis létrehozásában, mint a syphilis.

Látjuk tehát, hogy a vérkeringési szervek bánialmaiban is 
igen sok hasznát veszszük a Wassermann-reactio alkalmazásának 
nemcsak a diagnosis tisztázása, de ennek alapján a therapia meg
választása szempontjából is.

31 acut és chronikus nephritis-esetünkbő l 6 esetben volt 
positiv a reactio, a melyek nagyobb részében a syphilis még fennálló 
jelei voltak meg, vagy legalább az anamnesisben volt syphilis. A 81 
eset közül 5 került bonczolásra, ezekbő l 3 positiv reactiót adott, és 
mind a 3-ban syphilis positiv jelei találtattak ; 2-ben negativ reactio 
mellett a bonczlelet a syphilist illető leg szintén negativ volt.

о  cirrhosis hepatis közül 1 adott positiv reactiót, a kinek 
anamnesisében syphilis van, míg másik kettő  közül, a melyekben 
a reactio negatív volt, az egyikben a bonczolás alkalmával lues 
jelei nem találtattak, a másikban Talma-miitét végeztetett és elhalt, 
a mikor is a hullából vett vér — egy hónappal az elő bbi vér- 
vizsgálat után - positiv reactiót ad o tt; a hullavizsgálat cirrhosis 
syphiliticát és pylephlebitis syphiliticát derített ki.

Mérgezés 9 esetében vizsgáltuk a vért, ezek közül 1 subli- 
matmérgezés volt. 2 pedig lúgmérgezés, melyekbő l a vér már pár 
órával a mérgezés létrejötte után vétetett. Összesen két esetben 
kaptunk positiv reactiót, mindkettő ben a kórelő zményben biztos 
syphilis volt.

62 esetben olyan daganatoknál végeztük a serumrcactiót, a 
melyeknél syphilis szóbajöhetett; 12 esetben kaptunk positiv rcac- 
tiót, és általában azt mondhatjuk, hogy a difl'erentiális kórjelzés 
felállításakor a Wassermann-reactiónak itt is jó hasznát vettük, 
így például gumma hepatis 2 esetében a positiv reactio a kórjelzés 
megállapításakor nagy segítségünkre volt, míg ezzel szemben 
4 echinococcus minden esetében, továbbá 13 carcinoma hepatis 
közül 10 esetben a reactio negativ volt, és a diagnosis felállítását 
jelentékenyen megkönnyítette.

E 62 különböző  tumorokban szenvedő  betegünk közt több 
igen érdekes eset volt, olyan, a hol a Wassermann-reactio positiv 
vagy negativ volta a többi klinikai tünet mérlegelése mellett a 
további gyógykezelésnek illető leg mű téti beavatkozásnak alapjául 
szolgált, és mint az esetek további lefolyása, a kimetszett dagana
tok szövettani vizsgálata és 13 esetben a megejtett sectio ered
ménye is bizonyítja, a legtöbb esetben egészen helyesen.

Hat olyan esetünk is van azonban, a hol a vér positiv reac
tiót adott ugyan, de a daganat mégsem bizonyult lueses eredetű nek, 
hanem carcinomának 5 esetben és gümökóros folyamatnak 1 eset
ben, mint azt a sectio illetve a szövettani vizsgálat mutatta; e 
mellett azonban 5 esetben a szervezetben máshol volt lueses el
változás található, jeléül annak, hogy a Wassermann-reactio helye
sen mutatott syphilis jelenlétére a szervezetben, csakhogy a topi- 
kus diagnosis nem lett volna ennek alapján helyesen felállítható.

Különösen, hangsúlyoznunk kell tehát ennélfogva., hogy topikus 
diaynosist a serodiagnostika mai állása szerint csupán a paralysis 
progressiva- és az agyvelö-lues-esetek bizonyos számában állíthatunk 
fel a Wassermann-reactio alapján, a többi bántalomban ellenben 
nem, s ezekben csupán ama körülménynek, hogy mennyiben szokott

az illető  elváltozás leggyakrabban syphilises eredetű  lenni, valamint 
az összes klinikai ■ tüneteknek pontos figyelembevétele, szigorú mér
legelése után lehet a positiv Wassermann-reactiót értékesíteni a 
topikus diagnosis felállításakor.

Az a kérdés most már. vájjon a positiv Wassermann-reactio 
a még meglevő  syphilis jele-e, bizonyítéka-e annak, hogy a szerve
zetben még activ syphilisvirus van ?

Az a körülmény, hogy a reactio a szervezet fertő zésével lépest 
tartva fejlő dik ki: hogy intensitásában a gyógykezelés által befolyá
solható : hogy ingadozásokat mutat, tudniillik a lappangó idő szakban 
esetleg teljesen negatívvá válik, hogy azután recidivák beálltával 
ismét positiv legyen: és hogy manifest tünete melleti egyáltalában 
gyakrabban észlelhető  positiv reactio, mint a lappangó idő szakban : 
mind olyan körülmények, a melyek arra engednek következtetni, 
hogy a positiv Wassermann-reactio a szervezetnek még activ syphi
lises fertő zését mutatja.

Mindaz, a mit számos vizsgálatunk közben észleltünk és tapasz
taltunk, azt a meggyő ző dést érlelte meg bennünk, hogy ez a felvétel 
helyes.

Megerő sít ebben az is, hogy ama biztosan syphilissel fertő 
zött egyének legtöbbjén legnagyobbrészt a magángyakorlat
betegeirő l van itt szó -, a kik hosszú ideig intensive kezeltettek 
és a kiket kliniee gyógyultnak kellett tartanunk, a Wassermann- 
reactio ismételten negativ volt. Ezek mind legalább 2V s— 3 éven 
át rendszeres intermittens kéneső kezelésen mentek át és az 
utolsó kezelés óta ' / í  -6 év telt el. Másrészt megerő sítenek e 
felvétel helyességében azok az érdekes szövettani vizsgálatok, a 
melyeket Buday tanár végez és végeztet intézetében a Wasser- 
mann-reaetio behozatala óta, és a melyek azt mutatják, hogy azok 
a syphilises elváltozások, a melyek a positiv Wassermann-reactiót 
adó hullákban találtattak, oly sejtdús szövetbő l állanak, hogy azokat 

bár bennük spirochaetákat eddig nem sikerült találni 
teljesen lezajlott folyamatoknak semmiesetre sem lehet tartani.

Ezenkívül 6 olyan esetünk van, a hol több évtized elő tt 
biztosan syphilises infectio folyt le, a melynek nyomai —  hegek 
stb. máig is találhatók az illető kön, de azóta különben telje
sen egészségesek: mind a 6 esetben negatív reactiót kaptunk.

Es ha a fennebbiek folytán —  elfogadjuk azt a tételt, 
hogy a positiv Wassermann-reactio még activ syphilisre utal, akkor 
ebbő l önként következik ama, a therapiát illető  követelmény is, 
hogy syphilises betegünket addig kell kezelnünk, míg a vér reac- 
tiő ja állandóan negatívvá válik.

Nekünk is vannak — más szerző khöz hasonlóan észlele
teink, hogy egyes oly esetekben, a hol a syphilises infectio óta 
esetleg hosszú évek, ső t évtizedek 10 20 év múltak el.
a betegek hosszú idő  óta teljesen egészségesnek érzik magukat, 
egészséges utódaik is vannak, s a Wassermann-reactio mégis 
positiv. Ső t esetleg még a bonczoláskor sem találni ilyenekben semmi
féle oly elváltozást, a mely a syphilis activ voltára mutatna.

Ezeket a betegeket mégsem tarthatjuk teljesen gyógyultnak 
hisz ismeretes, hogy a syphilis látszólag teljesen egészséges 

egyéneken az infectio után évtizedek múlva is okozhat nagy meg
lepetéseket ; nem tarthatjuhuidig, a míg a szervezetben csak egyetlen 
oly tünet is van jelen, a mely a syphilis fertő zéssel kapcsolatban áll.

A mi vizsgálataink is azt mutatják, hogy a Wassermann- 
reactio a gyógykezelés által és pedig különösen a kéneső -, de a jod- 
kezelés által is intensitásában befolyásolható: csökken, ső t 
egészen meg is szű nik, és pedig néha már igen rövid idő  alatt. 
Máskor —- és ezek az esetek a ritkábbak -  mindenféle kezelés
nek makacsul ellenáll.

Vgy látszik, hogy a kezelés által könnyebben befolyásolható a 
reactio az infectio utáni első  idő ben, mint a késő bbi években: 
különösen oly esetekben all makacsul ellen a gyógykezelésnek, a 
melyek az első  években vagy egyáltalában nem, vagy csak hiányosan 
kezeltettek.

A positiv Wassermann-reactio lehető vé teszi, hogy korai, 
praeventiv-kezelést oly esetekben is keresztül vigyünk, a hol a 
spirochaetaleiet, valamely okból negative ütött ki, és a hol a kliniee 
nem egészen jellemző  első dleges idő szak mellett különben kétség
ben lehetnénk az iránt, van-e syphilis, vagy nincs ?

A korai idő szakban a negativ Wassermann-\t\e>t által nem is 
fogjuk magunkat a syphilisgyógyításnak a klinikai tapasztalásból
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eddig leszű rt és bevált elveitő l lényegesen eltóríttetni, és nem 
fogunk kúrákat, a melyeket különben szükségesnek tartanánk, 
elm ulasztani; de semmiesetre sem fogjuk syphilises betegeink rendszeres 
gyógyítását elő bb abbahagyni, nem fogjuk ő kel elő bb véglegesen 
gyógyultunk tartani, a míg a Wassermann,-reactio állandóan. hosszú 
idő n át negatív nem marad.

Persze, hogy egyes esetekben erő s próbára fogja ez tenni 
úgy az orvost, mint a beteget. Nekünk is van több észleletünk, 
a mely magánbetegekre vonatkozik, a kiknek az inf'eetiója 4— 5 év 
elő tt történt, de a syphilis lefolyása oly rebellis volt, hogy a reci- 
divák az erő s, ső t egyes esetekben talán túlerő s kéneső s kezelés 
ellenére sem voltak teljesen megszüntethetek, és a hol a Wasser- 
mann-reactio positiv volt.

Rendszeres syphilisgyógyítás alatt nem azt akarjuk tehát 
érteni, hogy most az ilyen esetekben azért, hogy a reactio negatívvá 
váljék, végnélküli kéneső -adagokat tömjünk betegeinkbe.

Mi hosszú évek óta hívő i és követő i vagyunk a ehronikus 
intermittens kéneső s kezelésnek ; követő i meggyő ző désbő l, a melyet 
a tapasztalás érlelt meg bennünk; és mégis sohasem hittük azt, 
hogy az igazán észszerű  és helyes syphilisgyógyítás csak bizonyos 
szórná kéneső kárának adagolásából á ll: felölel az ellenkező leg egész 
csomó más javalatot is, a melyeket mind gondosan kell mérlegel
nünk és azoknak eleget kell tennünk, különben syphilisbetegeinket az 
esetek tekintélyes részében betegségüktő l erélyes kéneső s kezelés 
ellenére sem fogjuk végleg megszabadítani. Hangsúlyozzuk ezt 
különösen, mert úgy látszik, hogy az orvosok jó része errő l mind
inkább megfelejtkezik.

Egészen eltekintve a syphilisnek többi ellenmérgétő l, a jod- 
és újabb idő ben az újabb arsenkészítményektő l: az életmód és diaeta 
szabályozása, a szervezet bizonyos más kóros dyserasiáinak és 
hajlamainak leküzdése, túlságosan igénybe vett szervek és szerv- 
rendszerek megkönnyítése, a legkülönböző bb tonizáló és roboráló 
eljárások, hydrotherapia, levegő - és fürdő kúrák, decoctumok stb., 
röviden az, a mit a syphilis észszerű  higiénéjének és adjurans 
kezelésének nevezünk, már látszólag „normális“ nem komplikált 
syphilisesetekben is igen nagy fontossággal bírnak, ső t bizonyos 
esetekben különösen az említett rebellis lefolyású syphihsben, 
a syphilis praecox és maligna eseteiben — a kéneső kúrákat fontosság 
tekintetében, legalább ad hoc, felül is múlhatják.

Mi ezután is ezeket az elveket fogjuk szemünk elő tt tartani, 
mint azt eddig is tettük ; mi a jövő ben is szigorúan individualizálva 
fogunk eljárni, és nemcsak az egyes kúrákat, de az egész syphilis- 
gyógyítást is betegünk constitutiójához és magához az illető  beteg
ség-esethez fogjuk mérni, csakhogy — és ebben látjuk mi a 
Wassermann-reactio óriási honierejét és nagy jelentő ségét a syphilis 
therapiájára nézve —  nem fogunk többé a sötétben tapogatódzni, 
mint azt eddig tettük, ha a 4. vagy 4. év végén, vagy esetleg még 
késő bb, arról lesz szó, hogy syphilisbetegünket végleg gyógyultnak 
tartsuk-e vagy sem: mert az esetleges positiv Wassermann-reactio. 
ha más tünet esetleg már régóta hiányoznék is, ujjmutató lesz arra 
nézve, hogy a betegség még nem aludt ki végleg, hogy ellene még 
tovább is kell minden rendelkezésre álló eszközzel küzdeniink.

Hogyha így járunk el, bizonynyal meg fogjuk menteni bete
geink nagy részét —  a legtöbbet a tertiarismus, a zsigeri- 
és parasyphilis, a tabes és paralysis veszedelmeitől, a mi 
annál kívánatosabb, mert a belorvostani syphilis eseteiben kezünk 
a Wassermann-reactio ellenére is meglehető sen meg van kötve és 
az esetleges positiv reactiót is csak az összes többi tünet tekin
tetbevétele és kritikai mérlegelése mellett lehet a differentiális 
kórjelzéskor értékesíteni, annál is inkább, mert —  mint említve 
volt —  a Wassermann-reactio topikus kórjelzésre, eltekintve a 
paralysis és agysyphilis bizonyos eseteitő l, nem alkalmas.

Belorvostani syphilis eseteiben ennélfogva gyakran jövünk 
abba a helyzetbe, hogy az antisyphilises kezeléstő l a positiv 
Wassermann-reactio ellenére is el kell tekintenünk, vagy legalább 
is enyhébb eljárásokat kell választanunk, nem is szólva arról, 
hogy elő rehaladott esetekben teljes gyógyeredményt még oly erélyes 
antilueses gyógykezelés mellett sem érünk el.

A Wassermann-reactio nagy perspectivát nyit meg elő ttünk ; 
értékérő l azonban többet mondani egyelő re nem volna helyénvaló ; 
teljesedni, vájjon reményeink, melyeket hozzá füzünk, be fog
nak-e valaha a jövő  tapasztalásai mutatják majd meg.

Közlés az egyetemi I. sz. nő i klinikáról. (Igazgató: Bársony 
János dr., ny. r. tanár.)

Accouchement forcé per vias naturales.
[rta : A v a r ffy  E lek dr., egyetemi tanársegéd.

A szülő utak mesterséges feltárásának kérdésével a múlt 
esztendő ben egy közleményben már foglalkoztam. Ha aránylag rövid 
idő  alatt a második és egyszersmind az idei orvosi kongresszusra 
készült közleményemnek is ez volt a tárgya, annak magyarázata 
magának a tárgynak ritka és megbecsülhetetlen fontosságában 
rejlik.

A mostani közleményem czíme „accouchement forcé per vias 
naturales". Az „accouchement forcé“ olyan el nem évült kifejezés 
a szülészeti irodalomban, a mely a régebbi korból mintegy örök
ség gyanánt maradt reánk és a melyet az alája, mint gyű jtő név 
alá sorolható ténykedéseinkre még ma is használunk, annak elle
nére, hogy maga az accouchement forcé mű tété mint olyan már 
megszű nt létezni. A kifejezés azonban továbbra is fennmaradt s a 
szülészeti mütéttanban azt a fejezetet jelöli, a melyben az idő k 
folyamán keletkezett különféle, úgynevezett szülést elő készítő  eljárá
sok foglaltatnak. Mint köztudomású, az accouchement forcé azelő tt 
egy minden tekintetben erő szakos mű tétet jelentett, a melynél a 
szülész eszejárását és kezemunkáját nem annyira a sebészi gondol
kozás, hanem inkább az absolut akarás irányította s a mely éppen 
azért a következményeiben úgy a szülő asszonyra, mint a magzatra 
nézve mindig merő ben kiszámíthatatlan volt. Ma már e téren is 
minden megváltozott. A XIX. század vége felé. meg a XX. század 
elején élő  szülész a régiekhez képest dúsgazdag ember az ő  tudo
mányában és kedve szerint válogathat módokban és eszközökben 
egyaránt. A mű tő tevékenység bámulatos fellendülésével az orvos 
egész sereg szüléstelő készítő  eljárás birtokába jutott, s az utolsó 
évtizedekben a valóságos iparrá fejlett orvosi mechanika az eszközök
nek, szerszámoknak úgyszólván kifogyhatatlan tárházát rendezte be 
a számára. A szülészet birodalmának széles terjedésével a gyakorló 
orvosnak jóformán minden módja és lehető sége megvan arra, 
hogy a modern sebész és szülész okoskodásával, megfontolásával és 
tervszerű ségével igazíthassa a reábizott élet sorsát.

Az „accouchement forcé“ gyű jtő név; voltaképpen minden 
szülészeti operatiót eképpen lehetne nevezni. Minden fogómütét, a 
kézzel kihúzás és a perforatio lényegében gyorsan veti végét a 
szülésnek. A szoros értelemben vett accouchement forcé azonban 
csak az a mű ködés, a melylyel a méh kiürítését a terhesség vagy 
szülés bármely pillanatában lehető vé teszszük, tehát mindaz a mű tét, 
a melylyel a szülő csatornát, a méh száját és nyakát megnyitjuk 
annyira, hogy ra jta  keresztül a szülést most már kézzel vagy esz
közzel be tudjuk fejezni. Más szóval az accouchement forcé lényege, 
a rendes medenezét tekintve, nem egyéb, mint a méh alsó szaka
szának véres vagy vértelen úton való feltárása. Az eljárásokat, 
a melyekkel módunkban van a szülés természetes útját megnyitni, 
két nagy csoportba szoktuk osztani. Az egyik csoportba tartoznak 
a véres mű veletek, a másikba a vértelen, úgynevezett tompa vagy 
száraz eljárások. A véres tágításokhoz sorozzuk a méhszájbemet
széseket, a mély cervixincisiókat és végül a vaginális császármet
szést. A vértelen tágítások történhetnek fémbő l vagy kaucsukból 
készült eszközökkel, vagy pedig az ujjaink segítségével. Az egyszerű  
méhszájbemetszésekkel a legrövidebb módon tárjuk föl a még nem 
eléggé tágult méhszáját s oly idő ben végezzük azokat, a mikor a 
nyakcsatorna már eltű nt. 3— 4 apró, 1— Н /г  cm.-nyire terjedő  met
széssel megtágíthatjuk a méhszáját annyira, hogy például a magzat 
utoljára jövő  fejének akadálya nem lesz. E sebek ha tovább nem 
szakadtak és nem véreznek, különösebb ellátást nem is igényelnek. 
A mély cervixincisiókat akkor végezzük, hogyha a nyakcsatorna 
supravaginalis részlete már teljes mértékben kitágult, de az infra- 
vaginális részlet még csak tágulófélben van, tehát jóformán a szülés 
kezdetén, a mikor az anya vagy a magzat életét valamely vesze
delem fenyegeti. A mű téttel a portiót a hüvelyfalig négy helyen 
átvágjuk, a szülés befejezése után pedig a sebeket egyesítjük. A 
méhszáj, fő képpen a nyakcsatorna sebészi módon való kitágítása 
azok közé a mű vi beavatkozások közé tartozik, a melyek a magán- 
gyakorlatban alig vehető k alkalmazásba. Általános hátrányuk a vére
sen tágító eljárásoknak, hogy a készített sebek tovább szakadhat
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nak, vérezhetnek és fertő ző dhetnek. A szakadások sérthetik magát 
a méhet, de meg a hólyagot és az urétereket is. A sebek erő sen 
vérezhetnek, s minthogy nehezen hozzáférhető k, a vérzést segítség 
nélkül aláöltésekkel csillapítani alig lehet. Ha pedig a szakadás 
magát az art. uterinát érné, klinikán is kénytelenek volnánk akár 
a hasat is megnyitni, hogy a vérzést az ér lekötésével megszün
tethessük, mert ilyen esetben a tamponálás nem mindig használ.

A Dührssen-féle vaginalis császármetszésrő l ez alkalommal 
nem tárgyalok. Errő l a mű tétrő l elismerjük, hogy a klinikák 
számára kivételes alkalmakra értékes nyereség, abban azonban ma 
már lassanként mindnyájan egyetértünk, hogy nem a gyakorlat 
mű tevése.

A véres tágításoknak éppen ez említett veszedelmei miatt 
csak természetes, ha szívesebben fordulunk a vértelenül tágító 
eljárásokhoz. Vértelenül tágíthatjuk a méhszáját eszközökkel éppen 
úgy, mint az ujjainkkal. Az eszközök közül legelterjedtebb hasz
nálatnak örvendenek a Hegar-féle fémpálcák, a Bossi-féle dilatator 
és a különfélo ballonok. A Hegar-féle tágító fémpálcák használ
hatósága a terhesség végén vagy a szülés közben egészen korlá
tolt. A Bossi-féle dilatatornak van elég h íve; a műszernek vannak 

.elő nyei, de még több a hátránya; ilyen például, hogy nagyon 
nehézkes és bonyolult szerkezetű  ; a másik és nagyobb hátránya, 
hogy az általa való tágítás közben a méhszájon úgyszólván ellen
ő rizhetetlen módon keletkezhetnek kisebb-nagyobb sérülések, ső t 
mély eervixrepedések is, a melyek azután vagy a belő lük támadó 
vérzés, vagy a belő lük kiinduló fertő zés miatt lehetnek veszedel
messé ; az eszköz további hátránya még, hogy a nyakcsatorna 
kihúzódására semmi befolyása sincs s ha azt a mű ködése alatt 
szét is feszíti, eltávolítása után a szövetek ismét összeesnek, a mi 
annál könnyebben következik be, minél gyorsabban történt a tágítás, 
minél kevesebb idő t engedtünk arra, hogy a méh összehúzódásai 
alatt a nyakcsatorna vissza is húzódhassék. Bármennyire is meg
volt az igyekezet arra nézve, hogy a dilatator ezen hátrányai módo
sítások útján megszű njenek, vagy legalább is enyhíttessenek, a kitű 
zött czélt elérni mégsem sikerült. A Bossi-féle tágító különféle 
módosításaival csak olyan eszközök kerültek forgalomba, a melyek 
az eredetinél semmivel sem megbízhatóbbak és semmivel sem czél- 
szerttbbek. Általában áll a komplikált mű szerekre, mint már első  
közleményemben is kifejtettem, az, hogy velük bánva, „a tágításhoz 
szükséges erő nek javarészét egy többé-kevésbé nehézkes eszközre 
kell áttennünk, mely körülmény már magában véve is kizárja, hogy 
a méhszájnak ilyen vértelen úton-módon való tágítása felett biztos 
érzéssel, pontos értékeléssel disponálhassunk“ . A sebzéssel nem 
járó méhszájtágításoknak legnépszerű bb, leghasznavehető bb és lehet 
mondani a legszelídebb módja a hysteurysis, a ballonok segítségé
vel való tágítás. A különféle alakú és minő ségű  ballonok közül 
úgy a klinikai, mint az általános orvosi gyakorlatra a Barnés-féle 
hegedű  alakú és a Ohampetier-féle körtealakú hólyag bizonyult a 
legalkalmasabbnak, legkönnyebben kezelhető nek. A Barnés-féle hólya
gok különböző  nagyságúak. Általában 50— 300 gm. folyadékot tud
nak befogadni. Használhatjuk ezeket olyankor, a mikor a nyak- 
csatorna még csak táguló félben van s a nagyobb terjedelmű  
Champetier-ballon bevitelére még nem eléggé tág. Fölvezetésük után 
rövid idő  nmlva annyira kitágul a nyakcsatorna, hogy a Ohampetier- 
hólyag fölvezetésére is alkalmassá válik. Akár a nyakcsatornába, 
akár a méh üregébe vezetjük a ballont, annak tágító képessége 
két fő irányban nyilatkozik m eg; nevezetesen tágít ő maga a tér
fogatával, másfelő l pedig, mint idegen test a belső méhszáj ideg
hálózatát izgatja, a méhet erő s munkára serkenti s így a tágulásra 
közvetett úton is hathatós befolyást gyakorol. A ballonoknak hasz
nát azonban nem csak azokban az esetekben látjuk, a melyekben 
a szülést a szülő nő  vagy a magzat részérő l megjelenő  veszedelem 
miatt siettetnünk kell, hanem olyankor is, a mikor vele a méh 
alsó szakaszából eredő  vérzést kell csillapítanunk. Erre kiválóbb 
eszközünk, mint a ballon, nincsen s éppen azért a placenta praeviás 
szülések kezelésében nem nélkülözhetjük, más eszközökkel vagy 
tágítási móddal alig pótolhatjuk. A ballonoknak általában fő elönyük, 
hogy könnyen kezelhető k, jól tisztíthatok és a méhszáját vagy 
nyakcsatornát a lehető  legkíméletesebben tágítják. A metreurynter 
alkalmazásától azonban kénytelenek vagyunk elállani azokban az 
esetekben, a mikor az elöl fekvő  rész már mélyen leszállóit, eset
leg a medence bemenetébe is beékelő dött, továbbá, a hol gono-

rrhoeás, lueses vagy egyéb módon szennyezett hüvelyen keresztül 
kellene azt a mólt üregébe felvezetni. Némelyek a ballont nem becsü
lik sokra és a hátrányai között az általa elő idézett sérüléseket is 
felemlítik. Természetes dolog, hogy ha nem kezeljük óvatosan az 
eszközt, a ballonnal, mint más bár megbízható - eszközünkkel 
is, könnyen kárt tehetünk. Bizonyos kautelákról, mint másféle mű kö
déskor som, úgy itt sem szabad a mű tő nek medfeledkeznie. Pél
dául a ballont nem szabad a túlságig megtölteni, mert így egyrészt 
nagyon szétfeszíti az alsó szakaszát a méhnek és kitéríti az elő l- 
fekvö részt, másrészt pedig meg is repedhet az erő sen feszülő  
ballon s ilyenkor levegő  ju that a méh üregébe, a mibő l olyankor 
származhat a legnagyobb veszedelem, a mikor elő lfekvő  lepénynyel 
van dolgunk. A vértelenül, sebzések nélkül való méhszájtágítási 
eljárások között még a ballonnál is egyszerű bb módszer az ujjaink 
segítségével való tágítás. Ujjaink segítségével háromféle módon 
tágíthatjuk a szű k m éhszáját: Harris, Bonnaire és Landau utasítása 
szerint. Ezek között a legrégibb -és leginkább használatos eljárás 
a Harris-félo. Ez abban áll, hogy egyik kezünk ujjait lassan, 
fokozatosan vezetjük a méhszájba addig, a míg az fél, majd egész 
kezünket is átbocsátja. A manuális dilatatiónak másik módja 
a Bonnaire-féle eljárás. Bonnaire eljárása szerint mind a két kezünkkel 
egyidejű leg tágítunk és pedig úgy, hogy jobb és bal kezünknek 
elő ször csak a mutató ujját, majd a többi u jját is a méhszájba 
kapcsolva, azt oldalirányban szétfeszítjük. A mű velet alatt a kezek 
háti felszínükkel érintkeznek, esetleg keresztező dhetnek is. Ha a 
méhszáj nem heges, nem rigid és nem túlságosan szakadékony, 
a tágítás hamarosan czélhoz fog- vezetni. A jól táguló méh
száját, különösen ha erő teljes szülő fájások is vannak, 15 -45 perez 
alatt már kellő  bő ségre kitágíthatjuk. A tágítás Landau szerint úgy 
történik, hogy egyik kezünknek egy, két, majd többi ujját is a 
méhszájba vezetjük és velük a méhszáj ajkait az előlfekvő  részen 
felsimítani iparkodunk. Hatékonyabb a tágítás, ha az ujjak egyszer
egyszer a méhszáj vagy nyakcsatorna és az elő lfekvő magzatrész 
közé is becsúsznak s az elő lfekvő  részt körüljárogatják. Ez utóbbi 
eljárásnál nem annyira a kifejtett erő  tágítja a méh külső  száját, 
mint inkább az idegek izgatása következtében támadó erő s méh- 
összehúzódások azok a tényező k, a melyek a méhszáj tágulását 
siettetik s a szülés tartamát megrövidítik. Az ujjak segítségével 
való tágításról nyilatkoztam egyszer már s magamat e tekintetben 
ma sem tudom jobban kifejezni: „minden manuális dilatatiónak 
elő nyét az eszközök útján való tágításokkal szemben fő képpen abban 
látjuk, hogy az izomerő  fölött, a melyet itt alkalmazni kell, közvet
lenül és szabadon rendelkezünk, mert az ujjakkal kifejtett erő  azok
nak tapintó érzékével is kiegészíttetvén, a határt, a meddig a tágítás
ban ártalom nélkül mehetünk, nemcsak hogy bizonyosan ismerjük, 
hanem egyúttal a kezünk tapintásával bizonyosan érezzük is “ . Leg- 
czélszerübb a tágítást a jól megmosott kézre húzott steril keztyüben 
végezni, mert így a kezünkkel közvetlenül egyáltalán nem fertő z
hetünk. Szükséges továbbá, hogy a külső  nemi részeket, valamint 
a hüvelyt alaposan kitakarítsuk és desinticiáljuk, nehogy a tágí
tás alatt fertő ző  csirákat vigyünk fel és préseljünk bele a méh 
falazatába. Ilyen módon járva el, s a tágítást fokozatosan, türel
mesen végezve, a manuális tágítással a legszebb eredményeket 
érhetjük el.

Tavalyi közleményemben, valamint a budapesti'orvosegyesület 
gynaekologiai szakosztályának 1908 márczius 24.-én tartott ülé
sén is már kifejtettem azt az álláspontot, a melyet a budapesti 
egyetemi I. sz. nő i klinikán a méhszáj tágításokkal szemben kép
viselünk és hangsúlyoztam akkor, és újabb tapasztalásaink birto
kában hangsúlyozom most is, hogy a mesterséges méhszájtágítások 
két nagy csoportja közül, a melyeknek egyikét a száraz, másikát 
a véres tágítások gyű jtő neve alá szoktuk foglalni, a száraz, seb
zések nélkül való módszerek azok, a melyek a mi megfigyeléseink 
szerint a bizalomra érdemesebbek, mert már a természetüknél, 
lényegüknél, jellegüknél fogva is kíméletesebbek s ha valamivel 
több idő t kívánnának is meg, a kitű zött czólnak, a megvalósítandó 
szándékunknak egészen jól megfelelnek. A vértelenül tágító eljárá
sok közül mi a legszívesebben választjuk az ujjak segítségével 
való tágítást, mert az ujjak tapintását, a melylyel úgyszólván csal 
hatatlan módon érezzük, hogy meddig feszíthetjük, tágíthatjuk a 
méhszáját kártevés, tehát sértés veszedelme nélkül, a tágítás
ban semmiféle eszközzel sem pótolhatjuk. Ha azok után a kivételes



1909. 45. sz. O R V O S I  H E T I L A P 794

esetek után keresgélünk, a melyekben az ujjakkal való tágításról 
esetleg le kell mondanunk, úgy ezekkel a kivételekkel leginkább 
és első  sorban olyankor találkozunk, a mikor nehéz placenta 
praeviás szüléssel kell elbánnunk. Az ujjakkal való tágításnak 
azonban, mint azt kísérleteink is igazolják, még itt is nagyon 
sokszor jó hasznát látjuk s csak akkor kell ezt a módszert telje
sen mellő znünk, a mikor a méhszáj szű k voltán kívül még egy 
másik, igen fontos tényező vel, tudniillik a placenta praeviás szülést 
kísérő  erő s vérzéssel is számot kell vetnünk. A kettő s feladat tel
jesítéséhez : a méhszáj tágításához és ugyanakkor a vérzés csilla
pításához már valamely eszközre van szükségünk és ez az eszköz, 
a mint már elő bb is mondtam, a mi véleményünk szerint a méh
szájtágító ballon, a melyet kiváló sajátságai az elülfekvő  lepény 
kezelésében a szülész legáldásosabb mű szerévé avattak. A másik 
eset, a melyben az ujjakkal való tágítást illető leg a jószándékunk 
szintén korlátozott, az. a midő n a tágításra szánt méhszáj rendkívül 
szakadékony. Ha a méhszáj a tágítást nem tű ri, ha már a kis
mértékű  szétfeszítésre is bereped (akár mert oedemás, akár más 
okból), a tágítás egyszerű en csak kísérlet marad. Az ilyen kísér
letnek is meglehet azonban az a haszna, hogy összehúzódásokra 
ösztönzi a méhet és az eddigi netalán hitvány szülőfájások 
helyébe már most erő teljes fájások lépnek. Ezt az utóbbi körül
ményt, hogy tudniillik a tágítások nyomán erő s szülő fájások is 
támadnak, jótékonyan látjuk jelentkezni majdnem minden méjszáj- 
tágításunk közben. Ilyenkor azután természetesen a tágítás nemscak 
közvetlenül, mechanikusan hat, hanem egyszersmind a szülő tevé
kenységet is fokozza, vagyis a kezünk fizikai munkájának a méh- 
izomzat physiologiai mű ködése is a segítségére siet úsry, hogy 
rövid idő vártatva már abban a helyzetben lehetünk, hogy a szülést 
fordítással és kihúzással, avagy pedig fogómütéttel befejezhetjük. 
Oly esetben, a mikor a méhszáj mesterséges kitágítását lábrafor- 
dítás fogja követni, ügyelnünk kell, mert a tágítás okozta erő s 
fájások a magzat fejét annyira a medenczébe nyomhatják, hogy a 
kezünk felvitele a méh üregébe talán már nem fog sikerülni. 
Czélszerű  tehát ilyenkor megelégedni azzal, ha a méhszáját éppen 
csak annyira tágítottuk, hogy kezünk felvitelében akadályul már 
nem szolgálhat. A méhszáj tágítására szükséges* időt természetesen 
soha elő re meg nem mondhatjuk. Az elő ször szülő k méhszája minden
esetre, különösen, ha merev is, lassabban fog tágulni, mint az 
ismételve szülő  asszonyoké, feltéve, hogy ez utóbbiak méhszája 
nem heges. Volt olyan esetünk, hogy 65 perczig tartó tágításba 
került, míg a IP. asszony méhszája eltű nt s a magas fogót fel
vezethettük, de viszont volt olyan esetünk is, a melyben a szintén 
elő ször szülő  nő nek két ujjnyi és becsipett méhszáját már 15 
percznyi tágítással sikerült teljes visszahúzódásra bírni. Érdekes 
jelenség, hogy az ilyen, úgynevezett becsipett, a magzat koponyája 
által a medencze falához szorított méhszáj sokszor milyen gyorsan 
tágítható, kivált hogyha a tágítás folyama alatt egy-egy méh- 
összehúzódáskor a magzat fejét lassan, vigyázva kissé felnyomjuk, 
hogy ezen az úton a fej mellett a méhfal vissza is húzódhassák.

Az elmúlt és a folyó esztendő ben a vértelen, fő képpen pedig 
az ujjak segítségével való méhszájtágításokkal, s ezek közül a 
Bonnaire és Landau ajánlotta módszerekkel tovább kísérleteztünk. 
Ezekbő l a kísérletekbő l újabb tanulságokat merítettünk, újabb 
tapasztalásokat gyű jtöttünk, a melyek mind a mellett szólnak, hogy 
a méhszájtágítás említett fajtáival a helyes ösvényen járunk. 
Minden esetünkben, a hányban csak emberileg módunkban volt, 
oda bírtuk velük fordítani a szülő nő k és a magzatok sorsát, a hol 
már elhárítva tudjuk a bajt és elhárítottnak tudjuk a még ugyan 
ki nem bontakozott, de már közelrő l fenyegető  veszedelmeket. Es 
ebben az okoskodásunkban benne leljük mindjárt a méhszájtágítá
sok javalatait is. Kétfélék ezek: 1. Elő relátók, a mikor elébe kell 
dolgoznunk a szövő dményeknek, a melyek az elhúzódó szülés 
alatt mindenkor kísértenek és a vajúdást figyelő  orvosban mindig 
könnyen érthető  nyugtalanságot keltenek. 2. Életbevágó javalatok, 
a mikor a szövő dmény már ki is fejlő dött s az anyának vagy a 
magzatnak, vagy akár mind a kettő nek is most már kétségtelen 
létérdeke, hogy a szülésen minden további halogatás és idő veszte
getés nélkül, tehát azonnal túl legyen. Az első  esetben a tágítás 
mű tété magában marad és egyszerű en csak a szülés siettetését 
czélozza. A második esetben a tágítást követi egyszersmind a szü
lést befejező  mű tét is. Nem hallgathatom el ezen a helyen, hogy I

a szülést befejező  mütéteinket illető leg mennyire szívesen emléke
zünk vissza azokra a magasfogó-mű téteinkre, a melyeket a méhszáj 
kitágítása után a bajban lévő  magzatok érdekében végeztünk ren
des medencze mellett, mert belő lük ismét azt a meggyő ző dést nyertük, 
hogy a magasfogót a klinikákon az ö —  hogy úgy mondjam 
ő sjogaiból kibillenteni éppen nem volna helyes és czélirányos. 
Éppen az elmúlt tanítási félévbő l 6 olyan magasfogó-mű tétet tud
nék klinikai és poliklinikai anyagunkból felsorolni, a melyekben a 
veszedelemben forgó magzatok életét mentettük meg könnyű  szerrel, 
s a melyek így nyilván arról tettek fényes bizonyságot, hogy azok
kal az újabb, talán „túlmodern“-nek is nevezhető  operácziókkal, a 
melyek a szükmedenczés szülések kezelésében éppen a magzatok 
érdekének szolgálatára fogantak, de az anya, a szülő nő  testi épsé
gének az árán nyerhetnek csakis alkalmazást, a magasfogót vég
érvényesen kiküszöbölni nem lehet, ezt az annyiszor és annyiszor 
megpróbált érdemes szerszámot a lomtárba tenni nem szabad. A 
magasfogó-mütétek terjedelmesebb tárgyalásába ezúttal nem bocsát
kozhatom, de két dologra mégis szükségesnek tartom e helyen 
egész röviden felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy a magas- 
foyómű tétet bizonyos mértékig külön kell választanunk a szük
medenczés szülések therapiájától, annak ellenére is, hogy a magas
fogó voltaképpen a szükmedenczés szülések kezelésére lett megszer
kesztve, és nem kell azt úgy tekintenünk, mintha másutt való 
alkalmazása már csak valamely másodrendű  kérdéssé alacsonyulna. 
A tapasztalások igazolják, hogy a szű k medencze mellett szándékolt 
magasfogó-mű tétek bizony többször cserben hagynak és mint úgy
nevezett „fogókisérletek“ kerülnek elkönyvelésre, a mi egyúttal 
többnyire azt is jelenti, hogy a szülést a magzat feláldozásával, 
vagyis perforatióval tudtuk csak befejezni. Magasfogó-mű téteinknek 
ilyenformán a leghálásabb talaja nem a szükmedenczés szülések 
kezelésében van, habár tudjuk és látjuk, hogy itt is érhetünk el 
velük szép sikereket. Hálás talaj voltaképpen ott kínálkozik szá
mukra, a hol a medencze rendes, vagy legalább is a fennálló tér
aránytalanság csekély. Ha ilyen esetben kell az anya vagy a magzat 
részérő l támadó szövő dmény miatt a szülést befejezni, akkor a 
magasfogó-mű tétek a legszebb eredménynyel kecsegtetnek. A magas
fogóra szükség lehet olyan idő ben, a mikor a szülés már a kitolási 
szakban van, de fennforoghat a szükségessége éppen úgy a szülés 
tágulási idő szakában is. Az első  esetben a mű téti feltételek meg
vannak. Az utóbbi esetben a még ki nem tágult méhszáj áll a 
fogó útjában. E térbeli akadálynak elhárítására való azután a méh
szájtágítás mű tété, a melylyel mesterségesen tudjuk létrehozni a 
kitolási idő szakot, a mikor már most a magasfogónak egészen 
megnyílott az lítja.

A másik körülmény, a mire még utalni kívánok, a m agas- 
fogó-mű tét technikai részét illeti. Nevezetesen több eset kapcsán 
azt tapasztaltuk, hogy a Tarnier-féle bemeneti fogó húzókésziilékó- 
vel a szokásos, erő ltetetten „meredeken“ lefelé való hú?ás sokszor 
nem vezet a czélhoz, ső t akárhányszor egyenesen meghiúsítja a 
törekvéseinket. A inagasfogó-mütétnél mintegy elő irt eme fogással 
operálva az volt a benyomásunk, mintha mesterségesen gördítettünk 
volna valamely akadályt a magzat feje elé ; ezzel ellentétben min
den nagyobb nehézség elenyészett, a mikor az említett készülékkel 
a rendes medenczében nem a függélyes irányban meredeken lefelé, 
hanem inkább a vízszintesben, a törzsünk irányában húztunk. T er
mészetes dolog, hogy ugyanezt érhetjük el akkor is, ha a fogónak 
a nyelével húzunk, a különbség legfeljebb csak az, hogy a fogóra 
csatolt és jól megragadható készülékkel a mű tét kényelmesebb.

* * *

Ezek után néhány esetet óhajtok ismertetni a budapesti 
egyetemi I. sz. nő i klinika szülészeti anyagából, a melyekben a 
szülés idejét a méhszáj mesterséges tágításával megrövidítettük és 
egyúttal a méhszáját szülésbefejező  mű téteink végzésére alkalmassá 
tettük, a hol tehát voltaképpen a szó szorosabb értelmében accou
chement forcét végeztünk. Eseteink közül néhányat már közöltem 
az „Orvosi Hetilap" tavalyi évfolyamában. Most azokat az újabban 
észlelt tanulságos eseteinkkel kiegészítve, ezúttal összesen 13-mal 
rendelkezem. Hogy a tapasztalásainkból leszű rt következtetéseimet 
meg tudjam okolni, rövid kivonatban együtt közlöm őket.

1. 1907. 261/482. A 13 éves sztilő nöt mint házi terhest
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tartottuk a klinikán s erő s folyása miatt, a melyben gonococcusokat 
is találtunk, kezelésben részesítettük. Rendszeresen öblögettük a 
hüvelyt kalium hypermanganicummal, de mindig óvatosan, alacsonyra 
tartott irrigatorból folyó gyenge vízsugárral, nehogy az öblitö folyadék
ból valamennyi a méh üregébe is bejuthasson. A fiatal, terhes 
leánynak gondos ellenő rzés mellett is sikerült eltitkolnia, hogy 
szülő fájásai már megindultak, ső t hogy a magzatvize is elfolyt. A 
reggeli hő méréskor derül ki, hogy hő mérséke 38-8°, érverése pedig 
120. Feltű nik, hogy keze a szeméremréshez nyúlkálástól véres. 
Belső  vizsgálattal a következő  leletet k ap juk : a méhszáj kétujjnyi, 
a burok nem ép, a szű k hüvelyben elő esett bal kar és egy csomó 
nem lüktető  köldökzsinór tapintható ; a koponya magasan a medencze- 
bemenet felett áll. Mivel kétségtelen, hogy sepsises fertő zéssel van 
dolgunk, azonnal a szülés befejezéséhez fogunk. Első  sorban a 
hüvelybe lógó s az egész méhszáját kitöltő  kart távolítjuk el, hogy 
így a perforatióhoz helyet nyerjünk. A kar amputálása után meg
fúrjuk a fejet s felvezetjük a kranioklastot. A kranioklasttal le
húzott fej annyira feszíti a méhszáját, hogy a kétségtelenül be
következő  szakadásra való tekintetbő l kénytelenek vagyunk azt a 
láz ellenére is véres úton tágítani. E végbő l elül és kétoldalt a 
Siebold-ollóval bemetszegetjük, mire a fejet rajta elég könnyen 
keresztülhúzzuk. A magzat megszületése után az inficiált szülő 
csatornán keresztül, erő s vérzés által belekényszerítve, a lepényt 
mű vileg kellett a méhüregbő l kihoznunk. A magzat 46 cm. hosszú, 
1980 gm. súlyú, kora leány. A gyermekágyban a pyaemia jelleg
zetes képe alakul ki s a beteget a leggondosabb ápolás ellenére 
is a betegség 48. napján elveszítjük.

2. 1907. 1064/980. 19 éves IP. asszony szülését fejezzük 
be eclampsia miatt. Összesen 19 rohama volt. Hő mérséke 40.9°, 
érverése 160. Vizelete P2°/oo fehérjét tartalmaz. A magzat II. 
koponyafekvésben van. A méhszáj ujjnyi, tágulékony, a nyakcsatorna 
felerészben megtartott. A szű k méhszáját egyik kezünk ujjainak 
segítségével tágítjuk addig, míg az egész kezet könnyű  szerrel 
átbocsátja. Minthogy nem állítható még biztosan, hogy halott mag
zattal van dolgunk, nem perforatiót, hanem lábrafordítást és extrac- 
tiót végzünk. A magzat 43 cm. hosszú, halott, kora leány, 29 cm. 
fejkerülettel. A gyermekágyas több rohamot nem kapott, a vizenyő  
lassanként eltű nt s a 18. napon egészségesen távozott a klinikáról.

3. 1907. 1178/1097. Ebben az esetben egy 21- éves, szük- 
medenezés IIIP. szülését fejeztük be láz (38-4), szapora pulsus 
(160), bű zös magzatvíz és tympania uteri miatt. A szívhangokat 
egész bizonyossággal megállapítani nem lehetett. Magzatmozgásokat 
nem észleltünk, a magzatvíz erő sen ineconiumos volt. A kétujjnyi 
méhszáját Champetier-ballonnal tágítottuk s a tágítás után perforál
tuk a magzat fejét. 52 cm. hosszú, 2750 gm. súlyú magzat született. 
(A megfúrt fej kerülete 34 cm. volt.) A gyermekágy egyszeri 38-0°-os 
hömérséket nem számítva láztalanul folyt le. Elbocsátás a 12. napon.

4. 1907. 1448/1343. 23 éves, elő ször szülő  nő ben, a ki 
erő sen vérzik, elő lfekvő  lepényt találunk. A magzat I. kf.-ben 
van, szívhangjai jók. A szű kén kétujjnyi méhszáját Champetier- 
ballonnal tágítjuk. A ballont állandó húzás közben 1/ i  óra múlva 
távolítjuk el, a mikor a méhszájnak már csak l cm.-es pereme 
tapintható. Belső  lábrafordítás, extractio. A fejet úgy fejtjük ki, 
hogy a reáfeszülö méhszáját elő bb mindenütt visszatoljuk. Az algid 
asphyxiában született magzat 24 lóbálásra, bő ringerekre sírni kezd. 
Hossza: 49 cm., súlya 2775 gm., fejkerülete 33 cm. A gyermekágy 
kétszeri lázas hő mérsék után rendesen folyik le. Elbocsátottuk a 10. 
napon a gyermekkel együtt.

5. 1907. 1029/1503. 24 éves IIP. placenta praevia lateralis 
miatt erő sen vérzik. A hő mérsék 37-9. A pulsus 124. Szívhangok 
vannak. A méhszáj bő ven ujjnyi. Egy kézzel tágítjuk, míg az egész 
kéz átfér rajta. Ekkor belső  lábrafordítással a magzat farát a méh 
alsó szakaszába hozzuk, mire a vérzés megszű nik. Minthogy az 
anya állapota jó, a magzati szívhangok rendesek, a még mindig 
széles peremű  méhszájon a kihúzással nem sietünk. A far az egyre 
sű rű bben jelentkező  fájások hatása alatt jó l tágítja a méhszáját. 
A magzat fordítás után 3 óra múlva jön enyhe extractio segélyé
vel a világra. Erő teljes élő  leány, 53 cm. hosszú, súlya 4 kilogramm, 
fejkerülete 36 cm. A gyermekágy láztalan, az asszonyt gyermekével 
a 12. napon hazabocsátjuk.

6. 1908. 331/299. A 36 éves elő ször szülő  nő t egy eklam- 
psiás roham után szállítják be. Az intézetben két nehéz rohamot

észlelünk, mire a szülést befejezzük. (A vizelet fehérjetartalma 3%o.) 
A magzat él. .1 méhszáj szű kén két ujjnyi és igen merev. A tágí
tást Bonnaire szerint végeztük. A tágulás a méhszáj rendkívüli 
merevsége miatt nagyon lassan haladt elő re, úgy, hogy csak 
3/4  órai tágitás után bocsátotta át a mű tő  egész kezét, a ki a 
magzatot ekkor lábrafordította és kihúzta. A magzat élő , érett 
leány. Hossza 50 cm., súlya 3150 gm., fejkerülete 34 cm. A 
lefolyás láztalan, az asszony a 18. napon gyermekével együtt 
egészségesen hagyja el a klinikát.

7. 1908. 422/408. 22 éves, rendes medenezéjtí, elő ször 
szülő  nő  szülése hosszan elhúzódik. A tágulási szak 2 és V2 nap 
óta tart, a magzatvíz kétujjnyi méhszájon át folyik el. A szülő 
fájások chinin adagolására is renyhék maradnak. A hő mérsék egy 
ízben 381°. különben állandóan 37'5-—38 ()° között váltakozik. 
3 és V2 napi észlelés alatt a méhszáj bő ven H ujjnyira tágul ki. 
a magzat feje lenyomul a medeneze üregébe, maga előtt tolva a 
méhszáját. A szülés siettetése czéljából megkísértjük a Landau-féle 
eljárást. Landau módszere szerint tágítva, a méhszáj már 1 5 perez 
múlva eltű nik, a magzat pedig 1 és x/a óra múlva megszületik. 
Élő , érett fiú. Hossza 50 cm., súlya 3355 gm., fejkerülete 32 ‘5 cm. 
erő s configuratióval. A lefolyás rendes, a gyermekágyas a 9. napon 
gyermekével elhagyja a klinikát.

8. 1908. 459/425. 24 éves IIP., eliilfekvö lepénynyel, élő  
magzattal, kétujjnyi méhszájjal kerül a szülő szobába. A bő  vérzés 
miatt azonnal mű téthez látunk. A gyorsan táguló méhszáját ujjaink
kal az egész kéz számára teszszük átjárhatóvá, és a burkot meg- 
repesztjük. Az elfolyó magzatvíz lesodorja a köldökzsinórt, a melyet 
visszahelyezni nem sikerül. Belső  lábrafordítás és extractio. A méh
szájon fennakadt fejet Smellie-Veit-féle fogással megragadva, lassú, 
jobbra-balra csavaró mozgatással fejtjük ki. A magzat mély, livid 
álhalálban születik, melybő l nyálkaszivással, bő ringerekkel feléleszt
jük. Hossza 44-5 cm., súlya 1775 gm., fejkerülete 29 cm. A 
gyermekágy rendes, az asszonyt a 9. napon gyermekével együtt 
bocsátjuk el.

9. 1908. 576/532. 20 éves, IIP. Magzatát II. harántfekvésben
1. állásban találjuk a méh üregében. A magzatvíz 20 óra elő tt 
folyt el. .4 méhszáj kétujjnyi, 11 nyakcsatorna még nagyobb részéi 
ben megvan és felette gyengén lüktető  köldökzsinór tapintható. 
A méhszáját Bonnaire szerint kezdjük tágítani, mire három 
ujjúnkat csakhamar kényelmesen átereszti, a nyakcsatorna is eltű nik. 
Ekkor a méhszáj oly magasra húzódik fel. hogy el nem érhető , 
miért is tovább csak az egyik kezünk segélyével tágítunk, a másik 
kézzel pedig kividrő l a méhet rögzítjük. Három majd négy ujj 
nyitogatása és félköralakban való mozgatása közben jutunk egész 
kezünkkel a, méh üregébe. Belső  lábrafordítás és extractio. A mag
zat élő , kora fiú. Hossza 46 cm., súlya 2075 gm., fejkerülete 
30 cm. Az asszony a 9. napon élő  gyermekkel távozik.

10. 1909. 78/169. 39 éves XIIP., ujjnyi méhszájjal és máris 
megrepedt burokkal került a szülő szobába. Közel 24 órai észlelés 
alatt fájásai alig-alig voltak. A fölvétel után következő  napon dél
után a magzat szívhangjai hirtelen romlani kezdtek, a magzatvízben 
sok meconium jelent meg s ugyanekkor a méh fölött már eddig 
is megfigyelt köldökzsinórzörej rendkívül kifejezetten volt hallható. 
Minthogy a magzat veszedelemben lévő  élete sürgő s segítséget kívánt, 
elhatároztuk, hogy a most már két ujjnyira tágult méhszáját 
mesterségesen fogjuk tovább tágítani, és pedig annyira, hogy a 
szülést magasfogóval befejezhessük. Bonnaire, majd Landau mód
szere szerint tágítva, a méhszáj 45 perez alatt eltű nt, tehát a 
Tarnier-fogó felvezetésének akadálya többé nem volt. A fogóval a 
fejet egy húzással húztuk át a medeneze bemenetén. A magzat 
asphyxia nélkül született meg, nyakán a kétszer szorosan körül
csavarodott köldökzsinórral. Hossza 53 cm., súlya 3575 gm., fej
kerülete 36 cm. volt, Anyjával együtt egészségben bocsátottuk el 
a 9. napon.

11. 1 9 0 9 .250 /236 . 23 éves, I. fokban egyaránt szükmeden- 
ezés IIP. kétujjnyi méhszáját tágítottuk rossz magzati szívhangok 
és meconiumos magzatvíz miatt. A 65 perczig tartó Bonnaire- 
Landau-tágitás alatt a méhszáj tökéletesen eltű nt. A Hofmeier-féle 
impressio megpróbálása után a magasfogót vezettük fel s vele 
hoztuk a magzatot a világra. A fej 4 húzásra csúszott át a 
medeneze bemenetén. A magzat mély livid álhalálban született, bő r
ingerekre azonban feléledt. Hossza 56 cm., súlya 3975 gm,, fej
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kerülete 87 cm. volt. A gyermekágy kétszeri kisebb hő emelkedést 
nem számítva, a melyek gyomorzavarokból eredtek, simán folyt le 
s az asszony a 14. napon gyermekével távozott a klinikáról.

12. 1909. 268/247. 21 éves, IP. szülését fejeztük be 
15 eclampsias roham után. 14 rohama volt az intézeten kiviil és 
egy a klinikán, éppen a felvételkor. Hömérséke 38-7ü, érverése 
7 8 ; vizelete 3°/oo fehérjét tartalmaz. A magzat koponyafekvésben 
van, szívhangjai állandóan szaporák, a méhszáj bő ven ujjnyi, a 
burok ép. A bő ven ujjnyi méhszáját Bonnaire, majd Landau mód
szerével 45 perez alatt majdnem 4 ujjnyira kitágítva, lábrafordítás- 
hoz fogtunk. Burokrepesztés után a tágítás alatt mélyen leszállóit 
fej kimozdítása nehezen sikerült. A mikor végre a méh üregébe 
jutottunk, kezünkbe csúszott a köldökzsinór egy kacsa, a mely 
ekkor már nem lüktetett. A szívhangokat gondos kereséssel sem 
lehetett hallani, miért is a különben is nehéznek Ígérkező  fordítás
tól elállottunk s a most már bizonyosan elhalt magzat fejét perforál
tuk. 47 cm. hosszú. 2225 gin. súlyú koramagzat született. A gyermek- 
ágy rendes volt, a 10. napon a vizelet már csak nyomokban tartal
mazott fehérjét. Az asszonyt elbocsátottuk a 12. napon. Azt, hogy 
ezen esetünkben voltaképpen mi okozta a magzat halálát, magának 
az anyának a betegsége vagy pedig az eclampsia ellen adagolt 
2 cgm. morphium és az altatásra használt 45 gm. chloroform, 
eldönteni nem lehet. Az azonban kétségtelen, hogy a kéz felvitele 
nem tekinthető  elég erő s bő ringernek olyan magzatra nézve, a 
kinek a vérében már nagyobb mennyiségű  szénsav van felhalmozódva.

13. 1909. 278/256. Az esetet medenczevégű  ferdefekvés 
és köldökzsinórelő esés tette bonyolultabbá. Az elő ször szülő  nő  
bő ven ujjnyi méhszájjal és elő esett, de még rendesen lüktető  
köldökzsinórral jött a szülő szobába. A köldökzsinórvisszahelyezés 
kísérlete után azonnal a méhszáj kitágításához fogtunk, hogy ily 
módon kezünk számára átjárhatóvá téve, a lábat lehozzuk és a 
magzatot kihúzzuk. 40 pereznyi Bonnaire-féle tágítás alatt az ere
detileg bő ven ujjnyi méhszáj annyira tágult, hogy a kezünket könnyű  
szerrel átbocsátotta. A tágítás alatt az egyedüli nehézséget a mind
untalan a hüvelybe csúszó köldökzsinór okozta, a melyet, a mennyire 
csak módunkban állott, az összenyomástól megkímélni igyekeztünk. 
Kezünknek a méhüregbe való vitelekor feltoltuk azt a lehető  
legmagasabbra, majd pedig megragadtuk az egyik lábat s a 
szeméremrés elé hoztuk. A far beékelő dése elő tt az újból lecsú
szott köldökzsinórt reponáltuk s csak azután húztuk le a fart a 
bemenetbe. A még el nem tű nt, de jól táguló méhszájon át óva
tosan fejtettük ki a törzset, majd a fejet Smellie-Veit-fogással 
megragadva, lassú, kis kitérésű , jobbra-balra forgatással billentettük 
át a feszülő  méhszájon. A megszületett magzatot livid asphyxiájá- 
ból csakhamar sikerült feléleszteni. 47 cm. hosszú koramagzat, 
2130 gm. a súlya, 31 cm. a fejkerülete. A 9. napon anyjával 
együtt hagyta el az intézetet.

Az ismertetett eseteket statistice a következő kben világítom meg : 
13 esetben végeztük a méhszáj tágítását, és pedig 9 esetben az ujjaink 
segélyével, 2 esetben Chainpetier-ballonnal, 1 esetben bemetszésekkel 
és 1 esetben a magzat lehozott farával. A rendellenességek közül elő l- 
fekvő  lepény 3, eclampsia 3, harántfekvés 1, elhúzódó szülés 1, láz 2, 
rossz magzati szívhangok 3 esetben javalták a mű vi tágítást. A szülést 
befejeztük 6 esetben belső  lábrafordítással és extractióval, 3 esetben 
magasfogóval, 3 esetben perforatióval. Egy esetben a tágítás után 
a szülés spontán folyt le. A 13 magzat közül élve született 9, 
halva 4. A 4 halott magzat közül 2 elhalt a mű tét elő tt, 1 a 
mű tét alatt (1909. 268/247, eclampsia), 1 már különben is hal
dokló magzatot perforáltunk. A placenta praeviás szülésekkor mind 
a 3 magzat élve született. Köldökzsinórelő esés komplikálta a szülést 
4 esetben; ezek közül 3 esetben a magzat élve jö tt a világra, 
1 magzat (1907. 261/482) már a mű tét elő tt elhalt. Az élve- 
született magzatok közül a gyermekágy tartama alatt egy sem halt 
meg. Infectiós természetű  lázat két gyermekágyason észleltünk, de 
mind a kettő nek már a mű vi beavatkozás elő tt nagy láza volt. 
Közülük egyet pyaemiában elveszítettünk. (1907. 261/482, mű tét 
elő tt támadt sepsis.)

Az ujjak segítségével való méhszájtágításokról még csak pár 
szót akarok ideiktatni. Úgy a Bonnaire-, mint a Landau-féle eljárás 
kitű zött céljainkra eddig mindenkor és minden tekintetben alkal
masnak bizonyult. Be kell vallani, hogy a Landau-féle méhszáj
tágító eljárást, a melyet Landau nemcsak a szülés megrövidíté

sére, hanem egyúttal annak fájdalmatlanabbá tételére is ajánlott, 
eleinte némi bizalmatlansággal fogadtuk, de késő bb a kísérletek 
alatt mindinkább több és több gyakorlati támasztékot nyertünk arra 
nézve, hogy ez a methodus a méhszájtágításokhoz fű zött követel
ményeknek arravaló esetekben mindenképpen megfelel. A mikor 
Bonnaire módszerével már nem tágíthatjuk tovább a méhszáját, mert 
az szétfeszített állapotban már a medencze falát éri, gyorsan folytat
hatjuk a tágítást Landau utasítása szerint. A manuális dilatatióknak 
általában egyik nagy elő nyük, hogy igen egyszerű ek. Velük túl a 
renden, túl a mértéken nem menve, sebzés nélkül, tehát a nélkül, 
hogy új kapukat nyitnánk a fertő ző  csíráknak és tisztán, jól meg
mosott meztelen kézzel, de még inkább steril keztyüben dolgozva, 
a mű téttel való fertő zés félelme nélkül tágíthatjuk a méhszáját, 
E tapasztalásaink alapján a mű tét a jövő ben is állandóan helyet 
fog találni szülészeti therapiánkban.

Értekezésemet azzal fejezem be, a mivel kezdtem. Az „accou
chement force“ fejezetébe tartozó eljárások arra vannak. hivatva, 
hogy megnyissák a szülés természetes útját s alkalmassá tegyék 
bármely idő ben is a szülés befejezésére. A méhszáj és a nyakcsa
torna mesterséges feltárására mi legfő képpen a vértelen, tompa 
eljárásokat ajánljuk. Ezek kíméletesek, sebet nem ejtenek, a fertő zés
nek kaput nem nyitnak, különösebb segítséget alig igényelnek, 
és. e sok elő nyüknél fogva a legalkalmasabbak a gyakorlat számára.

Az álom p sych oan a lyse és annak kórtani 
jelentő sége.

Irta : Ferenczi Sándor dr., idegorvos, törvényszéki orvosszakértö
Budapesten.

(Vége.)

Vannak nagyon kellemetlen tartalmú álmok, melyek csodá
latosképpen egyáltalán nem zavarják meg éjjeli nyugalmunkat, úgy 
hogy reggelre kelve magunk is csodálkozunk, hogyan élhettük át azt 
az eseményt oly részvétlenül és érzéketlenül. így Freud egy betege 
az önvád egy nemével panaszolta orvosának, hogy az éjjel szeretett 
öcscsének temetésérő l álmodott és mégsem érzett semmi szomorúságot 
miatta. Az álomban szereplő  mellékesnek látszó részlet, egy hangver
senyre szóló belépő -jegy rávezetett a megoldásra. Az illető  beteg 
másnap hangversenyre készült és kilátása volt, hogy ott találkozni fog 
egykori és még mindig szeretett jegyesével, a kivel egyik öcscsének a 
temetésén találkozott utoljára. Az álom. hogy a találkozást siettesse, 
feláldozta a másik testvért i s ; de a censura úgy látszik tudta, 
hogy a vágy nem a gyermek halála, hanem sokkal ártalmatlanabb czél 
felé irányul s ezért nem kisérte a temetés gondolatát adaequat 
kedélyi reactio. így van ez a többi álommal is, melyek Freud 
álomelmélete alapelvének mintegy ellentmondva, nem vágyakat tel
jesítenek, de ső t valamitő l, a mit szeretünk, megfosztanak. Ha 
azonban a manifest álomtartalom mögötti latens álomgondolatokat 
kikutatjuk, kitű nik, hogy „az álomban valamely kívánság nem telje
sülése mindig valamely más vágy kielégülését jelenti“ .

Ha a tudatos álomtartalomhoz szabadon társuló álomanyagot 
tekintjük, feltű nik, hogy azt fő leg a legújabb, az álmodást meg
elő ző  napon történt események, és igen régi, infantilis reminis- 
centiák szolgáltatják. Az álom az elemzés befejezése után több
nyire túldetermináltnak, vagyis egynél több, és pedig részint aktu
ális, részint infantilis vágy teljesülésének bizonyul.

Példaképpen hivatkozom egy patiensem álmára, a ki ideges 
természetű  vizelési ingerben szenved: „Fényes padló : vizes ; olyan 
pocsolyaviz van rajta. Két szék oda van támasztva a falhoz, mikor 
odanéztem, láttam, hogy a székek elülső  lába hiányzik, mint mikor 
valakivel vicczet csinálnak és törött székre ültetik, hogy elessék. 
Ott volt egy barátnő m is a vő legényével“ . A fényes, vizes padlóról 
eszébe ju t, hogy elő ző  napon a bátyja haragjában földhöz vágott 
egy kancsót, a víz kifolyt és a padló úgy nézett ki, mint az álom
ban. De ugyanilyen fényes, vizes padló maradt emlékezetes gyermek
korából is, mikor egyszer ugyanezen bátyja úgy megnevettette ő t, 
hogy nem tudta a vizeletét tartani. A további elemzéskor kiderült, 
hogy a patiens hosszabb idő n át masturbált, a mi, mint az leány- 
gyermekeken oly gyakori, az orgasmus tető fokán vizelési ingerrel 
járt. Az álomanyagnak ez a része, mely a vizelési neurosis szempontjá
ból is értékesnek bizonyult, az infantilis vágy teljesülést jelképezi,
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mely azonban —  erő sen censurálva lévén -— csak czélzásokban 
manifestálódhatott. A két töröttlábú szék, a mely a falhoz van j 
támasztva, mint az elemzéskor kitű nt, nem jelentett egyebet, mint 
annak a szólásmódnak scenikai feltüntetését: Két szék közt a földre 
esni. A patiensnek két kérő je is volt már, de a familiáris rögzítő dés 
öntudatlan akadálya volt annak, hogy a házasságba beleegyezzék. 
És bár tudatos énje —  állításai szerint —  belenyugodott az 
aggszüzesség gondolatába: úgylátszik bensejében nem nézte irigy
ség nélkül barátnő jét és vő legényét, kik az álmot megelő ző  napon 
látogatást tettek nála. Természetesen az álom kapcsán felvető 
dött számos ötlet közül, melyek az álom vágyteljesitő  voltát is 
igazolják, csak a legpraegnánsabbakat idéztem.

Freud magyarázatai nyomán ennek az álomnak a kialakulását 
úgy kellene elképzelnünk, hogy az elő ző  nap két eseményét, a 
kancsó-eltörést és a jegyespár látogatását, az álommunkának sikerült 
associativ kapcsolatba hozni azokkal az állandóan indulattelt képzet- 
komplexumokkal, melyek már a gyermekkorban elfojtottak, de a 
melyek mindig hajlandók affektiv erejüket valamely aktuális psychi- 
kus reactiónak kikölcsönözni. Freud szerint az álom társas viszony 
eredménye, melyhez az öntudatlan elnyomott komplexumok szolgál
tatják a tő két, vagyis az affectiv energiát, míg a recens, aktuális 
tudatos emlékképek és vágyak az alapításnál a vállalkozó szerepét 
játszszák.

Egy harmadik forrását az álmoknak azok a sensibilis és 
sensorius idegbehatások szolgáltatják, a melyek a szervezetet alvás 
közben érik. Ezek lehetnek bő ringerek, a takarónak vagy a lepedő  
ránczának nyomása, a bő r lehű lése ; acustikai vagy optikai behatások 
álom közben; szervi érzetek : éhség, szomjúság, jóllakottság, túl
terhelt gyomor stb. A psychologusok és physiologusok nagy része 
hajlandó ezen ingereknek túlnagy jelentő séget tu lajdonítani; azt 
hiszik, hogy teljes magyarázatát adják az álomnak egy oly elmélet
tel, mely szerint az álom nem egyéb, mint ilyen érzékbenyomások
tól kiváltott psycho-physikai reactiók halmaza. Velük szemben Freud 
joggal utal arra, hogy az álom nem acceptálja ezeket az érzéki 
ingereket a maguk igazi mivoltában, hanem sajátságos módon el
változtatva ; az elváltoztatás motívumát, eszközeit s az ahhoz szük
séges energiát pedig már nem a külső  inger, hanem endopsychikai 
errő források szolgáltatják, az alvás közben ható sensibilis ingerek tehát 
úgyszólván csak alkalmat szolgáltatnak arra, hogy azok az endo- 
psychikus törekvések érvényesülhessenek. Elemzés után a testi 
ingerektő l provokált álmok is nyilt vagy leplezett vágykielégülés
nek bizonyulnak. A ki nagyon szomjas, álmában igen sok vizet 
iszik, az éhes jó llak ik ; a kinek jégzacskó van a fején, 
ledobja azt, mert az álom azt sugallja, hogy a betegség már .el
múlt ; a perineumtáji fájdalmas furunculus lüktetését egy álom 
euphemistikusan élvezetes lovaglássá alakította át, s így válik lehe
tő vé, hogy a szomjúság, éhség, a fejre nyomást gyakorló borogatás, a 
fájdalmas furunculus nem ébreszti fel az alvót álmából, hanem az 
ingert a psyche saját erejébő l vágy teljesüléssé formálja át s ezzel 
teljesíti az álom egyik fő functióját: az alvás nyugalmának biztosítá
sát. A „lidércz-nyomás“ név alatt ismeretes rémes álmok, melyek
nek kiváltó oka gyomortúlterhelés, légzés-, vérkeringés-zavar vagy 
autointoxicatio lehet, ugyanilyen beszámítás alá esnek : a kellemetlen 
testi érzeteket mélyen elnyomott vágyak használják fel a realizáló
dásra, a melyek a kulturális és ethikai censurát nem igen állják 
ki és csak a rémület vagy undor érzetével kapcsolatban képzel
hető k el.

Álomelemzés közben —  mint említettem — körülbelül ugyan
azt a munkát végezzük fordított sorrendben, a melyet a psyche 
teljesített az álom képzése közben. És ha a sokszor egészen rövid 
manifest álmot azzal az óriási anyaggal összehasonlítjuk, a mely 
elemzés közben kerül napfényre, s ha hozzáveszszük. hogy e quan
titativ különbség ellenére a manifest álomban a latens álomtartalom 
minden részlete valamiképpen képviselve van, akkor igazat kell 
adnunk Freud-nak, a ki az álommunka legfáradságosabb feladatának 
a képzet-sű rítést mondja.

Megkísérlem ezt egy példával illustrálni. Egy psychosexuális 
impotentiában szenvedő  betegem egyszer egy két részletbő l álló 
álmot közölt. Az első ben csak arról volt szó, hogy a „Pesti 
Hírlap“ helyett, mely neki most jár, a „Neue Freie Presse“-t 
kapja meg, a mi pedig egy ismerő sének jár. A második részben 
egy barna nő  szerepel, a ki minden áron el akarja magát vele

vétetni. Kitű nt, hogy tulajdonképpen nem a külföldi újságot, 
hanem e czélzásban egy külföldi nő t szerez meg magának álmában, 
a ki csakugyan egy barátja házához já r  és már régen felköltötte 
az érdeklő dését, mert azt hiszi, hogy fel tudná ébreszteni erő s 
gátlásokkal küzdő  sexualitását. Az ehhez fű ző dő  associatiók során 
kitű nt, hogy abban a nő ben, kivel ugyanezen czélból tartós barát
ságra lépett s a kit —  magyar nő  lévén - a „Pesti Hírlap" 
neve mögé rejtő ztél az álom, e reményeket illető leg csalódott és 
egyáltalán sokat foglalkozik azzal a gondolattal, hogy talán jobb 
volna az ilyen fix relatiók helyett szabadabb sexuális összekötteté
seket keresnie, melyek semmire sem köteleznek. Ismerve a sexuális 
Symbolismus óriási szabadosságát, azon sem szabad csodálkoznunk, 
hogy betegem a „Presse“ =  nyomda, sajtó kifejezést sexuális 
értelemben alkalmazta álmában. Az álom második része, mintha 
csak igazolni akarná álommagyarázatunk helyességét, arra czéloz, 
hogy a patiens sokszor aggodalommal gondolt arra, hogy az olyan 
nagyon is tartós viszony, a milyenbe például most van belekeveredve, 
könnyen vezethet rangján aluli házassághoz. A ki nem tudja, hogy 
az élez psyehikai motívumai és eszközei, mint azt Freud e tárgyú 
monographiája kimutatta, csaknem ugyanazok, mint a melyek 
álmainkban érvényesülnek, olcsó élezelő désnek mondhatná azt az 
állításunkat, hogy a „Neue Freie Presse“ (az új szabad sajtó) 
képzetében sikerült a betegnek mindazon gondolatokat és vágyakat 
összesű ríteni, a melyek a deprimáló kórállapot gyógyulására s 
annak vélt eszközeire, az újság ingerére és a nagyobb szabadságra 
irányulnak.

Az álom sürítő -munkájának igen jellegzetes termékei az álom
béli személy-, tárgy- és szókeverékek. Az álom-phantasia ezen 
monstrositásai nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az álmot mind
máig teljesen értelemnélküli, absurd elmeterméknek tekintették. 
Pedig psychoanalysis útján meggyő ző dhetünk róla, hogy ha az álom 
két alakot vagy képzetet egymáshoz ragaszt, voltaképpen ugyan
azon sű rítési tevékenységnek egy kevésbbé sikerült termékét hozza 
létre, a mely a tudatos álomtartalom többi, talán kevésbbé feltű nő  
alkotó részeit is produkálta. Szabálya az álommagyarázásnak, hogy 
ilyen kevert álomképző dmények esetében elő ször mind a két alkotó
résznek külön-külön kell keresni az álomanyagát, azután kutatni, 
vájjon miféle közösség, azonosság vagy analogia alapján történt 
az együvégyúratásuk.

Instructiv példája a kevert alaknak az, melyet egy nő 
betegem álmodott egy Ízben. Álmában egy sajátságos lény, félig 
egy orvosismerő se, félig ló szerepelt, még hozzá hálóing is volt 
rajta. A ló képzetéhez szabadon fű ző dő  gondolatok a beteg gyermek
korába vezettek v issza; sokáig erő s hippophobiában szenvedett; 
irtózott a lovaktól, fő leg mert restelte azok sexualitásának és testi 
szükségleteinek feltű nő  megnyilatkozásait; azután eszébe jut, hogy 
mint kis gyermeket a dajkája sokszor magával vitte egy katonai 
ménesistállóba, a hol alkalma nyilt mindezen dolgoknak akkor még 
elfogulatlan megfigyelésére. A hálóing apjára emlékeztette ő t. kit 
—  minthogy szüleivel egy szobában aludt — gyakran láthatott 
nemcsak ilyen negligében, hanem olyan dolgok végzése közben is. 
a melyeknek észrevevésére a gyermeknek rendszerint nincs alkalma. 
(Hogy ez mégis aránylag oly gyakran megtörténik —  pedig analysiseink 
ezt bizonyíják — , onnan ered, hogy a szülő k általában túlkevésre 
becsülik a 3— 4 éves gyermekek intelligentiáját és inegíigyelő  
képességét.) A keverék harmadik alkotórésze, az orvos, azt az 
alaposnak bizonyult gyanút ébresztette fél bennem, hogy a beteg 
az illető vel szemben ugyanilyen természetű  kíváncsiságot táplál, 
illető leg öntudatlanul átviszi reá ily irányú érdeklő dését.

Néha két személy keveredésében nem egyenlő  mértékben szere
pel mind a két alkotórész, hanem az egyiknek csak valamely tag- 
lejtése, jellemző  mozdulata van a másik személyhez mintegy hozzá
ragasztva. Egy álmomban például magamat láttam, a mint jobb 
kezemmel éppen olyanformán dörzsölgettem a homlokomat, a hogy 
azt kiváló mesterem, Freud professor szokta, a mikor valami nehe
zebb thema felett gondolkodik. Nem sok gondolkodás kellett hozzá, 
hogy a mester és tanítvány ilyen összekeverését, pláne gondolko
dás közben, csak az irigység és becsvágy diktálhatta nekem álmom
ban, a mikor az értelmi censura pihen. Ébren természetesen moso
lyognom kell ezen identiükálás merészségén, mely élénken emlékez
tet arra az elcsépelt citátumra : „Wie euer Meister sich räuspert und 
spuckt, das habt Ihr ihm glücklich abgeguckt".
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A szókeverék példájaképpen idézhetem egy németül beszélő  
betegem álmát, melyben egy Metzler vagy Wetzler nevű  egyén 
szerepel. Ilyen nevű  egyént azonban a beteg nem ismer. Ellenben 
nagyon foglalkoztatta ő t az elő ző  napon egy Messer nevű  egyén
nek. a ki nagyon szeret vele hecczelödni, küszöbön lévő  házas
sága. Messer magyarul kést jelent, a késrő l pedig az ju t 
eszébe, hogy a kés élesítése (Messer wetzen) sokszor megijesztette 
öt kis gyermekkorában, mikor a nagyapja élesítette a kését és castra- 
tióval fenyegette ő t, a mely fenyegetés nem maradt minden hatás 
nélkül psychosexuális fejlő désére. A Metzler-Wetzler név tehát nem 
más, mint a Messer, Heizen és Wetzen szavak összesürítése.

Az álom sű rítő  munkájával szorosan összefügg egy másik 
tendentiája az álombéli tevékenységnek, a melyet Freud eltolásnak 
(Traumverschiebung) nevez. Az álommunka ezen részének lényege 
abban az igyekezetben áll. hogy az álom mögött rejlő  logikus 
álomgondolatok psychikus intensitása a tulajdonképpeni lényeges 
gondolatról az álom valamely más, jelentéktelen részletére tolassák 
át, úgy hogy az eltolás végeredményeképpen az egyént tulajdon
képpen érdeklő  képzet vagy egyáltalán nem, vagy csak halvány 
czélzás alakjában ju t be a tudatos álomtartalomba, míg az álom
béli érdeklő dés maximumát a lényegtelenebb részletek foglalják le 
maguknak. Az eltoló és sű rítő  munka szorosan összefügg egy
mással ; az álom, hogy valamely lényeges, de az alvást esetleg 
megzavarással fenyegető , vagy az ethikai censura szabályaiba ütköző  
gondolatot intensitásától megfoszszon, igyekszik azt úgyszólván túl
kiabálni, és a zavaró gondolat valamely lényegtelen részletéhez 
mindaddig associálja az emlékképek halmazát, míg azok sű rített 
psychikus intensitása el nem vonja a figyelmet magától a tulajdon
képpen érdekes gondolattól.

Valakinek egyszer egy igen rövid lélekzetű  álmát kellett 
analyzálnom ; az illető  hölgy álmában egy ugató fehér kis kutya 
nyakát tekerte ki. Rendkívül csodálkozott azon, hogy ő , a ki „még 
a légynek se ártana“, ilyen kegyetlen cselekedetet mű vel álmában 
és nem emlékezett rá, hogy valaha ehhez hasonlót elkövetett volna. 
Ellenben concedálja. hogy passióval foglalkozván a fő zés mű vészetével, 
nem egyszer maga vágta át a szárnyas állatok, tyúkok, galambok 
nyakát s errő l eszébe jut. hogy az álombéli kis kutyának a nyaka 
szakasztott úgy volt kitekerve, a hogy ő  szokta azt a galambokon 
elcsavarni, hogy ne fájjon úgy nekik az executio. Az ezt követő  
eszmetársulások már emberi akasztásról hallott dolgokra és látott 
képekre vonatkoztak, különösen arra, hogy a hóhér, mikor a 
delinquens nyaka körül megszorítja a hurkot, még egyet csavar 
a fején, hogy a halál bekövetkeztét gyorsítsa. Arra a kérdésemre, 
hogy ki az az ember, a kire most legjobban haragszik, egy nő 
rokonát nevezte meg és kifogyhatatlan volt az illető  megvetendő  
tulajdonságainak és azon fényeinek felsorolásában, melyekkel az 
ö családjuknak, a hová gálámbszelidséget színlelve befészkelte magát, 
eddig zavartalan békéjét feldúlta. Legutóbb igen heves jelenet 
játszódott le köztük, mely azzal végző dött, hogy a hölgy az illető t 
ezen szavakkal utasította k i : „Távozzék, veszett kutyát nem tű rhetek 
a lakásomban.“

Most már érthető vé vált, hogy ki az a fehér kis kutya, 
a kinek ő  a nyakát álmában kitekerte, annál is inkább, mert 
a kirő l szó van, csakugyan kis termetű  és feltű nő en fehér arcz- 
színű . De egyúttal arra is módot ad ez a kis analysis, hogy az 
álmot az ő  eltoló és ez úton ferdítő  tevékenysége közben meg
lessük. Kétségtelennek látszik, hogy az álom azt a kevéssé hízelgő  
hasonlatot, a mely annál a viharos jelenetnél elhangzott, felhasz
nálta arra, hogy a kivégzési procedúra tárgyaként a gyű lölt ellen
fél helyébe, ki az álomban elő  sem fordul, egy kis fehér kutyát 
csúsztasson be, mint a hogy a bibliai történetben az angyal egy 
bárányt csempészett a fiát feláldozni akaró Ábrahám kése alá. 
Allati kivégzésekrő l az álmodó emlékében lappangó összes képek
nek mindaddig kellett felhalmozódniok, míg azok összesürített 
psychikus intensitása mellett a gyű lölet tulajdonképpeni tárgyának 
képe el nem halványodott és ezzel a tudatos álomkép szintere az 
állatvilág terére nem tolatott át. Ehhez az eltoláshoz az emberi 
akasztásra vonatkozó emlékképek és phantasiák szolgáltathatták az 
összekötő  hidat.

Ez a példa alkalmat szolgáltat nekem arra, hogy ismételten 
hangoztassam Freud álomelméletének azt az alaptételét, hogy a 
tudatos álomtartalom, vagyis az, a mire az ember felébredésekor

visszaemlékszik, a már említett kivételektő l eltekintve, nem mondja 
el álombéli gondolatainkat a maguk valóságában, hanem azoknak 
eltolódott és összesű rített torzképe, melyet csak az analysis segít
ségével sikerül reconstruálni.

Nagyon megnehezíti az álommunkát az a körülmény, hogy 
álmodás közben nem állnak rendelkezésünkre az abstract gondol
kodás építő kövei, a fogalmak, hanem az álom csak látási, hallási 
és egyéb érzéki hallucinatiókban mintegy dramatizálva, színpadi 
jelenetekké formálva fejezheti ki a gondolatokat. Az álom ezen concre- 
tizáló. színszerüsitő  munkáját kitünő en jellemzi Freud, mikor arra utal. 
hogy az álom még egy politikai vezérczikk gondolatmenetét is 
illustratiókban akarná érzékeltetni. És ezt a szándékát sikerül is 
keresztülvinni, igaz, hogy olyan felületes analógiák és túltengő  
symbolistika segítségével, a mely messze túlhalad mindent, a mit 
modern symbolistikus költő ink e téren produkáltak. Nagy elő szere
tettel és nagy ügyességgel használja ki az álom a szók kétértelmű 
ségét, valamely szólásmód konkrét vagy átvitt értelemben vett 
jelentő ségét arra, hogy elvont fogalmakat, gondolatokat színszerü- 
sítve, ezzel mintegy „álomképessé" tegye azokat. Élezés szólás
módok, idézetek, közmondások és példabeszédek, költemény-
töredékek, melyektő l minden ember emlékezete hemzseg, mindig 
jelenvaló alkalmat szolgáltatnak arra, hogy az álom valamely 
gondolatot scénák alakjában fejezzen ki. Hosszas magyarázás 
helyett jobbnak vélem, ha a példák egy sorozatával igyekszem ma
gamat megértetni.

Egy patiensem egykor a következő ket álm odta: ..Nagy park
ban, igen hosszú úton sétálok, nem látom a végét, de úgy gondolom, 
hogy addig járok, míg a végére érek.* Az álombéli park 
eltekintve nagysági viszonyaitól egészen olyan volt, mint 
egyik nagynénjének a kertje, kinél gyermekkorában sok szép 
vakácziót töltött. Errő l a nagynénirő l eszébe jut, hogy többnyire 
egy szobában aludt vele, de ha a férje otthon volt, kitelepítették 
a szomszéd szobába. A gyermek, a kinek akkor még sexualitás- 
ról csak nagyon töredékes ismeretei voltak, több Ízben megkísérelte, 
kulcslyukon nézelő déssel, hallgatódzással tudomást szerezni az oda
bent történő  dolgokról, de sikertelenül. A hosszú úton járás, mely
nek a végét be sem látni, azt a vágyat jelképezte itt, hogy vala
minek szeretne a végére járni, mely vágyat egyébként egy elő ző  
napi esemény tett aktuálissá.

Leánynevelő -intézet internatusának folyosójáról álmodott egy
szer egy nő betegem ; látja leánykori szekrényét; ki akarja nyitni, 
de nem találja a kulcsát, úgy hogy kénytelen betörni, de mikor 
erő szakosan kinyitja, kisül, hogy nincsen benne semmi. Az egész 
álom egy masturbatiós phantasiának, internatusbeli emlékek repro
dukálásának bizonyult az elemzéskor, és mint oly sokszor, a nő i 
genitale szekrény alakjában szerepelt; az álom végére függesztett 
látvány pedig, mikor a szekrényben nem talál semmit, ünmeg- 
nyngtató mentegető dzés akar csak lenni, mintha azt m ondaná: 
hiszen nincsen benne semmi.

Egy nő beteg, a kiben korán és szerinte szerencsétlenül háza
sodott unokatestvérének halála váltotta ki a neurosist, folyton az 
elhúnyttal álmodik ; egyszer a sírban látja, de a feje csodálatoskép
pen el ran fordítva, vagy egy ághoz van oda,nő ve ; másszor gyermek
ruhában egy magaslaton áll, a honnan le kell ugrania. Ez az egész 
symbolistika vád akar lenni az elhúnyt neje és fő leg apósa ellen, 
a kik a fiúnak a fejét elcsavarták, a házasságba egész fiatalon 
beugratták és még csak meg sem becsülték, mert hisz szegény
ségére czélozva, egyszer ágról szabadinak nevezték ő t.

Igen sokszor szerepel a magaslatról való leesés, mint az 
erkölcsi vagy anyagi sülyedés jelképe, leányoknál az ülés esetleg 
hoppon-maradás, férfiaknál egy nagy kosár a rettegett visszautasí
tás álombéli jelképe lehet, míg az emberi testet elő szeretettel öl
tözteti át az álom egy ház vagy szoba alakjába, melyen a kapu, 
ablak, ajtó a természetes nyilasok szerepét játszszák. Sexuális im- 
potentiában szenvedő  betegeim, felhasználva a cohabitatiónak egy 
közkeletű  triviális megjelölését, igen gyakran álmodnak lövöldözés
rő l, revolvernek csütörtköt mondásáról, berozsdásodásáról stb.1

Csábító gondolat volna a symbolistikus magyarázatokat össze
gyű jtve, modern álmoskönyvet állítani össze, melyben az álom

1 Ferenezi: A psychosexuális impotentia analytikus értelmezése 
és gyógyítása. Gyógyászat, 1908.
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részleteire rögtön megtalálhatnék a magyarázatot. Ez azonban lehe
tetlen. Mert ha vannak is typusos álmok, melyeknek az esetek 
túlnyomó részében egy bizonyos jelentő ségük van : az álombéli je l
képek minden egyes embernél, ső t ugyanannál az embernél is 
mindennap mást és mást jelenthetnek, úgy hogy kivált ha az 
álom teljes jelentő ségét, annak minden determinánsát ismerni akar
juk — nem marad más hátra, mint a fáradságos álomelemzés, 
melyet pusztán elmeéllel, találékonysággal nem, hanem csak az 
álmot elbeszélő  ember buzgó közremű ködésével végezhetünk.

Az elvont gondolatok érzékeltetésénél még talán nagyobb 
nehézségeket gördít az álom elé az egyes álomgondolatok egymás
hoz való viszonyának ábrázolása. Freud-mk kétségkívül csak hosszas 
és fárasztó kutatás után sikerült ráakadni az álom formális fel
építésének azon sajátosságaira, melyekkel az álom a logikai rela- 
tiókat ha nem is szabatosan kifejezni, de legalább sejtetni tudja. A 
legegyszerű bb jelzésmódja a gondolati összefüggésnek az azokat 
jelképező  álomképek egyidejű sége, egyazon helyre való helyeztetése, 
vagy éppen egyetlen alakká való sű rítése ; ellenben oksági viszony
nak, alternatívának, feltételnek érzékeltetésére az álomnak nincs 
más eszköze, mint a megfelelő  álomalkotórészek egymásután való 
helyezése. Ha az álomban valami kép egy mássá átváltozik, úgy 
a megfelelő  álomgondolatban okot és következményt kell feltéte
lezni, de ezt a gondolati relatiót az álom úgy is ki tudja fejezni, 
hogy két egész külön álomképet produkál, melyeknek egyike az 
okot, a másik a következményt jelzi. Még az egyszerű  tagadásnak, 
vagyis annak az érzékeltetése is nagy akadályokba ütközik, hogy 
az illető  álŐ mgondolat negativ vagy positiv értelemben veendő -e; 
lelki szervezetünk komplikáltsága mellett érthető , hogy igen sok
szor az állítás és tagadás egymás mellett, helyesebben: egymást 
fedve található meg az álomgondolatok között. A nemtetszés, gúny 
kifejezésére szolgál, ha az álomban valami vagy alakilag meg
fordítva, vagy a valósággal nyilvánvalóan ellentétesen. szerepel. Az 
álomban oly gyakori gátoltság érzetével akarati conflictusokat jelez 
az álom : két egymással küzdő  tendentia összeütközését.

Ha [ledig a logikai relatiók ilyen megsemmisülése ellenére 
az álomnak gyakran egész értelmes és összefüggő  látszata van, 
úgy ennek egyszer az a magyarázata, hogy még éber állapotban 
elképzelt phantasiák, éber álmok, könyvben olvasott részletek, hallott 
vagy elmondott beszédtöredékek a maguk egészében belekerülnek 
az éjjeli álomba, másszor pedig az, hogy a psychének még az álom
ban sem szünetel az a rationalizálási hajlandósága, melylyel a még 
oly értelmetlenül egymásután halmozott képeket és jeleneteket is értel
mes egészszé igyekszik átgyúrni. Az álomnak ezt a munkáját Freud 
másodlagos átdolgozásnak nevezi, és ennek tulajdonítja, hogy az 
eredetileg töredékes álomtartalom utólagosan beleszúrt kötő szók és 
egyéb apró hozzátevések segítségével látszólag összefüggő vé kere- 
kittetik ki.

Ha az álom valamely álomtartalmat alaposan összesürített, 
eltolt, elferdített, dramatizált, logikai relatióitól megfosztott és 
másodlagosan átdolgozott : elképzelhető , milyen fáradságos dolog az 
álomelemzés. A tudatos álomtartalommal mint valami hieroglyph- 
fel vagy igen nehezen megfejthető  képrejt vény nyel állunk ilyenkor 
szemben és tagadhatatlan, hogy a nehezebb álmok elemzése az 
álomfejtés szabályainak ismeretén kívül a problemakutatás iránti 
érzéket és hajlandóságot is feltételezi.

És az az érdekes, hogy ez a nagy fáradsággal összetákolt 
építmény felébredés után többnyire mint valami kártyavár összedül. 
Alvás közben a lélek olyan, mint a hermetikusan elzárt szoba, 
melybe kívülrő l se fény, se hang nem hatol be, de a melyben 
éppen ezért a legkisebb nesz. még a légy zümmögése is meg
hallatszik. A felébredés viszont hasonlít a reggeli ablaknyitáshoz. 
Mikor az érzékek kapuin a mindennapi élet zaja és gondjai be
hatolnak lelkű nkbe: a censura is felriad szendergésébő l és a leg
első  gondja az álmot ostobaságnak, ő rültségnek deklarálni, úgy
szólván gondnokság alá helyezni.1 De a lekicsinylésen kívül 
más rendszabályhoz is folyamodik a censura a revolutionarius

1 Л  censura ezen törekvésének nem kis része lehet abban, hogy 
az emberiség általában oly könnyen hajlandó az álmokat értelmetlenség
nek, ostobaságnak nevezni. A magyar közmondás például eleve kedve
ző tlen véleményt mond minden lehető  álommagyarázási elméletrő l, mikor 
azt mondja : bolond a ki az álmait másnak elmondja, még bolondabb, 
a ki meghallgatja.

álomtartalommal szemben (mert minden álom mögött vannak olyan 
gondolatok, melyek az állami vagy társadalmi törvény valamely 
paragrafusába ütköznek), e rendszabály pedig még szigorúbb, nem 
más, mint az egész álomképnek lehető leg teljes conűskálása. A 
psychikus elkobzást közönségesen elfelejtésnek nevezik és azt 
mondják: „Álmodtam valamit az éjjel, de elfelejtettem, és ha 
agyonütnek se tudok belő le egy hangot sem, pedig reggel, mikor 
felébredtem, szóról-szóra tudtam az egészet.“ Másszor csak annyit 
tudnak belő le, hogy az álom szép, jó, rossz, kellemetlen, zavaros, 
érdekes, vagy ostoba volt. Ezeknek az ítéleteknek a fogalmazásába 
sokszor bocsuszik még egy és más részlet az álomtartalomból, a 
melynek psychologiai elemzése esetleg az álomra való utólagos 
visszaemlékezést eredményezheti. Az is gyakori, hogy elemzés köz
ben vető dik fel az emlékezetben az álomnak egy elfelejtett, helyeseb
ben elfojtott részlete s rendszerint az így utólagosan hozott részlet 
mögött lelhetjük fel az álombéli gondolat inagvát.

Freud álomtanulmányainak egy nevezetes consequentiája az 
a feltevés, hogy az ember alvás közben voltaképpen mindig álmodik, 
még akkor is, ha felébredés után semmire sem emlékszik vissza. É r
dekes megfigyelni, hogy azon egyéneknek, a kiknek, rendszeres psycho- 
analytikai kezelés alatt állván, álmaikra nagyobb figyelmet kell fordí- 
taniok és ezeket reggelenként azonnal fel kell jegyezniük : alig múlik 
el napjuk, hogy álomról ne referálnának, noha -  állításuk szerint -  - 
azelő tt rendszerint álom nélkül aludtak. Ha ellenben az analysis 
valamely nagyon kellemetlen s így csak erő s ellentállás után meg
közelíthető  psychikai réteghez j u t : vagy egészen elmaradnak látszólag 
az álmok, vagy azonnal elfelejtő dnek a felébredés után.

Azt a magától értető dő  ellenvetést, hogy ezen álommeg
figyelések és elemzések jórészt neurotikus és így abnormis egyéneken 
történtek, kikrő l az egészséges emberekre következtetést vonni 
nem szabad, nemcsak azzal a replikával lehet elintézni, hogy a lelki 
egészség és a psychoneurosis csak quantitative különbözik egymás
tól, hanem azzal is, hogy azok az analysisek, melyeknek tárgya 
a magam vagy más egészséges emberek álma volt, szószerint ugyan
ilyen eredményhez vezettek. A magam álmai azonban, melyeket 
rendszeresen elemezni szoktam, minthogy túlságos sokat elárultak 
volna legszemélyesebb énem gondolati és érzelmi világából, mellő zni 
voltam kénytelen. Freud az ő  álomkönyvében még ettő l az áldo
zattól sem riadt vissza, de közléseiben a köteles discretio mégis 
szükségszerüleg korlátozta ő t. Ezért választottam példák gyanánt 
néhány betegem esetét, kellő leg gondoskodván anonymitásuk megfelelő  
védelmérő l. Megjegyzem azonban, hogy az álomfejtés gyakorlására az 
önelemzés sokkal alkalmasabb, mint mások álmának bonczolgatása.

Noha első  sorban az úgynevezett egészséges, normális ember 
psychogenesisét és jelentő ségét igyekeztem vázolni az elmondottak
ban Freud tanításai alapján, az elő adásomat illustrálni kívánó pél
dák ilyen megválasztása elkerülhetetlenné tette, hogy az álom 
pathologiai jelentő ségére is kitérjek helyenként. Láthattuk és 
azt más helyen is hangoztattam m ár1 — , hogy milyen nagy mér
tékben megkönnyíti az álomelemzés a neurotikus betegek psyclio- 
analytikus gyógykezelését. Az álomban szunnyadó censura könnyen 
átereszt az öntudatlanból az álomtartalomba olyan complexumokat 
vagy arra való czélzásokat, melyeket az éber állapotban történő  
szabad associatio ötletei közül a nagy ellentállás miatt még ki 
volnának zárva. Tehát az álomképektő l gyorsabban és közvetleneb
bül eljuthatunk olyan rejtett képzetcomplexumokhoz is, melyek a 
neurosisban pathogen szerepet játszanak s melyeknek tudatossá 
tétele egy lépést jelenthet a gyógyulás felé. Kétségtelen továbbá, 
hogy az álmoknak diagnostikai jelentő sége is van. és mindenesetre 
lesz akkor, ha valakinek sikerül az álomnak nemcsak psychologiá- 
ját, hanem pathologiáját is rendszerbe foglalni. Máris számos adatunk 
van arra, hogy a szorongásos neurosist, a szorongásos hysteriát és a 
kényszerneurosist az illető  bántalomra jellegzetes álomképek szokták 
kisérni. a dementia praecox és a paranoia álombéli charakteristikonja is 
egyre jobban kialakul, mióta többen és behatóbban foglalkoznak ezen 
kórállapotok psychologiájával. Az álmukban állatokat látó, vere
kedő , tű zzel, vízzel birkózó alkoholisták és az epilepsiások álom- 
elemzései, melyek ma már módszeres kutatás tárgyai, hozzá fognak 
járulni ezen kórállapotok lelki correlatumának felismeréséhez.

1 Ferencet: A neurosisok Freud tanának világításában és a psycho
analysis. Gyógyászat, li)08.
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De mindezen gyakorlati és részletkérdések megoldásának 
jelentő ségét messze túlhaladja az a rendkívüli eredmény, hogy 
Freud-nak sikerült egy a physiologiai és pathologiai lelki mű kö
dések határterületén mozgó psychikus képző dményt, az álmot, mun
kája közben, úgyszólván in flagranti meglesni és ezzel a többi 
psychiatriai kóralaknak éber állapotban manifestálódó mechanismu- 
sát, is érthető bbé tenni.

És ha a psychoneurosisok kutatása adott alkalmat Freud-mk 
az álom tanulm ányozására: az álomkutatások eredményeibő l busás 
haszon háramlóit vissza a pathologiára.

Másképpen ez nem is lehetett. Mert hisz a normális ébrenlét, 
az álom, a neurosis és a psychotikus állapot csak ugyanazon lelki 
materia és munkásság változata s a haladásnak az egyik téren 
okvetlenül gyarapítania kellett a többi lelki jelenség felő li isme
reteinket is.

A ki a jövő be látásra való útmutatást várt az álom ezen újabb 
elméletétő l, talán csalódva fog tő le elfordulni. De a kik megold
hatatlannak hitt rejtélyek felderítésében, a psyehologiai ismeretkör 
váratlan tágulásában minden gyakorlati mellékczél nélkül is örö
müket tudják lelni és nincsenek az iskolában magukba szítt fel
fogástól a szabad mérlegelésben túlságosan. korlátozva : azok szá
mára talán indító okul fog szolgálni mai elő adásom arra, hogy 
Freud nagyjelentő ségű  mű vét az álom fejtésrő l komoly és alapos 
tanulmány tárgyává tegyék.’

I R O D A L O M - S Z E M L E .

Könyvismertetés.
Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden, herausgegeben 
von Emil Abderhalden. Verlag von Urban und Schic arzenberg, 
Berlin-Wien. 1909. I. Band. Allgem. Teil. Erste Hälfte (512 oldal. 
Ára 21 К  00 All.) II. Band. Spezieller Teil. Erste Hälfte. (496 oldal.

Ára 21 К  60 till.)

Azon gyű jtő munkának, melyet Fischer Emil ismert nevű  
tanítványa és páratlan szorgalmú munkatársa Abderhalden Emil, a 
berlini állatorvosi fő iskolán az élettan tanára kiad, a czélja a bio- 
chemiának legfontosabb bevált módszereit oly részletesen és oly 
beható kritikával ismertetni, hogy a leírás alapján bárki dolgozhasson. 
Abderhalden munkatársainak megválasztásakor fő súlyt helyezett oly 
szakemberek megnyerésére, a kiktő l az egyes módszerek származnak 
vagy a kik bizonyos módszerek alkalmazásában különös jártasságot 
szereztek. Abderhalden megelégedéssel emeli ki, hogy majdnem min
den fejezet megírására oly búvárt sikerült megnyernie, a kinek már 
egyénisége egymagában biztosítéka a megbízható munkának.

A könyv munkatársai a világ minden részébő l valók. Hazai 
Szakembereink közül Hári Pál egyetemi és Weiser István állat
orvosi fő iskolai magántanárt találjuk a munkatársak között, a 
kik az általános rész egyik igen fontos fejezetét „Az égési hő  meg
határozásának módszerei“ czímfit dolgozták fel. Magyar eredetű  
munkatárs a jelenleg Berlinben, mint az Г rban-kórház vegyi 
laboratóriumának vezető je, mű ködő  Róna Pétéi• is. a ki több feje
zetet irt.

A munka 8 kötetre van tervezve: az első  az általános, a 
másik kettő  a részletes részt tartalmazza. Eddig az I. kötetnek 
és а  II. kötetnek első  fele jelent meg.

Ezek a következő  fejezeteket tartalmazzák : I. (általános rész).
1. Általános laboratóriumi chemiai technika Kempf й . -tő l (Berlin).
2. Az ultramikroskop Schulz Fr. AT.-tő l (Jena). 3. Elementáris elemzés 
Brahm és Wetzel-Ш (Berlin). 4. Egyszerű sített elementáris elemzés 
Dennstedt-tő i (Hamburg). 5. A Kjeldahl-féle X-meghatározás Róna 
Péter-tő i (Berlin). 6. Halogenmeghatározás Bralim és Wetzel-tő l 
(Berlin). 7. Hamúmeghatározás Aron H.-tói (Manila). 8. A leg
fontosabb stöchiometriás számítások. 9. A fajsúly meghatározása, 
lü . Az oldhatóság meghatározása és 11. A térfogat szerinti elem
zés Biehringer .7.-tő l (Braunschweig). 12. A fontosabb fizikai-kémiai 
vizsgáló módszerek Friedenthal-tói (Nicolasee). 1

1 Lásd Prof. S. Freud: „Traumdeutung“. II. kiadás. Wien, 
Deuticke, 1909.

A II kötet első  fe le : 1 -3. A biológiailag fontosabb
alacsonyabb alkoholok, aldehydok és savak kimutatása és meghatá
rozása Pringsheim H.-tói (Berlin). 4. Szénhydratok 6 alfejezetbeu 
Tollenk B. (Göttingen), tinibe K. (Neuenahr) és Pringsheim /7.-tói 
(Berlin). 5. Zsírok Röhmann (Boroszló) és Rosenfeld-tő i (Boroszló). 
7. Fehérjék 5 alfejezetbeu, melyek részletesen tárgyalják az egyes 
fehérjeféléket, elő állítási módjukat, szöveti szerkezetük megállapí
tását, bomlási termékeik elkülönítését és meghatározását stb. 
Osborne (New-Haven Conn.). Schulz A. F. (Jena), Samuéig F. 
(Freiburg i. В .), Gies S. W. (Columbia University), .Strauss E. 
(Frankfurt М /m.), Steudel (Berlin) tollából.

A mint már e két kötet tartalmának áttekintése mutatja, 
Abderhalden munkája valóban nagy részletességgel terjeszkedik ki 
a biokémiai módszerekre és vizsgáló eljárásokra. Munkatársait 
igen jól választotta meg s meglátszik minden fejezeten, hogy olyan 
ember irta. a ki igazán érti és otthon van azokban a dolgokban, 
melyeket leir. Különösen nagy értéket kölcsönöz e könyvnek, hogy 
sok olyan vizsgáló módszer és eljárás leírását találjuk benne, melyet 
életvegytani könyvekben hiába keresünk (pl. általános laborató
riumi kémiai technika, a különböző  elementáris elemzések módszerei, 
égési hő  meghatározás stb.), melyek ma már lépten-nyomon kellenek.

Meggyő ző désünk, hogy e kitű nő  kézikönyv egy élettani vagy 
életvegytani laboratóriumból sem fog hiányozni, de a különböző  
klinikai laboratóriumok sem nélkülözhetik. Tangl Ferencz.

Lapszemle.

Gyógyszertan.

Frangol a neve egy új hashajtó készítménynek, a melyre 
Fritsch tanár, a bonni egyetemi gynaekologiai klinika igazgatója 
hívja fel a figyelmet, s a melylyel a cascara sagradát akarják ki
szorítani. A cascara sagradát ugyanis az Észak-Amerikában tenyésző  
Rhamnus Purshianaból készítik, de Európában is honos egy rokon 
faj, a Rhamnus Frangula, a melyet tea alakjában már régóta használ 
a nép hashajtó gyanánt. Belő le állította elő  Denzel a frangol néven 
forgalomba hozott folyékony kivonatot, a mely Fritsch szerint a 
peristaltikát fájdalom nélkül fokozza s fő leg hasmütétek után és a 
gyermekágyban nagyon jól használható. Hatása 5— 10 óra múlva 
következik be, kellemetlen mellékhatása nincsen. Naponként 3-szor 
kávéskanálnyi vagy 1-szer evő kanálnyi adandó belő le. Makacs 
szorulás esetén egyszerre két evő kanálnyi is adható, a nélkül, hogy 
kólikás fájdalmak támadnának. (Therapeutische Monatshefte, 1909
10. füzet.)

A p an lo p o n ro l egy Ízben már megemlékeztünk. Sahli tanár 
utasítására készült ez a szer, a mely az opium valamennyi alkaloid
já t tartalmazza könnyen oldódó, a bő r alá fecskendezésre is alkal
mas alakban. Az új szerrel Rodari docens a berlini kórtani intézet 
kísérletező  biológiai osztályán nagyobb számú állatkísérletet végzett, 
a melyeknek eredményei alapján az alábbi következtetésekre fel
hatalmazottnak véli m agát: 1. Az állatkísérletben is nagyon ki
fejezett a klinice Sahli által észlelt narcosises hatás, a mely elő ző  
izgalmi szak nélkül áll be minden kellemetlen mellékhatás nélkül.
2. A gyomornedvelválasztást fokozó hatás szintén kimutatható az 
állatkísérletben. Ennek megfelelő en olyan gyomorbajokban, a melyek
ben a gyomornedvelválasztás fokozódása kerülendő  (ulcus, gastritis 
acida, ideges eredetű  hyperaciditas), nem szabad használni a panto- 
pont. 3. A bél mobilitását csökkentő  hatása a szernek nagyon kifeje
zett : a bélösszehúzódás kíséretében támadó ischaemia bizonyos körül
mények között, például gyuladásos állapotokban, nagyon kívánatos. 
4. A pantopon legfő bb elő nye más opiumkészítményekkel szemben 
az, hogy nagyon gyorsan hat. (Therapeutische Monatshefte, 1909.
10. füzet.)

Belorvostan.

A zabkúrával elérhető  eredményekrő l diahetes mellitus 
súlyos eseteiben közli tapasztalatait Lumpé (Frankfurt), Noorden 
volt magánklinikájának jelenlegi tulajdonosa. A 6 év alatt észlelt 
310 súlyos ezet közül, a melyben a zabkúrát használták, 100 
esetben nem igen mutatkozott eredmény, 210-ben ellenben tetemesen 
csökkent a vizelet czukortartalma és az acidosis, ső t sok esetben 
teljesen eltű nt a vizeletbő l a ezukor és az acidosis is megszű nt.
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A zabkúra technikája a következő  : 250 gramm amerikai zabdarát 
körülbelül 8 liter vizzel és 12 gramm sóval közepes erő sségű  tű zön 
2*/г — 8 óráig fő zünk s azután elő ző leg vízben áztatott növény- 
fehérjét (roborat, rizsfehérje, tutulin vagy glidin) adunk hozzá 100 
gramm mennyiségben. Ez a mennyiség nyolcz részre osztva és 
két óránként egy-egy részt elfogyasztva, egy napra való. Minden 
részhez elfogyasztása elő tt 3 5 - -40  vajat keverünk. Ezenkívül csak 
bort, kevés pálinkát, teát és feketekávét kap a beteg. A zabkúra 
megkezdése elő tt több napig szigorú diaetán él a beteg, a zabkúra 
elő tti nap pedig úgynevezett fő zelókes nap. 3 -4  napos zab-diaeta 
után ismét 1— 2 fő zelékes nap következik. A zabnak helyettesítése 
másféle szénhydráttal, például burgonyával avagy rizszsel, nem ad 
ugyanolyan jó eredm ényt: csak az árpaliszt volt némileg hasonló 
hatású. A zabkúra értelmezése ez idő  szerint nem lehetséges. A 
szerző  azon nem nagyon valószínű  nézet felé hajlik, hogy a zab
keményítő  struktúrája olyan, hogy a diabeteses át tudja alakítani 
glykogenné. Falta nézete szerint a zabban olyan anyagok lehetnek, 
a melyek a pankreast fokozott mű ködésre serkentik ; de ez a nézet 
is nélkülözi még a bizonyítékokat. Bármiképpen hat is azonban a 
zabkúra, az bizonyos, hogy diabetes súlyos eseteiben a siker remé
nyével vehetjük igénybe. (Zeitschrift f. phys. und diáét. Therapie, 
1909. július.)

Festékes sejtek a vizeletben vesebeli vérpangás esetei
ben gyakran találhatók a breslaui belklinikán tett megfigyelések 
szerint, a melyekrő l Bittorf docens számol be a „Münchener 
medizinische Wochenschrift“ ez évi 35. számában. Szemcsés, arany
sárga pigmenttel megrakott sejtek ezek ; többé-kevésbé duzzadtak, 
polymorphok, változó nagyságúak, a leukocytáknál többnyire sokkal 
nagyobbak, jobbára csak nehezen kivehető  nagy kerek maggal. 
Néha több ilyen sejt, a melyeknek epitheliális eredete kétségtelen, 
egymással összefüggésben van, máskor meg hyalin húgyhengerekre 
tapadva látható. Ezek a sejtek mindenesetre analógok a tüdő beli 
vérpangás eseteiben a köpetben található úgynevezett „szívbajsejtek
kel.“ Az a körülmény, hogy ez utóbbiak gyakran, a vizeletbeli 
festékes sejtek pedig csak ritkán adják a haemosiderin- (berlini 
kék) reactiót, úgy magyarázható, hogy a haemosiderin képző déséhez 
szükséges hosszasabb behatása az élő  sejteknek a haemoglobinra 
a tüdő beli pangásokban megvan, a vesebeliekben ellenben nincs 
meg, mert a húgyutakból leváló ilyen festékes sejteket a vizelet- 
áram nagyon gyorsan kiüríti. Az említett sejtek jelenléte a vizelet
ben mindenesetre fontos azon esetekben, a melyekben el kell dön
teni, vájjon tiszta myocarditis okozta vesebeli pangással van-e 
dolgunk, avagy idült nephritis következményeképpen fejlő dött a 
myocarditis. További vizsgálatok feladata kideríteni, hogy mennyi
ben értékesíthető k még egyébként is a diagnostikában ezek a sejtek. 
Végül még megjegyzendő , hogy a vesebeli vérkeringés megjavulá- 
sával ezek a festékes sejtek a vizeletbő l eltű nnek.

Sebészet.

A tüdötuberculosis mű téti gyógyításáról thoracoplasti-  
kus pleuropneumolysissel ir Friedrich. Miután állatokon tett 
kísérletei meggyő zték arról, hogy a szervezet az egyik tüdő  teljes 
eltávolítását is jól viseli el s hogy az ily módon keletkezett üreget 
a szív eltolódása, a, bordák lelapulása, a diaphragma felemelkedése 
s bizonyos mértékben a visszamaradt tüdő  kitágulása teljesen kom
penzálja, s azt is tapasztalta, hogy a csontos mellkasfal kiterjedt 
eltávolítása jó hatással van a kiterjedt tüdő tuberculosisra is, kez
dett behatóbban foglalkozni a tüdötuberculosis sebészi kezelésével. 
A csontos mellkasfal eltávolítása maga után vonja a cavernák col- 
lapsusát, a beteg tüdő fél kizárását a légzési mű ködésbő l, ez által 
a sebben lefolyó lymphacirculatio és az innen létrejövő  felszívódás 
csökkenését s a circulatio jelentékeny meglassubbodását ezen tüdő - 
félben. Ezzel szemben a másik tüdő iéi uagysága jelentékenyen nő . 
Hogy ez egyszerű  tágulás, vagy valódi compensatorius hypertrophia, 
az ez idő  szerint még nem dönthető  el. Mindenesetre csak oly 
esetek alkalmasak ezen eljárásra, melyekben a phthisis egyoldali vagy 
legalább is a másik oldalon nincsenek activ progressiv góczok 
jelen. Arra is rájött újabban, hogy a retrocostális csonthártyát jó 
visszahagyni, mert ez által, ha a tüdő collapsus folytán a tüdő beli 
folyamatok gyógyulása beállott, utólagos csontképződésre nyílik 
alkalom, a mi által a tüdő nek megmaradt, még felfújható részletei

is használhatóvá válnak. Újabban a tüdő csúcsot a felette levő  
pleura contralissal fel szokta szabadítani, esetleg az I. bordát is 
reszekálja, a mi által a tüdő csúcs zsugorodását inkább lehető vé teszi. 
Néhány esetben csak kisebbszerű  és részleges bordáresectiókat 
végzett, a mikor csak körülirt gócz volt jelen, a kiterjedt mű tét 
azonban tanácsosabb.

Fontos az indicatio helyes körülírása. Csak egyoldali phthisis 
esetén és csak akkor szabad operálni, ha másféle tuberculosis, 
különösen béltuberculosis nincs jelen. Nyolcz ilyen esetbő l hatban 
kiváló eredményt ért el, a lázak megszű ntek, a köpet megkeves- 
bedett, a táplálkozási állapot javult, kettő ben az állapot nem jan iit, 
ső t romlott a mű tét óta. Három esetbő l, hol egyéb tuberculosis is 
volt jelen, kettő  meghalt pár nappal a mű tét után, a harmadik 
sem javult. Részleges pleuropneumolysissel és bordaresectióval operált 
három eset közül is kettő  meghalt, egy nem javult. (Annals of 
surg., 199. f.) P.

A tüdötuberculosis sebészi kezelésérő l írva Freeman, 
azt ajánlja, hogy a II., III.. esetleg IV. bordát részlegesen cson
kítsuk a csúcs közelében, esetleg az első  borda porczát is illessük 
át s az ily módon praeparált mellkasrészlet felett egy általa aján
lott, két pelottával ellátott nyomókészüléket viseltessünk. Két ily 
módon kezelt esetében a súlyos phthisis meggyógyult és a gyógyulás 
7— 8 éve tart. (Annals of surgery, 199. f.) P.

Gyermekű n osta».

A nyári nagy csecsemő halandóságról tartott elő adást 
Finkelslein Berlinben. Ismeretes, hogy a nyári nagy hő ség idején 
a csecsemő k megbetegedési és halálozási százaléka mily nagy mére
tekben megnövekedik. Tudjuk továbbá, hogy a halálesetek e hal
mozódásában fő leg a mesterségesen táplált csecsemő k vesznek részt, 
hogy a halál gyomorbéltünetek közt következik he, s hogy a hő ség 
annál több áldozatot követel, minél rosszabb a szülök társadalmi 
helyzete. Sok kísérlet történt már e tényeknek a megmagyarázására, 
azonban minden irányban kielégítő nek egyik magyarázási módot sem 
tekinthetjük.

így gondoltak régebben a talajból kiáramló „miasma“-ra, 
majd voltak, kik ez eseteket járvány szerű en elterjedt gyomorbél- 
hurutnak tartották, a bakteriológiai vizsgálatok azonban ez utóbbi 
felvételt nem igazolták, másfelő l meg klinikailag sem tudtak különb
séget kimutatni ezen esetek és a közönséges emésztési zavarok 
közt. Késő bb felvették, hogy a nagy meleg következtében a tejben 
bomlásfolyamatok mennek végbe, s a romlott tej szerepelne kórok 
gyanánt. Mindeme magyarázatokban így a melegnek csak közvetett 
hatást tulajdonítottak, s a legtöbb szerző  nem fogadta el, hogy ez 
esetekben a gyermekre nézve közvetlen hő ártalom volna jelen. 
Ezzel szemben áll a másik felfogás, melynek hirdetői az ameri
kaiak és Európában a drezdai Meineri, hogy tudniilik e nyári 
cholerát voltaképpen hő gutának kell tekintenünk. Finkelstein erre 
vonatkozó észleleteit a következő kben foglalja össze:

A csecsemő k nagy nyári halálozása kis részben heveny, 
cholerához hasonló tünetek közt lezajló hő guta halmozott esetein 
alapul. Legnagyobb részben feltételezi a halálosan végző dő  subacut 
táplálkozási zavarok megszaporodása, a melyekben a kezdet a legmele
gebb napokra esik ugyan, de a halálos vég többnyire csak a meleg 
idő szak elmúltával köszönt be. Semmiképpen sem tekinthetjük be
bizonyítottunk, hogy a mesterségesen táplált gyermekek túlnyomó 
megbetegedésének egyedüli oka a romlott tej. Mindenesetre e 
mellett még közvetlenül a gyermekre gyakorolt hő hatás is figye
lembe veendő . Valószínű , hogy a mesterségesen táplált csecse
mő k nagy halálozásában azon körülmény is szerepel, hogy a hő  
következtében a gyermek tolerautiája különben kifogástalan táplálék 
iránt alászáll, s e miatt könnyebben betegszik meg a mesterségesen 
táplált, mint a szopós csecsemő . Hangsúlyozza továbbá, hogy a 
többnyire gyenge és beteg mesterségesen táplált gyermek hasonló 
hő hatás mellett sokkal könnyebben szenved közvetlen túlfütési 
ártalmakat, mint a szopós csecsemő . (Deutsche med. Wochenschrift, 
1909. 32. szám.) Flesch.

Fizikai és diaetikái gyógyításmódok.

A bő rbántalmak kezelése forró vízzel. Rosenthal a 
Hebra befolyása következtében lábrakapott azon balvélemény ellen
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száll síkra, hogy a beteg bő rt vízzel kezelni nem szabad. Ez a 
vélemény a hydrotherapia tudományos kimű velése által már 
megdő lt, ső t a víz alkalmazása ma már fontos tényező  a bő r
betegségek gyógyításában. Igaz, hogy ez a tudat még nem minden 
körben tört magának utat, és igaz az is, hogy más körökben 
meg minden kritika nélkül kezelik a bő rbajokat vízzel. Mindkét 
áramlat ellen küzdeni kell.

Forró víz alatt 40— 50 C°-os hő mcrsékek értendő k, de meg 
kell jegyezni, a tolerantia a forró víz iránt egyénenként nagyon 
különböző . Némelyek a 45 F°-os hő mérséket is minden nagyobb 
fájdalomérzés nélkül tű rik, mások még a 40°-osat is tű rhetetlennek 
találják. Hogy 42— 49°-os fürdő ket gyakran, ső t naponként ismé
telve is alkalmazhatunk-, azt már Badz elő adásából (ref. az Orvosi 
Hetilap 1909. évi 12. számában) is tudjuk. Rosenthal a forró vizet 
teljes-, fél-, részleges és helybeli fürdő k, borogatások s lemosások 
alakjában alkalmazza.

A forró fürdő k általános hatása többek között abban nyil
vánul, hogy a légzés a fürdés elején szaporább, késő bb pedig 
ritkább és mélyebb lesz. Ezzel az élenyfelvétel és a szénsavkiadás 
s ezekkel együtt a szívmű ködés és a véráramlás, s bizonyos körül
mények között a vérnyomás is fokozódik. A bő r vérerei a forró 
ingerre eleinte összehúzódnak, majd kitágulnak, mely kitágulás 
egész a hüdésig fokozódik. Ez által a bő r vérrel való ellátása és 
táplálása bő ségesebb lesz. A vérsejtek száma és a vér haemoglo- 
bin-tartalma a forró fürdő  után éppen úgy. mint a hideg után is 
szaporodik. (Meleg fürdő k után ez többnyire ellenkező en történik, 
lief.) Külső  hő alkalmazásók a szervezetben az oxydatiós folyama
tokat siettetik és állítólag a vér alkalicitását és antitoxikus tu laj
donságait is növelik. Hő alkalmazásokra a bő r perspiratiója fokozó
dik. A forró víz lokális hatása abban mutatkozik, hogy a felhám 
s a rajta levő  kóros felrakodások fellazulnak, hogy a véráramlás 
a bő rben a hajszálerek kitágulása következtében bő ségesebb lesz, 
hogy a vér a gyiijtöerekböl ez által könnyebben lefolyik és hogy az 
idegvégző dések a bő rben ingereltetnek. A forró víz az érző  ide
gekre is hat, a viszketés pl. lichen eseteiben lényegesen csökken. 
A bő r mirigyei is bő vebb kiválasztásra ingereltetnek. Az epidermis 
fellazulása azt eredményezi, hogy a vegyszerek hatása a bő rre foko
zódik. Mindezen okokból a forró víz alkalmazását bőrbajok esetei
ben többnyire másfajta alkalmazások támogatására használjuk fel. 
Mert a forró viz által az anyagcsere élénkül, stasisok elmulaszt
hatok és izzadmányok felszívódnak. Ellenjavalatof csak az arterio
sclerosis és a súlyosabb szívbajok alkotnak. Kisebb fokú szívbaj ese
tén is helyesen cselekszünk, ha óvatosan járunk el, bár Badz azt 
tapasztalta, hogy a 42 C°-ig terjedő  melegfürdő ket az ilyen betegek 
is jól tű rik.

38----12 G°-os meleg alkalmazások furunculosis eseteiben már
régtő l fogva használatosak. Ezekben a melegre nemcsak a fájdal
mak, hanem az oedemák is csökkennek, a besziiremkedett részek 
megpuhulnak és a lobosodás elhatárolódik. A meleg fürdő k idült 
eczema eseteiben a vart felpuhítják, az intíltratiót csökkentik és a 
vérkeringést a bő rben javítják. De csak idült, száraz eczemát taná
csos füröszteni vagy áztatni. Eczema, acne és lupus vulgaris ellen 
gő zölést is szoktak jó eredménynyel alkalmazni. Kedvező  hatást 
gyakorolnak a forró lemosások vagy forró vizes borogatások a 
bő rben levő  idegvégző désekre is. Rövid ideig (legfeljebb 3 perczig) 
tartó forró borogatások vagy részleges fürdő k a viszketést különö
sen eczema scroti, eczema vulvae és pruritus ani eseteiben igen 
jól szüntetik. Napjában többször alkalmazott forró vizes lemosások 
ideges, általános pruritus, lichen ruber planus, pityriasis rubra 
pilaris, ső t urticaria chronica bizonyos eseteiben is igen jól hatnak. 
Szép eredmények érhető k el forró vizes lemosásokkal lokalizált 
pruritus cutaneus eseteiben is. Általában egyre megy, hogy a forró 
vizet borogatás, lemosás, vagy részleges fürdő  formájában alkal- 
mazzuk-e. A fő  az, hogy a nedves meleg csak rövid ideig hasson 
a beteg testrészre. Természetes, hogy a forró víz az említett ese
tekben a másfajta kezelésnek csak támogatására szolgál.

Igen elő nyösen hat a forró lemosás vagy borogatás aene 
vulg.. és acne rosacea eseteiben is. Állandó meleg alkalmazás syco
sis vulg., sycosis parasitaria és herpes tonsurans ellen is jó t tesz. 
Welander ez utóbbi esetekben, még ha makacsok voltak is. 
tartós jó  eredményeket ért el. Az achorion Schönleinii is igen érzé
keny a magasabb hő mérsékekkel szemben, azért a forró alkalmazások

(3% -os carbolvizbe áztatott ruha, rája Leiter-féle spiralis, a 
melyben 52— 55 C°-os víz koring) favus eseteiben is jó t tesznek. 
A forró viz gytijtöértágulás eseteiben a vérgeringést elő segíti, az 
ulcus cruris gyógyulását is sietteti, a fekély ilyen alkalmazásokra 
gyorsabban tisztul és a sarjadzás élénkebbé válik.

Valamennyi bő rbetegség közül az acne rosacea az, a melyen 
a forró víz kiválóan jó hatása a legszembetű nő bben észlelhető . 
Ezen betegséget fő képpen vérkeringósi zavarok, seborrhoea, általá
nos alkati anomáliák, mint neurasthenia, anaemia, húgysavas diathe
sis, plethora és lues, továbbá dyspepsia, hószámzavarok, a nő i 
genitaliák bajai, szeszes italok túlságos élvezete, elégtelen, rossz 
táplálkozás és helybeli bajok, mint fagyás, acne vulgaris, rhinitis 
chronica és atrophicans, szóval mindazon elváltozások okozhatják, 
a melyek közvetlenül vagy közvetve, visszahatásképpen vérkeringési 
zavarokkal járnak. Ezen kóros okokra a hajszálerek kitágulnak, a 
faggyúmirigyek kiválasztása fokozódik, a vénák a cutisban szintén 
kitágulnak s a bő r és adnexumai végül hypertrophizálnak. így fej
lő dik ki az orron és késő bb az arcz más részén is a stasishoz 
vezető  vérkeringési zavar. Tehát az utóbbit kell első  sorban rendbe 
hozni. Igaz, hogy a kórokozó baj különfelesége szerint a kezelés
nek is módosulnia kell, hogy ez okból étrendi és általános vagy 
lokális orvosságokkal való kezelés vagy sebészi beavatkozás is 
szükségessé válhatik, de a kezelés fő  czélja mégis az kell hogy 
legyen, hogy a vérkeringést a beteg részekben szabályozzuk. Ezt 
legjobban azzal érjük el, hogy a gyiijtő ereket a beteg testrészekben 
rövid ideig tartó lorró mosásokkal összehúzódásra bírjuk, és hogy 
a véráramlást ezekbő l eltereljük Ezt azzal érjük el, hogy más 
testrészeket hosszasabban fürösztiink forró vízben, hogy tehát ez 
utóbbiakban a, vérereket kitágítjuk. Ezt legjobban 10 -15 perczig 
tartó, napjában többször ismételt 45- 50 C°-os láb-, kéz-, vagy 
karfiirdő klcel érhetjük el. (Ezen módon részben vagy teljesen a 
climaktcriumban mutatkozó vértódulásokat is megszüntetjük.)

Helybeli forró fürdő kkel vagy forró zuhanyozással kelő idet és 
kisebb fokú fagydaganatokat is sikerrel kezelhetünk. Bulkley a forró 
vízzel való kezelést, egyik-másik körömbetegség ellen is ajánlja, A forró 
víz az ulcus molle gyógyulására is kedvező en hat. De mivel a kezelés 
ezen módja a betegnek kellemetlen, a hosszantartó forróvizes öblítést 
fő képpen csak súlyos és makacs serpiginosus fekélyek gyógyítására 
ajánlja. Fhagedenikus ulcus esetében forró i °/oo kalium per- 
manganat-oldattal való irrigatióval feltű nő  eredményt érhetünk el. 
A forró fürdő k vagy borogatások még gonorrhoea, gonorrhoeás 
cystitis, perimetritis, prostatitis és epididymitis ellen is sikerrel 
alkalmazhatók.

Valamennyi említett esetben a forró vízzel való kezelésben 
azonban alkalmazkodnunk kell az egyénhez. (Az alkalmazás módját 

fürdő , lemosás, borogatás, csurgatás stb. —, hő mérsékét, tar
tamát és gyakoriságát a beteg érzékenységéhez és reactioképességé- 
hez mérten akképpen kell megválasztanunk, hogy a betegnek lehető leg 
csekély kellemetlenséget okozva, a vérerek összehúzódását, illető leg 
kitágulását a megkívánt mértékben és mennél tartósabban érjük 
el. Ref.) A forró víz önmagában csak ritka esetben gyógyítja meg 
a bajt, de számos esetben más gyógyító eljárásokat igen hatható
san támogat. (Mediz. Klinik, 1909. 36. szám.) Lenkei V. D. dr.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

Az eulatint, a melyet a pertussisban szerepet vivő  momen
tumok (fertő zés, hurutos állapot és neurosis) valamennyije ellen 
ható összetétele miatt (amido- és brombenzoesav combinatiója anti- 
pyrinnel; az antipyrin antiinfectiosus hatású, a benzoesav a hurut 
ellen hat s egyidejű leg excitans is, a brom pedig a neurosist be
folyásolja) már mások is ajánlottak hökhurut eseteiben, Baedeker 
szintén jó eredménynyel használja ezen baj ellen. 1V 2 -3 éves 
gyermeknek 6— 10 tablettát (egyenként 0 '25  gramm eulatin- 
tartalommal) ad naponként, 4 éves gyermeknek 12 tablettát. 
Kellemetlen mellékhatást állítólag sohasem látott. (Therapeutische 
Monatshefte, 1900. 9. füzet.)

A librolysin elhájasodás ellen is használ, a mint azt Riedel 
tapasztalta két esetben, a melyben a más ok miatt végzett fibro- 
lysin-befecskendezések után tetemes súlycsökkenés állott be minden 
káros melléktünet nélkül. (Münchener med. Wochenschrift, 1909.)
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Magyar orvosi irodalom.
(gyógyászat, 1909. 44. szám. Bauer Bajor : Vaccina generalisata 

és vaccina secundaria. Ajkay Zoltán: Adatok a tvphusepidemiák kelet
kezéséhez.

Orvosok lapja, 1909. 45 szám. Chudovszkg Móricz: Sebészeti 
megbetegedések.

Hilda pesti orvosi újság, 1909. 44. szám. Unterberg .Tend: A 
gyomor mű ködésének meghatározására szolgáló új módszer és a vele 
elért eredmények. Kallón József: Adatok a Wassermann reactio techni
kájához. „Gyermekorvos“ melléklet, 9. szám. Hainiss Géza: Mennyiben 
igazolja a gyakorlat a chlorbevitel ártalmasságát a gyermekek veselob 
jónál. Kdeim ami Menyhért: A csecsemő halandóság elleni küzdelem.

Vegyes liirck.
ílaharczi Schvvartzer Ottó dr. fő rendiházi tagnak, az Országos 

Közegészségi Tanács alelnökének, udvari tanácsosnak, a magyar szent 
korona országai vörös-kereszt egylete fő gondnokának és központi fö- 
megbizottjának. valamint törvényes utódainak a király a bárói méltó
ságot adományozta.

Kinevezés. A székesfő város fő polgármestere Bayer Marczel dr.-t 
alorvossá, Soltész Elek dr.-t, Fis pán Jmd dr.-t, Hoffmann Jenő dr.-t, 
Wirth Izidor dr.-t és Csutak Sámuel dr.-t pedig segédorvossá nevezte 
ki a balparti kórházakhoz.

A Kolozsvárott m egtarto tt tiszti orvosi vizsgák eredménye.
Az 1909. évi október 13- 14-ig Kolozsvárott megtartott tiszti orvosi vizs
gák alkalmával képesített orvosok névjegyzéke : Bíró Jenő dr. magán
orvos Kolozsvár, Ertler Mór dr. gyakorlóorvos Nagyvárad, Hirsch 
Hugó dr. míítönövendék Kolozsvár, Bóth Samu dr. városi tisztiorvos 
Miskolcz, Yidakovich Kamill dr. míítönövendék Kolozsvár. Wer tán 
Emil dr. mű tönövendék Kolozsvár, Zacher Pál dr. egyetemi tanársegéd 
Kolozsvár.

A Budapesti K ir. Orvnsegyesiilet pályázati h irdetései. I. .1
Budapesti Kir. Orvoseyyesülct kezelésében levő  dr. Szenger Edc-féle ala 
pílvány 1200 koronát tevő  egyévi kamatjövedelmébő l a) 400 korona 
nyomorral küzdő  gyakorló orvosoknak, b) 400 korona valamely elhalt 
gyakorló orvosnak segélyre szoruló és ezt megérdemlő  fiúárvájának, 
e) 400 korona valamely elhalt orvos szegényen maradt özvegyének és 
árváinak segélyezésére szolgál. A segélyezendő k közül első bbségük van 
a gyakorló orvosoknak és hátramaradt családtagjaiknak amaz orvosok 
fölött, kik valamely rendes fizetéssel járó hivatalos állásban vannak vagy 
voltak, például hatósági orvosok, egyetemi tanárok stb. Elkerülhetetlen 
feltétel — a hagyományozó akarata értelmében —, hogy a segélyt elnyerő  
római katholikus, ág. evangélikus vagy ev.-református hitvallású legyen. 
Л  kérvényező k közül csak azok vehető k tekintetbe, kik hiteles okmányok
kal igazolják, hogy a kivánt feltételeknek megfelelnek. A folyamodások 
f. évi november hó 15.-ig a Budapesti Kir. Orvosegyesület igazgató taná
csához (Szentkirályi-u. 21.) intézendök és ajánlott levélben küldendő k 
el. A borítékra írandó, hogy tartalma folyamodvány a Szenger Ede-féle 
segélyezésért.

II. A Budapesti Kir. Orvosegyesület a kezelésében levő  dr. Mészáros 
Kár oly-alapítvány kamataiból 1Ч О О , azaz egyezerhatszáz korona jutalom- 
díjat tű z ki a közegészségtan, bakteriológia és törvényszéki orvostan 
körébe tartozó magyar nyelven, nyomtatásban az 1907 június 1.-tő l 1911 
május 31-éig terjedő  idő közben megjelent, önálló dolgozatok alapján 
szerkesztett és tudományos becsű  legjobb értekezésnek, vagy általános 
érdekű  hézagpótló monographiának avagy kézikönyvnek jutalmazására. 
A jutalmazásra pályázók munkáikat 1911. évi május hó 31.-ig a Buda
pesti Kir. Orvosegyesület titkári hivatalába küldik be. a beküldött mun
kákon kivid azonban a jutalmazandó tudományszakok terén a kijelölt 
idő közben megjelent összes munkák tekintetbe fognak vétetni. A jutal
mazott munka kihirdetése az 1911. évi október 14.-én tartandó évforduló 
nagygyű lésen történik és a jutalomdíj a szerző nek azonnal kiadatik.

III. A Budapesti Kir. Orvosegyesület a kezelésében levő  Balassa 
díjalap kamataiból két, egyenként <100, azaz hatszáz korona pályadijat 
tiiz ki az orvostudomány bármely szakmájából szabadon választott, 
önálló kutatások alapján készült, befejezett, még sehol nem közölt, magyar 
nyelven irt dolgozat jutalmazására. A pályamunka mellé zárt, jeligés 
borítékban a pályázónak sajátkezű  névaláírása, állása és lakásezíme 
melléklendő . E pályázaton résztvevő  dolgozatok 1910. év május 31-éig 
a Budapesti Kir. Orvosegyesületbe a beküldés czéljának megnevezése 
mellett beküldendő k. E határidő n túl benyújtott mű vek tekintetbe nem 
vehető k. E pályázat eredménye az 1910. évi október 14-én tartandó 
évforduló nagygyű lésen hirdettetik ki, a nyertes pályamunkához tartozó 
jeligés boríték ez alkalommal bontatik fel. A pályadíj a nyertes pálya
munka szerző jének jelentkezésekor azonnal kiadatik.

Pályázat. „Az egységes orvosi status“ czíinmel pályázatot h irdet 
a „Közegészségügyi Kalauz“ . Értekezés alakjában feldolgozandó a fönti 
pályakérdés. Kívánatos a következő  kérdéseknek érintése : A jelenlegi 
orvosi statusok viszonyai, szolgálati és anyagi tekintetben. Miképpen 
volna az összes közszolgálatban álló orvosokkal, illetve szervezeteikkel 
összhangba hozható az új orvosi törvény, a községi és körorvosi status; 
különösen tekintettel az anyagi dotatióra, az elő menetelre és a nyug
díjra. Statistikai anyag is figyelembe veendő . A pályázat határideje 
1909. évi deczember :!ő . A dolgozatok Thim József dr. czímére a 
„Közegészségügyi Kalauz" kiadóhivatalához (Budapest, VI., Gyár-u. 40.) 
küldendő k be, teljes névvel, ozímmel. A dolgozatok a „Közegészségügyi

Kalauzában sorrendben közöltetni fognak. A pályadijat, 50 koronát, a 
relative legjobb dolgozat kapja.

A stomatologusok országos egyesülete november 6.-án tartotta 
XIII. köz- és nagygyű lését az egyetem stomatologiai klinikáján.

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyű lésének 
központi választmánya október 27.-én tartott gyű lésén a központi választ
mány elnökévé Entz Géza dr. egyetemi tanárt, alelnökévé pedig Tóth 
Lajos dr. minister! tanácsost választotta. Az 1910 ben Miskolezon tartandó 
vándorgyű lés idejéül augusztus 21- -24.-ét jelölték meg.

A budapesti önké utes mentő -egyesület szeptember hóban 1101 
esetben nyújtott első  segítséget; ezenkívül 895 szállítást végzett, 291 
esetben mint mozgóörség szerepelt és 18 szór vaklárma és téves jelentés 
folytán vonult ki. A szeptember havi mű ködési fő összeg tehát 2365.

Kisebb hírek kü llő idrő l. A bécsi orvosegylet a 2000 К -ás Gold- 
berger-jutaloindíjat Pirquet dívnak, az ismert gyermekorvosnak ítélte oda 
az allergiáról s ennek diagnostikai alkalmazásáról szóló dolgozataiért. 
Pirquet dr. azelő tt Bécsben volt magántanár s ez idő  szerint Baltimore- 
ban a gyermekorvostan tanára. A. Stieda dr., a sebészet magántanára 
Halléban tanári czimet nyert. — .1. Margulies dr. magántanárt (elme- 
kórtan) a prágai német egyetemen czímzetes rendkívüli tanárrá nevezték 
ki. Buenos Ayresben F. .7. Frongé dr.-t (nő orvostan) és R. Erauzquin 
dr.-t (fogászat) rendkívüli tanárrá léptették elő . — J  Chiene dr.. a 
sebészet rendes tanára az edinburghi egyetemen, nyugalomba vonul.

Parisban a napokban leplezték le Tillaux tanár, a hírneves anatómus 
és sebész emlékszobrát. A szobor az anatómiai intézet közelében levő  
parkban áll s Jules Chaplain, a hires szobrász müve. Tillaux 1864-töl 
1890-ig volt a sebészi anatómia tanára s 1904 ben halt meg 70 éves kora 
ban. - О . Jollasse, E. Fraenkel és M. Simmonds dr.-о к  Hamburgban a 
tanári czimet kapták. — .7. Houwink dr.-t Amsterdamban a dermatologia 
tanárává nevezték ki. „V. S. Kischkin dr. Moszkvában a belorvosiam 
diagnostika rendes és Viola dr. Messinában a belorvostan rendkívüli 
tanára lett.

Meghalt. К  önig Henrik dr. székesfő városi gyakorlóorvos 63 éves 
korában november 2.-án. — .1. Monti dr.. czímzetes rendes tanár a 
bécsi egyetemen, ismert gyermekorvos, a bécsi általános poliklinika 
igazgatója, 70 éves korában.

A m alaria elleni küzdelem eredménye. Olaszországban a hivata
los statistika szerint 1908-ban 3463 ember halt meg maláriában, inig 
1900-ban még 15,865 volt a halálesetek száma.

„Fasor- (Dr. П Ш8И ё12) san ato r iu m “. gy2g & 0.
sebészeti, nő gyógyászati és belbetcgek részére, Budapest, VII., Városligeti 
fasor 9. — Állandó orvosi felügyelet. — Gondos ápolás. — Kitű nő  

ellátás. — Telefon. — Mérsékelt, árak. — Kívánatra prospektus.

Dr. jakab-Jéle Sigetsanatorium gV I., Nagy 
47. sz. 

V árosliget közvet
len szom szédságában.) D iaetás, d ia g n o s t ic s , physikotherap iás sanatorium .

J u s t u s  D r . b ü r b a j o s o k a t  intézete.
Budapest, IV.,Károly-körút 14. Fürdő k, sugaras gyógyítás, physikális gyógyul idő k.

Coneecutiv neura lg iák , sebé- 
szeti u tóbán ta lm ak  és izzad- 

•m ányok eseteiben. Készleges 
göngyölés._________

FANGO Erzsébet-körút 51. sz.
(K örúti fürdő .) Kezelő  orvos

ulcanikus radioactiv iszap Dr. VÁNDOR DEZSŐ .

f f n n i + c  l a n n  Hl* orthopaediai intézete Vili., Gyöngytyúk-utcza.
Ix U p i l o  JO a lU  Ш  . |4 , sz. alatt (a Rókus-kórház közeiébeiii van

S z é c h e n y i . l e l e p i  s a n a t o r i u m  az E rz .é b e t k irá lyné-ú ti v illam os v ég 
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Orvosi laboratór ium  és с ш а г М г р к  íole/aiilájá.iak meglialározása
í í r .  M á t r a i  G á b o r  v. egyetemi tanársegéd. Andrássy-út 50 (Oktogen-tér). Telefon 26—90.
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TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK.
TARTALOM . Budapesti kir. Orvosegyesület. (XVIII.  rendes tudományos ül<ss 1909 október 23.-án.) 804. 1. -  A XYÍ.  nemzetközi orvosi congressus tárgya

lásai. 806. 1.

Budapesti kir. Orvosegyesiilet.

(XVIII. rendes tudományos ülés 1909 október 23.-án.)

E lnök : 1‘reisz Hugó. Jegyző : Entz Béla.

Első dleges carcinoma conjunctivae palpebrarum, kiirtás, 
plastikai pótlás Büdinger szerint (a fülkagyló bő rével).

(Joldzieher Vilmos. A szemhéj-kötő hártya első dleges rákja 
a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. A nagy tan- és kézikönyvek 
egyáltalában nem említik. A rendelkezésemre álló irodalomban 
összesen alig négy kellő képpen hitelesített esetet találtam. A carci
noma conjunctivae palpebrarum csak másodlagosan fordul elő , és 
pedig a szemhéj bő rébő l a conjunctivára átszármazottan. Első d
leges rákok azonban néha a szemteke kötő hártyájáu mutatkoznak, 
fő leg a cornea limbustájékán, a honnan elő bb a bulbus felületén fej
lő dnek tovább, míg késő bb az orbitába, ső t a corneán át a bulbus 
belsejébe hatolnak.

A 75 éves földmívest első dleges tarsalis kötő hártyarák miatt 
vették fel az elő adó osztályára. A daganat a jobb alsó szemhéj 
conj uncti vájában székelt. A szemhéj két harmadát foglalta el, lefelé 
haladt a fornixra és már a conjunctiva bulbira is ráterjedt. A 
szemhéj egész vastagságát átnő tte és a bő rig hatolt, mely azonban 
teljesen ép volt, úgyszintén a szemhéj széle, mely 1 mm. széles
ségben normális. A tumor oly nagy volt, hogy a szemhéj messze 
elállóit a bulbustól, felülete dudoros volt és könnyen vérzett. 
A szemhéj belső  (nasalis) harmada még ép volt. Az operatio okvet
lenül szükséges, ső t sürgő s volt, mert a conjunctiva, bulbi meg- 
támadtatása miatt a szemteke veszélyben fo rgott: másrészt attól 
kellett félni, hogy a rák a kötő hártya alatti szöveten át az orbitába 
is hatol. De éppen oly szükséges volt a látószervre nézve óriási 
anyaghiányt plastika által pótolni, mert e nélkül a szemhéj func- 
tiója tönkre menne, a mi a szemre nézve pótolhatatlan veszteséget 
jelentene.

Ezután az elő adó azon okokat fejtegeti, melyek arra kóny- 
szerítették, hogy csak nyeletlen lebenyt alkalmazzon és hogy a 
lebenyt Büdinger eljárása szerint a fülkagyló bő rébő l vegye, moly 
szövet különösen alkalmas a szemhéjon végzendő  plastikai opera- 
tiók alkalmával, a mikor a conjunctiva anyaghiányát kell pótolnunk.

Az operatiót tervszerű en végezték a rákos szövet bő kiirtása 
után. A bal fül kagyló külső  bő rébő l megfelelő  nagyságú lebenyt 
készítettek és ezt az anyaghiányra tették. Rögzítése két, az implan- 
tált bő rdarabon keresztül húzott fonallal történt. A lefolyás sima 
és zavartalan volt. Az első  napokban az implantált bő r epidermise 
lehámlott, a lebeny azonban az alappal erő sen összeforrt. Késő bb 
a lebeny szélén csekély túlsarjadzás mutatkozott, a mely ellen a 
lapispálezikát használták. A beteg gyógyultan távozott a kórházból.

Érdekes, hogy a fülkagyló sebe egyszerű  jodoformkenöcs 
alatt zavartalanul meggyógyult és most csak ünom vonalas heg 
látható. A szövettani vizsgálat kiderítette, hogy a daganat a lapos 
felhámrákok keretébe tartozik, és pedig azon rákok közé, melye
ket Krompecher basalis rákoknak nevez.

Ideális nephrolithotomiával eltávolított vesekehelykő .

Bihmer Béla. Az ideális nephrolithotomia elnevezés Israeltöl 
ered. Azt a mű tétet értjük alatta, a midő n a vesét legnagyobb domboru
latán bemetszve, a követ belő le kiveszsziik és utána a vese sebét 
varrattal zárjuk. Hasonló mű tétet már évek elő tt demonstráltam 
itt, mai bemutatásomra inkább az késztetett, hogy egy ritkább 
alakú és ritkább helyen keletkezett követ demonstráljak, a mely 
kő rő l a Röntgen-kép alapján elő re sejthettük, hogy nem a vese- 
inedenczében ül.

Az eset kórtörténeti adatai a következő k: 4(1 éves asszony, 
jól táplált. Hat év elő tt kereszttáji fájdalmak lepték meg. a melyek 
többnyire munkásnap után állottak elő , és ha pihent, elmúltak.

A fájdalmak eleinte havonta, késő bb sű rű bben lepték meg és 1 -2 
óra hosszat is eltartottak. Ily alkalomkor a vizelete többször 
véres volt.

A beteg mellkasi szervei épek, nemi szervei rendben vannak. 
A sz. Margit-kórházba való felvételekor szeptember 10.-én vizelete 
véres, de már másna]) láthatólag tiszta és csak mikroskop alatt 
lehetett vürösyórsejteket kimutatni. Más kóros eltérés a vizeletben 
nem volt, A vesék nem voltak tapinthatók és nyomásra sem voltak 
fájdalmasak. A kétoldali ureter-katheterismuskor a jobboldali vese 
fuiictiója némileg hátramaradt a baléval szemben, ezért ezt az oldalt 
megröntgeneztettük. Feltű nő  volt, hogy az árnyék nem azon a 
helyen volt, a hol a medenczeköveket találtuk, hanem sokkal oldal- 
tabb, úgy hogy Eliscberrel együtt, a ki a képet készítette, azon 
meggyő ző désünknek adtunk kifejezést, hogy a kő  nem a meden- 
ezében van.

A mű tétet szeptember 29.-én végeztem. A Jumbális metszés 
útján könnyen ki volt gördíthető  a vese. Elő ször a medenezét 
tapintottuk meg, üres volt. Azután két ujj közt a vesét, a mikor a 
legnagyobb domborulata fölött resistentia volt érezhető . A segéd 
ujjaival leszorította az érkocsányt, mire a resistentiára rámetszet
tünk ; 1 cm. mélységben a penge karczolta a követ; megtágítva a 
nyílást, kivettük a követ, s ujjal behatolva a medenezébe, áttapin
tottuk a kelyheket, de több követ nem találtunk. Erre a sebet 4 
csomós catgutöltéssel zártuk. A vesét reponálva, a túltengett zsíros 
tokot amputáltuk és a veséhez vezetett esik kivételével a hassebet 
zártuk. Ma, a 24. napon az illető  gyógyult. A kő nek cseresznye 
nagyságú feje a kisebb kehelyben feküdt, a melynek kimenete 
ráhuzódott és a fej alatt nyakat alkotott a kövön ; . a kő  nagyobb 
része a kehely hű  lenyomatát adja.

Hydronephrosis rendellenes lefutású veseverő éren lovagoló 
uréterrel. Nephrektomia.

В  ill m er B é la : Rokitansky 1842-ben és Kussmaul 1863-ban 
már leirt hydronephrosis-eseteket, a melyek magyarázatát a rend
ellenesen lefutó veseveröér nyomása adta meg. l'jabban, miután az 
észlelések szaporodtak, a kérdést mind gyakrabban tárgyalják, de 
megegyezés még nincs, mert egyesek, mint Bary, Albarran, Küster, 
tagadják a jelentő ségét az ilyen rendellenesen lefutó ereknek, mások, 
mint Israel, Legueu, pedig demonstrálnak ilyen eseteket.

Az én esetem nem dönti el a vitát, m ert elő rehaladt hydro- 
nephrosisról vau szó és az ilyen, mint látni fogjuk, nem alkalmas 
határozott állásfoglalásra. Alkalmat szolgáltat azonban ennek a kér
désnek megemlítésére, mely tudtommal az Orvosegyesiilet elő tt nem 
fordult még meg.

Az arteria renalis rendesen 2 3 elülső  és egy hátulsó ágra
oszlik. Az elülső k a medenezc elő tt fúródnak a bilusba, a hátulsó 
mögötte. A medencze és ureter a két ág, mint villa közt mozoghat 
fel és le. Ez a berendezés pangásra nem ad okot.

Az anomáliák igen változatosak, de csak két féleség érdekel 
minket. E zek : ha egy elülső  arteria a hátulsó felszint látja el, 
vagy egy hátulsó az elülső  felszint. Ez esetben keresztezik a 
medencze-kimenetelt vagy az ureter elejét. Ilyen volt az én esetem 
is. Kortörténete a következő . 38 éves szakácsnő  f. é. május hó 
24.-én vétetett fel a szt. Margit-kórházba. Panasza a jobb vese
tájon idő szakonként visszatérő  fájdalom, mely 6 éve áll fenn. Több
ször feküdt kórházban, utoljára bárom év elő tt, mikor ureterkathe- 
terezést végeztek rajta. .Jelenállapot: A mellkasi és a nemi szervek 
épek : a jobb hypoehondriumban lefelé domború rugalmas daganat. 
A vizelet savi, genyet tartalmaz. A daganat másnap már eltű nt. 
Az akkor megejtett ureterkatheterismus a jobb oldalon 80 gm. 
residualis vizeletet hoz ki a vesébő l. A bal vese vizelete teljesen 
ép. Reflectorius oliguria van, :!Д  óra alatt 8  gm., A  =  2é22. A z 

indigocarmin 43 perez múlva jelenik meg. A jobb vese genyes. híg 
vizeletet ad. :/ =  0 83. Az indigocarmin 92 perez múlva jelenik meg.
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A beteg láztalan az ureterkatheterismus után, minden fáj
dalma megszű nt, a felajánlott mű tétet nem fogadja el, kimegy. 
Fájdalmai újból jelentkezvén, újból felvéteti magát és ekkor (junius 
hó 23.-án) megoperálom. Nagy vesére bukkantam, a melynek felső  
pólusa a rendes helyen rögzítve volt. A megnagyobbodás lefelé 
történt. Kiluxálva látható az erő sen tágult medencze és az ennek 
alsó végébő l elinduló, hátra és felfelé húzódó, húrszerüen meg
feszült arteria egy vénával, mely az ureter mögé ment, az urétert 
felemelte és szögletbe hajlította. A vesemedcncze tágulása azonban 
nem ezen a ponton kezdő dött, hanem feljebb. A vesét kiirtottuk, 
a beteg simán gyógyult.

A felmetszett vese hydronephrosisos zsák tágult kelyhekkel 
és medenczével, parenchyma úgyszólván nem volt. Tartalma fertő ző , 
a kelyhekben elszórtan apró barnás concrementumok. Az ureter 
kezdeti része szű külő , a szű kület alatt lefelé néző vak tasak van.

Érdekes, hogy ez a zsák még secernált, nem volt teljesen 
lezárva sem, hanem a remittáló szakban volt, idő nként megtelt és 
kiürült. A fejlő dés jelen esetben kétféleképpen magyarázható. Az 
ureter kezdeti részének elváltozása, esetleg eleinte vándorvesével, 
volt az első dleges, késő bb a vese megnagyobbodott és felső  pólusa 
tíxálódott. az alsó tovább terjedt le. A rendellenes ereknek semmi 
szerepük sincs, követték a lefelé táguló medenczót, vagy a rend
ellenesen lefutó erek eleinte a medenczekimeneten keresztezték a 
vesét és itt pangást okoztak, mely eleinte intermittáló hydroneph- 
rosisra vezetett, késő bb a vese lefelé tágult, az artéria, a mely az 
alsó pólus felé vonult, lehuzatva, eredeti keresztezett helyébő l egy 
alantabbi keresztező  helyre vonatott le. A szű kület másodlagosan 
fejlő dött a medencze-kimeneten.

Az ilyen esetben már nem lehet dönteni. Mások korábbi ese
teket észleltek. Legújabban Israel operált egyet, a melyben az 
artéria megfordítva keresztezte az urétert, a keresztezéstő l felfelé 
tágult volt az ureter és a medencze. Israel az akadályt nem azzal 
sziinteitc meg, hogy a verő eret átvágta, hanem az urétert metszette 
át. az ér elé hozta és ott ú jra egyesítette. Tette ezt azért, mert 
a vese verő erei végarteriák és átmetszésük a beágazott terület el
halására vezethet. Helferich egy ilyen esetében ez meg is történt 
és a vesét a nekrosis miatt el kellett távolítani. Az eset bemuta
tásával czéloin volt felhívni a figyelmet ezekre a rendellenes le
futású verő erekre és különösen ismételten arra, hogy ezeket a 
hydronephrosisokat korán kell operálni az intermittáló szakban, a 
mikor még konzervative lehet eljárni és a vesét meg lehet tartani. 
Alighanem volt idő . a mikor ez a fenti esetben is sikerült volna.

Verebély Tibor: A konzervatív vesekömű tétek közül a pyelotomia 
az elméletileg tökéletesebb; a gyakorlatban azonban sok nehézségbe 
ütközik a végzése, úgy hogy a nephrotomia is jogaiba lép, annál is 
inkább, mert újabb statistikák szerint hitele egyre nő  a mű tétnek. Két 
esete közül az egyik oxalatos, dendritikus, többszörös kehely-kö, a 
melyben a veseluxatio nehézsége miatt kellett a vesekérgen át behatolni; 
a másik esetben a szénsavas meszes, solitaer követ a luxált vese kely- 
hében azért nem lehetett tapintani, mert a peripyelitises hegesedést a 
kehelyrő l lefejteni nem sikerült. A Bergmann-metszéssel feltárt vesébe 
mindkét esetben a Zondek-síkban, az alsó pólus felett, tehát az alsó 
kehely felöl hatolt be a hilusnak digitalis összenyomása mellett. A 
vesét elvarrva, a sebet is teljesén zárta, úgy hogy a beteget 7 nap 
múlva felkeltve, a gyógyulás 14 nap alatt befejezett volt. Habár nephro- 
toraiánál mindig fenyeget az infarctusos elhalás és vérzés veszélye, a 
mű tétet a maga körülirt indicatióival a pyelolithotomiával egyenjogúnak 
tartja.

Bérezel Manó: Általánosan el van terjedve az a nézet, különösen 
Albers-Schönberg nyomán, hogy vesekő  eseteiben a Röntgen lelet mindig 
positiv. Ez téves. A szóló operált a nyáron egy beteget, a kirő l több 
helyen készült Röntgen-felvétel, de ez mindig negatív volt. Valami lágyu
lási góczra gondoltak. A mű tétkor kiderült, hogy egy 3X 2X 1 cm.-nyi 
urat-kő  és még 5 kisebb kő  volt a vesében.

A mit Verebély említett a nephrotomiáról és a pyelotomiáról: a 
szóló szerint ez nem két párhuzamos eljárás, hanem két külön indi
cati óra végzendő  mű tét. A nephrotomia tudvalevő leg nem közömbös 
mű tét és mindig sorvad több-kevesebb veseszövet. Szomorú példája 
ennek szólónak egynéhány évvel ezelő tt operált esete, melyben a 
nephrotomiával végzett kő eltávolítás és vesevarrat után nekrosis, genye- 
dés, láz támadt és a beteg csak nehezen volt megmenthető  ; a vesének 
vérrel való ellátása t. i. olyan, hogy nekrosisok könnyen származhatnak, 
a mit Tuffier is hangoztat.

Másik kellemetlen complicatio az utóvérzés. Egy esetében a 10. 
napon támadt eleinte normális lefolyás mellett utóvérzés, a mely oly 
súlyos volt, hogy már azon gondolkoztak, ne irtsák-e ki a vesét. De 
errő l a szövő dményrő l a sebész nem tehet.

Ezek és más kellemetlenségek, melyek különösen a veseinfectió- 
ból származnak, arra bírták a szólót, hogy a hol csak lehet, régi, 23

év elő tt Heidelbergben elfoglalt álláspontjára térjen vissza, a pyelotomiára. 
Ez enyhe, könnyű , kisebb beavatkozás, vérzéssel nem jár.

Három nappal ezelő lt 4 operált és gyógyult esetet mutatott be a 
közkórházi orvostársulatban, melyek a különféle mű téti eljárásokra pél 
dául szolgáltak.

I. Pyelolithotomiát solitaer kő  esetében végez és a medenezét 
eatguttal rögtön elvarrja.

II. Nephrolithotomiát sokszoros köveknél vagy nagy elágazó 
köveknél csinál.

III. Ha a vese sokszoros tályoggá alakult, secernáló parenchyma 
alig van, a kövekkel együtt kiirtja.

Rihmer Béla: Verebély tagtárs hozzászólása kapcsán és külö
nösen a bemutatott szép képek alapján újból utalok arra a különbségre, 
a mely az én esetein Röntgen-árnyéka és a medenezében fekvő  kövek 
árnyéka közt az árnyék helyét illető leg van.

Herczel tagtárs hozzászólására megjegyzem, hogy a Zondek-, 
helyesebben Högyes-féle vonal néha nagyon kicsi, 2—2Vs cm. Nagy 
kő  kivétele után nagy sebet ejtve, nem mernék primaer varratot 
alkalmazni, a vérzés veszélye a seb nagyságával nő . Ilyenkor tam
ponálunk. Eddig háromszor végeztem nephrotomia után primaer varratot. 
Egyik esetben sem volt baj a vérzéssel. Prímára gyógyultak.

Villámcsapás ritkább esete.

Lobi V ilmos : Az a Véletlen, a midő n a földbe ütő  villám 
embert ér, nem r i tk a ; az ismert adatok szerint évente úgy 6000-re 
tehető  a villa,mütött egyének száma, ezeknek több mint fele meghal. 
Magyarországban a meteorologiai intézet adatai szerint évente átlag 
120 embert ér a villám. 19l)l-ben 213 ily villámütésrő l nyert a 
meteorologiai intézet értesülést, közülük 5 8 %  végződött halálosan.

Az eset, melyet bemutatni alkalmam van, szinte csodásnak 
tetsző , határozottan ritka eset s majdnem teljes gyógyulással vég
ző dött.

A 43 éves államvasúti fő ellenő r augusztus 29.-én délután az 
ipolvpásztói határban vadászgatott; vadra várva, fegyverét bal kar
jára fektetve lövésre készen tartotta. Mögötte vagy 2 méternyire határ
árok, az árok szélén körülbelül 4 méter magas, sű rű akáczsor. Zivataros 
idő  volt, ruhája teljesen átázott, ő  maga a vadászat fáradalmaiban 
erő sen izzadott. A hajtok észreveszik, hogy belévág a villám, oda
rohannak, s ő t az állásától 2 méternyire levő  akáczsor mögött, az 
árokban találják meg. Halottnak hitték, befutottak segítségért a 
pár kilométernyire levő  tanyára. Mire a segítség megérkezett, a 
beteg valahogy eszméletre tért és suttogó hangon beszélt is. A 
teljes eszmélet azonban csak pár óra múlva állott be. A villám
ütésrő l nem tudott semmit, a dörgést sem hallotta. Az odaérkezett 
segítő k sajátságosán szétrongyolódott ruhában félig meztelenül találták, 
vérző  lábakkal. A beteg 2 nap múlva a bemutató kezelése alá került. 
A testén ekkor talált lelet röviden a következő : Csak hanyatt tud 
feküdni: a legkisebb mozgásra, köhögésre tarkótájában nagyon heves, 
szúró, hasgató fájdalmakat jelez, a melyek spontan is beállanak. 
A fej erő sen hátrafeszített, active nem tudja mozgatni, a passiv 
mozgás alig pár foknyi és nagyon fájdalmas.

Törés vagy más sérülés nincs. .Jobb alsó végtagját nem tudja 
mozgatni, ujjait igen, bal alsó végtagját pedig csak korlátoltan. 
Mind e mozgások nagyon fájdalmasak. Az egész háton, mindkét 
farpofán, a jobb pectoralis és oldalsó melltájon, a serotumon ki
terjedt, hámfosztott, itt-ott pörkös, de sehol sem hólyagos, helyen
ként sugillált, égésszerű , fájdalmas elváltozások ; az égett sebszerű  
felületek széleibő l több helyen 5— 10 cm. hosszú vöröses vonalak 
húzódnak az ép bő rterületre. E vonalak mentén, de feltű nő  sok 
helyen izoláltan is, lencsényi-fillérnyi bő ralatti vérzések és hám
fosztott, égett sebszerü helyek vannak. A bal alkar hajlító fel
színén a ráfektetett fegyver helyének megfelelő en forintnyi, hatá
rozott égésseb. A mellen és serotumon sző rperzselő dés. Mindkét 
ezombon majd symmetrikusan a czombhajlatból kiindulva le egészen 
a térdig, majd kis megszakítással folytatódva le a lábtő hajlatig 
különösen elágazódó, egy-két ujjnyi széles villámsávok, itt-ott 
égéssebszerüen lehámozva és pörkösödve, pár helyen a laposan 
levált hám alatt vér látható és nyomható ki. A lábtő hajlat táján a 
vadászczipö gombjainak megfelelő en mindkét lábon páros, barnás, 
kemény, nem fájdalmas foltok láthatók, a foltok körül vonalszerű  
vörös udvar. A jobb öregujj talp-felületén krajezárnyi, barnás
vörös, alig fájdalmas pörkösödés. ugyanilyen, de kisebb a bal öreg- 
ujjon. A jobb öregujj tövén a két ujj között körülbelül 3 cm. 
hosszú, úgy az öregujjon, mint a 2. ujj on a csonthártyáig terjedő  
szakítás, a sebszélek körül beszáradt vér. Mindkét lábfej s a jobb 
láb ujjai dagadtak. Jól lát, jól hall; az érzékszervek, a vegetatív
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szervek mű ködése rendes. Hyperaesthesia, fokozott reflexek; idő n
ként változóan gyors szívmű ködés; 82— 110 pulsus, 35'6 ° hő - 
mérsék. A vizeletben fehérje nyomokban.

A gyógyulás zavartalan volt. A nyak merevsége és fájdal
massága ma, a sérülés után 8 héttel sem szű nt meg teljesen. Ettő l 
és a láb dagadtságától eltekintve a sérült ma minden tekintetben 
egészségesnek látszik.

A teljesen és sajátságosán összerongyolt ruhát, czipöt, órát 
és lánczot, fegyvert, melyeken a villám hatása nagyon tanulságosan 
látszik, bemutatja. Mint csodás véletlen említhető  meg, hogy a 
kezében volt töltött fegyvere és a zsebeiben volt töltények nem 
sültek el, s a gynjtótartójában levő  gyújtók nem gyúltak meg. Az 
esetet úgy magyarázza, hogy a kezében levő  fegyver segíthette elő  
a villámcsapást. A teljesen átázott ruha úgy hatott, mint a nagy
feszültségű  áram ellen védő  sodrony-ruha; sokkal jobb vezető  
lévén a testnél, a villámszikrát hárítóképpen a földbe vezette, s a 
villámhatás csak a test felületén nyilvánult meg.

A sérült életben maradását csak nedves és jól vezető  ruhá
jának köszönheti.

А  XVI. nemzetközi orvosi congressus tár
gyalásai.

VI. szakosztály: Belorvostan.

Hamburger (Chicago): Adatok a gyomorverő erek arterio- 
sclerosisához. Arteriosclerosist csak a kis gyomorgörbület ereiben 
látott. Ennek az ulcus aetiologiájában tulajdonít szerepet.

Schlesinger (Wien) az abdominalis arteriosclerosist igen gya
korinak tartja. A tünetek sokfélék lehetnek, így ileusnak megfele
lő k, úgyhogy sebészeti beavatkozásra is vezettek. Azonkívül bélizom- 
görcsöket, fájdalmat, tenesmust, hasmenést, meteorismust, stb. 
is látott.

Geister (Szt.-Pétervár) dyspragia intermittens angiosclerotica 
eseteiben nitroglycerinnel jó eredményeket ért el.

Strubell (Drezda) az elektrocardiographia fontosságát hang
súlyozta a neurasthenia és arteriosclerosis megkülönböztetésében. 
A negativ utóingadozást (Nachschwankung) rossz jelnek tartja. Pick 
(Prága) tagadta ez állítást.

Sternberg (W ien): Pericarditis stenocardica. A kórképet 
Kernig ismertette elő ször; kisebb felületes, vagy nagyobb, a felü
letig érő  myomalaciás góczok okozzák, a melyek pericardiális exsu- 
datióra vezetnek. Chronikus partiális szívfali aneurysma mellett 
szintén rendesen észlelhető  a folyamat. Jótékony hatása az angina 
pectoris megszüntetésében nyilvánulhat. Ismeretének diagnostikai 
és prognostikai jelentő sége van.

Tóth (Selmeczbánya): Az ischias és a rheumás bántalmak új 
gyógymódja. 40 esetben higanykenő kúrával gyógyulást ért el, noha 
lues nem volt kimutatható.

Bossányi és Lénárt (Budapest): Az izületi csúz és összefüg
gése a torokképletek kóros elváltozásaival. Az orrgaratű r s fő leg a 
tonsillák fertő ző  bántalmai okozzák az izületi csúzt, ezért nagyon 
gondosan kezelendő k. A polyarthritisben szenvedő k mandulagenyedé- 
sét meg kell szüntetni.

Blumenfeld és Kappel (Kolozsvár): Az opsoninindex értéké
rő l. A bonyolódott technika klinikai szempontból értéktelenné teszi. 
A tuberculinkezelés controlljára s a typus humanus és bovinus 
megkülönböztetésére nem tartja alkalmasnak.

Ziegler (Kiefersfelden): Kísérletes köszvénytanulmányok. A 
vérsavóban a húgysav könnyebben oldódik, mint a mononatriumurat. 
A húgysav és mononatriumürat kicsapódását a vérsavóban vízzel 
s élettani sóoldattal, továbbá OH- és H-ionokkal gátolhatjuk. Hasonló 
hatása van a káliumnak, lithiumnak és magnesiumnak. A natrium 
mindig, az ammonium a legtöbb esetben fokozza a kicsapódást. 
A köszvényben szenvedő k vére gyakran túl van telítve uratokkal. 
A lithiumos vLek ivása hatástalan, mert igen csekély a lithium- 
tartalmuk. A kalium- és magnesiumtartalmú vizek hatása kedvező , a 
natriumsóké káros. A növényi diaeta nagyobb kalium- és magnesium- 
tartalmánál fogva elő nyösebb, mint akár a purinmentes hústáplálék, 
mert ez ammoniumsókat is tartalmaz. A radiumemanatio csökkenti a 
húgysav kicsapódását a vérsavóból, a mononatriumuratéra azonban 
hatástalan.

Labbé és Laignet-Lavastine (Páris); Purpura, anaemia per
niciosa és haemophilia. Haemophilia és purpura esetében lósavóval a 
haemophiliát meg tudta szüntetni, a purpurát azonban nem. Egy 
másik esetben mindkét baj megszű nt, de a perniciosa megmaradt.

Caryophyllis (Athen) két hasonló esetet látott. Benedict (Buda
pest) megerő síti a vérsavókezelés jó ság á t; a haemophilia elnevezést 
a hereditarius betegségre óhajtja fenntartani. E nézetéhez Labbé nem 
csatlakozik.

Kottmann (Bern): Adat a. vér meg olvadásához. Új eszközt 
ismertet, a melylyel a vér megakadásának ideje pontosan s köny- 
nyen megállapítható. Készülékét s a vele végzett vizsgálatait ábrák
kíséretében ismerteti. Ország.

_
XVI. szakosztály: Fülorvostan.

Moure (Bordeaux): Sebészi beavatkozások a bulbus venae 
jugularison. Moure két csoportba osztja ezeket: 1. A sinus meg
nyitása nélküli és 2. a sinus megnyitásával együtt történő  mű tétekre. 
Fontos véleménykülönbség van e téren az anatómusok és a fül
sebészek között, mert míg az anatómusok a sinus megnyitására s 
a bulbus föltárására szabatos módszert ajánlanak, addig a fülsebészek 
csaknem kivihetetlennek tartják a mű tétet a helyi nehézségek miatt. 
Ez ellentétes vélemény magyarázatát abban találjuk, hogy az ana
tómusok ép szövetben, hullán dolgoznak, a sebészek pedig duzzadt, 
genynyel átitatott szövetek között, beteg csontban végzik a mű tétet.

Legjobb, ha nem tanulunk be valamely módszert, hanem 
minden módszer nélkül, csakis a betegség elváltozásai által vezet
tetve végezzük a mű tétet,

R. Botey (Barcelona): A sinus lateralis phlebitise esetén le
kössük-e a vena jugularist ? Az otologusokat e kérdő ben két táborba 
oszthatjuk : a lekötök s a le nem kötő k táborába. Botey ez utóbbiak
hoz tartozik, teljesen haszontalannak tartván a sinus betegségeiben 
a jugularis lekötését. 8 esetében figyelte meg a lekötés eredményét, 
illető leg 8 esete közül 4-ben lekötötte a jugularist, 4 esetben nem. 
Négy lekötött esete halálosan végző dött.

Ha a venafal nagy kiterjedésben beteg, akkor Botey mégis 
leköti a jugularist, ámbár az ilyen esetekben gyakran meghal a 
beteg, akármit teszünk is vele. Az otogen pyaemiának jellegét is 
figyelembe kell vennünk, mert van jóindulatú és súlyos pyaemia. 
Vannak esetek, melyekben a baj körülirt marad, a sinus össze
zsugorodik, és olyan esetek is vannak, melyeknek virulentiája nagy 
s a melyekben a baj gyorsan halad a koponyaüreg s a jugularis felé. 
Botey a sinusfalon látható lüktetést az agylüktetéstő l származtatja, 
mely ép sinusnál is elő fordul s így nem jele a thrombusnak.

Arthur Cheatle: A sziklacsont infantilis typusa és ennek 
sebészi jelentő sége. Az idült középfülgenyedésekben gyakran talált 
tömött csecsnyújtványt sokan osteosclerosissal magyarázzák. Cheatle 
e nézettel szemben a csecsnyújtvány ezen tömött szövetét nem 
okozatnak, hanem oknak veszi: szerinte a csecsnyújtványnak 
ezen anatómiai sajátsága okozza, hogy az esetleges fülgenyedés 
idültté válik. Sok sziklacsontot átvizsgált és úgy találta, hogy 
ezen csontsajátság, mely ép csontokon is mintegy 20°/o-ban elő 
fordul, nem egyéb mint a gyermeki sziklacsonton található viszo
nyoknak megmaradása az egész életen át. Ezt nevezi infantilis 
typusnak. Igen gyakran látható ezen typusnál a laterális sinus elő - 
ugrása is. Állításának bizonyítására sok vetített képén kívül elhozta 
Londonból 600 sziklacsontból álló tanulságos gyű jteményét is.

E. Cresswell Baber: Az otitis media non suppurativa gyógyí
tása. A bajt gyakorisága és a gyógyító eljárások sokszor teljes 
sikertelensége miatt discussio tárgyául ajánlja. Három néző pontot 
kell a gyógyításnak szem elő tt tartania: 1. a fül lokális gyógyítását, 
a mely első  sorban a tuba Eustachii jó szellő ztetésében áll katheter, 
bougie, esetleg paracentesis segítségével; ammoniumchlorid-gáznak 
befúvása, úgyszintén az elektromassage is jó eredményt nyújt né
mely esetben; 2. az orr- és orrgaratüreg gyógyítását, különösen 
az orreldugulás okainak operativ kezelését a fülbaj érdekében; 
3. az általános gyógyítást.

Gradenigo (Turin): Stefanini telefon-acumeterének bemutatása. 
A mű szer a hallóélesség mérésére szolgál; a normális halláshoz 
viszonyított eredményeket kapunk 3 különböző  hangra nézve, 100, 
500 és 200 kettő s rezgéssel. Az eredményeket Stefanini három-
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szögű  rajzzal érzékíti, a rezgések amplitúdóját milliméterekben ki
fejezve. Gradenigo végül saját opticus-acumeterét mutatta b e ; 
lángocska segélyével láthatóvá és lemérhetövé teszi a mikrophon 
áramát. Rejtő  Sándor dr.

P Á L Y Á Z A T O K .
4092/909. sz.

Heves vármegye pétervásárai járásához tartozó Párád, Bodony, Recsk, 
Mátra derecske, Mátraballa, Mátramindszent, Szuha, Dorogháza, Maczonka és 
Nagybátony községekbő l álló parádi k ö ro rv o s i á llásra  pályázatot hirdetek és 
felhívom a pályázni óhajtó orvostudorokat, hogy kellő en felszerelt kérvényeiket 
hozzám f. l ió  1 8 .-á ig  nyújtsák be.

A választást folyó hó 20.-án délelő tt 10 órakor a kör jelenlegi székhelyén, 
Párád községházánál fogom megtartani.

A körorvos javadalmazása 1600 korona fizetés és 200 korona úti átalány, 
a körorvos tartozik kerületét kéthetenként egyszer beutazni s az ez alkalommal 
jelentkező  betegeknek díj nélkül, a házaknáli látogatásoknál pedig 80 fillér díj 
mellett rendelni.

A kerületek rendezése mielő bb bekövetkezhetvén, azon esetben a kerület
hez tartozó községek apasztása áll be.

A mennyiben a körorvos az uradalmi orvosi állást is elnyeri, az uradalomtól 
körülbelül 3000 kor. javadalmazásban részesül.

A körorvos — a fürdő i idény kivételével kézi gyógyszertár tartására 
jogosítható.

P é t e r v á s á r a , 1909. évi november hó 1.-én.
Drisnyey Béla. fő szolgabíró.

20,876 1909. sz.
F. évi óktóber hó 14.-én 19,896Д 909. sz. alatt közzétett pályázati hirdet

ményemet oda módosítom, hogy a zeinplénvármegyei homonnai közkórháznál 
megüresedett ig azga tó -fő o rvosi á llás nem 1400 koronával, hanem 1600  ko ron a 

törzsfizetéssel és 400  k o ro n a  lakbérrel javadalmaztatik.
S á t o r a l j  a ú j h e l y , 1909. évi november hó 2.-án.

Bernáth, tb. fő jegyző .

A szombathelyi m. kir. áll. gyermekmenhelynél áthelyezés folytán megürese
dett m ásod orvosi á llásra  pályázatot hirdetek.

Javadalmazás: 1200 korona évi tiszteletdíj, élelmezés, egy szobából álló 
lakás, fű tés, világítás.

Felhívom mindazon orvosdoktor urakat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy orvosdoktori oklevelük s esetleges egyéb mű ködési bizonyítványaik hitele
sített másolatával felszerelt s egykoronás bélyeggel ellátott, a belügyminister úrhoz 
czímzett pályázati kérésüket hozzám legkéső bb 1909. év i n o vem b er  h ó  20 ,-á ig 

küldjék be.
S z o m b a t h e l y , 1909. évi októbert hó 29.-én.

3—1 Szenti János dr., igazgató fő orvos.

8382/1909. sz.
A városi közkórháznál lemondás folytán megüresedett 1400 korona évi 

fizetéssel, természetbeni lakás, fű tés, világítás és közkórházi élelmezés élvezetével 
egybekötött a lo rvosi á llásra  pályázatot hirdetek s felhívom mindazokat, akik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket és eddigi mű ködésüket igazoló 
okmányokkal szabályszerű en felszerelt pályázati kérvényeiket f. év i deczem her 

hó l . - é ig  hivatalomhoz annyival inkább nyújtsák be, mivel az elkésetten érkező 
pályázatok figyelembe nem vétetnek.

A kinevezendő  alorvos állását 1910. évi január hó l.-ével elfoglalni
köteles.

L o s o n ez, 1909. évi október hó 29.-én.
Wagner Simon, kir. tan., polgármester.

A pozsonyi magy. kir. bábaképezdénél évi 1000 К  jutalomdíjjal, lakás, fű tés 
és élelmezéssel javadalmazott g yak o rn ok i á llásra  pályázatot hirdetek. Kötelező 
kórházi gyakorlatuknak eleget tett orvosdoktorok szabályszerű  pályázatukat 
mielő bb nyújtsák be hozzám. A tót nyelvben való teljes jártasság szükséges.
*_3 Velits Dezső dr., igazgató-tanár.

1442/1909. kig. sz. “
Udvarhely vármegye liomoródi járásához tartozó XVII. orvosi körben a 

köro rvoa i á llásra  pályázatot nyitok. A kör áll : Homoródszentmárton székhely- 
lyel 11 községbő l: helyben gyógytár van. A körorvos fizetése : 1600 korona, 240 
korona lakbér és 500 korona fuvarátalány; rendési díj az orvos lakhelyén és 
lakásán nappal 80 fillér, éjjel 1 korona 60 fillér, a beteg lakásán nappal 1 korona, 
éjjel 2 korona, a községekben nappal 1 korona, éjjel 2 korona és távolsági díj 6 
kilométernyire 2 korona, 10 kilométerig 5 korona, 15 kilométerig 6 korona.

Felhívom azon okleveles orvostudor urakat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerű en felszerelt folyamodványaikat (oklevél vagy hiteles 
másolat, szolgálati bizonyítvány, születési bizonyítvány), hozzám n ovem b er  hó 
2 l .-é ig  adják be, a választást november 27.-én megtartom Homoródszentmárton 
községházánál, a megválasztott körorvos köteles állását deczember hó 1.-én elfoglalni.

O k l á n d ,  1909. évi október hó 25.-én.
2—1 Szabady Tivadar, fő szolgabíró.

358/1909. kórh. szám.
A borosjenő i nyilvános jeleggel felruházott járási alapítványi kórház ig a z 

g a tó -o rv o s i á llá sa  lemondás folytán megüresedvén, arra pályázatot nyitok.
Az igazgató-orvos javadalmazása elő leges havi részletekben kiszolgáltatandó 

1600 korona készpénz, szabad lakás, fű tés és világítás.
A kórházi igazgató-orvos magángyakorlata, a mennyiben a kórházi szol

gálatot nem hátráltatja, meg van engedve.
Felhívom pályázni óhajtó orvostudorokat, hogy képesítésüket, eddigi mű kö

désüket igazoló okmányokkal és születési anyakönyvi kivonattal felszerelt kér
vényeiket hozzám d eczem her hó  1. n ap já ig  nyújtsák be.

A választás határnapját késő bb fogom megállapítani és pályázókkal tudatni.
A megválasztott orvos állását köteles legkéső bb a választást követő  14 

napon belül elfoglalni.
B o r o s j e n  ő , 1909. évi november hó 1.-én.

Borsos Géza, fő szolgabíró mint kórh. olnök.

Baranya vármegye „László“-közkórházánál Mohácson az üresedésbe jövő 
a lo rv o s i á llásra  ezennel pályázatot hirdetek.

Felkérem mindazon orvostudor, esetleg szigorló orvos urakat, kik ezen 
évi 1200 korona fizetés, bútorozott szobából álló lakás, fű tés, világítás és élelme
zéssel javadalmazott állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerű leg felszerelt, eddigi 
alkalmaztatásukat is igazoló kérvényüket méltóságos Benyovszky Móricz gróf úrhoz, 
Baranya vármegye fő ispánjához czímezve, hozzám legkéső bb n ovem b er  lO .-éig 
benyújtani szíveskedjenek.

Az állás nyugdíjjogosultsággal jár és magángyakorlat a kórház közelében 
meg van engedve.

M o h á é s, 1909. évi október hó 25.-én.
Rüll János dr., kórházigazgató-fő orvos.

5627/909. kig. sz.
Bács-Bodrog vármegye újvidéki járásában T isza istván fa lva  községben 

k özség i o rvosi á llásra  pályázatot hirdetek.
.Javadalom : 1600 korona évi készpénzfizetés. Továbbá a vármegyei törvény- 

hatósági bizottság által megállapított lakpénz, látogatási, rendelési, mű téti, távol
sági díjak, természetbeni fuvar. A szabály rendeletileg megállapított 40 fillér halott- 
kémlési és húsvágatási díjak.

Felhívom pályázni óhajtókat, hogy kellő en felszerelt kérvényeiket hozzám 
1909. év i n ovem b er  h ó  15 .-é ig  nyújtsák be.

II j V i d é k, 1909. október hó 18.-án.
3—3 Nikolits Izidor, fő szolgabíró.

1390/1909. sz.
A sza lárd i k ö ro rvosi á llásra  pályázatot hirdetek.
Az állás javadalmazása 1600 korona kezdő fizetés, a szokásos látogatási és 

vényírási díjak, természetbeni fuvar, esetleg a köri községekkel megállapítandó 
fuvarátalány, továbbá halottkémlés a székhelyen.

Természetbeni lakás vagy megfelelő  lakbér iránti eljárás folyamatban van. 
A választást Szalárd községházánál 1909. évi november hó 20.-án delélő tt 

10 órakor tartom meg.
S z a l á r d , 1909. évi október hó 25.-én.

3—2 Bartos, szolgabiró.
5734/909. kig. sz.

Máramaros vármegye visói járásához tartozó, üresedésben levő  Havasmező 
és Oroszkő  községekben Havasmező  székhelylyel alakított körben k ö ro rvosi á llásra  

pályázatot hirdetek.
A körorvos javadalmazása 1600 korona évi fizetés és 200—200 koronás 

korpótlékból áll (egész 800 koronáig), lakáspénz 300 korona, úti átalány 300 korona.
Az orvos rendelési, látogatási és hivatalos kiszállásának idejét, valamint 

mű téti díjait vármegyei szabályrendelet fogja megállapítani. Felhívom mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerű en felszerelt kérvényeiket 
f. év i n ovem b er  h ó  2 5 .-é ig  hozzám terjeszszék be.

A községben gyógytár is van.
F e l s ő v i s ó , 1909. évi október hó 15.-én.

2-2 Papp Simon, fő szolgabíró.

H IR D E T É SE K

A Bór és Lithion tartalmú

GYÓGYFORRÁS

SALVATOR
k i tű n ő  s ik e r re l  h a szn á l ta t ik

vesebajoknál, a húgyhólyag bántalmainál és 
köszvénynél, a czukorbetegségnél, az emész

tési és lélegzési szervek hurutjainál.

H ú g y h a j  tó  h a tá s ú  !
Vasmentes! Könnyen em észthető ! Teljesen t isz ta ! 

K a p h a tó  ásTányvizkereskedésekban v ag y  a S z in y e -L ip ó c z i S a lv a to r f o r r á s - V á l la la tn á l
Budapest, V. Rudolfrakpart 8

Rohitsi
„Styria“-fo r rás

200—300 gm. langymelegen éhgyomorra I órával a reggeli elő tt beveendő .
Nagybani raktár Magyarország részé re : Hoffmann József, 

Budapest. V., Báthory-utcza 8.

A. S M I T H  G Y Ó G Y I N T É Z E T E

Alkohol- elszoktatás
részére

R itte rg u t N im bsch a . R obcr, Sagan m e lle tt  (p r . Sch lesien) — A bsolute 
kényszer n é lk ü l ! Szép erdöszéli ta r tó z k o d á s i hely, Sz iléz ia  legegészségesebb 

v idékén . P rospek tusok  posta fo rd u ltáv a l bérm entve.

■
Orvosi vezető  : D r. L  E R C H E egészségügy i tanácsos. 7320 f l  B

■ 1

Ulcus ventriculi
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ORVOSI HETILAP.
Alapította: Markusovszky Lajos 1857-ben. Folytatta: Antal Géza és H ő gyes Endre.

SZERKESZTI ÉS K IADJA:

LENHOSSÉK MIHÁLY EGYET. TANÁR ÉS SZÉKELY ÁGOSTON EGYET. TAN Á R
FŐ SZERKESZTŐ . SZERKESZTŐ .

•M e llék le te i: SZEMÉSZET G rósz E m il szerkesztésében 4 szám. GYNAEKOLOGIA T óth  István  szerkesztésében 4 szám. ELME- ÉS IDEG- 
KÓRTAN B a b a rcz i S c ln va r tzer  O ttó  és M oravcsik  E rnő  E m il szerkesztésében 3 —4 szám. UROLÓGIAI SZEMLE H a b ere rn  J o n a th a n

P á l és I l ly és  G éza  szerkesztésében 4 szám. — E g y é b  tu d om án yos m e llé k le te k .

T A R T A L O M :

EK ED ET! K Ö ZLEM ÉNYEK.
H alász A la d á r: Közlés a budapesti kir. tudomány-egyetem I. sz. kórbonczolástani 

intézetének vegyi laboratóriumából (igazgató : Genersich Antal dr., udvari taná
csos, ny. r. tanár) és a szent István-kórház idegosztályáról (fő orvos: Donath 
Gyula dr. egyetemi tanár). A különböző  czu korfaj ok felszívódása és biológiai 
viselkedése a vastagbélben.) S08. lap.

C sillag J a k a b  : Elektrolysises sző rkiirtás látható heg nélkül Kromayer-félé tű vel. 

811. lap.

Sám son M árton  : A gyomor- és bélbetegségek észszerű  kezelésének feltételei.
818. lap.

Markusovszky-féle jubiláns elő adások. 815. lap.

Irodalom -szem le. K önyvism ertetés. Otto R a n k : Der Mythus von der Geburt 
des Helden. — F. M a r t in s : Xeurasthenische Entartung einst und jetzt. — 
Lapszem le. B elorvosiam  Colom bo: Galvánozás szívbajokban. S c h a d e : A

gyomor „endographiás“ vizsgálata. — P le h n : Anaemiával járó és kedvező  le
folyású lép- és májmegnagyobbodás. — Idegkórtan . S ic a r d : Az arczzsába kór
jelzése és kezelése. Sebészett W. P u llm ann  : Genyedő  és fekélyes folyamatok
gyógyítása. - W. B . C o ley : Érdekes herniologiai adatok. G yerm ekorvostan. 
K ra u se : Heveny gyermekbénulás. — E ck er t: Hökhuruthoz társuló eklampsia. 
— B örkórtan . R. Leszc.zynsk i: Tuberculinoltás nyomán keletkező  lichen scro- 
phulosorum-eruptio. R. S te in  : A vitiligós bő rterületen kísérleti úton létrehozott 
pigment. ~  F ülorvostan . J a m es: Tud-e úszni a siketnéma? — Kisebb, közlé
sek az orvosgyakorla tra . S o ld in : Szer pertussis ellen. — I l ie s c u : A himlő 
ellenes védő oltás technikája. 815—818. lap.

M agyar orvosi iroda lom . Klinikai füzetek. Gyógyászat. — Orvosok lapja. — 
Budapesti orvosi újság. 819. lap

V egyes liirek . — Pályázatok. — Hirdetések. 819. lap.

T udom ányos tá rsu la tok  és egyesü le tek . 820—828. lap.
M ellék le t. Urológiai szemle. 3. sz. Szerkeszti : Illyés Géza dr., egyet, magántanár.
“IJjabb gyógyszerek inventariuma“ prospectusa.

E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K .

Közlés a budapesti kir. tudomány-egyetem 1. sz. kórbonczo- 
lástani intézetének vegyi laboratóriumából (igazgató: Gener- 
sicli Antal dr., udvari tanácsos, ny. r. tanár) és a szent 
István-korház idegosztályáról (fő orvos: Donath Gyula dr. 

egyetemi tanár).

A különböző  czukorfajok felszívódása és bioló
giai viselkedése a vastagbélben.

(Az orvoskari tanártestület által az özv. Gárdos Jánosné-féle alapítvány
ból jutalmazott pályamű .)

I r ta : H a lász A la d á r dr. belorvos Budapesten.

A vastagbélbő l való felszívódásnak sok tekintetben hiányos 
ismerete, nemkülönben újabb idő ben a diabetesben szenvedő k kezelé
sénél ajánlott czukorklysmák értékesíthető ségének kérdése volt az, 
mi az alanti kísérleti vizsgálatok megejtésére ösztönzött. A 
vastagbél felszívóképességét egyébként sem vizsgálták oly rend
szeresen, mint például a vékonybélresorptiót. Számos vizsgáló 
(Honigmann, Schmidt és mások1) adataiból tudjuk, hogy normá
lis körülmények között a táplálékkal a vastagbélbe jutó, 
mintegy 500 gm. vízmennyiségbő l a colonban és a rectumban 
körülbelül 400 gm. felszívódik. Hogy a táplálóanyagok felszívódása 
a vastagbélbő l szintén elég jó, azt a tápláló klysmákkal tett minden
napos klinikai tapasztalat mellett Leube,2 Mochizuki, Barbiani és 
mások vizsgálatai igazolják. Egyesek szerint kérdéses azonban, 
hogy ezen felszívódás kizárólag a vastagbélben történik-e, s nem

vesz-e benne részt a vékonybél is : Griitzner3 ugyanis a végbélen 
át bevitt folyadékban suspendált lycopodiumszemecskéket, Dauber 
pedig olajos beöntés után 6 órával leölt kutyán az alkatmával 
festett zsírszemcséket az állat gyomrában találta. Ne feledjük azon- 

. ban, hogy mindkét esetben quantitative elenyésző , úgyszólván 
mikroskopos mennyiségekrő l volt szó. De máskülönben már Gener- 
sich tanárnak hullán végzett vizsgálódásai és az általa ajánlott 
diaklysmos is a mellett szólott, hogy a Bauhin-féle billentyű nem 
zár teljesen, és alulról, a vastagbél felő l már 80 100 cm.-nyi víz
oszlop nyomása alatt nagymennyiségű  folyadék ju that a vékony
belekbe. Egyébként Grützner állatkísérleteit Swiezinski emberen is 
megismételte s állítólag azonos eredményre jutott.

Cannon1 macskáknak adott bismuthos Idysmákat s Röntgen
fény mellett a vastagbél antíperistaltikáját és a Bauhin-billentyü 
elégtelenségét pontosan észlelte, s a vastagbél tartalmát felfelé 
haladásában a vékonybelekig követhette.

A vastag- és végbélresorptiónak fontos szerepére enged követ
keztetni a súlyos vastagbélbántalmakban (dysenteria) észlelhető  gyors 
leromlása a szervezetnek.

A mi a czukorklysmáknak diabetesben szenvedő kön való 
alkalmazását illeti, arról eleve az volt az én nézetem is, hogy a 
czukorbajos szervezete a per rectum bevitt czukrot éppen oly 
kevéssé tudja feldolgozni, mint a per os, tápláló anyagokkal be
jutót, mégis érdekesnek ígérkezett, hogy vájjon normális viszonyok 
mellett mekkora az a czukorquantuin, melyet a végbélen át, a fentebb 
mondottak számbavétele mellett, részben a portális rendszer meg
kerülésével3 a szervezetbe bevihetünk a nélkül, hogy czukorvizelés 
jelentkeznék. Továbbá érdekesnek Ígérkezett a különböző  összetett 
czukrok viselkedése a vastagbélben: egyszerű en bomlás nélkül szí- 
vódnak-e fel, vagy a felszívódás elő tt componenseikre bomlanak-e ?

1 C. F. Nagel: Handbuch der Physiologie. II. kötet, 2. rész, 
634. lap.

ä Leube: Archiv f. klin. Med., 1872. 10. kötet. Handbuch d. Er
nährungstherapie, 1898. I. kötet. Mochizuki: Über die Resorption der 
Eiweisskörper von der Schleimhaut dos Dickdarmes nach Versuchen mit 
Thymusklystieren. Archiv für Verdauungskrankheiten. 7. kötet. 221. lap. 
Barbiani és Reach dolgozatát lásd alább.

3 Grützner: ('bér die- Bewegungen des Darminhaltes. Pflügers 
Archiv, 71. kötet, 492. lap. — Dauber: Deutsche med. Wochenschrift, 
1895. 34. szám. — Swiezinski: u. o. 1897. 32. szám. — v. Genersich: 
Die Ausspülung des Verdauungskanals (Diaklysmose) bei Cholerakran
ken. Deutsche med. Wochenschrift, 1893. 1005. lap.

4 Idézve Nagel-tól: 1. с .
5 S. Schönborn: Zur Frage der Resorption von Kohlenhydraten 

im menschlichen Rectum. Würzburg, 1897. (Dissert, inaug.)
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Az erre vonatkozó irodalommal, tekintve hogy csak nehány 
dolgozatról kell megemlékeznünk, aránylag rövidesen végezhetnénk, 
s ha mégis egyes szorosabban véve ide nem tartozó, de a 
vékonybélbeli felszívódással foglalkozó dolgozatot részletesebben 
vagyok kénytelen ismertetni, ennek oka az, hogy a vastagbélresorptió- 
nál is ugyanazon physico-cliemiai törvények s ugyanazon biológiai 
tényező k érvényesülnek, mint a vékonybélresorptiónál.

A régebbi irodalomban található dolgozatok közül Czerny és 
Latschenberger-nek 1874-bő l származó munkáját1 említem. A szer
ző k bélsipolyos emberen végezték vizsgálataikat és kísérleteikhez 
keményítő t használtak; a vastagbélbő l szerintük felszívódik a kemé
nyítő , azt azonban, hogy elő bb czukorrá alakul-e vagy sem, vizs
gálataik alapján eldönteni nem tudták.

A normális vastag- és végbél kitű nő  czukorfelszívóképességére 
vonatkozólag számos adatot tartalmaznak Lenbe-nek1 2 régebbi és 
újabb keletű  dolgozatai.

Leube szerint a végbélbe ju ttatott czukor legnagyobb része 
már az első  órán belül eltű nik s minthogy a felszívódás igen gyors, 
a baktériumos bomlásnak nagyobb jelentő séget nem tulajdonít, A 
sző lő czukoroldatokat csak csekély töménység mellett tartja alkal- 
mazhatónak s tapasztalatai szerint akárhányszor már 10°/o-os ezukor- 
oldatot sem tud a kísérleti egyén pár percznél tovább vissza
tartani ; 80— 40°/o-os oldatok a • végbél nyálkahártyáját bő vérű vé 
teszik s 50°/o-osnál töményebb oldatok bő  secretióval járó bélhuru
tot váltanak ki. Legczélszerübben 6—-7% -os oldatot alkalmazhatunk. 
Szerinte czukorklysmákból legfeljebb 15— 20 gm. czukor (300 cm3 4 
folyadékban oldva) szívódik fel. A czukorklysmáknál jobban értékesít
hető k a keményitő klysmák. A keményítő  ugyanis részben a bélnedv 
diastasisos és invertáló hatása, részben baktériumok termelte enzy- 
mák befolyása alatt lassan czukorrá alakul s mint czukor szívódik fel.

Nagy elő nye a keményítő s beöntésnek, hogy székelés-ingert, 
hasfájdalmakat nem okoz s 10— 12 óra alatt legnagyobbrészt czukorrá 
alakul és fel is szívódik. Leube 300 cm3 vízre 50— 100 gm. amy- 
lumot ajánl s így mintegy 200 caloriát vél bevihetni a szervezetbe.

Arnheim3 említi, hogy czukorklysmák után gyakran czukor- 
vizelés jelentkezik. Eickhorst,4 ki ezen jelenséget elő ször figyelte 
meg, tejklysmák után lactosuriát észlelt.

Arnheim diabetesben szenvedő kön végzett kísérletei szerint 
a vastagbélbe ju ttatott 50 gm. dextrosebő l alig 3 gm. volt a 
beöntés után 5 órával jelentkező  székben található. A szerző  a 
czukor baktériumos elbomlását, tekintve, hogy a kísérletet tisztító 
klysma elő zte meg s hogy a vastagbél alsó részletét a végbéltő l 
olajos tamponnal zárta el, elenyésző  csekélynek tartja.

BingeC ugyancsak csukorbajosakon kísérletezett a ezukor- 
klysm ákkal: szerinte csak kismennyiségű  czukor szívódik fel a 
végbélböl, így például 35 gm. dextroset tartalmazó klysma után 
egy órával jelentkező  székletétben még 31 gm. czukor volt kimutat
ható. Más alkalommal 30 ‘ -50 gm. czukorból alig 15 -2 0  gm. 
szívódott fel, illetve bomlott el.

Bingel ugyanis, a hogy erre alantabb még vissza fogunk térni, 
bélsárral kevert czukoroldatoknak thermostatban való erjesztése alap
ján a czukor baktériumos elbomlását a vastag- és végbélben csak
nem éppen oly nagynak tartja, mint a resorptiót. Lüthje a czukor- 
bomlás okát fermenthatásban kereste : végbélnyálkahártya glycerines 
kivonatával végzett kísérletei azonban negatívok maradtak.

Schönbornr’ szerint a klysma czukortartalma csakhamar el
tű nik s a beöntés után egy órával jelentkező  székben már csak 
igen kevés czukor található, mibő l következik, hogy a szervezet a 
czukorklysmákat csaknem teljesen kihasználja.

Platenga7 kísérletei közül egynéhányban 100 gm. czukor

1 Physiologische Untersuchungen über dic Verdauung und Resorp
tion im Dickdarm des Menschen. Virchow Archiv, 59. kötet, 161. lap.

2 Leube: Deutsches Archiv für klinische Medizin, 1872. 10. k ö te t; 
a Leyden-féle „Handbuch d. Ernährungstherapie1' I. kötete és a Leyden- 
Klemperer-féle „Deutsche Klinik am Eingänge des XX. Jahrhunderts1' 
I. kötete.

3 Arnheim : Das Verhalten rektal eingegebener Zuckermengen beim 
Diabetiker. Zeitschr. fiir diätetische und physikalische Therapie. 1905. 75. 1.

4 Eichhorst: Pliigers Archiv, 1871. 4. kötet. 570 1.
5 Bingel: Über die Ausnützung von Zuckerklystieren im Körper 

des Diabetikers. Ther. der Gegenwart, 1905. 486. 1.
6 Schönborn I. c.
7 Platenga: Wert der Nährklystiere. Freiburger Dissert. 1898. 

idézve Beach-nál.

H /s- 2 óra alatt eltű nt a vastagbélbő l és kisebb cz'ukorquantnmo- 
kat gyakran már az első  fél órán belül látott felszívódni. Szerinte 
a vastagbélbe ju ttatott czukor egy része a bélbakteriumok be
hatása alatt elerjed.

Beach1 a végbél czukorfelszívóképességének megítélésére nem 
a bevitt és a székkel távozó czukoroldat czukortalmának különbségét, 
hanem a kísérleti egyén respiratiós quotiensének a kísérletet követő  
2 -3  órán belül való növekedését használta fel s ebbő l igyekezett a 
szervezet által felhasznált czukor mennyiségére következtetni; a lég
zési hányados ugyanis, ha szénhydratokat dolgoz fel szervezetünk, 
az elhasznált oxygen és a képző dő  szénsav mennyiségével arányosan 
növekszik s 1-hez közeledik. Kísérleteit a szerző  120— 200 cm3 
destillált vízben oldott 50 gm. dextroseval. illetve nád- vagy sző lő - 
ezukorral végezte. Tapasztalatai szerint a per os bevitt 60 gm.-nyi 
sző llő czukor szembeötlő  módon növeli a légzési hányadost, per rec
tum bevitt ezukorquantum után a respiratiós quotiens ilyen növek
vése alig észlelhető . Megjegyzendő  azonban, hogy Reach kísérleteit 
egy egyénen végezte, már pedig az ilyen egyénileg nagyon is vál
tozó dologban, minő  a vastagbél czukorfelszívóképessége, egy 
kísérleti egyénen végzett vizsgálatok alapján helyes következteté
sekre jutni lehetetlen. Másfelő l pedig a R. Q. növekedésére azon 
czukormennyiség, mely a májban glykogen alakjában beraktározódik, 
nézetem szerint befolyással nincs. Ezen respiratiós kísérletekre egyéb
ként késő bb vissza fogok térni. A vastagbélresorptio sokkal lassúbb, 
mint a gyomorból való felszívódás. A dextrin felszívódása ugyan 
még lassúbb mint a sző löczukoré, de mégis több szívódik fel 
belő le, mint a dextrosebő l, s számba véve, hogy a bél nyálkahártyáját 
nem izgatja, Reach a végbélen át való táplálás czéljaira a dextri- 
nizált lisztkészítményeket ajánlja.

Heile2 vizsgálatai közül bennünket e helyütt csak azon 10 
kísérlet érdekel, melyeket a vastagbél felszívóképességére vonat
kozólag vakbél- és ijeumsipolyos kutyákon és egy, a colon jobb 
hajlatát elfoglaló carcinoma miatt operált betegén végzett. A rákos 
egyénen ugyanis a ilex, coli hepaticát reszekálták s a betegnek 
egy ideig anus praeternaturalisa volt. A betegen végzett kísérletek
hez Heile mintegy 135 160 cm3 9- 23% -os sző lő -, illetve
nádczukoi'oldatokat használt, melyekbő l 1 óra alatt csak U83- 
5 '9  gm. czukor szívódott fel. Kutyákban ugyanennyi idő  alatt 52— 
125 cm3 1'7— 8'3°/o-os sző lő - illetve nádczukoroldatból 0 '26- 
1 '36 gm. czukor resorbeálódott. Heile szerint a vastagbélben úgy 
a víz, mint a sző lő - és nádczukor felszívódása igen csekély és 
jóval lassúbb, mint a vékonybélben. Heile vizsgálatainak nagy 
hibája a rövid —  egy órás -  kísérleti idő tartam.

A különféle czukoroldatok bélbő l való felszívódásának általá
nos törvényeit Nagano3 és Nagano-п я к . Röhmann-na\4 együtt Vella 
sipolyos, éhező  kutyákon végzett vizsgálataiból ismerhetjük meg.

Nagano kísérleteibő l megtudjuk, hogy a különböző  egyszerű , 
nemkülönben a stereoizomer5 6 7 czukrok felszívódása különböző  idő t 
igényel: egyenlő  töménységű  oldatokból a d-galaktose valamivel 
gyorsabban szívódik fel, mint a d-glycose és határozottan jobban, 
mint a d-mannose. A d-fructose is gyorsabban szívódik fel a 
mannose-nál, azonban lassabban mint a d-glukose. A pentosek 
lassabban szívódnak fel mint a hexosok; ezen különbség talán 
viszonyban van azzal, hogy a pentoseket a szervezet nehezebben 
assimilálja, mint a hexoseket.

A víz felszívódása a különböző  fajú, de egyenlő  töménységű  
czukoroldatokból ugyanolyan különbséget mutat, mint az illető  
czukorfaj resorptiója. Ugyanazon czukorfajnál a czukoroldat tömény
ségének fokozásával arányosan csökken a vízfelszívódás, vagyis

1 Feli,r Beach: Über Resorption von Kohlenhydraten von der 
Schleimhaut des Rectums. Archiv f. exper. Pathologie und Pharmokologie, 
1902 . 47. kötet, 230. 1.

2 В . Heile: Experimentelle Beobachtungen über die Resorption 
im Dünn- und Dickdarm. Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Med. 
u. Chir., 1905. XIV. kötet, 474. 1.

3 Junzo Nagano: Zur Kenntniss der Resorption einfacher Zucker 
im Dünndarm. Pflügers Archiv, 90. kötet, 389. lap.

4 F. Böhmann és J. Nagano: Über die Resorption und fermen
tative Spaltung der Disaccharide im Dünndarm des ausgewachsenen 
Hundes. Pflügers Archiv, 95. kötet, 533- 005. lap.

6 Stereoizomer czukroknak az oly czukrokat mondjuk, melyek 
ugyanolyan számú és kötésű , de más és más elrendeződésü molekula
csoportokból állanak.
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más szóval az osmosisnyomásnak a béllumenben való növekedése a 
víz-resorptiót gátolja.

Röhmann és Nayano szerint a disaccharidák közül leggyorsabb 
a nádczukor resorptió ja: ennél lassabban szívódik fel a maltose 
és leglassabban a tejczukor. Úgy a monosaccharidák, mint az össze
tett czukrok felszívódása jobb a bél felső  részében (jejunum), mint 
az alsóban (ileum). A disaccharidák felszívódása lassúbb, mint a 
belő lük hasadás útján keletkező  monosaecharidáké. A felszívódó 
(ízű kor mennyisége, a bevitt czukor mennyiségétő l eltekintve, 
az oldat töménységétő l függ : a töményebb czukoroldatból bizonyos 
határokon belül ugyanazon idő  alatt több szívódik fel, mint a higabból.

A saccharose és a maltose, még mielő tt felszívódnék, bizo
nyos, ámbár csekély mennyiségben, a bél lumenében egyszerű  
ezukrokra bom lik; a tejczukor a bél filterében nem változik. 
í í  invertáló fermentum mennyisége azonban Röhmann és Nagono 
szerint csekélyebb, semhogy a felszívódás tartama alatt az összes 
felszívódó czukormennyiséget hasítsa (?). A szerző knek bélnyálka
hártya digestivumával tett kísérletei szerint a bélnyálkahártya emész- 
tete a nádczukor legnagyobb részét tudja hasítani : ezen inversio 
élő ben fő képpen a bélfal nyálkahártyájában játszódik le.

Megközelítő leg 5°/o-os nádczukoroldat az, melyet a vékonybél 
invertálni tud ; ha a czukoroldat töményebb, úgy meg van adva rá 
a, mód, . hogy a nádczukor változatlanul kerüljön a vérpályába és 
Voit1 tapasztalatainak megfelelő leg a vizelettel kiválasztassák.

A maltosenak is csak kisebb része hasad a bólnedv befolyása 
alatt, a többi pedig a bélfalban alakul át.

A tejezukrot a felnő tt állat (kutya) vékonybelének enzymái 
csak kivételesen s akkor is csak csekély mennyiségben bontják, s 
hogy mégsem jelentkezik tejczukorfelvétel után lactosuria, annak 
okát a szerző k abban gondolják, hogy a vékonybélnyálkahártyában 
valamelyes változást szenved a tejczukor, úgy hogy ezáltal a vér
pályába való ju tása megakadályoztátik. Mi ezen változás, azt nem 
tudhatn i; valószínű  azonban, hogy e képesség a bélsejtek sér
tetlenségéhez van kötve és nem enzymhatás, mely a roncsolt bél
nyálkahártyának tejczukoroldattal való digerálásakor már nem jelent
kezik.'“ Az enzymhatás hiánya magyarázatát adja a tejczukor lassúbb 
resorptiójának is.

* * *

Saját kísérleteim ismertetése elő tt a kísérletek kivitelére vonat
kozólag a következő ket óhajtom elő rebocsátani:

Kísérleteim tizenöt, 17— 39 év közötti egyénen végeztem, a 
kik részint neurasthcniások, részint epilepsiások voltak, azonban 
szervezetük, fő képpen gyomor-bélhuzamuk teljesen normális volt.

A kísérlet rendesen délelő tt éhgyomorra történt s ezt meg
elő ző leg langy-meleg vízzel beöntést kapott és vizelt is a beteg. 
A czukorklysmát a bélpuffasztásra használatos, mintegy 30 cm. hosszú 
puha gummicső vel adtam. A cső  szabad (nyitott) végére üvegtölcsért 
erő sítettem s a csövet 15— 20 cm.-re bevezetve a bélbe, kapta 
a kísérleti egyén a beöntést.

A czukor oldására physiologiai konyhasóoldat helyett párolt 
vizet használtam. A beöntésre szánt czukoroldatok mennyisége 
500 cin3, hő mérséklete 30- -35 C° volt; csak az oldatok tömény
sége változott, nevezetesen egyes esetektő l, melyekben 5°/o-os 
czukoroldatot használtam, eltekintve, kísérleteim egy és ugyanazon 
czukorfajjal lehető ség szerint ugyanazon egyénen 10°/o-os oldattal 
kezdettem, majd 20% -os czukoroldattal folytattam, s végül 30°/o-os, 
kivételesen 40°/o-os oldatra tértem át. Kevesebb folyadékot, tekintve, 
hogy az 500 cm3-t mérsékelt concentratio mellett kísérleti egyé
neim minden nehézség nélkül tű rték, nem alkalmaztam, mert ezt 
csak az oldat töménységének növelése mellett tehettem volna. 
30— 40°/o-osnál töményebb czukoroldatokat, minthogy betegeim 
például a laevuloseból ezt a concentratiót sem tudták már tartani, 
nem használtam.

Kísérleteimhez Merck- és Kahlbaum-féle vegytiszta czukrokat 
használtam. A beöntésre szánt czukoroldathoz 7— 8 csepp opiumtinctu- 
rát is adtam, hogy a tenesmust betegeim könnyebben leküzdhessék; 
azt hiszem, hogy e csekély mennyiségű  opium elegendő  a peristal-

1 F. Voit: Untersuchungen über das Verhalten verschiedener 
Zuckerarten im menschlichen Organismus nach subcutaner Injection.
Deutsches Archiv f. klin. Med. LVIII. kötet, 523. lap.

3 Röhmann-Nagano: 1. c. 568. lap.

tica csökkentésére, de a felszívódást csak igen kis mértékben 
módosíthatta.

Egyeseken a beöntés után azonnal jelentkezett tenesmus, 
mely rövid idő  alatt m egszű nt; mások órákon át vissza tudták 
tartani a klysmát, a nélkül, hogy hevesebb székelés-ingert éreztek 
volna. Egyébként, különösen a nagyobb töménységű  czukoroldatok 
után nem egyszer heves gyomortáji fájdalom, étvágytalanság, nyomás 
a gyomortájon, hányásinger és fejfájás is jelentkezett. Általánosság
ban azonban betegeim a jól tű rték czukorklysmákat.

A beöntést addig tartotta vissza a kísérleti egyén, mig 
székelés-ingere tű rhetetlen le t t ; ezen idő  természetesen úgy 
egyénenként, mint az oldatok töménysége szerint, a hogy az alanti 
kísérleti adatokból is kitű nik, igen ’ változó volt. A beöntés után, 
24 órán belül jelentkező  székletétét, nem különben 24 órai vize
letét külön-kiilön edényben fogta fel a beteg. A vizeletet minden 
esetben pontosan megvizsgáltam, különösen ügyelve arra, hogy nem 
tartalmaz e czukornyomokat; e czélra a qualitativ reductiós pró
bákon kívül minden esetben a poláros eszközt is igénybe vettem 
s kétesnek látszó esetekben a phenylhydrazinpróbát alkalmaztam.

A 24 órai —  rendesen csak egy, kivételesen több —  szék
letétet pontosan lemértem s jól összekevertem, hogy a folyékony 
részletek a szilárdabbakkal egyenletesen keveredjenek. További 
vizsgálat czéljaira 20 cm3 bélsarat az egyszerű  czukroknál 3 -4 
csepp eczetsavval megsavanyítva és párolt vízzel 60 cm3-re fel
hígítva felforraltam s az így fehérjementesített folyadékot 10% -os 
ólomeczetoldattal elszíntelenités czéljából 100 cm3-re egészítettem 
ki. Az így kezelt bélsarat baryum-iilteren kétszer megszű rve, fehérje
mentes voltára eezetsav-ferrocyankalium próbával vizsgáltam meg 
és czukortartalmát Pavy1 eljárása szerint és a llaensch-Schmidt-féle 
ékeompensatiós félárnyékkésziilékkel határoztam meg. A bélsarat 
tehát minden esetben ötszörösen hígítottam ; megkíséreltem kisebb 
hígítással is dolgozni, de így polarisatióra alkalmas, kellő leg szín
telen folyadékot nyernem nem sikerült.

Monosaccharidákkal végzett kísérleteimnél az eczetsav hozzá
adása és felfű zés útján való fehérjementesítés teljesen czélhoz- 
vezető nek bizonyult, a bioseknél azonban, melyek tapasztalataim szerint 
már igen híg organikus savakkal való melegítéskor is egyszerű  
ezukrokra bomlanak, ezen módszer útján helyes értékekhez nem 
juthattam  volna, miért is ez utóbbi esetekben, hogy a biosek és 
triose katalysises bomlásának elejét vegyem, a vizsgálatra szánt 
folyadék elő zetes óvatos közömbösítése után alkohollal csaptam ki 
a fehérjéket s az alkohol elpárolása és kellő  hígítás után további 
színtelenítés nélkül határoztam meg a folyadék czukortartalmát. 
Ugyanezen eljárást alkalmaztam laevulose-kisérleteimben is.

Ámbár a felszívódó egész ’ czukormennyiséget (a baktériumos 
bomlás okozta veszteségtő l eltekintve) nem írhatom absolut bizton
sággal a vastagbélresorptio javára, mégis nagyon valószínű nek tar
tom, hogy a minimális nyomás alatt bevitt, aránylag csekély1 2 mennyi
ségű  (500 cm3) czukoroldat számba vehető  mennyiségben a vékony
belekbe nem juthatott. Ezt annál inkább állíthatom, mert a klys- 
mához minden esetben 7— 8 csepp opiumtincturát adtam, a mi a 
pharmakologia és klinikai tapasztalat szerint a bélmozgások lefoko
zására elegendő . Ezen opiumhatás beállta mellett szóllott különben 
a beöntést követő  tenesmusnak nehány pereznyi fennállás után való 
teljes megszű nése, ső t az, hogy sok esetben egyáltalán nem is 
jelentkezett tenesmus. De, ha a klysma egy része a jelentkező  (? )  
antiperistaltikás mozgások következtében magasabb bélrészletekbe 
ju to tt volna is, ez a mennyiség csak elenyésző  csekély lehet, 
kísérleteinkben pedig a dolog természetébő l folyólag 5— 10 gramm 
ezukormennyiségig terjedő  kísérleti hiba számba sem jöhet.

Nem akarom elvitatni, hogy kizárólagos vastagbélresorptióról 
csak akkor beszélhetnénk, ha olyan beteg állott volna rendelkezé
semre, minő  Heile-é vélt, tudniillik kiben a vékony- és vastagbél 
közötti passage teljesen meg volt szakítva; az ilyen esetnek ritka és

1 V. ö. Sahli dolgozatát, Deutsche med. Wochenschrift, 1905. 
36. szám. és ugyanaz : Lehrbuch d. klinischen Untersuchungsmethoden, 
1909. 5. kiadás, 697. lap.

3 Genersich tanár vizsgálataiból (1. c.) ugyanis tudjuk, hogy a fel
nő tt ember vastagbele átlag három liter, ső t adott esetben ennél jóval 
több folyadék befogadására képes. Benecke szerint (V ierordt: Daten 
и . Tabellen. Jena, 1906. 112. 1.) a vastagbél capacitása 2675—9260 cm3 
között ingadozik és átlagosan 5024 cm3.
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kísérletre többnyire alkalmatlan volta magyarázatát adja annak, 
hogy vizsgálataimat ép egyéneken végeztem. De másfelő l nézetem 
szerint e vizsgálatok szükséges voltát a kérdés fontossága is indo
kolja. Emberen végzett experimentális biológiai vizsgálatok, ha nem 
is fedhetik mindenben teljesen az állatkísérletek praecis voltát, kell, 
hogy az emberi physiologia szempontjából legalább is annyi érték
kel bírjanak, mint ezek. Egyébként ez irányban állatokon is végez
tem ellenő rző  kísérleteket, a melyeknek eredményérő l e dolgozatban 
szintén be fogok számolni.

Emberen kísérleteimet mono-, di- és polysaceharidákkal 
végeztem. Az egyes czukorfajoknak a szervezetben való viselkedé
sére és felszívódására vonatkozó ismereteinket, nemkülönben a 
speciális quantitativ meghatározási módokat az egyes fejezetek 
keretén belül óhajtom elmondani.

(Folytatása következik.)

Elektrolysises sző rkiirtás látható liet» nélkül 
Kromayer-féle tű vel.

Irta : Csillag J a k a b dr., a bő rgyógyászat és kozmetika szakorvosa
Budapesten.

Kromayer a Deutsche med. Wochenschrift 1908. évi 52. számá
ban tű ket és eljárást ismertet, melyek segélyével egyrészt a sző r
szálak sző rképző  képletei látható heg hátrahagyása nélkül pusztít
hatok el, másrészt az egész eljárás megrövidíthető megfelelő  számú 
tű vel több sző rszálnak egyidejű  elektrolysise által. Ezzel Kromayer 
kiküszöbölte az eljárásnak eddigi két leglényegesebb hibáját.

Több mint egy évtizede magam is foglalkozván rendszeresen 
elektrolysises epilatióval. érthető  érdeklő déssel olvastam az ismerte
tést. A tű ket azonnal beszereztem, hogy azok értékét a fenti ismer
tetés értelmében próbára tegyem. Eddig azokkal 6 egyénen körül
belül 1500 szálon végeztem elektrolysist, és tekintettel e tű k nagy 
kozmetikai jelentő ségére, kötelességemnek tartom az alkalmazásuk 
közben szerzett tapasztalataimról, melyek egyben-másban eltérnek 
Kromayer ismertetésétő l, beszámolni.

Kozmetikai hiba korrigálásáról lévén fő képpen szó, első  sor
ban természetesen az érdekelt, vájjon csakugyan úgy pusztíthatok el a 
sző rképzö képletek e tű kkel, hogy beavatkozásunknak a bő r felü
letén látható nyoma nem marad ?

A lehető séget erre theoriában az adja meg, hogy a tű k 
2 mm.-re szabadon hagyott hegyes végük felett 3 mm. magasság
ban a villamos áramot szigetelő  vékony lakkréteggel vannak bevonva. 
Ez által el volna érve az, hogy. ha ily tű t 4 mm. mélységbe 
bevezetünk a sző rtüsző  lumenén át a bő rbe, az elektrolysis hatása 
csak a tű nek szabad vége körül, a subcutisban, körülbelül a sző r
tüsző  alsó fele magasságában fog kifejlő dni, itt fog csak szövet- 
roncsolás, regeneratio és hegképző dés létrejönni, míg a tüsző  felső  
felét, áz ezt körülvevő  cutist és epidermist a szigetelő  réteg 
ni egvédi.

így szól az elmélet.
Nem ily egyszerű  azonban a dolog a tű k gyakorlati -alkalmazá- 

zásakor. De facto ugyanis nem marad az elektrolytikus pusztító 
hatás csak a tű  szabad vége körül a subcutisra lokalizálva, hanem 
terjed fölfelé, és egy bizonyos áramidő mennyiség elhasználása 
után átterjed a cutisra és epidermisre, és elpusztíthatja ezeket 
is. Ezt nevezi Kromayer „átégés“-nek (Durchbrennen). Ezt kell 
elkerülni, hogy látható heg ne maradjon beavatkozásunk nyomán, 
és minthogy a cutis-pusztulás megkezdő désének klinikai jele van, és 
pedig az, hogy (Kromayer szerint) „a tű  körül“ az elektrolysis 
folyamán keletkező  oedemás csomócska fehér színe transparenssé 
kezd válni, azt el is kerülhetjük, ha legkéső bb a transparentia fel
tű nése pillanatában az elektrolysist beszüntetjük, a mit minden ily 
esetben meg is kell tennünk.

Különben, noha Kromayer taxatíve nem is sorolja fel, ismer
tetésébő l mégis a következő  három eset emelhető  ki, melyben 
ha az elektrolysist beszüntetjük, az átégést k ikerülhetjük:

1. ha a sző rszál a tű  mellő l könnyen kihúzható, még mielő tt 
a transparentia feltű nt volna, mert az annak a jele, hogy a tüsző  
sző rképző  alsó fele már elpusztult, tehát fölösleges az elektrolysis 
fo ly tatása;

2. ha a transparentia első  árnyalatát észreveszsziik, ha nem

is húzható ki könnyen a sző rszál a tű  mellő l, mert ilyenkor az 
elektrolysis folytatása teljes „átégés “-sei fenyeget;

3. ha a Kromayer által a sző rtüsző  alsó fele elpusztításához 
szükségesnek tartott átlagos 4 — 5 MA-percznyi árammennyiséget el
használtuk, daczára annak, hogy a sző rszál nem akar könnyen kijönni 
és a transparentia feltű nését sem látjuk, mert ezen árammennyiségen 
túl való elektrolysis már rendszerint nagy terjedelmű  szövetpusz- 
ítást okoz és maxime 8 MA-percznél egész biztosan átégéshez vezet.

A kezdő  az átégés fentit vázolt leírásának és ezen 3 pontba 
összefoglalható utasításoknak szemmeltartásával fog a tű k alkalma
zásához hozzáfogni. Magam is ezek figyelembe vételével kezdtem 
meg az elektrolysist a tű kkel, és pedig, hogy eredményeimet pon
tosabban ellenő rizhessem, alkaromon jól kifejlett lanugószálakon.

Tapasztalnom kellett azonban, hogy a tű k alkalmazásának 
elméleti ismerete kellő  gyakorlat nélkül még nem biztosítja a várt 
sikert, a mihez hozzájárult Kromayer ismertetésében egy lényeges 
dolognak nem egészen világos vagy hibás körülírása, és hogy az 
ismertetésbő l, amint látni fogjuk, hiányzik egynémely, a kezdő re 
szintén fontos tudnivaló.

Elektrolysisem eredménye ugyanis kezdetben, kivéve azon 
eseteket, midő n a sző rszál aránylag kevés árammennyiség elhasz
nálása után is már könnyen kijött, rendszerint átégés volt. Ennek 
oka első  sorban és fő képpen, a mint azután rájöttem és a mint 
éppen jeleztem, Kromayer ismertetésének egy homályos pontja 
volt. a mely félrevezeti és a mely bizonyára másokat is félre fogna 
vezetni, azért jónak látom tisztázni.

Ha a sző rszál az elektrolysis folyamán nem jön ki könnyen 
a tüsző bő l, mielő tt még a transparentia jelentkezik, akkor a fenn- 
tiek szerint folytathatjuk az elektrolysist annak feltű néséig. Kro
mayer ennek helyét a „tű  körül“ jelöli meg az átégésrő l szoló 
leírásának következő  mondatában: .,Klinisch zeigt sich das (t. i. 
das Durchbrennen) in einer transparenten Verfärbung des anfänglich 
anaemisch weissen Knötchens um die Nadel“. A ki egyszerű  tű vel 
már végzett elektrolysises epilatiót, tudja, hogy itt az oedemás 
göbcse és ennek közepén a szövetelhalás csakugyan a tű  körül, con- 
«entrikus gyű rű  alakjában jelentkezik ; mi sem volt hát természete
sebb, mint hogy az idézett mondat értelme szerint a Kromayer-féle 
tű knél is e helyen várjam e jelenségeket. A míg azonban ón ide 
figyeltem, hiába várva a transparentia feltű nését, addig (most már 
a 3. pont lévén a mérvadó) az elektrolylis 5 MA pereznyi tartalma 
alatt az átégés már más helyen megtörtént.

Miután ez szabályosan ismétlő dött, pontosabban megfigyeltem 
e jelenséget és azt tapasztaltam, hogy a Kromayer-féle tű knél úgy az 
oedemás göbcse, mint ennek közepén az átégés tüneménye nem a 
„tű  körül“ , concontrikusan, hanem a tű  elő tt, és pedig pontosan 
megjelölve a helyet, a szabály szerint ferde lefutású tüsző  lumenében 
és irányában bevezetett tü bő rbő l kiálló részének a bő r felületével 
tompa szöget alkotó frontja elő tt fejlő dik ki és itt kell, annak jelent
kezését megfigyelni. A tü és a tiiszönyilás az oedemás göbcsének. 
mely teljes nagyságában csak az elektrolysis befejezte után fejlő 
dik ki. sohasem a közepén, hanem perifériájának egy pontján foglal 
helyet, a transparentia pedig az oedemás göbcse centrumában fog 
jelentkezni, tehát a tű tő l és tüsző nyilástól bizonyos távolságra.

A különbségnek, mely az egyszerű  és a Kromayer-féle tü 
között az elektrolysises szövetpusztítás helyét illető leg észlelhető , 
a magyarázata valószínű leg az, hogy míg az egyszerű tű nek 
a bő rben levő  egész felületén hat az áram a szövetre és fejt ki 
itt a negativ saroknak megfelelő  vegybontást a szövet vízében, 
szabaddá tévén hydrogent és az ennek helyébe lépő  földfémekkel 
képezvén in statu nascenti maró lúgokat, melyek közül az elő bbi bubo
rékok alakjában elemelve a szövetet a tű tő l, ennek mentén a felü
letre juthat, a lúgok pedig a tű  felülete körül mindenütt fejlő dve 
pusztítják a szövetet, addig a Kromayer-féle tű knél az áram a 
szövetre csak a tü szabad végén hat, csak itt fognak hydrogen- 
buborékok kiválni és maró lúgok fejlő dni. -4 hydrogen-buborékok 
azonban itt a tű  izoláló rétege és az azt környező  szövet szoros 
egymáshoz fekvése által meg vannak abban akadályozva, hogy a 
tű  mentén jussanak a szabadba, és más. szabály szerint a fentjelzett 
irányban fognak a bő r felülete felé törekedni, egyúttal utat csinálva 
a maró vegyületeknek a felület felé terjedésére és esetleg a cutis 
és epidermis elpusztítására, az „átégésre“ .

Tekintettel arra, hogy a Kromayer-féle tű knek egész koz
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metikai jelentő sége az átégés elkerülésén fordul meg, legnagyobb 
fontosságú az. hogy a tű ket igénybevevő  tudja azt, miszerint az 
egyszerű  és Kromayer-féle tű knél a szövetpusztulás útja nem ugyanaz 
és hogy pontosan tudja, hol kell ez utóbbiaknál várnia, hogy bekövet
keztét megelő zhesse.

De jó a fenntiek tudása a Kromayer-féle tű kkel operáié
nak azért is, hogy ha, mint magam, néha mégis azt venné észre, 
hogy a tű  körül, vagy a tű  körül is jelentkezik transparentia, ezt 
ne a fennti szabály alól való kivételnek tekintse, hanem tisztában 
legyen azonnal azzal, hogy ott, vagy ott is történik elektrolysis, 
a hol nem kívánatos. Bekövetkezik ez ugyanis akkor, ha a tüt 
oly mélyen vezettük a bő rbe, hogy az egész izoláló réteg a bő r 
alá került, a midő n az izoláló réteg fölött léphet a tű  felülete a 
környező  szövettel érintkezésbe; de bekövetkezik akkor is —  és 
ez a fontosabb — , ha a szigetelő  réteg felső  felén keletkezett vala
hol valamelyes defectus, a midő n ezen keresztül jöhet a szövet a 
tű vel közvetlen érintkezésbe. Mindkét esetben az áram vagy a 
rövidebb utat fogja egészen választani és csak az izoláló réteg 
fölött, illető leg a defectusos helyen át fog a környező  szövetre hatni 
és ennek megfelelő leg csak a tü körül fog a szövetpusztítás lát
ható jele, a transparentia megjelenni, a midő n a tüsző  alsó fele nem 
is pusztul el, de látható heg maradhat a beavatkozás nyomán, vagy 
pedig megoszlik az áram a tű  izoláló réteg fölötti része, illető leg 
a defectusos hely és a tű  szabad vége között, a midő n két helyen 
is tű nhet fel transparentia: a tü körül és a szabályos helyen a tű 
elő tt. Ilyenkor legalább a tüsző  alsó fele is tönkremehet.

Ha ily körülmények között azt látjuk, hogy a lakkrétegbő l 
valami a bő r fölött még kilátszik, tehát a tű  a bő rbe a szabályos 
és megengedhető  mélységig van csak bevezetve, akkor bizonyos, 
hogy a szigetelő  réteg van valahol megsérülve. Ily esetben is be
szüntetendő  az elektrolysis és a megsérült tü mással helyettesítendő .

A szigetelő  lakkrétegrő l tudnunk kell ugyanis —  és errő l 
Kromayer nem tesz említést — , hogy nem állandó, ső t nem 
is nagyon tartós, használat alkalmával kopás, lepattogzás stb. által 
kisebb-nagyobb, néha szabad szemmel alig látható defectusok 
jöhetnek létre rajta, melyek aztán használat közben mellékutat 
nyitnak az áramnak a fennti eredménynyel; éppen ezért a tű ket 
használat elő tt mindig meg kelt vizsgálnunk és a defectusos szige
telő  rétegüeket a használatból kizárnunk. Hogy mennyire nem tartós 
a tű n a lakkréteg, legjobban demonstrálhatom azzal, hogy eddig 
közel 1500 szálnál körülbelül 30 darab tű m vált így használ
hatatlanná, és már itt sem tartózkodom annak a, kijelentésétő l, hogy, 
a mint látni fogjuk, a mily igazán szép és jó eredményeket tudtam 
a sértetlen tű kkel kellő  gyakorlat elsajátítása után elérni, annyira 
nem vagyok a tű k lakkrétegének tartósságával megelégedve, a mihez 
gyakran az a boszuság is hozzájárul, hogy a tű k nálunk nem min
dig szerezhető k be.

Zavarja a kezdő t nem ritkán a transparentia felismerésében 
a violáskékes színű  lakkréteg bő rbe sű lyesztett része is, mely 
az átégési transparentiához hasonló árnyalatban tű nik gyakran át a 
bő rön a tű nek éppen azon oldalán, a hol annak feltűnését meg- 
tígyelnünk kell.

De a transparentiáról való mindezen ismeret mellett is külön be 
kell gyakorolnunk látásunkat a transparentiának, különösen az egyénen
ként változó bő rszínen át jelentkező  első  árnyalatának felismerésé
ben, és ez —  hangsúlyozhatom — nem könnyű  és nem egyszer 
a legéberebb figyelem ellenére sem fogunk egy-egy kisebb fokú 
átégést elkerülhetni.

A mi az átlagos árammennyiséget illeti, mely egy sző rtüsző  
alsó fele elpusztításához szükséges, erre nézve már jeleztem, hogy 
a mikor az alkaromon levő  lanugoszálak elektrolysisekor 
még saját tapasztalat hiányában —  a Kromayer által szük
ségesnek tartott 4 — 5 MA-nyi perezhez kellett magam tartanom, 
rendszerint átégés volt az eredmény, hogy tehát ez az árammennyi
ség alkaromon e czélra túlsóknak bizonyult. Ez okból —  alkaromra 
vonatkozólag megtudandó a megbízható átlagot —  100 lanugoszál 
elektrolysisét úgy végeztem, hogy pontosan feljegyeztem 1 MA áram
mennyiség használata mellett az elektrolysis megindítása és a —  most 
már jól ismert —  transparentia feltű nése között eltelt idő t. így 
azután minimumul 1 2 5 , maximumul 3-25 és átlagul D85 MA- 
perczet kaptam, tehát lényegesen kevesebbet; de nem tévesztet
tem szem elöl, hogy én az alkaron levő  lanugókon számítot

tam ezt ki. míg Kromayer arcz-sző rökön, illető leg szakállszálakon, 
melyek a lanugóknál erő sebben fejlettek, tehát nagyobb árammennyi- 
ség is szükséges elpusztításukhoz ; éppen ezért, a midő n a tű ket 
szakállszálakon is alkalmazhattam már — a kellő  begyakorlás 
után — , itt is megfigyeltem a szükséges áramidő mennyiséget, de 
átlagban itt sem volt 2 -5— 3 MA-percznél nagyobb mennyiségű  
áramra szükségem. Hogy számításom nem történt hibás alapon, azt 
látni fogjuk a recidivákat illető  tapasztalatom leírásakor, a mit 
éppen a fenti 100 lanugoszálon szereztem.

Ha azonban nem a transparentia feltű nését, hanem a sző r
szálnak az elektrolysis folyamán a tü mellő l való kellő  könnyű  
kihúzhatóságát vesszük számításunk, illető leg az elektrolysis szük
séges tartamának alapjául, tekinteten kívül hagyva az átégés tüneményét, 
akkor csakugyan nagyobb átlagra lehet szükség, mint a milyet én 
kaptam. De csak ezen alapból kiindulni nem volna helyes, mert a 
sző rszálnak a tű  mellő l az elektrolysis folyamán könnyen ki nem 
húzható volta nem mindig bizonyítja azt, hogy a szőrtüsző  alsó 
fele még nem pusztult el. Elég gyakran tapasztaltam ugyanis, hogy 
ily sző rszálak, ha elő bb eltávolítjuk a tű t, utána a legnagyobb 
könnyű séggel jönnek ki a tüsző bő l, tehát a tüsző  alsó fele mái
éi volt pusztulva. Tekintetbe kell itt azt is vennünk, hogy míg 
Kromayer a tű t a bő rbe ércsipő  segélyével vezeti be, a mi annak 
az érzését, hogy a tű vel a tü lumenében haladunk-e végig, vagy 
azt valahol átszúrva a környező  szövetben, lényegesen tompítja ; én 
ezen érzés egy évtizedes gyakorlatával ujjaimban, közbeiktatott 
eszköz igénybevétele nélkül, puszta kézzel vezetem a tüsző ben 
a tű t, tehát biztosabban is marad az a tüsző  lumenében és így az 
áram gyorsabban pusztíthatja el az alsó felét, mintha azt el
kerülte volna és csak mellette hatna az elektrolysis; és ezt iga
zolni látszik Kromayer következő  mondata is : „Zu eben diesem 
Resultate (tudniillik, hogy a sző rszál könnyen kihúzható a tű  mellő l) 
kommt man nicht selten auch schon bei geringerem Stromver
brauch (bis zu 2 MA Min.) offenbar dann, wenn die Nadelspitze 
gut im Haarbalg und nicht daneben steck t; längere Zeit gebraucht 
man, wenn die Nadel schlecht eingeführt is t“ , tehát nem lehetet
len az elmondottak alapján, hogy a mi Kromayer-nél a tű nek közbe
iktatott eszköz segélyével való bevezetése folytán csak „nem ritka“ , 
az nálam rendes.

Ezek voltak azon momentumok, a melyek kezdetben oly 
gyakran közrejátszottak az „átégés“ bekövetkeztére, és a melyeket 
elő bb gyakorlatilag meg kellett ismernem, hogy az átégést a lehető 
ségig elkerülhessem.

Ezen gyakorlatilag is elsajátított ismeretek kellő  figyelembe 
vételével és alkalmazásával folytattam ezután az elektrolysist úgy, 
hogy egy idő n át alkarom különböző  területein naponta 10— 10 
szál elektrolysisét végeztem, a területet színes irónual körül kerí
tettem az elektrolysis helyeinek megfigyelhetése végett.

Az eredmény most már kozmetikai szempontból valóban sokkal 
fényesebb volt, a mennyiben az átégés tíz szálanként 2— 0-ra redukáló
dott, terjedelme is kisebb lett, ső t megesett, hogy például a déle
lő tt folyamán az átégés teljes elkerülésével elpusztított tíz sző rszál 
helyét, noha biztosan tudtam, honnan távolítottam azokat el. estére 
látással már nem, csak tapintás útján tudtam megtalálni kis bő r
alatti resistens csomócskák alakjában. Ily területeket napokon át 
észleltem a nélkül, hogy az elpusztított tüsző k helyén valamely 
elváltozást késő bb észleltem volna.

Hogy az elektrolysis a czélnak megfelelő  erő sségű  is volt ez 
esetekben, azt abból következtettem, hogy a sző rszálak nagyobb 
része részint az elektrolysis folyamán, részint annak befejezte és 
a tű  eltávolítása után könnyen kihúzható volt.

Azonban fél munkát végeztem volna, ha csak arra terjedt 
volna ki a figyelmem, hogy a Kromayer-féle tű kkel a bő r felületén 
látható heg visszahagyása nélkül lehet-e az elektrolysist sző rszálakon 
végezni, és a tüsző  szörképző  képletei —  a tüsző  alsó fele —  
teljes elpusztulásának jeléül a sző rszálnak könnyű  kihúzhatóságát 
vettem volna csupán. Mert ez utóbbira nézve igaz ugyan, hogy az 
elektrolysis folyamán vagy közvetlenül befejezte után más híján ez 
az egyedüli mértékünk a tüsző  alsó fele elpusztulására, azonban, 
hogy ez a mérték valójában mennyiben megbízható, azt csak úgy 
tudhatjuk meg, ha ismerjük az elektrolysisnek alávetett sző rszálak, 
továbbá ezek közül az elektrolysis folyamán vagy után könnyen
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kihúzható szálak és végül az elektrolysis ellenére- ú jra kinövő , 
úgynevezett recidiváló sző rszálak számát.

Minthogy különben is minden egyén, ki elektrolysises epilatiót 
végeztetni óhajt, az újra növő  szálak aránya iránt mindig érdeklő dik, 
minthogy Kromayer erre csak általános kijelentést tesz, hogy ilyen 
irányú kérdésre felelhessek, és hogy magam is teljesen tisztában 
legyek a tű  értéke iránt e tekintetben is, a dolog megoldására 
rendszeres vizsgálatot végeztem.

Alkaromon egyetlen területrő l éppen 100 sző rszálat úgy 
távolítottam el, hogy e terület az eltávolítás után teljesen csupasz, 
sző rtelen kört alkotott és pontosan feljegyeztem az elektrolysis tartama 
alatt és közvetlenül utána 1. a könnyen, 2. a valamivel nehezebben ki
húzható és 8. az aránylag erő sebb húzási kísérletnek sem engedő  sző r
szálak számát, a minek eredménye az volt, hogy 65 szál igen köny- 
nyen, 17 szál valamivel nehezebben, de mégis könnyen volt kihúz
ható, 18 szál pedig erő sebb húzásnak sem engedett. Ebbő l való- 
szinüséggel azt lehetett következtetni, hogy 65% -ban  biztosan, 
17% -ban nem egész biztosan sikerült, 18°/o-ban pedig nem 
sikerült az elektrolysis.

A kört az elektrolysis befejezte után színes irónnal meg
jelölve tartottam állandóan és így megfigyelhettem a recidiváló szálak 
számát pontosan. Az első  szál 3 hét múlva jelentkezett, az utolsó 
5 hót múlva az elektrolysis befejezte után. E közlés megjelenésekor 
már több mint 7 hó telt el az utolsó újra növő  szál észrevételétő l, 
tehát nem gondolnám, hogy ez után is kinő jön még hasonló szál.

A kör keretén belül ma összesen 18 szál olvasható meg, 
melyekbő l kettő  leszámítandó, minthogy egy tüsző nyilásból kettő s 
szálként nő tt ki, az ilyenek közül pedig elektrolysisnek mindig 
csak 1— 1-et vetettem alá, az összes recidivák száma tehát így 
16, a mely szám kis eltéréssel megfelel azon szálak számának (18), 
melyek nehezen voltak kihúzhatok, a mibő l tehát az következik, 
hogy az elektrolysis befejezte után közvetlenül a sző rszálak könnyű 
vagy nehezebb kihúzliatóságából csakugyan megjósolhatjuk megközelítő 
pontossággal az elektrolysis eredményességét, illető leg a várható 
recidivák számát.

l ie  következik más is. Az egyszerű  tű vel való elektrolysiskor 
a különböző  autorok megfigyelése szerint a recidivák száma 
40— 8 0 %  között ingadozott (magam átlagban 3 3 %  recidivát 
figyeltem meg). Összehasonlítva ezzel a Kromayer-féle tű kkel való 
elektrolysis után általam jól észlelt területen elért 2 0 %  recidivát, 
nyilvánvaló már e tekintetben is a Kromayer-féle tűk elő nye az 
egyszerű , izoláló réteggel el nem látott tű k fölött.

Elő nyére kell e tű knek azt is Írnunk, hogy tartásuk tű tartó 
segélyével fölöslegessé van téve, a mi az operáiéra mindig kényel
metlen volt, de különösen az oly helyeken való elektrolysiskor volt 
igazán fái'adságos, hol a tű tartó kar nem volt alátámasztható.

A Kromayer által ajánlott több tű vel egyidő ben való elektro- 
lytikus epilatiót szintén volt már alkalmam végezni, még pedig 3 
tű vel egyszerre betegeim eddig nem tű rtek többet , kifogás
talan eredm énynye lilyenko r természetesen az operáló orvosnak 
fokozott figyelemmel kell lennie a tű  körül lefolyó jelenségekre.

Összegezve ezek Után а  К г о т а у е г -Ш е tű vel való electro- 
lytikus epilatio körül szerzett tapasztalataimat és elért eredményei
met, a következő  conclusióra jutok :

Ha teljesen begyakoroljuk magunkat a tű vel való manipula- 
tióba, tökéletesen megismerjük a körölette az elektrolysis folyamán 
jelentkező  szabályos és rendellenes elváltozásokat, akkor 100 szálan
ként 0— 20 átégés valószínű ségével látható heg visszahagyása nél
kül és körülbelül 20— 25 szál visszanövésére való kilátással végez
hetjük a tű vel az elektrolysises epilatiót.

Ha összehasonlítjuk ezen eredményt az eddig használt, nem 
izolált tű vel elért eredménynyel, a mikor, ha 100 sző rszál elektro- 
lysisét végeztük, biztosan tudtuk, hogy ugyancsak 100 kisebb vagy 
nagyobb látható hegecske marad beavatkozásunk nyomán és 
hogy a 100 sző rszál közül 30 - 80 vissza fog nő ni, és nem hagyjuk 
figyelmen kívül azt sem, hogy míg itt a tű t tű tartó segélyével 
tartani kellett, addig a Kromayer-féle tű knél ez elesik, akkor 
nyugodtan jelenthetem ki, hogy a Kromayer-féle tű k az elektroly
sises epilatio terén úgy kozmetikai, mint a sző rszál teljes elpusztí
tása, végül a kezelés megrövidítése szempontjából igen nagy lépést 
jelentenek a tökéletesség felé és a hypertrichosis liter apiájártak 
máris óriási nyereségét jelentik.

A tű k egyedüli hibája az izoláló réteg nem tartós volta, 
mely azonban nem kételkedem benne — az elektrotechnika 
mai fejlettsége mellett más izoláló anyaggal vagy eljárással rövi
desen meg lesz szüntethető .

A gyomor- és bélbétegségek észszerű 
п е к  feltételei.

kezelésé-

Elő adta: Sám son M árton dr. a biharmegyei orvosegylet folyó évi 
június 1.-én tartott szakülésén.

T. Szakülés ! A gyomor- és bélbetegségek rationalis kezelése 
csak akkor lehetséges, ha az emésztési chemismust, vagyis az 
emésztés physiologiáját ismerjük és az elő forduló emésztési zavaro
kat a physiologiai emésztési folyamat rendellenes lefolyásának tekintjük.

Még medikus koromban, ezelő tt 2 8 -  30 esztendő vel az 
emésztési megbetegedések therapiája többnyire einpiriás, értelem 
nélküli rendelésekbő l állott, a mi a diagnostika hiányosságában 
leli magyarázatát. Gyomorhurut és gyomortágulás volt a leggyako
ribb és többnyire téves diagnosis, s natr. bicarb.-nak, acid, hydro- 
chlor.-nak és az amaráknak minden tudományos alapot nélkülöző , 
indicatio nélküli rendszertelen adagolásával ki volt merítve a gyomor
bajok therapiájának kincsesháza.

Hogy akkori idevágó ismereteink mily hiányosak voltak, erre 
nézve dassikus tanúra hivatkozom, és pedig Niemayer belorvos- 
tanának 1879-ben megjelent X. kiadására —  mely akkor tan
könyvül szolgált . a melyben például a dyspepsia acidát és 
pyrosist nem a sósavtulproductióból, hanem a szénhydratok abnor
mális erjedésébő l és az ebbő l származó vajsav- tejsav- és szénsav- 
képző désbő l származtatták. Akkori ismereteink hiányosságát igazolja 
továbbá az ugyancsak Niemayer könyvébő l vett következő  citátum 
is: „Es ist unzweifelhaft, dass Störungen der Innervation den 
Verdauungsvorgang zu alteriren vermögen, aber über die Natur 
dieser Innervationstörung lässt sieh freilich bei unserer Unkenntniss 
der Secretionsnerven des Magens nichts Näheres angeben.1'

E tankönyvben „capriciöser Magen“ és „torpide Dyspepsie“ 
csodabogarak is figuráinak.

Az amarákat, a natrium bicarbonieumot és acid, hydro- 
chloricumot ma is alkalmazzuk, de nem ötletszerű en, hanem hatá
rozott indicatiók alapján, miután a beteg emésztési chemismusának 
hiányait kémiai, bakteriológiai, mikroskopos és functionális úton 
megismertük.

Kussmaul volt az első , a ki 1869-ben alkalmazni kezdte a 
gyomorszondát diagnostikai és therapeutikai czélra és az ö epochális 
vizsgálatainak eredménye hozott némi világosságot az emésztés 
pathologiájának addig sötét mezejére.

Az azután következő  években különösen Lenbe, Riegel, Ewald 
és Boas kutatásainak, kiváltképpen a próbareggeli és próbaebéd 
functionális diagnostikai czélokra való alkalmazásának és Schmid s 
Strassburger székletételvizsgálatainak köszönhetjük az emésztés 
physiologiájáról és pathologiájáról való mai ismereteinket. Az utolsó 
években Pawlow és iskolája Szt.-Pétervárt geniális állatkísérletek 
útján gazdagította ismereteinket a gyomornedv- s pankreas-secretio 
és az emésztés terén.

Az emésztés tudvalevő leg már a szájban kezdő dik a tápszerek 
megrágása és nyállal való elegyítése által. A szájnyál a nyál
mirigyek és a száj nyálkamirigyeinek váladéka, nyúlós, opaleskáló, 
erő sen alkaliás folyadék, mely mucin és rodankalium mellett egy 
enzymet, a ptyalint tartalmazza, mely az emésztésre nézve nagyon 
lényeges és igen fontos.

Ugyanis a ptyalin hatása alatt a szénhydratokban levő  kemé
nyítő  mákosévá és kisebb mennyiségben dextrosévá lesz átalakítva. 
Ezen úgynevezett diastatikus processus nem közvetlenül megy végbe, 
hanem közbeeső  productumok képző dnek, melyek vegyileg is ki
mutathatók, és pedig képző dik a ptyalin hatása folytán a keményítő 
bő l amydulin, mely jodjodkalium-oldattal kékre festő dik, azután erytli- 
rodextrin, mely jodoldattal violaszínű  vagy mahagouibarna lesz, és 
végül a nyálka további behatása alatt fejlő dik az achrodextrin, 
mely jodoldattal festő dést nem mutat. A nyálka behatásának vég- 
productuma a maltose, illetve dextrose, de már a maltose redukálja 
a cupr. sufuricumot, tehát adja a czukorreactiót. Az elő adottakból
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tehát láthatjuk, hogy az emésztésre nézve mily fontos és lényeges 
az ételek jó megrágása és benyálazása.

Ha a jól megrágott és benyálazott ételek a gyomorba ju t
nak, kis idő re rá 5 perez elteltével —  ennek okát késő bb látni 
fogjuk —  megszű nik a ptyalinhatása a keményítő re, mivel a gyomor
sav megsemmisíti a nyáldiastasét és megszünteti az emésztés úgy
nevezett amylolytikus stádiumát.

A gyomor functiója háromféle minő ségben nyilvánul meg és 
pedig secretorius, motorikus és resorptiós mű ködésben.

Mielő tt a gyomoremésztés, illetve e 3 functio részleteire 
áttérnénk, meg kell említenem, hogy az újabb kutatások, Röntgen
átvilágítások és különösen Pawlownak állatkísérletei —  melyeket 
késő bb elő adok — nemcsak halomra döntötték a gyomornedelválasz- 
tásnak eddigi kémiai és mechanikai theoriáját, de a Röntgen- 
átvilágítások megállapították, hogy a gyomor alakjáról és fekvésérő l 
is eddig téves nézeteink voltak. Ugyanis még medikus koromban 
úgy tanultam és a Röntgen elő tti idő ben az volt a vélemény, hogy 
a gyomor hosszátmérő je majdnem vízszintes, talán kissé haránt 
irányban halad, holott újabb tapasztalatok, melyekre részben a mű tő 
asztalon (Doyen), fő leg azonban Röntgen-átvilágításkor bismuthetetés 
után Rieder és Holzknecht jutottak, azt igazolják, hogy a normális 
gyomor határozottan verticalis állást foglal el.

A gyomor 5/б  részben a bal, s csak 1/e részben, és pedig 
a pars pylorica fekszik a jobb testfélben, a pylorus és curvatura 
minor a normális máj által teljesen el van fedve, a pylorus a jobb 
sternális vonalban a processus xiphoideus magasságában fekszik. 
A curvatura major normális viszonyok mellett 2— 4 cm.-rel a köldök 
felett halad el.

A gyomor formájára nézve két fő alakot különböztetnek meg, 
és pedig a hosszú kampóformájút Rieder szerint és az ökörszarv- 
formájút Holzknecht szerint, de ezen fő alakokon kivül különféle 
átmeneti alakok is vannak.

Ezen kitérés után térjünk újból eredeti themánkhoz vissza, a 
gyomoremésztéshez.

Az ételnek a gyomorba érkezése után nehány perczczel meg, 
kezdő dik a gyomorfalban levő  mirigyek mű ködése, a secretio, vagyis a 
gyomornedvelválasztás, és pedig a fundusban levő  mirigyek a sósavat, 
a többiek, melyek az egész gyomorban, még a pylorusrészben is 
el vannak szórva, a pepsint választják el. A pepsint és sósavat 
tartalmazó gyomornedv megszünteti —  mint már halottak —  az 
amylolysist és az albuminatokat felbontja, a mennyiben a nativ 
fehérjét syntoninná, protoalbumosévá, deuteroalbumosévá és végül old
ható és resorbeálható peptonná változtatja, az enyvet enyvpeptonná, 
a nádezukrot inveitezukorrá, azaz dextroséva és laevulosévá.

A szabad sósavnak, mely normálisan 1— 1 '5 pro miile mennyi
ségben van jelen, még antizymotikus és antiseptikus rendeltetése 
is van, a mennyiben megakadályozza a rendellenes erjedést és 
megsemmisíti a gyomorba jutott pathogen organismusokat.

Meg kell még emlékeznünk a gyomorban levő  oltófermentum- 
ról is, melynek tulajdonsága az, hogy a tejet emulgeálja. Minden 
folyamatban, melyben a gyomorsav a gyomorból eltű nik, az oltófer- 
mentum képző dése is szenved, így például carcinoma vagy gastritis 
chronica esetében. Az oltófermentum jelenléte vagy hiánya még ez 
ideig nem nyert diagnostikai jelentő séget.

Miután a nyál- és gyomormirigyek által produkált és az 
emésztéshez szükséges anyagokkal megismerkedtünk, azon kérdés 
támad, hogy mi okozza tulajdonképpen a gyomornedvelválasztást ?

Eddig az volt az elfogadott nézet, hogy a gyomorba ju tott 
tápszerek kémiai és mechanikai ingere adja meg az impulsust a 
secretiora, vagyis okozza a gyomornedvelválasztást.

Pawlow állatkísérletei alapján más eredményre jutott és csak 
miután idevágó kísérleteinek sorozatával megismerkedtünk, fogjuk 
a belő lük levont conclusiókat látni.

Pawlow egy kutyán, melynek gyomorsipolya volt, oesophago- 
tomiát végzett a nyakon és mindkét oesophagusvéget külön-külön 
behegesztette a bő rsebbe. Ilyenformán széjjelválasztotta a szájű rt 
a gyomorű rtő l. Az így megoperált állat jó tartás mellett teljes 
egészségben, éveken keresztül életben tartható, csakhogy termé
szetesen az ételek direct a gyomrába helyezendő k.

Ha az igy megoperált állatnak húst adott, természetes, hogy 
ez az oesophagus alsó végén kiesett - e táplálást színetetésnek

nevezi s ezután e néven beszélünk róla — , de észlelte, hogy a teljesen 
üres s elő ző leg jól kimosott gyomorban 4 — 5 perczczel az etetés 
megkezdése után bő séges secretio indul meg és gyomornedv 
folyik a sipolyba dugott üvegcsövön keresztül mindaddig, míg a 
kutya húst kap, ső t még egy kis ideig azután is. Ilyen módón, 
vagyis színetetéssel naponként nagy könnyű séggel néhány 100 
köbcentimeter gyomornedvet lehet producálni, a nélkül, hogy az 
állatnak ártana, és mint Pawlow mondja, a kutyától úgy lehet gyomor
nedvet kapni, mint a tehéntő l tejet. Az ily módon nyert gyomor
nedv kristálytiszta átlátszó folyadék, melynek ize éppen olyan, 
mint a megfelelő  töménységű  sósavoldaté. Francziaországban thera- 
peutikai czélokra használják „Gastérine“ néven.

Mit szólnak ezen kísérlethez a kémiai és mechanikai inger 
theoriájának hívei, kérdi Pawlow, mikor a gyomor teljesen üres volt 
és mégis secernált.

A tiszta gyomornedv productiójának kérdése e szerint már 
megoldást nyert -  magyarázatát késő bb látjuk — , de hátra volt 
megfigyelni a gyomornedv tulajdonságait az emésztés alatt és hatá
sát a különféle tápszerekre.

E czélra egy kutyát következő képpen operált m eg:
A gyomor fundusrészén 2 cm.-rel a pylorusrész alatt 10— 12 

cm. hosszéi metszéssel a gyomor elülső  és hátulsó falát átvágta. 
Ezáltal 3 szögű  lebeny alkottatik, melynek magassága a gyomor 
hosszirányában fekszik. Ezen lebeny alapvonalának megfelelő leg egy 
második metszést ejt, mely azonban csak a nyálkahártyát vágja át 
a muscularis és sorosa érintetlenül hagyásával. A nyálkahártya met
szési széleit mindkét oldal felé a submucosáról lepraeparálja és 
pedig a gyomor felé 1 —  l1/ 2 cm., a lebeny felé 2— 2У г  cm. 
szélességben. A nyálkahártyarészletet, mely a gyomorhoz tartozik, 
fél szélességben összehajtja és széleit összevarrja. Azon nyálka
hártyadarabból, mely a lebenyhez tartozik, boltozatot alkot és 
úgy w gyomrot, mint a lebenyt az első  metszésvonal hosszában 
összevarrja. Ilyen formában 2 üreget létesít a gyomorból, mely 
egy septum által vau egymástól elválasztva, a mely septum 2 
réteg nyálkahártyából áll, és pedig a boltozatból és egy másodikból, 
mely közepén össze van varrva.

Röviden összefoglalva : A gyomorból egy hosszdarabot kivágott, 
belő le hengert alkotott, melynek szabad végét a hasfalseb 
nyílásába bevarrta. A reszekált gyomrot nagy gyomornak, a hengert 
kis gyomornak nevezi. A leirt operatióval elérte azt, hogy az izolált 
kis gyomor beidegzése is normális és functioképes maradt, m ert a 
plex. gastr. posterior idegszálai sértetlenül megvannak.

Ha az igy operált kutya éhezik, vagyis ha a nagy gyomor 
üres, a kis gyomor is üres m arad ; mihelyt azonban a 
kutya eszik, néhány perezre rá kezd az izolált kis gyomorból 
—  noha abba étel nem került —  gyomornedv csepegni. Ebbő l 
tehát látható, hogy a nagy és kis gyomor között a physiologiai 
és functionális mű ködési összefüggés megvan, úgy hogy a kis 
gyomor a nagy gyomor functiójának hű  képét tükrözi vissza, és 
így módunkban van a kis gyomron megfigyelni, hogy a nagy gyomor
ban az emésztés alatt tulajdonképpen mi történik.

E kutyának bizonyos mennyiségű  és fajtájú táplálékot adott 
és megfigyelte, hogy az ugyanazonos mű ködésű  kis gyomor secre- 
tiója a különféle fajtájú és mennyiségű  tápszerekre miképpen 
viselkedik.

Ezen kísérletekbő l kitű nt, hogy az étel mennyisége és a 
gyomornedv mennyisége között mindig teljes proportionalitás ural
kodik, vagyis, ha a kutyát különféle mennyiségű , de ugyanazon 
tápszerrel etette, a kis gyomorból mindig a megfelelő  mennyiségű  
gyomornedvet kapta, így például 100 gm. nyers hús etetésére 
26 cm3, 200-éra 40 és 400-éra 106 cm3 gyomornedv csepe
gett ki a kis gyomorból, 300 gm. tejbő l, 50 gm. húsból és 50 gm. 
kenyérbő l álló keverékre 42 cm3 és ennek duplájára a dupla 
mennyiség, vagyis 84 cm3 gyomornedv választatott el.

Ebbő l az látszik, hogy a gyomormirigyek nagy praecisitással 
dolgoznak, a mennyiben minden táplálkozáskor annyi nedvet öntenek 
a gyomorürbe, a mennyit a megfelelő  mennyiségű  és milyenségü 
tápszerek megkívánnak.

Az ily kis gyomrú kutyán m egállapította, hogy a tápszerek 
minden nemének az emésztő mirigyek sajátos mű ködése és az 
emésztő nedvek sajátos tulajdonsága felel meg aciditás- és fermen- 
tum tartalm at illető leg. Legenergikusabb secretiora izgatnak —  és
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ez a diaetetikai kezelésben fontos —  a húsfélék, és pedig a pecse
nyék inkább mint a fő tt hús, továbbá a húskivonatok és a sok extractiv- 
anyagokat tartalmazó erő s húslevesek. A peptonok és a tej kevés sec- 
retiót okoznak. Hatástalan az amylum, a sző lő - és nádczukor, a víz 
azonban gyengén izgatólag hat a gyomornedvei választásra. A zsír 
félék úgy magukban, mint más tápszerekkel kombinálva, valósággal 
megakasztják és megakadályozzák a secreti ót, azért van a zsírok
nak, speciálisan a növényi zsíroknak, az olajnak oly kiváló hatása 
a hyperchlorhydriában. Az erő s fű szerek erő s secretíót provokálnak.

E kísérletei útján továbbá megállapította, hogy a gyomor- 
nedvelválasztás nem egyforma sem mennyiségileg sem minő 
ségileg az emésztés egész tartama alatt, hanem legnagyobb és leg
erő sebb az első  órákban és fokozatosan kevesbedik; a mi az 
említett arányosság miatt természetes is, mert mindjárt az étkezés 
után, vagyis az emésztés első  idejében, sok megemésztendő  táp
szer van a gyomorban, mely aránylag sok nedvet igényel, míg 
az emésztés késő bbi óráiban az emésztési ágenst igénylő  anyagok 
megfogyatkozván, kevesebb gyomornedvre van szükségük. így pl. 
megállapította, hogy a hús megemésztéséhez az első  órában 11 -2 cm3, 
a hetedik órában már csak 1'2 cm3, a tejhez az első órában 4'0, 
a hatodik órában már csak 0 5 cm8 gyomornedv kell. A kenyér- 
táplálék kevés sósavelválasztást okoz és annak egész emésztési 
ideje alatt csak kevés sósav van a gyomorban.

Láttuk, hogy úgy az oesophagotomiált kutya színetetésekor, 
valamint a reszekált gyomrú kutya rendes etetésekor a tápszerek 
bevezetése után csak 4— 5 perczczel kezdő dik a gyomornedv- 
elválasztás; ezen idő közt Pawlow latens idő szaknak nevezi. Ezen 
latens idő szakot, mely minden kísérletben következetesen beáll és 
mely néha 5 percznél tovább is eltart, a természet bölcs berendezésé
nek tekinti, mely arra van szánva, hogy a szájban megkezdő dött, de 
még teljesen be nem végző dött amvlolysises nyálkafermentatiót elő 
segítse és befejezze; ennek egy csapással vége szakad, mihelyt a 
savanyú gyomornedvsecretio megkezdő dik.

Pawlow vizsgálatainak köszönhetjük a prankreas-elválasztásról 
való újabb ismereteinket is, és velük kapcsolatosan a duodenum- 
nak a gyomorkiürülést szabályozó functiójának az ismeretét. О  
ugyanis kutyákon pankreassipolyt létesített és pedig olyformán, 
hogy a duodenumnak pankreasszájadéki helyét egy 4 szögletes 
darabban kivágta, és e darabot a pankreasszájadékkal kifelé a has
falba varrta. Az első  ily módon operált kutyák elhullottak, a nélkül, 
hogy a bonczolás a halál okát kideríteni tudta volna, ebbő l azon 
következtetést vonta le, hogy a pankreasnedv elfolyásával elvonatik 
az állattal valamely agens, mely az életfentartás és életmű ködés 
rendes lefolyásához feltétlenül szükséges, és minthogy tudta, hogy 
a tápszerek neme mily lényeges befolyást gyakorol a pankreasnedv 
mennyiségére és minő ségére, az étrendbő l törölte a húst és csak 
kenyéren és tejen tartotta az állatokat. Másfelő l szem elő tt tartva, 
hogy az elfolyó pankreasnedvben mennyi alkálit veszít a szervezet, 
az ételekhez állandóan szódát is adott. Ezen eljárással sikerült 
az állatokat hónapokig életben tartani és kísérleteihez felhasználni.

Ezen kísérletekbő l kitű nt, hogy a pankreaselválasztás is a 
tápszerek tulajdonságához alkalmazkodik, és pedig amylumtartalmú 
tápszerekre a ptyalinhoz hasonló amylolytikus diastasét, fehérje- 
tartalmú tápszerekre fehérjebontó trypsint, és zsírtartalmú táp
szerekre zsírbontó steapsint választ el. A kutyát, melyet sok 
ideig csak tisztán húson tartott és melynek pankreasa azon idő  
alatt csak fehérjebontó trypsint secernált, tej- és kenyérdiaetára 
fogta és azt tapasztalta, hogy a trypsin napról napra fogyott és 
lassanként az amylolytikus diastase elválasztása kerekedett fe lü l; ezen 
játékát a pankreasclválasztásnak mindig tapasztalta, valahányszor 
az étrendet megváltoztatta.

Mindebbő l azt következteti, hogy a pankreas kiegészítő , vagy 
mint ő  nevezi „reserve“ mirigy szerepét játszsza, mely functióját 
változtatja és azon feladathoz accomodálja, melyet a tápcsatorna 
vagyis az emésztés tő le megkíván.

Az eddigiekbő l azt látjuk, hogy úgy a gyomor mirigyei, mint 
a pankreas úgyszólván tudatosan mű ködnek, és nedvüket olyan 
mennyiségben és minő ségben választják el, a mint az a tápszerek 
mennyiségének és minő ségének legjobban megfelel, és mindig éppen 
azon nedvet öntik az emésztő  csatornába, mely a bevezetett táp
szerek feldolgozásához éppen szükséges.

(Vége következik.)

Markuso vszky-f ele jubiláns elő adások.

Réczey Imre tanár a Markusovszky-féle jubiláris elő adásokat 
e hó 4.-én kezdette meg a 2. számú sebészeti klinika nagy tan
termében a sebészet újabb fejlő désérő l.

Első  elő adásában rövid bevezetés során felemlítette, hogy a 
modern sebészet fejlő désérő l már 26 év elő tt tartott egy ünnepi 
elő adásában (1883 október 14.-i orvosegyesületi nagygyű lésen) 
értekezett s annak alapjául a fájdalmatlan mű tétet (narkosis), a vér- 
telen mű tétet (Esmarch) és a gyógyulás biztosságát (antisepsis) állí
totta fel. Azóta még nagyobb haladást tett a sebészet s ennek 
alapjául ezen elő adásaiban ki fogja fejteni a fő tényező ket: a dia- 
gnostika nagy haladását, a sebészeti pathologia alapos átalakulását, 
az élj gyógyító módokat és a narkosis mai nagy tökélyét.

Ezen alkalommal a diagnostika haladásáról volt szó. Kifejtette 
az elő adó, hogy a diagnosis ma csakis functionális diagnosis lehet, 
mert ezzel kapunk megbízható alapot az anatómiai illetve physiolo- 
giai eltéi'ések megértésére, hiszen minden betegség müküdészavar. 
megváltozott élet. Elsorolja a sebészeti vizsgálómódokat — s pedig 
a külső  fizikai vizsgálás módjait, az üregek vizsgálásmódjait, 
azután az üregek tartalmának vizsgálásmódjait. melyek között a 
cytodiagnostikára, a vérvizsgálatra és a szervezet mű ködésképességé
nek megítélése czéljából a functionalis vesediaynostikára kell nagy 
súlyt fektetni.

Áttér azután a fertő ző  bajok diagnostikájára, tárgyalja az 
immunodiagnostikát, a serodiagnostikát és részletesebben a gümő s 
sebészeti bajoknak diagnostikáját: a Koch-féle befecskendezéseket, 
a cutanreactiót (Pirquet), az ophthialmoreactiót (Calmette), a percutan- 
reactiót (Moro), a proteolysist (Müller-.lochmann) és a Milloh-reac- 
l ió t : végre azon módokat, melyekkel a tuberculosis baciilusát a 
szövetekben és szövetnedvekben kimutathatjuk a cytodiagnosis és 
az inoskopia által.

Mai diagnosisunk csak úgy állhat helyt, ha pontos észlelés
bő l logikailag levont következtetés, s azért sokkal nagyobb felelő s
séggel jár, mint régente, mivel diagnostikai tévedésünk, melyre 
sebészeti beavatkozásunkat alapítjuk, nem egyszer emberáldozatot 
követel.

I R O D A L O M - S Z E M L E .

Könyvismertetés.

Der Mythus von der Geburt des Helden. Versuch einer 
psychologischen Mythendeutung von Otto Hank. Franz Deuticke 

kiadása. 1909. 93 lap. 8°. Ara 3 korona.

A szerző  utal arra, hogy a különböző  mythosi hő sök szüle
tése és élettörténete egymással feltű nő en megegyezik és ennek okát 
kutatja. A régebbi Írók e megegyezés mögött arra bukkantak, 
hogy a mythos általános vonásait mutatja az ember lélekállapotá- 
nak, a milyen az legegyszerű bb alakjában lehet. A szerző  Saigon, 
Mózes, Ödipus, Paris, Perseus, Kryos, Herakles, Jézus, Siegfried. 
Lohengrin stb. születésének és élettöi’ténetének vázolása után ezek
bő l megegyező  átlag monda-sémát állít össze. A hő s mindig elő kelő  
szülő ktő l, királytól származik. Születését akadályok elő zik meg, 
például önmegtartóztatás, terméketlenség, vagy a szülök közösülés 
tilalma alatt állottak. A születést ünnepi jóslat vagy álom jelenti be, 
a melyben sokszor az atya ellen fenyegetés foglaltatik. Az atya 
gyakran ellenségesen viseltetik az újszülöttel szemben, meg akarja 
öletni, kitéteti vagy kosárban folyóvízre taszítja ki. Sokszor állatok 
vagy alacsony származású emberek mentik meg és szoptatják. 
Késő bb a felnő ttet megtalálják az elő kelő  szülök, a hő s boszút áll 
az apán és elismerést, hírnevet szerez. 0. Rank Freud tanítványa 
és Freud gyermekpsychologiai nézeteibő l indul ki, a melyek neur- 
astheniások psychoanalysisébő l kerültek napfényre. A megbeszélés 
nem terjedhet ki az összes részletekig. A lényeg az volna, hogy a 
monda a gyermek gondolkozásának felel meg. A fiú az anya iránt 
nemileg színezett érzéssel viseltetik és ezért ellenséges érzést táplál 
az atyával szemben rivalitásból folyólag. Ugyanígy gondolkozik az 
atya is. Ezért van a mondában, hogy az apa el akai’ja  pusztítani 
a fiút és ez késő bb az atyján boszút áll. Az elő kelő  titkolt szár
mazásnak az volna az alapja, hogy a gyermek szüleit elő kelő bbek
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kel összehasonlítva, szeretne inkább azoktól származni, stb. Ez a 
nem érdektelen magyarázó kísérlet mindenesetre erő ltetett,

Kollarits Jenő dr.

Neuvastlienische Entartung einst und jetzt. Tröstliche Be
trachtungen eines Kulturoptimisten. Von Prof. F. Martius. Leipzig 

u. Wien, F. Deuticke. 1909. 48 lap, 8°. Ára 1 kor. 20 fill.

A szerző  azt bizonyítja, hogy a neurasthenia mindig létezett. 
Kaulin 1739-ben affection vaporeuse néven ismertette, késő bb 
spinalirritatio volt a neve. A kórhonczolástan emelkedésével meg
lehető sen lenézték ezt a bajt, a melyet nem Beard fedezett fel. 
Minden kor szerző i azt Írták, hogy ez a baj csak az újabb és 
romlottabb életmódnak a következménye. A középkor járványai 
idején még súlyosabb volt a neurasthenia, mint most. A mai kor hala
dása és nagyobb munkája nem fokozta a neurastheniát. „Nem attól 
lesz az ember neurasthenias, hogy Hamburgból New-Yorkba 5 nap 
alatt utazik, hanem attól, hogy Rostockból a szomszédos Roebelbe 
5 óráig kell a vicinálison ü ln i!“ Kollarits .Jenő dr.

Uj könyvek. Falken stein: Die (licht und die Salzsäure-Jodkur. 
Berlin, A. Hirschwald. 5. m. — H. K. Corning: Lehrbuch der topo
graphischen Anatomie. 2. Auflage. Wiesbaden, F. J. Bergmann. 16.60 m.

- Kocher und Tavcl: Vorlesungen über chirurgische Infektionskrank
heiten. Teil I. Die Streptomykosen. Jena, G. Fischer. 6 m. — C. B. 
Schürmayer: Harnuntersuchungen und ihre diagnostische Verwertung. 
2. Auflage. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 7.20 m. - H. Jaeger: Die 
Bakteriologie des täglichen Lebens. Hamburg, L. Voss. 8 m. — F. Blumen
thal : Über nichtdiabetische Glykosurien. Halle a. S., C. Marhold. 0.75 m. 
— K. Goldmann: Die äussere und innere Sekretion im Lichte der 
..vitalen Färbung“. Tübingen, H. Laupp. 5 m.

Lapszemle.
Helorvostan.

(«alváltozás szívbajokban. Az olasz belorvosok imént le
folyt 19. congressusán Colombo kifejtette, hogy a s z í v  galvánozása 
nagyon jó szolgálatot tehet mindazon esetekben, a melyekben a 
myocardium energiáját fokozni kell. A hatás az első  ülések után 
csak nehány óráig tart, késő bb (a 25— 30. üléstő l kezdve) azonban 
már tartósabb, úgy hogy a beteg a napnak nagyobb részére meg
könnyebbül. Bizonyos idő  múlva a galvánozás hatása csökken, 
ilyenkor 2— 3 hétig szünetelünk vele s helyette cardiotonicumos 
gyógyszereket használunk : a szünet után újból eredményesen kezd
hetjük a galvánozást. A technika a következő : az indifferens nagy 
elektródot (kathod) a 2— 7. hátcsigolya közti részre helyezzük, az 
50— 60 cm- nagyságú aktiv elektródot (anod) pedig a praecordialis 
tájra, a szív bázisának megfelelő  he ly re : az áramot megindítva,
lassan emelkedünk 8....10 milliampére erő sségig s ekkor hirtelen
40 Ii0 milliampéres áramot engedünk behatni 1 —  2 másodperczig; 
ezt 1/-2 perczes idő közökben 10 12-szer megismételjük. Az aktiv 
elektród helyén a bő r erő sen kipirosodik és megmelegszik, égés
sebek azonban nem keletkeznek, ha gondosan és kellő gyorsaság
gal végezzük a galvánozást, a melyet naponként megismétlő nk 
olyan idő ben, a mikor a beteg szenvedése legkifejezettebb. (La 
semaine médicale, 1909. 42. szám.)

A gyomor „endographiás“ vizsgálatáról tesz elő zetes 
közlést Schade docens (Kiel). A módszer azon alapszik, hogy bi
zonyos módon elő készített papíron mintegy graphikai lenyomat 
alakjában rögzíthető  valamely fekély alakja, a mint azt fekélyes 
(ulcus rotundum, kifekélyesedett rák) gyomordarabokon végzett 
vizsgálatok mutatták. Két mód használható; az egyikben guajak- 
terpentinnel praeparált papirt használunk, a melyen a fekély kör
vonalai kék rajzolatokban tű nnek fe l ; a másik mód azon alapszik, 
hogy a vaschloridoldat chemice jobban tapad a fekélyhez, ennek 
folytán leöblitéssel nem távolítható el egykönnyen; ha tehát híg 
vaschloridoldatot öntünk a fekélyes gyomordarabra s azután víz
zel leöblítés után tanninos kémlő papirral hozzuk érintkezésbe, a 
fekély alakja a papíron a vaschlorid-tanninreactio folytán rajzolat
ban meglátszik. Ezek után már most csak arra kellett törekedni, 
hogy papír helyett felfújható gummilabdát is impraegnálhassunk az 
említett vegyi reagensekkel. Ez hosszas kísérletezés után sikerült 
is (Zieger és Wiegand gummiárúgyára, Leipzig-Volkmannsdorr), úgy 
hogy most már könnyen lehetett összeállítani olyan, a gyomor

szondánál nem vastagabb készüléket, a melyet a gyomorba be
vezetünk s a gyomorban felfújva a készülék gummilabdáját, ennek 
chemice elő készített külső  burkát így benső  érintkezésbe hozzuk a 
gyomor falzatával, a melyen ha fekély van, ennek képe a guinmi- 
labdán rögzítő dik. Az eszköz, illetve módszer használhatóságát már 
több kísérlet igazolta : mindenesetre azonban még további kísérle
tezést igényel a módszernek végleges kiépítése. (Berliner klinische 
Wochenschrift, 1909. 40. szám.)

Az anaeiniával járó és kedvez« lefolyású lép- és niáj- 
Íliegiiagyobbodásra Schlagenhaufer hívta fel a ügyeimet elő ször 
néhány évvel ezelő tt. Idetartozó eseteket ismertet újabban Plchu 
tanár (Berlin). Mindenekelő tt kiemeli a baj familiáris voltát, azután 
a lefolyás jóindulatúságát. Egyik esete most 63 éves férfira vonat
kozik, a kinek a baja már a kora gyermekéveiben megvolt. Jelen
leg 18 éves leányának lépe két év elő tt akkora volt, hogy a hasa 
kitágítása folytán a beteget terhesnek lehetett ta rtan i; most any- 
nyira megkisebbedett a lépe, hogy tánczinulatságokon vehet részt. 
Vérzésre való hajlandóságot és bő rfestékességet mások leírtak, de 
a szerző  nem látott. Ellenben két esetében idő nként súlyos sárga
ság támad, a mely azonban hashajtók adásával és megfelelő  diactá- 
val könnyen megszüntethető . Az ilyen esetek ismerete minden
esetre fontos á prognosis szempontjából. A kórkép ugyanis első  
látásra nagyon súlyos benyomást tesz, Banti-kór jelenlétére enged 
következtetni. E miatt ezután az operativ beavatkozás (lépkiirtás) 
szükségességének kérdése is felvető dhetik. A huzamosabb meg- 
ügyelés alkalmával beigazolódó kedvező  lefolyás, de még e nélkül 
is a pontos anamnesis és esetleg a testvérek megvizsgálása útján 
megállapítható familiáris volta a betegségnek megóv a mű téti be
avatkozástól. (Deutsche medizinische Wochenschrift, 1909. 40. sz.)

Idegkór tan.

Az arezzsába kórjelzéséhez és kezeléséhez ad tanácsot 
Sicard. Több különféle arezfájásra szokták ezt a kórjelzést alkal
mazni. a mi annyival is inkább hiba, mert a gyógyítás nem ugyanaz 
minden arezfájdalömban. Van szerző , a ki heveny, idült, tabesos, 
daganatos, luesos stb. neuralgiáról beszél, pedig a felosztás sokkal 
egyszerű bb. Van 1. valódi arezzsába, 2. másodlagos arezzsába és
3. neuralgismus facialis.

1. „4 valódi arezzsába igazi oka ismeretlen, azonban kétség
telenül nagy szerepe van a baj létrehozásában annak a körül
ménynek. hogy a koponyacsontozat asymmetriás és azok a csator
nák. a melyekben az ideg áthalad, az egyik oldalon szű kek. Ha az 
ideget valami baj éri és duzzad, a szű k csatornák megnyomják. 
A valódi trigeminusneuralgia a jobb oldalon gyakoribb, mint a 
balon. Ez a tapasztalat megfelel annak, hogy a koponyaalapi ükak 
a jobb oldalon általában szű kebbek szoktak lenni.

2. .1 másodlagos arezzsába oka daganat, meningitis stb. 
lehet. Általános okok is létrehozhatják, mint lues, malaria stb.

3. A neuralgismus facialis alatt Sicard a neurastheniás aroz- 
fájásokat érti, a melyek tulajdonképpen nem is tartoznak a neura,1- 
giákhoz. A diagnosist kizárás útján állapíthatjuk meg. Sicard e 
kórformája teljesen megegyezik azzal, a melyet Jendrássik jvek 
elő tt irt körül neurastheniás neuralgia neve alatt. A diagnosis 
megbeszélésében még a migrainető l való megkülönböztetésre is 
kell gondolnunk, a mely a trigeminus szemágának néuralgiájával volna 
összetéveszthető .

Migraine és ophthalmicus-neuralgia. A migraine gyakran 
émelygéssel jár és hányással: prostratio is mutatkozhatik. A ramus 
ophthalmicus zsábájában nincs sem hányás, sem émelygés, sem 
prostratio. A facialis felső  ágát a beteg e bajban nyugalomban 
tartja. A migraineben a fájdalom nyomó, a neuralgiában ellenben 
szakgató. Bő rhyperaesthesia mind a két bajban elő fordul. A mi
graine egynéhány órán át egyfolytában tart. a neuralgia rövid ideig 
tartó fájdalomrohamokban nyilvánul. A migraineben több napos, 
vagy több hetes remissiók vannak, a neuralgiában egy nap alatt 
is több remissio m utatkozik; migrainineben photophobia van, a 
neuralgiában nincs. A migraineben lehet conjunctiva-belöveltség, a 
neuralgiában ez gyakrabban van meg és könnyezést okoz. A mig- 
raineben elő fordul scotoma scintillans, a neuralgiában nem. A mig- 
rainere a terhességnek és hószámnak befolyása van, aneuralgiára nincs.

Valódi és másodlagos arezfájás. A másodlagos arezfájásnak
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valami kimutatható oka van, a peripheries okok között említendő  a 
tályog, sinusitis, adenopathia. daganat, gumma, actinomycosis. Ilyen 
ok a valódi neuralgiábati nincs, helybeli tünet szintén nincs. A fog
húzás értékeden. Ha a másodlagos arczfájás oka középponti, akkor 
többnyire az idegnek mind a három ága fáj, ső t sokszor a moz
gató ág is megbetegedett, tehát a rágó izmok bénák. Ilyenkor a leg
közelebbi agyalapi idegek is megbetegedhetnek, a miért is kettő s 
látást, süketséget lehet észlelni. A valódi arczzsába sohasem kez
dő dik egyszerre mind a három trigeminuságon. Sokszor egynéhány 
év telik el, míg a fájás az egyik ágból a másikba jut és ritkán 
fáj mind a három ág ; trismus, rágóizombénulás, kettő s látás, 
süketség a valódi trigeminusneuralgiában nincs. A középponti 
másodlagos arczfájásban gyakori a hyperaesthesia vagy anaesthesia 
az egyik vagy mind a három ágon a bő rön és a megfelelő  nyálka
hártyákon. A valódi trigeminusneuralgiában érzéshiány vagy csökke
nés soha sincs, hanem hyperaesthesia áll fenn. Az általános okból 
származó arczfájások közül a diabetesben a vizeletben czukrot 
találni, és a fájdalom nem szorítkozik csupán a trigeminus terüle
tére. A lueses arczfájás nem szokta kímélni a többi agyideget, 
ezenkívül lymphocytosis van a cereprospinalis folyadékban. E 
fájdalmak a kéneső s illetve diabetesellenes kezelésre engednek. 
Ezzel szemben a valódi arczzsábában nincs czukor a vizeletben, a 
többi agyvelő ideg nem vesz részt a folyamatban, lymphocytosis 
nincs. Ha luesos vagy diabeteses ember valódi trigeminus- 
neuralgiába esik, a kéneső kezelés vagy diabeteskezelés nincs 
hasznára. A másodlagos arczfájásb&n a fájdalom állandó, idő nként 
esetleg erő sbödik. A valódi arczzsába rohamokban jön szabad idő 
közökkel, bár késő bb a szabad idő közök rövidülnek és a fájdalom 
ideje hosszabodik. A fájdalonirohamok a valódi arczzsábában igen 
hevesek és mozdulatkor kiváltódnak. A másodlagos arczfájás daczára 
lehet beszélni, rágni, nyelni fájdalom nélkül. A valódi arczzsába 
rohama alatt mind e mozgások a fájdalom miatt, teljesen lehetetlenek. 
A másodlagos arczzsába esetleges hyperaemiás jelenségei állandó 
jellegű ek. A valódi arczzsába érmozgató jelenségei csak a krízis 
alatt vannak meg, tehát rohamokban jönnek. így jelentkezik 
ilyen esetekben conjunctivás vasodilatatio, könyezés, nyálfolyás. 
A másodlagos arczfájásban fejfájás gyakran van, míg az arczzsábá
ban ez hiányzik. A másodlagos arczfájásban a fájdalom kevésbé körül
irt, mig a valódi arczzsábában a supra- vagy intraorbitális likakou 
ül, vagy egynéhány fog felett, a beteg ujjúval pontosan' mutat a 
fájó helyre. A másodlagos arczfájásban az arcz nyomásából vagy 
dörzsölésébő l semmi következtetést sem lehet vonni, míg a valódi 
arczzsába a bő r vagy nyálkahártya érintésekor kiüt. A másodlagos 
arczfájásban alig van helybeli mozgásjelenség, míg a valódi arcz
zsábában gyakran van tónusos vagy clonusos rángás. A másodlagos 
arczfájás további sorsa az eredeti bajtól függ, azzal együtt gyógyul
hat, míg a valódi arczfájás bármennyi ideig, 25— 40 évig is eltart
hat, A másodlagos arczfájás éppen oly gyakran jobboldali, mint 
baloldali, míg a valódi arczzsába gyakrabban jobboldali.

Neuralgismus facialis és valódi arczzsába. A facialisneural- 
gismus fájása határozatlan, diffus, míg a valódi arezzsábáé körülirt. 
A neuralgismus inkább a halántéktájon ül és gyakran kétoldali. 
A viüódi arczzsába csak egyoldali. A neuralgismusban sokszor a 
tarkón és a plexus cervicalisban is van fájdalom, a valódi arcz
zsábában a fájdalom ritkán kisugárzik a tarkóra is. de a plexus 
brachialis területére soha. A neuralgismusban nincs bő rhyperaesthesia 
és az arcz tiszta, mig a valódi arczzsábában igen gyakori a hyper
aesthesia, és mert a mosás, beretválás fáj, a beleg fájós része 
gondozatlan. A neuralgismus facialis gyakran ugyanazon idő pontban 
ismétlő dik (douleurs d'habitudes Brissaud), míg a valódi arczzsába 
inkább reggel vagy este jön meg. A neuralgismus facialist a 
rágás és evés javítja, inig a valódi arczzsábánál az arezmozgás a 
fájdalmat kiváltja. A neuralgismusban a mimika a fájdalom idején 
is zavartalan, izomrángás nincs. A valódi arczzsábában az arcz 
teljesen mozdulatlan, majdnem mereven van tartva a fájdalom- 
mentes idő ben, míg a fájdalmas krízisben rángás jelentkezik. A 
neuralgismusban a beteg psychastheniás, míg a valódi arczfájásban 
a beteg kedélye rezignált.

A mondottakból a therapiára a következő  következtetéseket 
lehet vonni. A facialis neuralgismusban a, helybeli befecskendezés 
hatástalan, ső t néha ront a beteg állapotán. .1 másodlagos arcz

fájásban ez az eljárás csak akkor használhat, ha a fájdalom oka 
a peripherián iil, míg ha a ganglionon vagy az agyburkok közelében 
van a székhelye, semmi hatása sincs az érzéstelenítésnek. ,1 
valódi arezzsábát megszünteti a befecskendezés, ha a beszúrás az 
ideg kilépő  helyét érte. Ez a gyógyulás rendszerint csak ideiglenes, 
10 hónapig, 2 évig tartó. A fájdalom megszű ntekor érzéstelcn lesz 
a megfelelő  ideg ellátásterülete, mert a befecskendezés megrongálta 
az ideget. Befecskendezés czéljára legjobb a 80°-os alkohol 
0-01 gm. stovainnal vagy novocainnal köbcentiméterenként. Mű tett 
betegeken, vagy gyakori kiújuláskor Brissaud olajos befecsken
dezése ajánlatos, a mely a következő bő l á l l : 90 cm 3 édes mandula
olaj, 2— 6 gm. creosot és galacol, 10 cm3 jodoformos aether. (La 
presse médicale, 1909. 32. sz.)

Kollarits Jenő dr.

Sebészet.

Genyedö és fekélyes folyamatok gyógyítására a greifs- 
waldi egyetem sebklinikáján nagyon jó eredménynyel használják a 
peru-lenicetet. Az eddigi tapasztalatokról Т Г . Pullmann, a klinika 
segédje számol be a „Medizinische Klinik“ ez évi 42. számában. 
A peru-lenicet kissé barnás árnyalatú fehér por; 7 Ya%  peru- 
balzsamot és 1 5 %  lenieetet tartalmaz, a többi talcum; szaga a 
peru-balzsaméhoz hasonló, kellemes. Panaritium és phlegmone ese
teiben úgy járnak cl, hogy a szokásos operativ eljárás után, 
mihelyt a profus geuyedés megszű nt, a lehető leg váladékmentessé 
tett sebet késhátnyi vastagságban beszórják peru-lenicettel; ezt az 
eljárást eleinte naponként, késő bb 2 — 3 naponként megismétlik ; 
nagyon erő s váladékképző dés esetén az első  napokban 1% -os, 
40° hő mérsékű  szódaoldatban fiirösztik a beteg részt. Ezen keze
lés mellett csakhamar mutatkozik a perubalzsamnak a sarjadzást 
elő segítő  és a lenicetnek a váladékképző dóst csökkentő  h a tása ; 
különösen feltű nő  a nekrosisos ínrészeknek gyors kiküszöbölő dése : 
egyes esetekben azt is észlelték, hogy a látszólag teljesen elhalt inak
nak egy része megmaradt és újból mű ködő képes lett. Kiemelendő , 
hogy a peru-lenieet-kezelés mellett sohasem láttak vaskos granu- 
latiókat („vadhús“), a sarjadzó felület csaknem mindig egészen 
sima, bársonyos volt. Erysipelas utáni nagy fascia-nekrosis esetei
ben perulenicet-kezelésre nagyon gyorsan lökő dtek le az elhalt 
fascia-részek. Multiplex furunculusok — karlsbadi sónak egyidejű  
adása mellett —  néhány nap alatt meggyógyultak 3— 4 naponként 
megismételt perulenicet-kötözésre; a bő r teljesen sima, jó színű  
lett. Hasonlóképpen nagyon jó volt az eredmény felmetszett carbun
culus, bubo, bursitis eseteiben. De különösen kiemelendök azok a 
jó eredmények, a melyeket lábszárfekéiy eseteiben értek el. El
járásuk a következő : a szokásos teljes fürdő  után a lábszárat 
aluminium aceticumba mártott gaze-zel bepólyázzák, reá fehér, 
majd szürke enyvezett vattát tesznek és felpolczolják; másnap 
félórás forró szódafürösztés után az említett kötést megújítják s 
így elérik, hogy 24 órával késő bb minden idegen, az elő ző  keze
lésektő l visszamaradt tisztátlanságtól mentes, csak a saját váladé
kától fedett seb van elő ttük, a melyet eleinte naponként, késő bb 
ritkábban peru-lenicettel kötöznek; ha nagyon sok a váladék 

a mi azonban ezen kezelés mellett ritkaság — , a szódafürösz
tés megismételhető ; a végső  eredmény *jó erő s, rendes külsejű  
bő r ; az elbocsátáskor, fő leg ha nagy volt a fekély, zinkenyvkötóst 
alkalmaznak néhány hétre. Decubitus eseteiben is jó eredménynyel 
já rt egyidejű  perifériás massage-kezeléssel kombinálva —  a 
perulenicet használata. A valamennyi esetben végzett vizeletvizsgálat 
tanúsága szerint a perulenicet nem izgatja a vesét, ső t a szer 
meglevő  veseizgalom esetén is veszély nélkül használható.

Érdekes herniologiai adatokkal szolgál W. B. 0olei/. 
Leír egy újszülöttön észlelt herniát a recessus intersigmoideusban. 
melyben majdnem az egész vékonybél strangulálva volt. A gyer
mek három napig élt. Mű tét nem történt. Az eset a 4. az irodalom
ban. Másik esete egy a Mc Burney-pont táján keletkezett, traumás 
eredetű  interparietalis sérv. Végül esetet közöl, melyben incarcerált 
hermának en masse való repositiója chronikus bélobstructióra veze
tett. A laparotomia alkalmával, mely 5 hóval az incarceratio 
után történt, a hasű rben kétökölnyi conglomeratumot találtak, melyet 
reszekálni kellett; a resectio az ileum vége táján történt. Gyógyulás. 
(Annals of surgery, 199. f.)
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Gyermekorvostan.

A heveny gyermekbénulásról (spinális gyermekbénulás) ir 
Krause tanár, a bonni poliklinika igazgatója, azon tapasztalatai 
alapján, a melyeket a westfaliai járvány alkalmával szerzett (430 
eset, 66 haláleset). A heveny gyermekbénulás fertő ző  beteg
ség, a mely fő leg a gyermekeket támadja meg, de kivételesen 
felnő tteken is észlelhető ; leggyakoribb a második életévben, l'gy 
látszik, hogy elő szeretettel a melegebb idő szakban fordul elő . Sű rű n 
lakott helyeken éppen úgy észlelhető , mint elszórtan fekvő  házak
ban. A betegség átvitele közbenső  személyek útján, ritkán ugyan, 
de biztosan kimutatható. A tulajdonképpeni fertő zésmódot még 
nem ismarjük ; tápszerek, rovarok (bolha, poloska, szúnyog, darázs) 
alkalmasint nem játszanak benne Szerepet. Feltű nő  volt. hogy egy
idejű leg sok fiatal csibe is elpusztult, a mit már másutt is tapasz
taltak. A bonezoláskor kisfokú leptomeningitis a lele t; mikros- 
kopice csak mérsékelt elváltozások találhatók az agy- és gerincz- 
velöben; több esetben kiterjedt hurutos elváltozások voltak a 
vékony- sé vastagbélben, továbbá a lép nagyobbodását és a mesenterium 
mirigyeinek megduzzadását is találták. A még ismeretlen fertő ző  
anyag behatolásának kapuja nyilván a gyomor és a b él; az ese
teknek mintegy 90°/o-ában gyomor- és béltünetek előzték meg 
több nappal a bénulást, a mely többnyire a nyak izmain kezdő dik, 
azután átterjed a törzsre és a végtagokra, esetleg a hólyag izom
zatúra. A halálos esetekben többnyire légzéshű dést találtak. A 
tünetek közül kiemelendő  még a magas láz a betegség kezdetén 
és a feltű nő  izzadás. Csaknem kivétel nélkül petyhüdt a bénulás; 
csak egy esetben észleltek az egyik lábszáron spasnmsos bénulást 
másutt meglevő  petyhüdt bénulás mellett. Az ínreflexek nincsenek 
m eg ; a bő r-, plantaris, hasfal- és cremaster-reflex az eseteknek 
többségében sértetlen. Az érzés csak egy esetben volt kifejezetten 
megzavarva. A sensorium teljesen szabad szokott lenni. A bénulás 
néhány esetben teljesen visszafejlő dik már néhány nap alatt, több
nyire azonban több-kevesebb bénultság véglegesen megmarad. 
A mi a kezelést illeti, a heveny lázas szakban mindenesetre el
különítendő  a beteg, utána pedig fertő tlenítendő  a lakás, mert a 
fertő ző  anyag úgy látszik egy ideig megmarad a lakásban. A kez
deti szakban calomellel vagy ricinusolajjal iparkodunk a bélben 
úgy látszik nagyobb mennyiségben levő  fertő ző  anyagot eltávolítani; 
ilyenkor száraz meleg borogatás a hasra is jó szokott lenni. Az 
általános fertő zés ellen kísérletet tehetünk a collargol-kenő cscsel. 
Lumbális punctio után több esetben gyorsabban fejlődtek vissza a 
hű dések. A regeneratio szakában villamozás, hydrotherapia, gyenge 
masszálás, activ és passiv gymnastika veendő  igénybe. (Deutsche 
medizinische Wochenschrift, 1909. 42. szám.)

A hökhuruthoz társuló eklampsia sokszor halálos. A 
berlini egyetemi gyermekklinika 176 hökhurut-halálesete közül 
72-ben tiidő beli szövő dmények, 24-ben pedig eklampsiás görcsök 
okozták a halált. Ez utóbbi esetek bonczolásakor az agyvelő állo- 
mánynak és az agyvelő burkoknak meglehető sen tetemes vizenyő je 
mutatható ki. Ennek alapján Bertoletti, majd Eschcrich már meg
kísértette a lumbális punetiót, mint a melylyel talán elő segíthető  
az említett vizcnyő nek felszívódása. Újabban Eckert közöl a berlini 
egyetemi gyermekklinikáról 4 esetet, a melyekben ismételten vég
zett lumbális punetiót. rákövetkező  hideg teöntésscl.. Mind a négy 
esetben sikerült ilyen módon a fenyegető  életveszélyt megszüntetni. 
Maga a lumbális punctio természetesen nem elegendő  a vizenyő  
eltüntetésére, az agyvelő burkok fesztelenítésével azonban minden
esetre tetemesen elő segíti a folyadék felszívódását. Ezenkívül a 
hideg leöntés létesítette mély lélegzés a gyű jtő eres pangás meg- 
szünietése vagy mérséklése útján szintén nagy fokban hozzájárul 
a vizenyő  eltüntetéséhez. Az említett kombinált eljárás minden
esetre alkalmas arra, hogy a gyakorlatban szerepeljen; nem egy 
már elveszettnek vélt életet fog sikerülni vele megmenteni. (Mün
chener medizinische Wochenschrift, 1909. 31. szám.)

Bő rkórtan.

Tuberculinoltás nyomán keletkező  lieiien scroplmlo- 
sorumos-eruptiót ismertet R. Leszczynshi (Lemberg). Az eset 
15 éves, lupus vulgárisban és lichen scrophulosorumban szenvedő  
fiúra vonatkozik, a ki egyébként egészséges egyénnek bizonyult. 
Az ép bő rön végzett tuberculinos oltás kapcsán az oltási papula

körül szabályos kör alakban typusos lichen scrophulosorum-
göböcskék támadtak. Ezen a maga nemében egyedül álló észleléshez 
a szerző  a következő  következtetéseket fű z i: A frissen létrejött 
lichenes kiütés és a tuberculinos oltás között valamelyes összefüggés 
áll fönn. Ezt leginkább a kiütésnek szabályos elrendező dése 
bizonyítja. Az incubatiós idő szak körülbelül 35 napig tartott. Ez 
az eset is azt bizonyítja, hogy a lichen scrophulosornm a bő r tuber- 
culosisos betegségeinek csoportjába tartozik. A szerző  úgy véli. 
hogy esete a tuberculid-theoria helyességének bizonyítékául
szolgálhat. Fölveszi, hogy a lichen scrophulosorum keletkezése 
valószínű leg helybeli és általános disposition alapul. (Archiv für 
Dermatologie u. Syph., 97. к .. 2. és 3. f.) Guszman.

A vitiligós bő rterületen kísérleti úton létrehozott 
pigmentrő l ir It. Stein (Bern). Vitiligós bő rrészletek úgy actinikus 
(kénesöquarczhimpa-Buschke), mint thermilms (szénsavas hóval való 
fagyasztás) traumákkal pigmenttermelésre bírhatok. Ez a pigment 
szétszórt, szabálytalanul határolt foltok alakjában jelentkezik és 
jellemző  reá, hogy a létrejöttéhez bizonyos incubatiós idő re van 
szükség s hogy idő vel ismét tökéletesen elmúlik. Az újra képző dött 
festék intra- és extracellularisan fekszik a szövetben és morphologiailag 
általában úgy viselkedik, mint a normális bő rpigment. Ez a festék 
a vasreactióját nem adja. Vegyileg az jellemzi, hogy saválló, alkaliás 
hydrog. superoxydatumban oldódik, polychrom methylenkékkel 
zöldre festő dik és redukálja az osmiumsavat. Ezüstös impregnatióval 
feketén tű nik elő . Mindezekbő l kiderül, hogy az újólag képző dött 
pigment a melaninnek a reaktióit adja. (Archiv f. Dermatologie u. 
Sypch. 97. k. 2. és 3. f.) Guszman.

Fülorvostan.

Tud-e úszni a siketnéma J Az amerikai James vizsgálatai 
alapján kimondotta, hogy nem, s ezt általánosan sokáig elfogadták. 
Dán Mc Kenzie c tárgyban fölkérte felvilágosításért az edgbastoni 
(Birmingham) királyi siketnéma-intézet igazgatóját, a ki 1909 július 
1.-én a következő  pontokban válaszolt: I. Mindegyik siketnéma 
tanul úszni, ha csak az orvos el nem tiltja. 2. Negyven év óta 
mű ködő  úszómesterünk szerint a siketnéma növendékek a jól halló 
gyermekeknél gyorsabban megtanulnak úszni. 3. Csukott szemmel 
is kitünő en úsznak s az irányt jól megtartják.

Csak látszólagos az ellentét James régi megfigyelése s ezen 
legújabb megfigyelés között; James nagyon általánosított, midő n 
kimondotta, hogy a siketnéma nem tud úszni. Mert míg az emlí
tett intézeti növendékeknek vestibularis apparátusa mind ép volt, s 
ezek természetesen úgy a járáskor, mint a vízben úszáskor csakúgy 
megtartják az egyensúlyt, mint a jól hallók, addig James való
színű leg olyanokat vizsgált, kiknek vestibuláris apparátusa beteg volt. 
OIv siketnéma, a ki sötétben járni nem tud, a ki bekötött szemmel 
elveszíti egyensúlyát, természetesen úszni sem tud. Manap, midő n 
pontosan meg tudjuk állapítani a vestibuláris apparátus állapotát, 
nem tehetjük föl a kérdést ilyen általánosan, s így e látszólagos 
ellentétet is megértjük. (Journal of Laryngology, október.)

Rejtő  Sándor dr.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

Pertussis ellen Soldin a sanosint használja biztató ered
ménynyel. A sanosin porrá zúzott eucalyp tus-levelek bő i, kénvirágból, 
faszénbő l és az eucalyptus maculata citriodora olajából álló, tubu
sokban forgalomba jutó anyag, a melyet chamotte-lapon melegítve,
füstölés alakjában használnak. Az első  3 napon délelő tt és délután
1 2— Vs tubusnyit füstöltetnek el három óráig zárva tartott ablak
és ajtó mellett. A 4. naptól kezdve egy egész tubusnyit füstöltet
nek el abban a szobában, a melyben a beteg alszik. (Klinisch- 
therapeutische Wochenschrift, 1909. 29. szám.)

A himlöellenes védő oltás technikáját illető leg Iliescu 
azt a módosítást ajánlja, hogy a most divatos scarificatio helyett 
a vörösen izzóvá tett lancettának a bő rhöz értetésével kis égetési 
hólyagot létesítsünk; ennek az epidermisét azután lekaparjuk és 
az ilyen módon elő készített helyre viszszük az oltóanyagot. 
Mintegy 3000 ujonezot oltott ilyen módon. Kiderült, hogy az oltás 
igy gyorsabban megy végbe, s a fertő zés veszélye sokkal kisebb, 
(lief. Münchener medizinische Wochenschrift, 1909. 37. szám.)
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Magyar orvosi irodalom.
K linikai füzetek, 1909. 10. füzet. Schiller Károly: Pangásos 

kezelés ambulans betegeken. Wein Manó: A giimökór specifikus gyó
gyítása, különösen Marmorek-féle savóval.

Gyógyászat, 1909. 45. szám. Vas Bernát: Vizsgálatok a lordosis 
és a fehérjevizelés közti összefüggésrő l. Ajkai/ Zoltán : Adatok a typhus- 
epidemi&k keletkezéséhez. Tnrtsányi Gyula: ..Antimeristem“ cancroidin 
Schmidt.

Orvosok lap ja, 1909. 40. szám. Chudovszky Móricz: Sebészeti 
megbetegedések.

Budapesti orvosi újság, 1909. 45. szám. Tarán Géza: Sero- 
logiai tanulmányok. A earcinomás sejt specifikus sajátságainak vizsgálata.

Vegyes hírek.
K itüntetés. A király Aldor Lajos dr. karlsbadi fürdő orvosnak a 

királyi tanácsosi czimet adományozta.

Kinevezés. Gál fi József dr. esetneki körorvost a ratkói járás orvo
sává, Bontilovics Izabella dr.-t a pozsonyi állami kórházhoz, Mézncr 
Mátyás dr.-t a székesfehérvári szt, György-kórházhoz, Fekete Aladár dr.-t 
a pécsi elmegyógyintézethez, Weisz Miklós dr.-t a csongrádmegyei köz- 
kórházhoz és Gottschling Frigyes Adolf dr.-t a inedgyesi városi kórház
hoz alorvossá nevezték ki.

Választás. Diamant Salamon dr.-t a teveli kör orvosává választották.

Alkalmazások a kolozsvári egyetem orvosi karán. Az októberi 
kari ülésen megválasztattak : Purjesz Béla dr. gyakornoknak a belorvos
iam tanszéknél (újraválasztás!; Fuchs Dénes dr. tanársegédnek az élet- 
és kórvegytani tanszéknél: Kanitz Henrik dr. tanársegédnek, Kerekes 
István dr. gyakornoknak a bő rkórtani tanszéknél (újraválasztások); 
Krcsméry Károly gyakornoknak a kórbonezoiástani tanszéknél; Nagy 
László dr. tanársegédnek a közegészségtani tanszéknél; Krausz Béla dr 
mű tönövendéknek.

Szabóky János dr. volt egyetemi tanársegéd, a ki nyáron Gieichen- 
bergben mű ködik, orvosi gyakorlatát Meranban (Villa Plankenstein 21) 
megkezdette.

A budapesti orvosi kör országos segélyegylete számára tö rtén t 
befizetések. Az 1909. évre 4—4 koronát fizetett be tagsági díj czim én: 
Veress Áron, Franki Áron, Gábor Menyhért, Orosz János, Hertz Samu, 
Kiss Aladár, Márkus Miksa, Koszorús István, Wilhelm Ignácz, László 
Károly, Austerweil László, Póka Dezső , Kun Izidor, Engel Sándor, 
Schmidt László, Székely Mór. Baky Péter, Diamant László, Pornyiczky 
Frigyes, Deutsch Ede, Fehér Samu, Goldmann Béla, Szederkényi Mihály, 
Pless Salamon, Leitner Miksa, Fenyves Ignácz, Budai Kálmán, Roib 
Mihály, Kohn Márk, Genersich Antal, Sellei Imre, Schlesinger József, 
Androvits Sándor, Krenuner György, Kertész Béla, Kenessey Aladár, 
Chalupek József. Az 1910. évre 4—4 koronát fizetett: Lányi Géza, 
Kovalszky Ferencz, Thoraka István, Deutsch Ignácz, Stern Ignácz, Klein 
Eberhardt, Chyzer Béla, Méri Sándor, Szauer György, Agyagási Károly, 
Wcnhardt János, Krecsmér Albert, Sző llösi Mária, Preisz Bernát.
Az 1911. évre 4—4 koronát fizetett: Kertesi Béla, Szathmáry István, 
Strelinger Viktor. — Az 1912. évre 4 koronát fizetett: Laurovits János.
— Az 1908. évre 4 4 koronát fizetett: Frank János, Ochs János, Weisz 
Feodor, Simontsits Mátyás, Fenyves Ignácz, Kozma Sándor, Várkonyi 
Jenő , Messinger Károly. -  Az 1905. évre 5 koronát: Deutsch Manó.
Az 1906. évre 4 koronát: Kovács István. —• Az 1905—08. évre 16 koro
nát : Pathy Dóri, Popovits István, Turóczmegyei orvosi fiók, Fischer 
Ignácz. — Az 1906—09. évre 16 koronát: Bácskay Vilmos, Striner Gyula.
— Az 1907 -09. évre 12 koronát: Schwarcz Lajos, Fischer Samu. — Az
1909—11. évre 12 koronát: Papp Mihály. — Áz 1904—08. évre 20 koro
nát : Morvay István. — Az 1904—07. évre 16 koronát: Vajdy József. — 
Az 1907—08. évre 8 koronát: Iludacsek József, Kiss István, Messer 
Samu. Scheffer Oszkár. — Az 1908—09. évre 8 koronát: Gmellin, Szé
kely Béla, Turcsányi Gyula, Pavelka Ernő , Kaczvinszky János. — Az 
190*5—06. évre 8 koronát: Weisz Lipót. Az 1909—10. évre 8 koro
nát : Graner Adolf, Kuszing János, Fodor Ignácz, Fuchs Vilmos, Huda- 
csek József, Balázsfy Géza, Fráter Imre. — Az 1910—11. évre 10 koro
n á t : Neuwirth Nándor. Az 1911—12. évre 8 koronát: Andrássy 
Ferencz. — Az 1909. évre 20 koronát: Dembitz Sándor, 1908-ra 20 koro
nát : Várkonyi Jenő , 1909—10-re 40 koronát Dembitz Sándor, 1909—10. 
évre Honig Henrik. — Alapítványt tették : Szenes Zsigmond 5 koronát, 
Gedeon Kálmán dr. 100 koronát, Egyesült budapesti fő városi takarék- 
pénztár 100 koronát. Katona József dr., pénztáros.

A budapesti egyetem I. sz. nő i k lin ikáján október hóban 177 
szülés folyt l e ; a született magzatoknak száma 178 volt, még pedig élő  
157, halott 19, maceráit 2 ; érett 141, kora 23, éretlen 14; fiú 93, 
leány 75. kérdéses nemű  10; törvényes 89, törvénytelen 89 ; a gyermek
ágyasok közül 2 halt meg (a sepsises pavillonba beszállított polikliuikai 
esetek). A nő beteg osztályon 78 beteget ápoltak, a kik közül 2 halt meg. 
A klinikával kapcsolatos szülészeti poliklinika segélyét 104 esetben vették 
igénybe; a mű tétek száma 69 volt.

A budapesti egyetem II. sz. nő i k lin ikájával kapcsolatos szülé
szeti poliklinikum október hóban 113 esetben nyújtott segítséget; a 
mű tétek száma 99 volt.

A budapesti polik lin ikán szeptember hóban 4626 új beteg je lent
kezett ; a rendelések összes száma 11,794 volt.

Megjelent. .4 szülészet alapvonalai. Irta Bumm Ernő dr., a szülé
szet tanára Berlinben. Fordították Kubinyi Pál dr. és Kovács Richard dr. 
Ajánló st irt hozzá Taufj'cr Vilmos dr. egyetemi tanár. Budapest, Franklin- 
Társulat, 1910. Ára kötve 28 K. Ismertetni fogjuk.

Meghalt. Láng Frigyes dr. zombai körorvos, tiszteletbeli megyei 
fő orvos e hó 4.-én 78 éves korában. — Plechl Szilárd dr., Torontálmegye 
tiszti fő orvosa e hó 9.-én 70 éves korában. Wehmer dr. rendörföorvos 
Berlinben, a közegészségtanra vonatkozó számos jeles munka szerző je, 
október 31.-én, 54 éves korában.

Kisebb hírek külfö ldrő l. Leydenben Langeldaan dr.. az anatómia 
rendes tanára, nyugalomba vonul: helyét I. Boeke dr. foglalja el.

N. S. Kischkin dr. rendkívüli tanárt a belorvostan rendes tanárává 
nevezték ki Moszkvában. O. Löwi dr.-t a gráczi egyetemen a gyógy
szertan rendes tanárává nevezték ki.

Az orvostanhallgatók száma a német egyetemeken a múlt nyári 
félévben a következő  v o lt: München 1698, Berlin 1162, Freiburg 794. 
Leipzig 574, Heidelberg 563, Kiel 490, Würzburg 490, Bonn 370, Breslau 
349, Strassburg 318. Marburg 313, Königsberg 304, Tübingen 301, Jena 
287. Erlangen 260, Göttingen 254. Halle 234. Greifswald 213, Giessen 
209, Münster 166, Rostock 165.

Ingyen ! Lapunk mai számához az „Orvosi Évkönyv“ elő fizető inek 
díjmentesen járó ..lljabb gyógyszerek Inventarium a“ czímfi mű rő l szóló 
prospectus van mellékelve.

Hydropyrin vízben oldható aeetylsalieylsav 96 V4u/o acetylsalicylsav- 
tartalommal. Antipyreticum, antirheumaticum és analgeticum. Az influenza 
specificuma. Könnyű  oldhatóságánál fogva fő zetekben, forrázatokban és 
vizes oldatokban adható. Por- és tablettaalakban kerül forgalomba.

Nagy értékkel biró gyógyszerek közé sorolandók a csukamájolaj - 
készítmények, melyek között mint specificum könnyű  emészthető ségénél 
fogva az orvosi kar által elő nyösen ismert Zoltán-féle csukamájolaj 
foglalja el az első  helyet.

B udapest, V I., Nagy 
János-u tcza 47. sz. 
(A V árosliget közvet-

Dr. ]akab-Jéle Cigefsanatorium
len szom szédságában.) D iaetás, d iagnostikus, physiko therap iás sanatorium .

B u d a p e s ti  Z A B D E R -gyógy in téze t
Vili., Muzeum-körut 2. Teljes physikális gyógyberendezés. Fő bb javalatok: 
Idült gyomorbélatonia. székrekedés, elhízás, köszvény, csúz, idegzsábák 
(ischias stb.). Csonttörések és egyéb sérülések után visszamaradt mozgás
zavarok. Érelmeszesedés, szívbajok, bronchialis asthma (villamos fény- 
fiirdövel), neurasthenia, bénulások. Gyenge testalkatú gyermekek fejlesztése 

(Zander módszerével). Gerinczelgörhiilések.______________

J u s tu s  Dr. b ő rb a jo so k a t Й Й
Budapest, IV.,Károly-körút 14. Fürdő k,sugaras gyógyítás, physikális gyógymid o l t .

Orvosi laboratórium  
T a m á ssy  P a rk -sau a to r iu m a
D U N A H A R A S Z T I  В  AH, Pestmegye. Intézeti orvos: Som ossi 

Lajos dr. Alkohol-, morphium-, nicotinelvonás.

Téli kúra tüdő -
betegeknek I  a t P S l i a Z a

Pavillon-rendszer. Villanyos világítás. Központi légfű tés. Téli sportok. 
Serumkezelés. Igazgató-fő orvos: M ü lle r  V i lm o s  dr., az „Erzsébet 

királyné“-Sanatorium v. assistense.

Orvosi laboratór ium  és czukoriietegek íoleraitiájáiiak megíiatározása
D r. M á t r a i  G á b o r  v. egyetemi tanársegéd. Andrássy-ut 50 (Oktogen-tér). Telefon 26—96.

Vezető  : Dr. VAS BERNÁT, Poliklinika.
Szövetség-utcza 14-16. Telefon 90-46.

Dr. GARA GÉZA, M eran . SANATORIUM.
PROSPECTUS.

T H E R A P I A - S a n a t o r i u m
téli gyógyhely a magyar tengerparton. Be - 
rendezve az összes gyógyító eljárásokra. 
Modern kényelem. 120 szoba. Vezető -orvos:

Dr. GROÓ BÉLA.

R ein iger , G ebber t &  S ch a ll
Budapest, llill., Rákóczi-út 19. Villanyos orvosi mű szerek különlegességi gyára.

t lek trom ágneses in tézet sanatorium. Fő bb javalatok:
álmatlanság, neurasthenia, neuralgiák, ischias, neurosisok, migraine, 
arteriosclerosis, csúz stb. Prospectus. Vezető  orvos: RÉH BÉLA dr.

Dr. GRUNWALD SANAT0RIUMA BUDAPEST, VÁROSLIGETI FASOR 13—15
Felvétetnek férfi- és nő betegek nő gyógyászati, sebészeti és belgyógyá- 
szati bajokkal. Gyógykezelés tetszés szerint bármely tanár által. " 2652

Budapest, IX., Bakács-tér 10. sz. 
Nöbeteaek és szülő nek részére.ERDEY Dr. sanato rium a.
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Budapesti kir. Orvosegyesület.
(XIX. rendes tudományos ülés 1909 október 30.-án.)

E lnök : Schaffer Károly. Jegyző : Rotter Henrik.

Vérvizsgálatok a szülészetben és nő gyógyászaiban.
H o rv á th  M ihály . (Eredeti közléseink között egész terjede

lemben hozzuk.)

A Kuhn-féle perorális intubatio szájüreg-daganatok el
távolításakor.

Dollinger Béla: A szájüreg-daganatok néha nagyon bő - 
vérüek s azért —  ha nagyok —  mű tétük közben a vérzéscsilla- 
pít'ás nagy nehézséggel járhat, mert ha a beteg nincsen mélyen 
elhódítva, a gégébe aspirált vért a mű tő  szemébe köhögi, mély 
narcosisban pedig a bronchusokba aspirált vér miatt megfuladhat. 
Ezért az ilyen esetekben elő ző  Iégcsömetszés után vagy a Tren- 
delenburg-kaiuilt alkalmazzuk, vagy pedig közönséges canul hasz
nálata mellett a garatüreget mullal kitömjük, de mindenképpen egy 
második mű tét válik szükségessé. Ennek elkerülésére már a leg
régibb idő k óta történnek kísérletek, a melyeket Bókay János az 
intnbatióról szóló nagy, német nyelvű  munkájában kimerítő en ismer
tetett. A gyakorlatban csak a Kuhn-féle perorális intubatio hasz
nálható, a melyet az ajánlója eleinte mindennemű  altatásra akart 
használni a nyelési tüdő gyuladás elkerülésére. A készülék tu laj
donképpen intubatiós végkészülék, a mely a gégébe illik. Mintegy 
2 0  cm. hosszú, hajlékony aczélszalagból csavart, a szájnyílás elé 
érő  cső bő l és reá alkalmazható altatótölcsérbő l áll. A cső be merev 
aczélmandrin illik, a mely az intubatio alatt megadja neki a szük
séges alakot s a melyet az intubatio után eltávolítunk. Az eset, a 
melyben ezt a mű szert használták, 43 éves férfira vonatkozik, a 
kinek kemény szájpadlásán 1 Va év elő tt daganat képző dött, a 
rifely folyton növekedve, már az egész szájüreget kitöltötte, úgy 
hogy a -beteg csak folyadékokkal tudott táplálkozni. A mű tét elő tt 
a garatot 2 0 % -os eocain-oldattal érzéstelenítve, egy pillanat alatt 

„ikerült bevezetnie a Kuhn-féle mű szert, a melynek csöve körül a 
garatot mullal kitamponálták és a daganatot eltávolították. A 
daganat, melynek szöveti vizsgálata még nincsen teljesen befejezve, 
a kemény szájpadlás bal felének hátulsó végébő l indult k i ; ki
indulása helyén a csontot kivésték. A gyógyulás zavartalan és 
gyors volt.

Bakay Lajos: Három esetben alkalmazta a mű szert. Egy ízben a 
felső  állcsont resectiójakor, mikor a fossa sphaenopalatinában tilö daganat 
miatt a proc. pterygoideust is reszekálni kellett; csakugyan igen jól 
lehetett tamponalm a garatot, a mű tét lefolyása egyszerű  volt. A kaniilön 
át jól lehetett altatni. Máskor a tracheotomiát helyettesítette, mikor egy 
16 éves leányon. glottis-oedema miatt tracheotomia helyett tubust be 
vezetve, ez hat órán feküdt, s a beteg életét megmentette.

Dollinger Gyula: A mű szernek érdekes története van. Mikor 
Kuhn Karlsbadban betegen be akarta mutatni, a bevezetés nem sikerült 
úgy, hogy a beteget megkínozta siker nélkül. Természetesen mindenki 
elfordult a mű szertő l, pedig igen praktikus, jő  mű szer.

A felső  ajak pírjának átültetése az alsóra.

Pólya Jenő . (Eredeti közléseink között egész terjedelemben 
hozzuk.)

Orrcsúcsplastica.
Pólya Jenő . (Eredeti közléseink között egész terjedelemben 

hozzuk.)

A XVI. nemzetközi orvosi congressus tár
gyalásin.

\  II. szakosztály : Sebészet, Orthopaediai alcsoport.

Robert IV. Lovett (Boston): A gyermekek paralysises de
formitásainak kezelése.

Lovett mindenekelő tt hangsúlyozza, hogy a paralysises defor
mitások kezelését intátiiltetéssel elég alaposan letárgyalták s ezen

kérdésben további vitára szükség nincsen. Ezután a paralysises 
deformitások különböző  fajairól beszélt és a deformitásnak hét 
alakját különböztette meg: 1 . a deformitást egyszerű en a bénult 
testrész súlya idézi elő  ; 2 . a deformitást a lágyrészek megnyúlása 
vagy megrövidülése okozza: 3. a nem paralysises végtag zsugoro
dása hozza létre a deform itást: 4. a részlegesen hfidött végtagok 
súlyuknál fogva distorsiót okoznak; 5. a gerinczoszlop deformitásai 
az egyensúly megtartása czéljából jönnek lé tre ; 6 . az állandó rossz 
tartást csontdeformitások követik: 7. dislocatiók. A továbbiakban 
Lovett a paralysises deformitások praeventiv kezelésének szükséges
ségét hangsúlyozta s ezen álláspontját azzal támogatta, hogy para
lysises bénulásnak majdnem minden esetében megfelelő  készülékekkel 
a deformitásnak elejét lehet venni. Magát a paralysises bénulást 
mechanikai úton vagy operativ úton s végül gymnastica, massage 
és villamosság segélyével lehet kezelni. A mechanikai eljárások 
között a redresszálás első  helyen á l l ; jól illő  készülékek elvégzik 
a többit. Az operativ eljárások közül az ínátültetés a jánlható ; az 
amerikai orthopaed társaság kutatásai azon eredményre vezettek, 
hogy az inak periostealis beiktatása ezélszertibb, mint az ínról 
ínra való átültetés. Az említett medicomechanikái utókezelés éppen 
oly fontos, mint maga a mű tét.

R. Jones (Liverpool): Az arthrodesisröl.
Aones szerint a mű tét sohasem végzendő  8 éven aluli gyerme

keken : megelő ző leg pedig minden deformitást redresszálással vagy 
tenotomiával javítanunk kell. A mű tétet az epiphysisvonal meg
sértése nélkül végezzük; a csontokat a legmegfelelőbb helyzetbe 
hozzuk s a teljes egyesülésig sínezzük.

A vitában Menetére (Rheims) megemlíti eljárását, a pheno- 
arthrodesist, melyet a franezia sebészeongressusnak 1903-ban muta
tott be. Az izületi végeket tiszta karbolsavval könnyedén beecseteli 
s azután alkohollal lemossa. A septi к  us izgalom jön létre, mely 
adhaesiv lobhoz s végül csontos egyesüléshez vezet. Az arthrodesis 
— véleménye szerint gyakran hagy cserben, a pheno-arthro- 
desis soha. ,

Vulpi us (Heidelberg)’: Az orthopaed portativ készülékek értékérő l.
Az orthopaed portativ készülékeket testrészek rögzítésére, 

csontok és Ízületek tehermentesítésére, izületi mozgások szabályozá
sára (mesterséges izmok) és végül deformitások kiigazítására hasz
náljuk. Vidpius bírálat tárgyává teszi, vájjon ezen feladatok hogyan 
teljesíthető k a legjobban: 1. egyedül készülékekkel-«, vagy 2 . készü
lékekkel inkább, mint mű téttel, illető leg kötéssel, vagy 3. mindkét 
módon egyenlő en jól. vagy végül 4. sebész-orthopaed beavatkozással 
inkább, mint portativ készülékekkel. Tapasztalatait a következő k
ben adja :

I. *4 rögzítő  hatás. Csonttörés valamint friss izületi gyuladás 
eseteiben a merev kötés elő nyösebb. Az utókezelésben a készülék czél- 
szerű bb. Gyógyíthatatlan lityegő  iziilet esetén pedig az arthrodesis, 
különösen a szegénypraxisban elő nyösebb.

II. A tehermentesítő  hatásra nézve ugyanaz áll, mint a rög
zítő  hatásra.

III. Az izületi mozgások szabályozása. Lityegő  Ízület eseteiben 
a készülék igen hatásos, de mellette az arthrodesis is számba jöhet. 
Részleges bénulás esetén az ínátültetés sokkal ezélszertibb, bár nagy- 
jövő t jósolhatunk az idegplastikának is. Az ízületnek idő leges rögzí
téséhez csak készüléket használhatunk.

IV. A deformitások kiigazítása. Itt a készülék majdnem tel
jesen feleslegessé vált és azt véres és vértelen szebészi beavatkozások
kal pótoljuk.

Referátumának végén Vulpius újból hangsúlyozza, hogy a 
portativ készülékeknek úgy a jelenben, mint a jövő ben fontos szerepet 
tulajdonít az orthopaed-therapiában, a készülékek rögzítő , teher
mentesítő  és mozgást szabályozó hatásánál fogva ; a készülékeknek 
redresszáló jelentő ségét ellenben a leghatározottabban tagadja.

Froelich (Nancy): Adatok a növekedési szak rsontbántalmainak 
pa I hogenesiséh ez.
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Froelich az ifjak gacsos térdérő l, a tarsalgiáról, a coxa varáról | 
és a skoliosisról szólt. Ezen bántalmak magyarázatára Froelich i 
szerint a mechanikai theoria magában nem elegendő ; szükséges 
valami csontlaesio létezését is elismerni, a mely első dleges. Ezt a 
csontlaesiót Mikulicz és Kirmisson a késő i rachitisben, Poncet a j 
tuberculosisnak fibrosus alakjában kereste ; Froelich viszont valami 
fertő zéses csontgyuladásban találja az okot, melyet mindig staphylo- 
coccusok okoznak. A gacsos térd, tarsalgia, coxa vara és exos- 
tosisok mű tété alkalmával exstirpált csontdarabokon megejtett bakterio- 
logiás vizsgálatai tanították erre.

Froelich tapasztalatait oda összegezi, hogy a növekedési szak 
említett betegségeiben a késő i rachitisen és a fibrosus tuberculosison 
kívül re jtett osteomyelitis is okozhatja a csontok primaer ellágyulá- 
sát, a melynek alapján a mechanikai tényező k a deformitáshoz 
vezetnek.

Fame (P aris): Az első dleges és másodlagos zsugorodások 
aetiologiája és kezelése.

A primaer zsugorodásokat rendesen a központi idegrendszer 
valami laesiója okozza. Passiv rendszeres mozgatásokkal, masszá- 
lással és tornáztatással elejüket vehetjük. A secundaer zsugorodások 
aetiologiája jóval komplikáltabb ; ezeket okozhatja egyszerű  fájdalom- 
reflex, továbbá a fáradt izomban vegyi anyagcseretermékek felhal
mozódása, huzamosabb immobilisatio, paralysises bénulás, arthritis 
és végül fájdalomérzés. Ezen secundaer zsugorodások kezelése éppen 
oly komplikált, mint az aetiologiájuk. A zsugorodott izmok gyakran 
igen fájdalmasak, néha retraháltak. A fürdő kezelést, passiv moz
gatást gyakran sokáig kell folytatnunk; ha erre a retractio nem 
szű nik, a tenotomiához vagy ínplastikához kel) folyamodnunk.
A masszálás és a hosszú idő n át folytatott mechanikai kezelés 
gyakran látszólag kedvező tlen esetekben is czélhoz vezet. A secun
daer zsugorodások közt a hemiplegias zsugorodások nyújtják a 
legrosszabb prognosist; ezeket kivétel nélkül sokáig kell kezelnünk 
és a javulás akkor is kérdéses.

Muskat (Berlin) : Az orlhopaedia viszonyú az iskolához.
Az iskolának nemcsak a tudás fejlesztése a feladata, hanem 

az ifjúság testi fejlő désének ellenő rzése is. Mióta az iskolaorvosi 
intézmény létesült, nagy haladás történt e téren, de ez magában 
nem elegendő ; miként a rövidlátó, nagyot halló és giimő kóros 
gyermekek, úgy a liátgerinczelgörbüléssel bírók is különös gondozást 
igényelnek és ezzel a tuberculosis kifejlő désének is útját állhatjuk. 
Schmidt és Bonn vizsgálatai szerint a fiúk 52 % -a, a leányoknak 
pedig 50°/o-a bir scoliosissal. Az iskola határozottan elő segíti a j  
hátgerinczgörbület kiképző dését, ha nem is tekinthető  tisztán 
iskolabetegségnek, hiszen a rhachitissel terhelt gyermekek nagy 
része már scoliosisos, mielő tt az iskolába lép. Az iskoláztatás alatt 
a scoliosisok száma 20°/o-ról 3U°/o-ra emelkedik, ennek nagyobb 
kontingensét a leányok teszik. Az elgörbiilések létrejöttét úgy az 
iskoláztatás elő tt, mint alatt megakadályozhatjuk elégséges táplálás, | 
testápolás, fürdő k, sport és játék által. A mely gyermek magán
úton nem részesülhet gyógykezelésben, azt az iskolának kellene 
gyógyittatnia.

Hogy az iskolában is lehet orthopaediai kezelést nyújtani, ezt 
Düsseldorf város egy jelentése mutatja, mely szerint a hét 4 
délutánján I 1 órán át orthopaediai képzettséggel biró tanítónő k 
tornáztatták a gyermekeket: a scoliosisos gyermekeknek több mint 
fele gyógyult, nagy része pedig javult.

Muskat végül a következő ket a ján lja : valamennyi scoliosisos 
gyermeket kellő  utasítással az orthopaediai külön tornaórára kellene 
utasítani. Erre az iskola hetenként 3— 4-szer 1 Va órát szánjon.
A tornatanítónöket az orthopaediai tornában is ki kell képeztetni s | 
e mű ködésükért külön díjazandók. Kívánatos, hogy a sziinórák egy 
része szabad gyakorlatokra fordíttassék.

P. Hadard (Paris): A scoliosis mai gyógykezelése.
Redard a scoliosiskezelés különböző  módszereit méltatja s be

ható bírálat tárgyává teszi azok eredm ényeit; az igazi haladást 
saját tapasztalataiból állapítja meg. Különösen a gymnastikai kezelés 
értékét és javalatait emeli ki. mely nézete szerint fő leg az izom- 
zatra hat, a deformitásra ellenben kevés befolyással van. Klapp 
mászó-gyakorlatainak javalatait nagyon szű kre szabja ; ez a mód
szer Redard szerint csak könnyű  első - és másodfokú scoliosis ellen 
használható. A mechanikai kezelés is csak a mobilisatiót segíti elő , 
a rossz tartást csak idő legesen javítja. A fű zök javalata szintén

korlátozott; ezek csak más módszerekkel, különösen tornáztatással 
együtt hasznosak.

Súlyos elhanyagolt scoliosis eseteiben Froelich progressiv re- 
dresszálást véges gipszfű ző k segélyével : saját módszerét, a „re- 
dressement forcé“-t behatóan ismerteti. Az elért correctio gondos 
utókezelés mellett tartós ; ez utóbbi fő leg tornáztatásban és levehető  
fű ző k hordásában áll.

Widder (Budapest) bemutatja a scoliosis kezdeti szakában 
általa évek óta alkalmazón gyakorlatokat fényképfelvételeken; a 
gyakorlatok egyszerű ségé folytán ajánlja azok meghonosítását nem
csak testegyenészeti intézetekben, hanem iskolákban is, a szokásos 
tornagyakorlatok keretén belül.

Kopits (Budapest): l 'j  szerkezetű  elörészes spondylitisfüző .
A bemutatott fű ző  a gerincz rögzítését és megtámadását 

illető leg a Bollinger-félével azonos, az elülső  rész szerkezetében és 
az elülső  és hátulsó rész összekapcsolásának a módjában azonban 
eltér tő le. A hátulsó, kemény bő rbő l készített rész, a medenezén 
elő re nyúlva, a csípő tarajokra támaszkodik. A csípőtara jókkal 
párhuzamosan a bő r szélén vonuló sin a csípötövis alatt fut oldalt, 
melyet az elülső  résznek a törzs elülső  hónalj vonalában futó oldal- 
síné a csípő tövis felett keresztez. Az elülső  rész oldalsíne mindkét 
oldalon, a medenczesínen. a keresztezés helyén alkalmazott híd
szerű  bujtató alá dugható, a mi által az elülső  és hátulsó rész 
szorosan egybekapcsolódik. A hátulsó rész medenczerészét elül 
csak egy csattos szíj rögzíti helyén, a minek köszönhető , hogy :i 
has teljesen befedetlenül marad. A fű ző  elő nyei: az egész készü
lék, összetű zés nélkül is, egy egészet a lk o t; az elülső  rész nem 
csúszhat fel vagy le, azért a fű ző  szoros összetű zése nem szük
séges s így a mellkasi légzés is szabadabb, a has teljesen szaba
don hagyásával pedig a hasi légzés egyáltalán nincs akadályozva.

jfí. Albee (Ne w-York): Az arthritis de for mansnak és bizonyos- 
más csípő izületi bántahnalcnak újabb mű téti kezelésmódja.

A csipő iziilet elő rehaladott arthritis deformansa, lötyögő  
Ízülete s a felnő ttek csípő izületi gümökórja eseteiben Albee a. 
czombfejecs felső  félgömbjének resectiója, az acetabulum teljes le- 
simitása s a friss izületi felszínek pontos összeillesztése után 
szilárd ankylosist ért el.

Az elő adó behatóan ismerteti módszere szerint operált 2B 
esetnek az eredm ényét; a csipő  merevségének daczára valamennyi 
betege igen meg volt elégedve a mű tét eredményével.

Gergő  Imre dr.

XI. szakosztály: Idegbajok.

Déjerine (Paris) és Poi.r (Mans) az idő szakos sántüásnak 
olyan alakjával találkozott, a melyben nem az erek voltak betegek, 
hanem a gerinezvelő ben székelt a baj. Ez esetekben a végtag a 
mozgás alatt hideg lesz és paraesthesiák támadnak, a verő erek lük
tetése rendes marad. Néha ezután merevgörcsös bénulás fejlő dik 
ki, de sokkal többször nem rosszabbodik az állapot. Ez a gerincz- 
velő i idő szakos sántítás tehát jobb kórjóslatú, mint az erekbő l 
származó.

Roussy (Paris) és Rossy (Milano) a conus terminalis és cauda 
equilia kísérleti úton történt sérüléseirő l szólnak ; eredményeik ellene 
szólnak Müller ama felfogásának, a mely szerint a vizelés és szék- 
ürülés fölött a zsigeri ganglionok ő rködnek.

Hozzászól Frankl-Hochicart annak hangoztatásával, hogy az el
mondott kísérletek az ö nézetét bizonyítják, a mely szerint két agy- 
velő  alatti hólyagkormányzás van, ú. m. gerinezvelöi és zsiger-ideg- 
rendszeri.

• A. Marina (Triest) a ganglion ciliaret tartja a pupilla- 
fényreactio környékbeli középpontjának, de nem az egyedüli kö
zéppontnak, a mely e czélt szolgálja.

Schaffer a gyrus supramarginalis két oldali lágyulásgóczát 
vizsgálta, s azt következteti, hogy az agyvelő teriiletben van az izom- 
érzés lokalizálva.

Mingazzini (Róma) majmon és macskán végzett kísérletek 
alapján a hypoylossusmagvak középponti és környéki összeköttetéseit 
vizsgálta.

Oatsaras (Athén) váltólázas honiylegiákat észlelt, a melyek 
ugyanazon egyénen többször ismétlő dtek, valahányszor váltólázba estek.
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Henschen (Stockholm) a látóközéppont belső  szerkezetéi tár
gyalja. Vizsgálatai azt mutatják, hogy minden egyes retinarésznek 
megfelelő leg más-más terület felel meg az agyvelő i középpontban.

Head (London) a központba törő  ingereik csoportosításáról 
szól és a következő  eredményekre ju t:  1. Az idegrendszer első  
és második telepe között az érző ingerek új csoportosulást nyernek.
2. A fájdalom-, hideg- és melegérzés keresztező dése 4— 6 segmen- 
tumban van eloszolva. A helyzetérzés és a körző hegyek távolságának 
felismerése a hátulsó kötegekben keresztezetleniil halad, a hátulsó 
kötegraakvakban új csoportosulást nyer és azután a túlsó oldalon 
halad át. 3. A gerinczvelő n kivid fekvő  sérülés kétféle érzészavart 
okozhat. A hátulsó gyökerekbő l származó alakban az érzészavar a 
sérülés magasságában fekszik. Van azonkívül érzészavar, a mely 
az impulsusok interferentiáján alapszik.

Petrán (Upsala) a gerinczvelö érző pályáiról értekezett, az 
általa észlelt szű rt gerinczvelő sérülések alapján. A fájdalom- és 
hő érzés mindig bántalmazott volt, mert ezek az érzésminő ségek a 
gerinczvelö szélén vannak elhelyezve az oldalkötegekben. A tapintás
érzés nem futhat le kizárólag a keresztezetlen hátulsó kötegben, 
de kizárólag a keresztezettbe.n sem Az elő adó most arra a nézetre 
jut, hogy a tapintásérzésnek 2 pályája van, az egyik a keresztezett 
hátutsó pamatban, a másik a keresztezett oldalpamatban. Az izom
érzés az ugyanazon oldali hátulsó párnátokban halad, de úgy látszik, 
hogy ez az érzésfaj csak akkor betegszik meg, ha a kisagyvelő i 
pálya is sérült.

Fabritius (Helsingi) szerint a tapintás- és nyomásérzés külön 
halad, ú. m. ugyanazon hátulsó pamatban és keresztezve a hő - és 
fájdalom érzéssel; azt hiszi, hogy a két út egyszerre van hasz
nálatban, a mennyiben a hátulsó köteg viszi ugyan a nyomást, de 
annak „érzésanyagát“ nem közvetíti. A keresztezett út az érzés- 
színezet fokait hordja magában. A hyperaesthesia a keresztezett 
pályák „vezetésprocessusának fokozott voltában“ leli magyarázatát.

Muskens (Amsterdam) a segmentumos érzésvizsgálatokról tar
tott elő adást. A következő ket tartja bebizonyított tényeknek: Az 
epilepsiában gyakran találhatni fájdalomérzéscsökkenést. A területek, 
a melyeken ezt észlelni lehet, nem állandóak, hanem az epilepsiás 
mozgató jelenségek szerint változnak és kiterjedésük szerint 
segmentumos berendezésű ek. Ez érzészavarok nem függenek össze 
a beteg elmebeli állapotával. Ezek a tények útbaigazítók lehetnek, 
a mikor arról van szó, hogy valamely eset epilepsia-e vagy hysteria.

Benedikt az érzömetamerek agyvelő i lokalizálását vizsgálta és 
a metameracsoportok részére középponti képviseletet vesz fel a 
kéregben. A functiós bő rhyperalgesiákban, a melyek a Head-zónák 
maximális foltjaiból keletkeznek, kisugárzás jön létre, a mibő l 
kiderül, hogy a psyche számára a felső  végtagok irányvonala olyan 
orientáló és symmetriás értékű , mint a test középvonala. Ugyanez 
áll más metameresoportok határaira is. Az ú. n. amputatiós vonalú 
középponti érzéstelenségek fölött is ez a symmetria-törvény uralkodik.

Sicard (Paris) referátumában jelenti, hogy ő  is megpróbálta 
több esetben a Schlösser-féle alkoholbefecskendezéseket a trigeminus 
neuralgiában jó sikerrel. A befecskendezést a supra-, infraorbitális 
és mentális csatornákban alkalmazza. A folyadék 80°/o-os alkoholból 
áll, a melyben 2 %  menthol és 1 %  novococain van. A befecs
kendezés jó volt, ha utána az idegterület érzéstelen marad. Az 
eredmény többhónapos teljes szünet a fájdalomban. A kiújuláskor 
meg kell ismételni az eljárást.

J. Flesch (Bécs) ugyanerrő l a kérdésrő l szól. A mély Schlösser- 
féle befecskendezést nem látja jobbnak a környékinél. Az ő  mód
szerével 6 — 8 hónapos rohammentességet lehet elérni. Könnyű  
neuralgiák a belső  vagy fizikális gyógyításra is gyógyulnak. A valódi 
neuralgiákban mentő i elő bb kell megkezdeni a kúrát. Legkevesebb 
2 gm. 80% -os alkoholt kell befecskendezni, a melyhez OOl gm. 
stovaint lehet tenni. Ezt „antineuralgin Hell“ név alatt fiolákban készen 
árulják. A kilépő  csatornát magát kell eltalálni, és ha lehet, a 
periosteum alá kell fecskendezni, hogy mozgató ideget ne érjünk. Ha 
nincs eredmény, másnap ismételjük a beszúrást. A perifériásán 
már operált esetekben az eljárás nem használ, hysteriában sincs 
eredmény.

Kouindyi (Páris) a Salpétriére reeducatiós módszerét tárgyalja, 
a melylyel a tabesben jó eredményt látott, a sokfoltú keménye-

désben és Friedreich-ataxiában ellenben keveset ért el. A gyakor
latokon kívül masszálást is alkalmaz.

Teschner (New-York) ugyanezt a kérdést tárgyalja.
Herzog (Budapest) görbéket vett fel az ujjmozgásról tabesban 

és érzésbénulásban. Míg az ép embernek uj júról felvett görbén csak 
csekély egyenetlenségek, apró hullámok látszanak, addig az érzés- 
bénulásban szenvedő  ember ujjáról felvett görbén meredek emel
kedések változnak vízszintes részekkel, miáltal a görbe lépcső 
zetes lesz. A tabesos ataxiában az ujj görbéje sokkal szabálytala
nabb, a hirtelen emelkedést azonnal kisebb-nagyobb mozgás követi 
az ellenkező  irányban. Minthogy az ataxia és érzésbénulás görbéje 
nem ugyanaz, a tabesos ataxia nem lehet egyszerű en csak követ
kezése az érzésbénulásnak. Schweiger hozzászólásában csatlakozik 
e nézethez és felhozza, hogy érzésbéimlás mellett néha tabesban 
nem talált ataxiát.

' Obersteiner (Wien) referátumában az idegsejt mű ködésével 
foglalkozik. Hosszú munkája rövid kivonatra nem alkalmas. Az 
eredmények 25 pontban vannak összefoglalva. Kiemeljük ezek 
közül, hogy az idegsejt magva első  sorban a belső  trophiára van 
teremtve, de más, még körül nem irható functiókat is végez. A 
Xissl-rögök nem vesznek directe részt a sejt mű ködésében, hanem 
kémiai erő forrásokat gyű jtenek, de más speciális functiót is telje
sítenek, mert igen különféle alkotásnak és csak az idegsejtben 
fordulnak elő . Az ideg ingerületét a neurofibrillum vezeti, de a 
körülötte levő  anyag is részt vesz ebben. A dendrit felfogja és 
tovább , adja az ingert, Cajal dynamikai polarisatiója megállja a 
bírálatot. A pigment egy része bomlástermék. Az idegrost nem 
teljesen kifáradhatatlan. A sejt trophiás befolyása a rostra megvan, 
de módja ismeretlen. Az idegsejt mellett az idegrendszer mű ködé
sében a finom tibrillumos közti anyag is szerepel. A sejt az átvett 
inger fokát megváltoztathatja és a pályák kicsiszolásában és a 
vezetés gátlásában is van szerepe. Az idegsejtek functiokülönbsé- 
gének különféle szerkezet és különféle kémiai alkat felel meg. A 
sejtek együtt többnyire csoportokban mű ködnek, a mely csoportok 
egymástól nincsenek pontosan elkülönítve, de egyes csoportoknak 
mégis bizonyos összetartozás felel meg a functióban. Anastomosis a 
sejtek között nincs, vagy legalább is nem játszik szerepet. Amoeboid 
mozgása az idegsejtnek nincs. Arról semmit sem tudunk, hogy az 
idegsejt miként végez psychés functiót. A pathologiai viszonyoknak 
és a sejtkémiának kutatása lesz a helyes mód a sejt mű ködésének 
további kiderítésében. Az elő adáshoz Schaffer szólt. Szerinte a 
hyaloplasma a sejt dolgozó alkotórésze.

Donaggio (Bologna) a , sejtbeli fibrülumos hálóról szól, a mely 
egy káros tényező  behatására nem betegszik meg. Például hideg
behatásnak egyedül nincs káros befolyása reá, de ha ehhez vala
mely méreg járul, pl. alkohol, a hatás igen kifejezett lehet. Ez 
megfelel annak a klinikai ténynek, a mely szerint ez a két tényező  
együtt súlyosan hat az emberre, az alkoholista télen könnyebben meg
fagyhat. Donaggio második elő adásában módszert ismertet a rost- 
degeneratio korai felismerésére és igen szép készítményeket mutat 
be. A bemutató szerint Marinesco az ő  módszerével is, mint 
másokéval is gyakran hibásan bánik és kóros elváltozásokról beszél 
ott, a hol ilyen nincs. Schaffer hozzászólásában csatlakozik Donaggio- 
nak a sejtfelő li tíbrillurnhálóról mondott fejtegetéséhez.

Both (Moszkva) referátumában az álnynltvelő bénulás tanát 
ismerteti. Ez nem betegség, hanem tünetcsoport, a melyet nem 
külön kell tárgyalni, hanem az elő idéző  okok szerint a megfelelő  
fejezetek alatt.

E. Levi és Franc.hini. (Firenze) a gigantismus anyagcseréjérő l 
végeztek vizsgálatokat, az akromegaliát és gigantismust egy beteg
ségnek tartják.

E. Levi (Firenze) akromegalia 3 esetében a canalis cranio- 
pharyngeust nyitva találta. A pharynxhypophysis lehet az oka 
annak, ha liypophyisisdaganat esetén nem fejlő dik akromegalia.

Panichi (Genova) a reszkető srő l tartott elő adást, A Morro-féle 
ergograflál vizsgálta az akaratlagos mozgást paralysis agitansban, 
sclerose en plaques-ban, dementia paralyticában és e bajokban 
kisebb fokú különbségeket talált.

Stern (Wien) a dadogásról szólt, nézeteit már közölte 
régebben is.

K.
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P Á L Y Á Z A T O K .
4262. sz.

A Rozália (Máramaros vármegye) község székhelylyel rendszeresített k ö r 
orvosi á llásra  pályázatot hirdetek.

Az orvosi körhöz: Rozália, Sajó, Sajómező , Batiza, (»lód, Izasópatak, Szur
dok és további intézkedésig: dód, Ivisbocskó és Szakonvha községek tartoznak.

Ezen községeknek lélekszáma: 16,272.
Felhivom ennélfogva mindazon orvostudorokat, a kik ezen 1600 korona 

fizetés és a törvényhatósági bizottság által megállapítandó lakáspénz, úti átalány 
és látogatási díjak, továbbá a batizai gő zfürészgyári munkások kezeléséért a 
munkásbiztosító pénztártól járuló 800 korona tiszteletdíj és természetbeni fuvar 
élvezetével egybekötött körorvosi állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883 : évi l 
t.-cz. 9. §-ában elő irt képzettségüket igazoló okmányokkal felszerelt pályázati kér
vényüket hozzám fo lyó  év i n ovem b er  lió  18 .-á ig  adják be.

A választást Rozálián, a községházánál folyó évi november hó 23.-án d. u. 
3 órakor fogom megtartani.

1) r a g о  m é r f a 1 v a, 1909. évi október hó 30.-án.

Solcz Béla, fő szolgabíró.

(>424/1909. sz.

Bihar vármegye mező keresztesi járásához tartozó berekböszörményi k ö r 
o rvosi á llásra  pályázatot hirdetek.

Az állás javadalma :
1. 1600 korona törzsfizetés, a mely összeg az 1908. évi XXXVIII. t.-cz.  

15. §-ában ^megállapított korpótlékkal emelkedik.
2. hjvi 400 korona lakbér.
3. Évi 300 korona fuvarátalány, melynek magasabb összegben való meg

állapítása iránt az eljárás folyamatba tétetett.
4. A törvényszerű en megállapított látogatási díjak.
Felhivom mindazokat, a kik az állást elnyerni óhajtják, hogy az 1908. évi 

XXXVIII. t.-cz. 7. §-ában körülirt képesítésüket' és eddigi gyakorlatukat igazoló 
okmányaikkal felszerelt pályázati kérvényüket hozzám a fo lyó  év i d eczem ber 
l ió  10-ik  napjának d. u. 5 órájáig nyújtsák be, mert kellő en fel nem szerelt vagy 
késő n beadott kérvényeket nem veszek figyelembe.

Л  választás határidejét késő bb fogom megállapítani.

M e z ő k e r e s z t e s , 1909. évi október hó 31.-én.

Cziffra Kálmán dr., fő szolgabíró.

A szombathelyi m. kir. áll. gyermekmenhelynél áthelyezés folytán megürese
dett m ásod orvosi á llásra  pályázatot hirdetek.

Javadalmazás : 1200 korona évi tiszteletdíj. élelmezés, egy szobából álló 
lakás, fű tés, világítás.

Felhivom mindazon orvosdoktor urakat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy orvosdoktori oklevelük s esetleges egyéb mű ködési bizonyítványaik hitele
sített másolatával felszerelt s egykoronás bélyeggel ellátott, a belügyminister úrhoz 
czímzett pályázati kérésüket hozzám legkéső bb 1909. év i n ovem b er  lió  20 .-á ig 

küldjék be.

S z o m b a t h e l y , 1909. évi október hó 29.-én.

3—'2 Szenti János dr., igazgató fő orvos.

A pozsonyi magy. kir. bábaképezdénél évi 1000 К  jutalomdíjjal, lakás, fű tés 
és élelmezéssel javadalmazott g y ak o rn ok i á llásra  pályázatot hirdetek. Kötelező 
kórházi gyakorlatuknak eleget tett orvosdoktorok szabályszerű  pályázatukat 
mielő bb nyújtsák be hozzám. A tót nyelvben való teljes jártasság szükséges.

*—4 Velits Dezső dr., igazgató-tanár.

1442/1909. kig. sz.
Udvarhely vármegye homoródi járásához tartozó XVII. orvosi körben a 

körorvob i á llásra  pályázatot nyitok. A kör áll : Homoródszentmárton székhely
lyel 11 községbő l : helyben gyógytár van. A körorvos fizetése : 1600 korona, 240 
korona lakbér és 500 korona fuvarátalány; rendési díj az orvos lakhelyén és 
lakásán nappal 80 fillér, éjjel 1 korona 60 fillér, a beteg lakásán nappal 1 korona, 
éjjel 2 korona, a községekben nappal 1 korona, éjjel 2 korona és távolsági díj 6 
kilóméternyire 2 korona, 10 kilométerig 5 korona, 15 kilométerig 6 korona.

Felhivom azon okleveles orvostudor urakat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerű en felszerelt folyamodványaikat (oklevél vagy hiteles 
másolat, szolgálati bizonyítvány, születési bizonyítvány), hozzám n ovem b er  hó 
2 1 .-é ig  adják be, a választást november 27.-én megtartom llomoródszentmárton 
községházánál, a megválasztott körorvos köteles állását deczember hó 1.-én elfoglalni.

О  k l á n  d, 1909. évi október hó 25.-én.

2_2 Szabady Tivadar, fő szolgabíró.

1390/1909. sz.
A sza lárd i k ö ro rv o s i á llásra  pályázatot hirdetek.
Az állás javadalmazása 1600 korona kezdő fizetés, a szokásos látogatási és 

vényírási díjak, természetbeni fuvar, esetleg a köri községekkel megállapítandó 
fuvarátalány, továbbá halottkémlés a székhelyen.

Természetbeni lakás vagy megfelelő  lakbér iránti eljárás folyamatban van.
A választást Szalárd községházánál 1909. évi november hó 20.-án delélő tt 

lu  órakor tartom meg.

S z a l á r d , 1909. évi október hó 25.-én.

A m. kir. állami szénbányák központi Igazgatóságának megbízásából k i 
seg ítő  o rvost keresek azonna li belépésre 6 — 8 heti idő tartamra. Feltételek : lakás, 
fű téssel és 10, esetleg 12 korona napidij.

A kisegítő  orvosnak kilátása van arra, hogy állami bányaorvosnak ki
neveztessék.

Jelentkezni lehet Seidl Aurél felügyelő  úrnál, Pénzügyminisztérium fi. kér., 
Vár, Fortuna-köz 5).

Tallatschek Ferencz dr., kir. bányaorvos.
Petrozsény, Lónyay-telep.

HIRDETÉSEK.

^  ^ór és Lithion tartalmú  
GYÓGYFORRÁS

SALVATOR
k itű nő  s ik e rre l h a sz n á lta t ik

v ese b a jo k n á l, a h ú g y h ó ly a g  bántalmainál és 
k ö szv én y n é l, a c z u k o rh e te g sé g n é l, az emész

tési és lélegzési szervek hurutjainál.
Húgyhajtó hatású !

Vasmentes! Könnyen emészthető ! Teljesen tiszta! 

K apható ásvány v izkereskedésekb en  v a j y  a  Szinye-L ipóczi S a lva to rfo rrás-V á lla la tná l
Budapest, V. Rudolfrakpart Я  r

U lcu s  ven tr icu li ,,sty“  rás
200 300 gm. langymelegen éhgyomorra I órával a reggeli elő tt beveendő . 
Nagybani raktár Magyarország részé re : Hoffmann József, 

Budapest, V., Báthory-utcza 8.

G U A J A T I I V  « f K Ü T C S
S tt l fo -G u a ja c o l-k é s z ítm é n v , m ely 100 részben 7 %  K ai Sulf. Guaj. és a a  0*50°/o 

E x tr . Thym i és E x tr. T illiae-t tarta lm az.

Tuberculosis összes eseteiben, Pertussisnél, valamint influenzás 
tiidögynladásoknál, nemkülönben typbusos tüdő iniiltratiónál. 

Antithermikus hatású.
G y e rm e k e k  is rendkívül  jól tű rik.

A ra  2  k o r o n a  5 0  f illér.

Kész í tő j e : JENCS VILMOS gyógyszerész,
3748 B u d a p e s t ,  II., F ő -u tc z a  2 7 .  sz ám .

F E R R O M A N Q A N I N
kitünő en véleményezve v é rszeg én y ség , sápkór, 
chlorosis, gyengeségi állapotok, ideggyengeség ellen. S232

=  T  á  p -  é s  e r ő s í t ő s z e r .  =

Kiválóan kellemes izfl és könnyen tű rhető  készítmény. 

Adagolás : 1 2 evő kanállal étkezés után.

Az orvos uraknak készséggel küld mintát

Budapest. VI., Király-utcza 12. szám.3—:s Bartos, szolgabiró.
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ORVOSI HETILAP.
Alapította: Markusovszky Lajos 1857-ben. Folytatta: Antal Géza és Hő gyes Endre.

S Z E R K E S Z T I  É S  K I A D J A :

LENHOSSÉK MIHÁLY E G Y E T .  T A N Á R  É S  s z é k e l y  Ág o s t o n  E G Y E T .  T A N Á R

F Ő S Z E R K E S Z T Ő .  S Z E R K E S Z T Ő .

.M e llék le te i: SZEMÉSZET G rósz E m il szerkesztésében 4 szám. GYNAEKOLOGIA T ó th  Is tv á n  szerkesztésében 4 szám. ELME- ÉS IDEG- 
KÓRTAN B a b a rcz i S c liw a r tzer  O ttó  és M oravcsik  E rn ő  E m il szerkesztésében 3—4 szám. UROLÓGIAI SZEMLE H a b erern  J o n a th a n

P á l és I l ly és  G éza  szerkesztésében 4 szám. — E g y éb  tu d o m á n y o s m e llék le tek *

T Á R T A L O M :

К  H E D E T I  К  Ö Z L E M É N Y К  К .

Im rédy  B é la  : Veszettség elleni védő oltások után keletkezett hevenyés felszálló 
jellegű  hű dés. 824. lap.

V eszprém i D ezső  : Közlés a kolozsvári kir. tud.-egyetem kórbonczolástani intéze
tébő l. Igazgató : Buday Kálmán dr., egyet, nyilv. r. tanár. A Wassermann-féle 
syphilisreactio jelentő sége kórbonczolások alkalmával. 827. lap.

H alász A lad á r :  Közlés a budapesti kir. tudomány-egyetem I. sz. kórbonczolástani 
intézetének vegyi laboratóriumából (igazgató : Genersich Antal dr., udvari taná
csos, ny. r. tanár) és a szent István-kórház idegosztályáról (fő orvos: Donath 
Gyula dr. egyetemi tanár). A különböző  czukorfajok felszívódása és biológiai 
viselkedése a vastagbélben. 829. lap.

Sám son M árton : A gyomor- és bélbetegségek észszerű  kezelésének feltételei.
882. lap.

Markusovszky-féle jubiláns elő adások. 834. lap.

Irod a lom -szem le. K önyvism ertetés. B. B i n g : Kompendium der topischen Gehirn-

und Rückenmarksdiagnostik. — W ilh e lm  Cr o n e r: Die Therapie an den Berli
ner Universitäts-Kliniken. — L a p sze m le . Á l ta lá n o s  k ó r ta n . M a n d lb a u m: A 
typhus-diagnosis új módja. — B e lo rv o s ta n . F ü r b r in g e r: A fehérjevizelés pro- 
gnosisa. — C a u ssa d e és P ie r re  Q u e s te: A tüdő gümő kórt utánzó congestiók és 
oedemák. Seb észe t. B e r g e l : Fibrin használata a sebkezelésben. — W . M a yo  : 
A vastagbél sebészete. — P a r h a m és H u m e: A vesico-intestinalis fistulák. — 
G y e r m e k  o rv o s ta n . M . G. V a r io t: Szopós kutyakölyök használata tejszívó helyett. 
— B r u d z in s k i  J . : A  gyermekkori meningitisek újabb tünete. — F i z i k a i  és 
d ia e t i k a i  g y ó g y i tá sm ó d o k . R o e m h e ld: A  Karell-féle tejkúra, változatai és ki
bő vített indicatiói. — O rr-, to ro k - és g é g eb a jo k . W e in s te in: A  Wassermann- 
reactiónak a rhinologia terén való jelentő sége. — S im p s o n : Szer a felső  lég
utak vérzései ellen. — K iseb b  k ö z lé se k  az o r v o s g y a k o r la tr a . G a w r i lo w: A  

salicvlkészítmények hatása a gyomorra. — M e n d e l: Fibrolysin-tapasz. 835—837. 1.

M a g y a r  o rvo s i i r o d a lo m . Gyógyászat. — Orvosok lapja. — Budapesti orvosi 
újság. 838. lap

V egyes liirek . — Pályázatok. — Hirdetések. 838. lap.

T udom ányos tá rsu la tok  és eg yesü le tek . 839—841. lap.

E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K .

Veszettség elleni védő oltások után keletkezett 
lievenyés felszálló jellegű  hű dés.

K özli: Im ré d y  Béla dr. egyetemi magántanár, a vörös-kereszt kórház
fő orvosa.

L885 óta, mely évben Pasteur-nak sikerült veszettség elleni 
védő oltással egy gyermeket megmentenie, Pasteur eljárását az egész 
müveit világon gyakorolják. Százezernél jóval több embert oltottak 
eddig be és ezrekre tehető  azok száma, kik a biztos halált ezzel 
kikerülték. Azonban a védő oltásoknak néha igen ijesztő  és súlyos 
következménye is lehet. A külföldi irodalomban elég nagy számban 
találunk oly közléseket, melyek arról szólnak, hogy a védő oltások 
közben, vagy közvetlenül utánuk az oltott egyén súlyos hű déses 
tünetek között betegszik meg. Remiinger 1905-ben az Annales 
de l ’Institut Pasteurs-ben 40 esetet közöl, melyeket részben maga 
észlelt, részben az irodalomból szedett össze. Ugyanezen megbete
gedésekkel foglalkozik E. Müller a Deutsche Zeitschrift für Nerven
heilkunde 34. kötetében „Über akute Paraplegien nach Wutschutz- 
impfungen“ czímti dolgozatában. Ezen mű ben 1908-ig az idevágó 
irodalmi adatok pontos összeállítását is megtaláljuk.

E. Müller feltű nő  jelenségnek tartotta, hogy Magyarország 
területén hasonló megbetegedést nem észleltek. Ebből kifolyólag 
azon nézetének adott kifejezést, hogy a Hő gyes-ié\e védő oltási 
eljárás talán jobb, mint a külföldön használt Pasteur-féle. A különb
ség a két védő oltás között röviden összefoglalva a következő .

Úgy Pasteur, mint Högyes a védő oltásokhoz fix vírust használ. 
Ezt akként nyerték, hogy az utczai veszettséget addig oltották át 
egyik nyálról a másikra, míg oly erő s lett, hogy az incubatiós 
szak 6  napra sülyedt le. A virus ezen erő sségben állandóan fenn
tartható. Pasteur eljárása szerint a friss nyúlgerinczvelö virus- 
mennyiségét szárítással csökkentik. Legkevesebb vírust tartalmaz 
a 14 napig szárított gerinczvelö és ennek egy részével emulsiót 
készítve kezdik meg a védő oltást. A következő  oltásokat már

13, 12 stb. napig szárított gerinczvelő vel végzik. Némely külföldi 
Pasteur-intézetben az oltóanyag virusmennyiségét szárítás helyett 
melegítéssel csökkentik.

Hő gyes felismervén azon tényt, hogy a szárítás nem a gerincz
velö vírusát gyengíti, hanem a gerinezvelő ben lévő  virus mennyi
ségét csökkenti, elhagyta a szárítást és a gerinczvelö virus mennyi
ségét konyhasós vízzel váló hígításával kevesbítette. A friss gerincz- 
velő bő l különböző  dilutiókat készített és az oltásokat a leggyengéb
bel kezdve, fokozatosan tért át az erő sebbekre. A Högyes-féle 
védő oltásokban tehát mindig friss gerinczvelö igen kis mennyiségét 
(pár milligramm) veszik igénybe, míg az eredeti Pasteur-Ш е el
járásnál sokkal több gerinezvelő t használnak fel egyszerre.

E. Müller ebben a különbségben, tudniillik, hogy Högyes 
kevesebb velő t olt be, mint Pasteur, vélte megtalálni az okát, 
hogy nálunk az oltottakon hű déseket nem észleltek. 1909 január 
elejéig 40,000-nél jóval több embert oltottak be Högyes eljárása 
szerint minden utókövetkezmény nélkül. 1909 január hó végén 
azonban az alább közlendő  esetet észleltem, mely annak bizonyítéka, 
hogy bajt a Högyes-Ш е védő oltások is okozhatnak.

1909 január 13.-án vidéki városban veszettségre gyanús kutya egy 
nő  jobb kezét, melyen a kézháton friss, 3 mm. hosszú és 1 mm. széles 
karczolás volt, megnyalta. A kutya gerinczagyát Budapestre küldték. A 
nő  is feljött. A Pasteur intézetben az elő zményekre való tekintettel 
január 18.-án a veszettség elleni védő oltásokat megkezdték.

A budapesti Pasteur-intézet feljegyzéseibő l az oltás menetét is 
közölhetem. Az intézetben az összehasonlítás könnyítése végett mindjárt 
átszámították, hogy az egyes oltásokhoz felhasznált velödilutio hány 
milligramm friss oltóvelő t tartalmazott. Mielő tt erre áttérnék, még meg
jegyzem, hogy a kutya gerinczagyával beoltott nyíllak egészségesek 
maradtak.

Beoltottak január 18.-án délelő tt 0'66 mgm., délután 0'8 mgm. ; 
január 19.-én délelő tt 2 0 mgm., délután 2'0 m gm .; január 20.-án délelő tt 
3'0 mgm., délután 4'0 m gm .; január 21.-én délelő tt 4 0 mgm., délután 
6'0 mgm. ; január 22.-én délelő tt 6'0 mgm., délután 10’0 mgm. ; január 
23.-án szünet; január 24.-én délelő tt 2'0 mgm., délután 3 0 m gm .; január 
25.-én délelő tt 4'0 mgm. ; január 26.-án szünet; január 27.-én délelő tt 
4'0 mgm., délután 60  mgm.; január 28.-án szünet; január 29.-én délelő tt 
4 0 mgm., délután 4 0 mgm. ; január 30.-án délelő tt 4 0 mgm. friss oltó
velő t. A nő be összesen 69 46 mgm. friss oltóvelöt oltottak be.



825 O R V O S I  H E T I L A P 1909. 47. sz-

Az oltások alatt január 25.-e körül egyes injectiók helyei igen 
fájdalmasak lettek és . kissé beszű rő dtek. Január 27.-én különösen két 
injectiónak helye fájt és volt erő sen beszű rő dve. Ezért január 27.-én 
lefeküdt és még január 28.-án is ágyban maradt. Állítólag, láza is volt. 
Hő mérő vel nem mérte magát. Január 29.-én jobban érezte magát s mint 
láttuk két. . és a következő  napon még egy injectiót kapott. A további. 
oltásokat beszüntették, mert az injectiók helyén újra fájdalmat érzett.

A nő  állapota február 2.-áig tű rhető  volt, bár bágyadtnak érezte 
magát. Ezen a napon lázas lett, hömérséke 39'9 Cn ig emelkedett, s csak 
hydropyrinra engedett valamelyest. Február 3.-án hydropyrin rendszeres 
szedése a lázat lenyomta, mindene fájt. Panaszkodott, hogy lábai zsibbad
tak és órzéstelenek. Ekkor hivatott engem. Belső  szerveiben eltérést nem 
találtam és az egész testén a tapintási érzés rendes volt. Február 4.-én 
a láz újból jelentkezett és nehezen járt. Február 5.-én láza még tartott. 
Járni alig tudott s nehezen vizelt. Február 6.-án nem kelt fel, vizelni 
nem tudott és lázas volt. Alsó végtagjait alig bírta mozgatni és a köldök 
magasságától lefelé a test teljesen érzéstelen volt. Vizelni nem tudott 
és a hólyag rendkívül kitágult. Fokozott ínreflexek. Acut transversalis 
myelitis képét nyújtotta. A beteget rögtön a vörös-keresztkórházba 
szállíttattam be.

A 30 éves jól táplált nő beteg leánykorabeli apró-cseprő  bajoktól 
eltekintve mindig- egészséges volt. Egy ízben kis terjedelmű  influenzás 
tüdő lob miatt volt fekvő  beteg. Férjhez menve, 1899-ben első  gyermeke 
szülése után 3 hónapig gyermekágyi lázban feküdt. Orvosai mindkét 
lábán phlegmasia alba dolens-t állapítottak meg. Azóta még 2 gyermeket 
szült. Alsó végtagjaiban néha rheumás fájdalmakat érzett és 1908-ban 
rheuma miatt, mely a bal kézközép- és csuklóizületek duzzadásával járt, 
pár napig feküdt. Azóta mostanáig egészséges volt.

A nő beteg arczszine rendes. Nyelve bevont, étvágya nincs. A belső  
szervekben semmi eltérés sem mutatható ki.

A pupillák egyenlő k, középtágak, fényre és alkalmazkodásra vissza
hatnak. Az Ízlés, szaglás és hallás rendes. A tapintási érzés a felső  testen 
rendes, míg az alsó testen a köldök magasságától lefelé hiányzik. A 
beteg e helyeken csak az igen erő s csípést veszi észre. A felső  testrészén 
mindenütt fájdalmat érez. Az alsó testrészeit „egyáltalán nem  érzi.“. A 
gerinczoszlop nyomásra és ütögetésre fájdalmas. A felső  végtagok és a 
törzs izmainak mozgása rendes. Az alsó végtagokat alig tudja pár centi
méterre felemelni vagy oldalt mozgatni. Az izomérzés rendes. Az izom
tónus csökkent. Hasbő rrefiex nincs. Az alsó végtagokon az ínreflexek 
fokozottak. Patella- és lábclonus váltható ki. A Babinski-tünet megvan. 
Teljes hólyaghfidés; a hólyag csapolására 1700 köbcentimeter vizelet 
ürült ki. Székletétel magától nincs.

A kedélyállapot igen jó, derült. Betegségét nem tartja komoly 
természetű nek.

A hő mérsék 37'9 C". A pulsus 80. A vizelet rendes.
Február 7. Nincs változás. A hő mérsék 371—87'8 0 ft közt inga

dozik 5°/o natrium salicylicum szedése mellett.
Február 8. Az állapot változatlan. A hő mérsék 36 5—36-9 0°.
Február 9. Délelő tt karjaiban erő s zsibbadást érez. Az órzéstelen- 

ség felső  határát a IV. borda magasságában találjuk. Délután már a 
II—IV. borda közötti területen is bizonytalan a tapintási érzés. A hő 
mérsék 36'5—37'2 C°.

Február 10. Az állapotban lényeges változás nincs. A gerinczoszlop 
a IV. csigolyáig nyomásra és ütögetésre fájdalmas, azon alul már nem. 
Consilium prof. Jendrúnnik-kíü, kinek ajánlatára natrium salicylicumon 
kiviil a szükséges hólyagcsapolásokra való tekintettel urotropin és azon
kívül még eléktrargol adását határoztuk el. A hő mérsék 36 6—37-3 C°.

Február 11. A zsibbadás a karokban engedett. Délelőtt 10 cm3 
elektrargolinjectio, A hő mérsék 36'7—374 C°.

Február 12. Kedélyállapot mindig jó. Az étvágy visszatért. Csak 
az ujjai zsibbadnak. Az órzéstelenség felső  határa elül a II—III. borda közti 
területen, hátul a spinae scapulae magasságában fekszik. A mellét nehéz
nek érzi. A légzés szabályos. A törzsizmok jól húzódnak össze. 20 cm3 
elektrargolinjectio. A hő mérsék 36-4—37’4 C°.

Február 13. Az érzéstelenség felső  határa elül a II. bordáig, hátul 
körülbelül a VII. nyakcsigolyáig emelkedett. A felső  végtagok tapintási 
érzése rendes. Némi nehézséget érez a mellén és a gégéjében. Különben 
változatlan állapot. A hő mérsék 36-6—38-1 0°. A pulsus 88.

Február 14. Az érzéstelenség nem változott. A gerinczoszlop egész 
hosszában spontan fájdalmas. A gerinczoszlop nyomása mindenütt fájdal
mat okoz. A czombokban is érez néha fájdalmat. Az alsó végtagokat 
kissé jobban mozgatja. Rövid ideig nyelése nehezebb volt. 15 cm3 elektr
argolinjectio. A hő mérsék 36'5—37'2 C°.

Február 15. Az alsó végtagokon a gyengébb csípést is megérzi. 
Az alsó végtagok mozgathatósága nem változott. 15 cm3 elektrargol
injectio. Délután több órán át szárazsági érzés a torokban, különösen 
bal mandoláját duzzadtnak érzi s bal fű iébe fájdalom nyilai be. Nehezen 
nyel. A torokban nincs eltérés. A hő mérsék 36 4 37'2 C°.

Február 16. A nyelés jobb. A melle nehéz. A légzés szabályos. 
A proc. xiphoides táján s tő le jobbra fájdalmat érez. Az egész gerincz
oszlop érzékeny, különösen nyomásra. Kezei alig zsibbadnak. Az érzéstelen- 
ségben semmi változás. Az alsó végtagjait már arasznyira tudja emelni 
és lábait bokában is mozgatja. A natrium salicylicumoldat szedését be
szüntettük, mert étvágyát rontotta. 15 cm3 elektrargolinjectio. A hő 
mérsék 36'4—37-8 C°. A pulsus száma 88.

Február 17. Jól nyel. Az érzéstelenség felső  határa a IV. borda 
magasságáig szállott le. Mindene fáj. A hő mérsék 36’2—37'2 C°.

Február 18. A nyelés szabad. Az érzéstelenség felső határa ismét 
magasabban van. A felső  határt a III. borda alkotja. A hő mérsék 
37-1—38-3 C°.

Február 19. A feje balo ldala fáj. Az érzéstelenség felső  határa a
II. borda. A törzsizmok jól mű ködnek. A lábait ismét alig tudja mozgatni. 
15 cm* elektrargolinjectio. Délután beöntésre széke van, állítólag ugyan
akkor vizelési ingert érzett ő s székelés közben vizelet is ürült. A húgy
hólyagban csapoláskor sok vizelet volt. Éjjel erő sen izzadt. A hő mérsék 
37-5—39 C®

Február 20. A beteg jobban érzi magát. A melle kissé nehéz. Az 
érzéstelenség változatlan. Az alsó végtagjait jobban mozgatja. Az 
elektrargolinjectiók helyei kissé pirosak és beszű rödöttek. 15 cm3 
elektrargolinjectio. Délután torkában szorítóérzés, émelyedés és fulladási 
érzés, a mi hamar elmúlik. Beöntésre újra vizelésinger s állítólag kevés 

■ vizelet ürült. A hő mérsék 37—38-9 0°.
Február 21. Az injectiók helyei erő sen beszű rödöttek, a bő r felet

tük pirosán elszinesedett. A fulladási érzés megszűnt. Különben nincs 
változás. Este vizelési ingert érez én .150 cm3 vizeletet ürít övként. A, hő 
mérsék 37’2—37'9 C°.

Február 22. A hólyagcsapolás szükségtelenné vált. A beteg rendes 
idő közökben vizel és hólyagját teljesen kiüríti. Egy óbbként nyeléskor és 
légzéskor alig érez nehézséget. Az érzéstelenség felső  határa elül a
III. bordáig, hátul a scapulák közepéig szállott alá. Az alsó végtagokon a 
gyengébb csípést is jelzi. A jobb lábát arasznyira, a bal lábát pár cm.-re 
tudja felemelni. A hő mérsék 36'8 37T C°.

Február 23. A jobb csípő  tájékán fekvő  tenyérnyi területet kivéve 
a beteg az ujjal való érintést mindenütt érzi. A nyelés szabad A mellen 
kis nyomást érez még s a köldök magasságában övérzése van, A jobb 
lábát 2 arasznyira, a bal lábát egy arasznyira emeli fel. Az ínreflexek 
fokozódottsága csökkent. Babinski-tünet nem váltható ki. Jól vizel. 
Az injectiók helvének beszű rödöttsége visszefejlödött A hő mérsék 36 6- 
36-8 С ®.

Február 24. Márczius 6. Fokozatos javulás. A jobb esípötájon 
tenyérnyi érzéstelen folt van. Az övérzés változatlan. Néha subjectiv 
nehézlégzés. Az alsó végtagjait jól mozgatja. A hő mérsék állandóan 
36-8 - 37-9 00 közt ingadozik.

Márczius 8, A jobb csípő  tájékán lévő  érzéstelen folt is eltű nt.
Márczius 23. A hő mérsék állandóan 37 C° felett van, ezért nem 

engedjük felkelni, a mi a beteget türelmetlenné teszi. Egy önzetlen pilla
natban felkel és pár lépést tesz.

Márczius 25. Önkényű  felkelése ellenére semmi rosszabbodás sem 
állott be, így a felkelést rövid idő re megengedjük.

Aprilis 9. A beteg jól érzi magát. Erzésbeli eltérés nincs. 
Csekély övérzés. Jól jár, bár kissé széles alapon. Járás közben a talajt 
puhának érzi. A hő mérsék még állandóan 3 7 'C" felett van, de a 
37'6 00-ot nem haladja meg. Haza utazik.

Június 8. Orvosa, értesítése szerint állapota igen kielégítő . Némely
kor nehéz légzésrő l és nehéz nyelésrő l panaszkodik. Az övérzés még 
megvan. A járás jó. Járás közben a talajt még puhának érzi. A vizeié* 
és székelés rendes. Az ínreflexek a rendesnél inkább gyengébbek.

A beteget július hónapban újra láttam, a mikor igen jó színben 
volt és kitünő en járt, Hömérkséke azonban még mindig meghaladta a 
37 C°-ot.

A kortörténetbő l kitű nik, hogy a beteg az oltások 10. napján 
betegedett meg. Ezen rosszallóié 2 nap alatt, visszamaradó bágyadt- 
ságától eltekintve, elmúlott. A tulajdonképpeni betegsége az oltás 
kezdetétő l számított 17. és az oltások befejezése utáni 2 . napon 
hirtelen magasra szökő  lázzal tört ki. A betegség 5. napján már 
az alsó teslrészen súlyos Imdési tünetek fejlő dtek ki. Az elő z
ményekre való tekintettel felvető dött a kérdés, hogy nines-e a lyssa 
humana hű déscs alakjával dolgunk ? A lyssa humana legrövidebb 
incubatiós szaka 2 0  nap és rendesen az iníiciált testrészben fájdal
makkal kezdő dik, a hű déses alakban pedig a hű dés az iníiciált test
részbő l indul ki. A betegemen sem a jobb kézen, melyet az 
állítólagosán veszett kutya éppen 2 0  nappal elő bb nyalt meg, sem 
a törzsizmokon, melyek a védő oltások területén feküsznek. hű dés 
nem állott be. A hű dés az alsó végtagokon kezdő dött. Ez oknál 
fogva lyssa humana nem foroghatott fenn. A 6 . napon a test alsó 
részének a köldök magasságától lefelé való teljes érzéstelensége, az 
alsó végtagok majdnem tökéletes hüdése fokozott inreflexekkel és 
hólyaghüdé.ssel a gerinczagy harántirányú sérülésére vallott, melyet 
vagy lob. vagy egy a gerinczcsatornában fekvő  tályog nyomása idéz
hetett elő . A betegség további napjaiban egészen a, 12. napig az 
állapot rosszabbodott. A karokban zsibbadás állott be, a beteg- 
idő nként nehéz nyelésrő l és légzésrő l panaszkodott és az érzés
telenség egészen a II. borba magasságáig terjedt fel. Az izom- 
hű dés változatlan maradt. Ezen újabb jelenségek esetleges tályog 
okozta gerinczvelő összenyomás ellen szóltak s valószínű vé tették^ 
hogy myelitissel van dolgunk. A myelitis nem szorítkozhatott 

I gerinczvelő  egy bizonyos haránt szelvényére, hanem elszórtan az 
- egész geiinczvelő re. A betegség 12. napján a bajt ezek szerint fel- 
i felé terjedő  hevenyés disseminált mvelitisnek tartottam.



1909. 47. sz. O R V O S I  H E T I L A P 826

A betegség 18. napjától a 19.-ig apró-cseprő  javulás mutat
kozott, hogy ismét eltű njék. A fordulat a betegség 20. napján 
állott be spontan vizeléssel. Ettő l kezdve a javulás eleinte rohamos 
volt, a mennyiben 2 nap alatt eltű nt az anaesthesia és további 
pár nap alatt az alsó végtagok izomereje tetemesen fokozódott. 
Késő bb a haladás lassúvá vált és június hóban a hő mérsék még 
mindig 37— 37' 6  C° közt ingadozott, bár a beteg apróbb paraesthe- 
siáktól eltekintve jól érezte magát és jól járt.

A betegség egészben nagyon hasonlít azon esetekhez, melye
ket külföldön észleltek veszettségellenes védő oltásokban részesült 
egyéneken. Ez akkor tű nik fel legjobban, ha szóról szóra közlöm 
azon kórképet, melyet E. Müller ezen betegségrő l az eddig észlelt 
esetekre támaszkodva alkotott.

„Az idegrendszernek rendkívül ritka, de felettébb typusus 
megbetegedése ismeretes, mely az igazi lyssa humánétól teljesen 
elüt és a veszettségellenes védő oltásokkal okozati összefüggésben van. 
Legfontosabb jele az alsó végtagok hevenyés paraplegiája, mely a 
prognosis tekintetében igen kedvező . A paraplegiához súlyos hólyag- 
és végbélzavarok szoktak csatlakozni A baj székhelye fő leg a 
gerinczagy. Néha a bulbaris terület megbetegedésének jelei is fel
ismerhető k és: talán a környéki idegek is megbetegesznek. Az élet
kort vagy nemet illető  különös praedispösitio nincs.

Egészen hevenyés kezdet az első  oltás utáni 1— 2. héten a 
rendes. Sokszor oly tünetek elő zik meg, melyek toxinos infectiosus 
betegség fejlő désére vallanak (mérsékelt láz, általános rosszullét, 
fejfájás, étvágytalanság, derék- és tagfájások és hasonlók). Könnyebb 
természetű  psychés zavar, úgy mint ideges nyugtalanság, nyomott 
és szomorú kedélyállapot nem tartozik a ritkaságok közé. Súlyos 
hólyag- és végbélzavarok mellett az alsó végtagok paresise már a 
betegség kezdetén gyorsan fokozódik és elő térbe nyomul. A paresis 
sokszor az izmok, és Ízületek igen kifejezett fájdalmas merevségi 
érzésével já r, fő leg a lágyéktájon. Az alsó végtagokban igen 
gyakran órzésbeli izgalmi tünetek észlelhető k, úgy mint paraesthesiák, 
rheumás, laneináló és neuralgias fájdalmak.

Az alsó végtagok paresise rendesen rövid idő  alatt az összes 
csípő - és lábizmok tökéletes paralysisébe megyen át s az önkéntes 
mozgatás teljesen lehetetlenné válik. A hólyag- és végbélzavar 
teljes retentio urinae et alvi-ra vezet, Az alsó végtagok izomtónusa 
rendszerint csökkent. Az ínrefiexek mindkét oldalt eltű nhetnek, de 
a hypotonia ellenére rendesek, ső t fokozottak is lehetnek. A normális 
bő rreflexek (hasfal-, cremaster- és talpreflex) rendesen nem válthatók 
ki : a talp erő sebb végigsimításával Babinski-tünet váltható ki.

Az érzés különböző képpen viselkedik. Még a betegség tető 
fokán is hiányozhatnak súlyosabb objectiv érzésbeli zavarok. A 
kezdetben mutatkozó érzésbeli izgalmi tünetek (1. f.) mellett némely
kor az érzés tetemes csökkenése észlelhető , ső t kiterjedt segmen- 
tumos, az érzések minden nemére kiterjedő  anaesthesia is található. 
Némelykor a hű dött izmok nyomásra való fájdalmasságát is meg
állapították.

Az esetek túlnyomó részében a mozgászavar a csípő - és 
lábizmokra korlátozódik. Némelykor a hű dés gyorsan felfelé terjed 
és a törzsizmok kiterjedt paresiséhez hamar csatlakozik a karok 
hüdése is úgy, hogy az összes végtagok paraplegiája fejlő dik ki. 
Itt is a  hű dést sokszor izommerevség érzése elő zi meg. A felfelé 
haladó folyamat elég gyakran bulbáris területet ér el és súlyos 
bulbáris tünetek mutatkoznak. Leggyakoribb a facialishű dés és néha 
valamely külső  szemízom hüdése is észlelhető . E mellett a szem
fenék látszólag ép és a pupillák jól reagálnak. Még súlyossabb lesz 
a kép, ha szív- és légzés-zavar (fő leg tachycardia) áll be. Xyelési 
nehézséget, aphoniát és salivatiót is Írtak le.

A súlyos hű dések és veszélyes bulbáris tünetek rohamos ki
fejlő dése ellenére is a prognosis feltű nő en kedvező. Csak nagyon 
ritkán következik be a halál a paraplegia huzamosabb fennállása 
után. Rendesen a félve várt többi bulbáris tünet nem jelenik meg 
s különösen a hydrophobikus szak jelei maradnak el. Különösen 
a valódi lyssa jellemző  tónusos, görcsei, a garat- és glottisgörcsök, 
a légző izmok spasmusa hiányzanak. A tünetek gyors visszafejlő dése 
már napok vagy pár hét múlva megindul. Rendesen teljes gyógyu
lás áll be, ha az egészség végleges helyreállítása hónapokat is vesz 
igénybe. Ezen betegség a poliomyelitis anterior acutától abban 
különbözik, hogy sem egyes izmok, sem izomcsoportok atrophiás 
bénulása nem marad vissza.“

Az általam ismertetett kóreset annyira beleillik a fent vázolt 
kórképbe, hogy semmi kétség sem foroghat fenn az iránt, hogy 
ezen eset azonos a külföldön észlelt esetekkel. Az is bizonyos
nak látszik, hogy ezen megbetegedések valamelyes okozati össze
függésben vannak a veszettség elleni védő oltásokkal, mert hasonló 
betegséget csakis oly egyéneken észleltek, kik védőoltásokban része
sültek. A véletlen játéka nem lehet, hogy csak éppen ilyen egyének 
betegszenek meg ily és jóformán mindig hasonló módon. Úgy 
Remiinger, mint Babes, Müller és mások a védő oltásoknak és ezen 
betegségnek véletlen összetalálkozása, lehető ségét visszautasítják és 
feltétlenül a mellett foglalnak állást, hogy a védőoltás és ezen 
betegség okozati összefüggésben van.

De hogy a védő oltások miként váltják ki ezen betegséget, 
az még egyáltalán nincsen eldöntve. Egyrészt feltű nő  az, hogy az 
emberek ezreit oltják be, míg egy a fent leirt módon megbeteg
szik, másrészt ugyanazon napokon ugyanazon gerinczvelő vel más 
embereket is beoltanak s azok egészségesek maradnak. Végül lát
juk azt is, hogy habár külföldön az egyes oltásoknál sokkal több 
gerinczvelő t használnak el, mint nálunk a Hő gyes-féle módszernél, 
nálunk is — úgy látszik azonban ritkábban —  de mégis elő fordul
hatnak hasonló megbetegedések. Többes számban beszélek, mert 
szóbeli közlés alapján tudom, hogy az én esetem után pár hónap
pal Hochhalt tanár is észlelt ily esetet. Nehezíti még a betegség 
okának felismerését az is, hogy a betegek túlnyomó része meg
gyógyul. Eddigelé a 40 egynéhány beteg közül 8 pusztult el s 
kettő nek a bonczolata hiányzik. A harmadik' esetet Babes észlelte. 
Ezen esetet a Schmidt Jahrbücher-ben1 megjelent referátumból 
ismerem. Veszett kutyától megmart 40  éves nő nek alsó végtagjai 
a védő oltások 5. napján megbénultak. A hű dés gyorsan terjedt 
felfelé és halált okozott. Bonezoláskor az agyhártyák és az agy oede- 
mások és fő leg az egész lágyéki és alsó gerinczagy degenerált és 
elfolyósodott. Nephritis. A nyíllak, melyeket a gerinczagy egyes 
részeivel beoltottak, egészségesek maradtak.

Ezen esetbő l is nyilvánvalóvá válik, hogy ezen betegség lyssa 
humana — mint azt többen hitték - nem lehet, mert akkor a 
beoltott nyíllak veszettségben elpusztultak volna. Különben is az 
esetek egy részében, mint az enyémben is, kitű nt, hogy a kutya nem 
volt veszett. Azonkívül az oltások sem okozhatják a lyssa humanát, 
mert a, betegség még az oltások folyamán tör ki, s így a lyssa 
humana kitöréséig szükséges incubatiós szak túl rövid. Egyébként 
a kórkép a lyssa humanától teljesen elüt. E. Müller többször 
idézett dolgozatában saját esetére való tekintettel azon nézetének 
is ad kifejezést, hogy nem viszik-e át az oltottra a nyulak para- 
lvsises veszettségét? Más szóval ezen betegség nem volna más, 
mint az emberre átvitt nyúlveszettség. Babes esete azonban ennek 
is ellent mond, mert ha Müller-nek igaza van. akkor az elhalt 
egyén gerinczagyának nyúlba beoltva ismét veszettséget kellene 
elő idéznie. Mindezeknél fogva a védő oltások által elő idézett beteg
ség lyssa nem lehet.

Az emberek tízezreit oltják be és mégis csak elenyésző en 
kevés ember betegszik meg. Itt tehát első  sorban az egyéni dis- 
positiónak kell igen nagy szerepet játszania. Az én betegemnek 
infectiók iránt igen érzékenynek kellett lennie, a mi kitű nik abból, 
hogy meglehető s súlyos gyermekágyi lázat állott ki és izületi csúza 
is volt. Azonkívül nemcsak a védő oltások helyei duzzadtak meg, 
hanem a fherapiás czélból, asepsises kautelák mellett adott elek- 
trargolinjectiók helyei is beszű rő dtek. Mindez a mellett szól, hogy 
betegem mindenféle beavatkozás iránt rendkívül érzékeny, beteg
ségekre igen disponált egyén volt és ezért a veszettség elleni védő 
oltás ra jta ezen betegséget könnyen elő idézhette. De m iként?

Az nem valószínű , hogy az oltással véletlenül baktériumokat 
vittek volna be a szervezetbe, vagy hogy az oltás helye inficiáló- 
dott volna s a baktériumok innen jutottak volna a gerinczagyba. 
A gerinczagynak baktériumok okozta betegségei nem ily jó indulatúak 
és nagyon valószínű , hogy a baktériumok is különböző  esetekben 
mások lóvén, a megbetegedések kórképe sem volna egyforma.

1 Die acute ansteigende tödtliche Paralyse nach antirabischer 
Behandlung. Prof. Babes und Dr. Th. Mironescu in Bukarest (Románia 
medica, 1908. 617. szám. 732. lap.), Schmidts Jahrbücher, 1908. 299. к .. 
161. lap.
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A betegségnek majdnem mindig egyforma lefolyása azt lát
szik igazolni, hogy az egyénileg disponált egyéneken egyöntetű  ok 
váltja ki a bajt. A gyors kifejlő dés és visszafejlődés legvalószínű bbé 
teszi, hogy valamely toxin az, mely a gerinczagyat megtámadja. 
Remiinger és Babes szerint a nyúl gerinczagyához egy toxin van 
kötve, melyet ő k veszettségtoxinnak (Wuttoxin) neveznek. Ez okozná 
erre praedisponált egyéneken a védő oltások alatt a geriiiezagy 
súlyos myelitises megbetegedését. Babes fent idézett esetébő l ki
folyólag pedig azt állítja, hogy olyan esetben, melyben a vesék 
megbetegedése miatt a toxin nem hagyhatja el gyorsan a testet, 
a beteg meghal.

Magam részérő l is azt kell hinnem, hogy a nyúl gerincz
agyában bizonyos toxinnak kell jelen lennie, mely arra dispo
nált egyénen az oltások alatt súlyos, de végeredményben kedvező  
lefolyású disseminált myelitist idéz elő . Ezen betegségnek úgy
szólván minden esetben egyforma lefolyása valószínűvé teszi, hogy 
minden esetben valószínű leg ugyanazon toxin váltja ki a betegsé
get. A mennyiben külföldön az oltásokhoz általában nagyobb mennyi
ségű  gerinczagyat használnak el, mint nálunk a Hő gyes-fele eljárás 
mellett, érthető vé válik, hogy nálunk miért észlelünk kevesebb ily
nemű  megbetegedést, mint külföldön. Nálunk a kisebb mennyiségű  
és mindig friss gerinczagygyal kevesebb toxint visznek be, mint 
külföldön a nagyobb mennyiségű vel. így külföldön a kevésbé dis- 
ponáltak is megbetegszenek.

Nem hallgatom el E. Müller azon eszméjét sem, mely 
Donath azon kísérleteire támaszkodik, melyek szerint másfajú állat
ból származó (artfremd) gerinczvelő  beoltása az állatokat el is 
pusztítja. E. Müller ezek alapján felveti a kérdést, hogy a védő 
oltásoknál a nyúl gerinczagya nem mint artfremd-velő  okozza-e a 
a beoltottak megbetegedését? Ezen eszméjének támogatására fel
hozza, hogy Magyarországon a Hő gyes-féle oltással sokkal keve
sebb artfremd-gerinczvelő t oltanak be és ezért nem észleltek itt 
ilyen megbetegedéseket, míg külföldön már több esetet láttak a 
nagyobb mennyiségű  gerinczvelő beoltásra. E. Müller ezen véle
ménye is tekintetbe veendő  s czélszerű  kísérletek útján esetleg 
beigazolást nyerhet.

De akár a veszett nyúl gerinczagyához kötött toxin, akár a 
nyúl gerinczagya mint artfremd-velő  idézi is elő  ezen betegséget, 
mindenképpen igazolja azt, hogy a Höyyes-féle védő oltások elő 
nyösebbek, mert kevesebb és friss gerinczvelő t visznek be a szer
vezetbe. Az eddigi tapasztalat is e mellett szól. Igaz ugyan, hogy 
most újabban én észleltem egy esetet, s mint említettem, Hochhalt 
tanár a másodikat, de ezzel szemben majdnem 50,000 beoltott 
egyén áll. Külföldön ellenben Remiinger 40 esete 100,000-en 
felüli oltásból ered.

A veszettség elleni védő oltások által okozott betegség, mint 
ezen számokból kiderül, ritkán jelentkező  baj s e mellett progno- 
sisa feltű nő  jó. Ezért semmi ok sincs arra, hogy a védő oltások 
ellen, melyek ezer és ezer embert mentenek meg a biztos haláltól, 
állást foglaljunk. A veszettség elleni védő oltások az emberiségre 
nézve véghetetlenül hasznosak, ezért azt a csekély kárt, a mit 
okoznak, el kell viselnünk.

Ezen betegség általában könnyű  lefolyású és így különös 
gyógyító beavatkozások feleslegesek. Egyelő re nem is ismerünk oly 
gyógyszert, mely a betegség menetét kedvező en befolyásolná. A 
mint az első  tünetek jelentkeznek, a védő oltásokat be kell szün
tetni. Egyébként a beteg gondos ápolására szorítkozhatunk, hogy 
felfekvésektő l, hólyaghuruttól és következményes pyelitistő l s a 
többitő l megóvjuk. Legnehezebb a hólyaghurutot meggátolni, mert 
a beteg hólyagját néha több héten át naponta többször is meg kell 
csapolni. Ezért czélszerünek tartom, hogy a hólyaghüdés tartama 
alatt a csapolásoknál nemcsak a legszigorúbb asepsisre ügyeljünk, 
hanem mindjárt kezdettő l fogva a beteggel valamely vizeletdesin- 
ficienst, például urotropint szedessünk. Betegemmel így jártam  el 
és a hólyaghurutot sikerült elkerülni. Esetembő l még azon tanul
ságot is merítettem, hogy ezen rendkívül érzékeny egyéneken injec- 
tióktól jobb tartózkodni. Ugyanis az elektrargol-injectiók helyén, 
bár a lehető  legpontosabb tisztasággal jártunk el, a bő r kipirosodott 
és némi beszű rő dés is keletkezett. A beszíírő dések minden különösebb 
következmények nélkül visszafejlő dtek ugyan, mégis azt a benyomást 
nyertem, hogy ezen körülmény a javulást pár nappal hátráltatta.

Közlés a kolozsvári kir. tud.-egyetem kórbonczolástani 
intézetébő l. Igazgató: Buday Kálmán dr., egyet, nyilv.

r. tanár.

A Wassermann-féle syphilisreactio jelentő sége 
kórbonczolások alkalmával.1

I r ta : Veszprém i Dezső dr. egyetemi magántanár, adjunktus.

A serologusok és klinikusok kísérletei a Wassermann-reaetio 
értékérő l azt a benyomást keltik, hogy az a bujakór diagnosisában 
—  a ma már rendkívül nagyszámú közlés tanúsága szerint 
csakugyan értékes és megbízható eredményeket ad. Erre való tekin
tettel érdemesnek látszott a kórbonczolástani anyagnak is ilyen 
irányú feldolgozása. A czél ugyan nem lehet az, hogy ezek a vizs
gálatok bizonyítékszerű  módon döntsenek a Wassermann-reaetio 
értéke felett, mert hiszen a mint alább alkalmunk lesz részlete
sebben is reámutatni —  erre éppen a kórbonczolástani anyag alig 
alkalmas. Inkább abból a szempontból volna talán értéke ezen vizs
gálatoknak, hogy milyen elváltozások szerepelnek például azon 
esetekben, a' melyekben a reactio positiv volt s mennyiben felelnek 
meg azon eltérések csakugyan bujakóros eredetüeknek, vagy hiány- 
zanak-e a kérdéses eltérések a negativ eredményeket adó esetek
ben. Érdekelt minket továbbá annak a megtudása is, hogy miként 
viselkednek a vérsavón kívül a Wassermann-reactióval szemben 
egyéb, esetleg jelenlevő  transsudatumok is, annyival inkább, mert 
rendszeresen ezeknek vizsgálatával —  kivéve a cerebrospinális 
folyadékot —  még az egyes kórbonezolók sem foglalkoztak.

Vizsgálatainkat nagyrészt együtt, vagy egyidejű leg végeztük 
Jancsó és Csiky klinikai anyagon végzett kísérleteivel s így alkal
munk volt a kórbonczolástani esetek rcaetióját összehasonlítani igen 
nagyszámú klinikailag biztosan bujakóros és nem bujakóros vérsavó 
reactiójával. Tehát megbízható ellenő rzést gyakorolhattunk a vizs
gálatok eredményében. Ez a körülmény nem kevésbé fontos azért 
is, mert így számos olyan esettel rendelkezünk, a melyek in vivo 
is vizsgálva voltak s a hullaanyag reactiója összehasonlítható az 
élő ével.

Nem akarunk a Wassermann-reaetio technikai részével foglal
kozni, sem azokkal a tapasztalatokkal, a melyeket erre nézve a 
reactiók végzése alkalmával szereztünk. Errő l majd Jancsó és Csiky 
beszámolnak igen nagyarányú kísérleteik alapján. Annyit azonban 
szükségesnek tartunk megemlíteni, hogy a haemolytikus systemálioz 
marhavért használtunk és hogy a reactio minden egyes coinponense 
elő zetes, szabatos kísérletek által nemcsak teljesen jól ismert, 
hanem hatékonysága tekintetében ellenő rző  vizsgálatokkal kipróbált 
is volt.

Minthogy a vizsgálatok hetenként csak egyszer, meghatáro
zott napon végeztettek, hogy a savókat a bomlástól, baktériumok 
felszaporodásától megóvjuk, a vizsgálat idejéig —  tehát egy-egy 
esetben 5— 6 napig —  állandóan megfagyasztva tartottuk. Tapasz
talásunk szerint ez a körülmény a reactióra egyáltalán semmi káros 
behatással nincs, ső t egyedüli helyes eljárásnak mondhatjuk, mert 
az anyagnak minden más fajta conserválása, például még a fractio- 
nált sterilezés is. a reactiót meghiúsíthatja. A savókat mindig a 
bonezolás alkalmával vettük, a halál után rendszerint 8 — 1 0 — 1 2  

órával; leghosszabb idő  volt 38 óra, legrövidebb 3 óra. Ha a 
vér még nem volt bomlott, nevezetesen haemolysist nem mutatott, 
azt tapasztaltuk, hogy sem azon körülmény, hogy a halál után 
több órával, esetleg másnap vettük a savót, sem pedig hogy 6  nap 
múlva végeztük a reactiót, erre semmi káros befolyással sem volt. 
Bomlott savók, lobos exsudatumok azonban egyáltalán nem haszná
landók fel a reactióhoz.

Mielő tt a vizsgálatok részletezésére térnénk át, még kiemel
jük, hogy absolute positivnek vettük a reactiót akkor, ha « kom
plementkötés teljes volt és negatívnak, ha tökéletes haemolysist 
kaptunk. Összesen 131 esetet vizsgáltunk. Ezek közül 31 esetet 
következtetéseinkbő l ki kell zárnunk, és pedig a következő  okok
ból : a vér a vizsgálat idején bomlott, a vérsavó sötétvörös lakk-

1 Elöadatott az Erdélyi Múzeum-Egylet 1909 május hó 22.-én ta r
tott orvosi szakülésén.
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színű  volt, már magában is haemolysist m utato tt; más esetekben 
csak perieardiális vagy cerebrospinalis savóhoz tudtunk hozzájutni, 
tehát hiányzott a vérsavó v izsgálata; ismét más esetekben maga a 
vérsavó is komplementkötést adott antigen nélkül. Hullaanyagról 
lóvén szó, az ilyen eseteket véleményünk szerint semmiféle követ
keztetésre sem szabad felhasználni. Úgy, hogy a mi szempontunk
ból elfogadható következtetésekre csak azon eseteket tartjuk fel- 
használandóknak, a meljek minden kétséget kizáró módon positive 
vagy negative viselkedtek a reactióval szemben, természetesen min
dig a vérsavó által adott reactiót véve irányadónak.

Absolute positiv és negatív reaetiójú esetünk összesen éppen 
100 van. Ebbő l a 100 esetbő l, a melyben a vérsavó önként 
értető dő leg mindenikben vizsgálva volt. 84-ben a cerebrospinalis 
folyadékkal, 90-ben a perieardiális savóval, 14-ben pleurális savó
val, 19-ben aseitesfolyadékkal, 8 -ban anasarcasavóval és 1-ben 
hydrokelefolyadékkal is végeztünk reactiót, úgy hogy a reactiók 
száma ezek szerint összesen 310.

A megvizsgált eseteket könnyebb áttekintés végett az alábbi 
táblázatban úgy állítottuk össze, hogy azok szervek szerint legye
nek csoportosítva, mert így lehet legjobban feltüntetni azt, hogy 
valamely szerv megbetegedésével összesen hány eset volt vizsgálat 
tárgya, és hogy ebbő l hány eset adott positiv, és hány negatív 
reactiót.

I. táblázat.
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Insuff. valv. bieusp. .. ... . ... ... 3
Endocarditis uh*, chron, valv. aortae 4 
Insuff. valvul. sémii, aortae . . ... 4
Aneurysma aortae ... . . . . . .  . . . . . . .  1
Endaortitis fibr. chron. ... ... ... ... 6
Endocard. fibr. valvul. omnium cordis 1
Arterioscl. univers. .. .... ... ... ... ... 3

Emphysema pulmonum ... ... ... ... 4
Tuberculosis „ ... ... ... ... 19
Pneumonia crouposa ... . . . . . . . . .  II
Croup laryngis et diphtheria ... . . . .  3
Care, laryngis ... ... ... . . . . . . .  ... ... 1

Gastroenteritis ... ... ... ... ... ... ... 1
Typhus abdomin. . ... . ... ... 1
Volvulus .. . . ......... ... . . ... .. ... 1
Appendicitis tubere-. . . . .  . ... 1
Carein. ventric. ... ... ... . . . . . .  . ... 2

... hepatis ... ... ... . ... .... .. 1
„ pankreatis.... ... ... ... . ... 1

Nega- I Positiv 

reactioreactio

4
1 3

L

i-j Nephritis interst. chron. ... ... ... 1 1 ,—
Pyonephrosis. Nephrolithiasis .. 2 1 i
Carc. vesicae úrin. .. ... ... ... ... i 1
Hypertr. prostatae _. ... ... ... ... 4 1 3
Cystoma ovarii ... ... ... ... ... 1 — 1

Dementia paralytica progress... ... 8 _ 8
■ u alcoholica___ ... ... ... . 1 1
az epileptica.. ... ... ... ... . 1 1 —

pellagrosa___ ... ... ... . 1 1
CD Mania.. ... ... ... ... ... ... ... ... 1 1 —

fcij Emollitio cerebri ... ... ... .. ... . * > 2 1
43 Paralysis bulbaris ... ... ... 1 — • 1

Haemorrhagia mening. ... . 1 i
T abes.. ... ... ... ... ... ... ... . 1 . — 1

Tetanus ... . . . . . . .  ... .. 1 1

be® Lues 111 .. . . . 1 — 1
Ф  GO 
£ „ congenita... ... _. __ ___ ___' _.J 1 . _  * 1
~  ra
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Rachitis ... ... ... ... .. 2 1 1
Morbilli ... . ... 2 2

Ы ) 05 Anaem. perniciosa .. 1 i —

Leukaemia myelocyt. .. 1 i '--  '

Sarc. gland, axill. 1 i -----

Összesen : 100 54 46

A lenti táblázatból kiderül, hogy а  100 eset közül 54-ben 
negativ volt a reactio, 46-ban positiv. Azt hiszszük, hogy nem 
szükséges a negativ eseteket bő vebb megbeszélés tárgyává tenni, 
csak éppen ki kell emelnünk, hogy ezeknél sem az alapbántalom 
nem bujakóros eredetű , sem bonczoláskor nem találtunk egyetlen 
szerv részérő l sem olyan elváltozásokat, a melyek a syphilis gyanú
já t  felkelthetnék. Másként áll a dolog a positiv reaetiójú esetekkel. 
Ezekben ugyanis néhánynak kivételével olyan bonczolástani elválto
zásokat találtunk, a melyek csaknem mindenikben megismétlő dnek, 
s a mi különösen figyelembe veendő , megvannak azokban is, a 
melyekben az anamnesis adatai szerint biztosan volt valamikor 
bujakóros infectio.

A vérkeringési szervek betegségei közül az aortitis-esetek 
olyanok, a melyekben ez volt, az alapbántalom, ez szerepelt a klinikai 
kórjelzésben is és a kórbonczolástani elváltozások legfontosabbja 
volt. A bonczolástani kép szerint az aorta elváltozásai mindenben 
megfelelnek az eddig is bujakórosnak tartott aortitis képének. Ezt 
a feltevést még inkább megerő sítheti azon körülmény, hogy 3-nak 
az anamnesisében lues szerepel, kettő ben a koponyaboltozat sclero- 
sisa, illető leg hyperostosisa, egyben az orrsövénynek és lágyszáj- 
padnak átfúródása is jelen volt. Mind olyan elváltozások, a melye
ket jogosan lehet bujakóros eredetű nek tekinteni. A 6  eset között 
tehát csak kettő  olyan, a melyben a most említett momentumok 
hiányzanak; de részint, mert az aorta elváltozása magában, az 
eddigi felfogás alapján, bujakóros eredetű nek felel meg már 
a bonczolástani kép jellege szerint is, részint pedig, mert ezek az 
elváltozások teljesen azonosak a többi syphilises esetekben talált 
aortitisek képével —  jóllehet más bizonyíték a lues mellett hiány
zik , az imént elmondottak alapján ebben a két esetben is buja
kóros eredetű nek kell tartanunk az aorta megbetegedését. Ezen 
esetekben még egy feltű nő  leletrő l kell említést tennünk. Arról tudni
illik. hogy 5-ben a lágyburkok részérő l tejszerű  homályosodást, 
rostos, diffus megvastagodást találtunk, szóval a leptomeningitis 
fibrosa chronica kifejezett képét. Az esetek 44 évestő l 6 8  éves 
korig valók ; az egyetlen eset, melyben hiányzott, 39 éves nő . A 
vérkeringés! szervek egyéb bántalmai közül positiv reactiót kaptunk 
insuff. valv. sémii, aortae 3, endocarditis nite, chron. 1, és aneurysma 
aortae 1 esetében. Ezek közül kettő ben már az anamnesisben is 
bujakóros infectio szerepel; 1-ben pedig különösen az aorta kezdeti 
szakaszában kifejezett heges rostos endaortitist találtunk. Két eset
ben szintén megvolt a leptomeningitis fibrosa chronica is, az egyikben 
az ependyma szemcsés megvastagodásával együtt. Ha nézzük tehát 
a vérkeringési szervek betegségeinek positiv reactiót adott 11 ese
tét, azt találjuk, hogy 1 0-ben vannak olyan bonczolástani elváltozá
sok, a melyeknek egyike vagy másika eddigi tudásunk szerint is 
bujakóros eredetű nek felel meg. Egyetlen eset az endocarditis 
ulcerosa chronica, a mely ugyan sem magában nem tartható syphili- 
sesnek, sem egyebütt a szervezetben bujakóros elváltozásnak jelei 
nem voltak, de ebben a kórelő zményben megtaláljuk a bujakóros 
infectiót.

A légző szervek betegségei közül positiv reactióval szerepel 
5 pneumonia crouposa, ti tuberculosis púim. és 1 carc. laryngis. 
A pneumonia-esetek közül 3-ban az aorta felhágó részén kifejezett 
heges rostos megvastagodás volt jelen, egyben — - a melyben az anam
nesis bujakórt is concedál —  a bő rön és penisen olyan hegeket 
találtunk, a milyenek lueses fekélyek után maradnak vissza ; ugyan
ebben az aorta-billentyű k elégtelensége, szű külettel párosulva, 
találtatott. Egyben ezek között a lágyburkok idült megvastagodása 
és az ependyma szemcsézettsége is szerepel a bonczolásleletben. 
Egy eset van olyan — 56 éves nő  — , a melyben nem találtunk olyan 
elváltozásokat, a melyek a bujakór szempontjából az eddigi eseteké
hez mérten volnának értékesíthető k, de ebben is jelen volt az agy- 
alapereinek foltos góczszerü keményedése, a mi sokak véleménye 
szerint lueses alapon szokott kifejlő dni. A tüdő gümő kór esetek közül 
egy 34 éves férfiban —  tehát aránylag igen fiatal korban —  a 
felhágó aorta erő s fibrosus endaortitise szerepel a kórbonczolástani 
diagnosisban, egészen azzal a jelleggel, a minő t a vérkeringési szer
vek betegségeiben bujakóros természetű nek kellett felvennünk. A 
többi eset — 30 éves gravida, 25 éves fodrász, 23 éves 
pinezér, 18 éves kéjnő , valamint két éves czigány-gyermek — 
egyikében sem találtuk a bujakórnak valamely bonczolástani jelét. 
Azonban a fodrász és pinezér anamnesisének adatai között 5,
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illetve 3 év elő tt szerzett bujakóros fertő zés van felemlítve, ezek
ben tehát a positiv reactio eléggé indokolt lehet. Maradna tehát 
3 olyan eset, a melyben a luesnek minden manifest jele hiányzik. 
Azonban éppen az objectivitás szempontjából kiemelendő , hogy ezek 
között van a 18 éves kéjnő . A szintén positiv reactiót adott gége
rák esete 60 éves férfira vonatkozik, a kiben az endaortitis 
fibrosa chronicának megfelelő  aortaelváltozások is megvoltak, de 
ezen kívül anamnesisében pár évtized elő tt szerzett bujakóros 
infectiót is említ.

Az emésztő szervek bántalmai kevés esettel szerepelnek. A 
3 positiv reactiójú eset közül egy 42 éves gyomorrákos nő ben és egy 
28 éves, volvulus miatt operált nő ben bujakórnak semmi jelét sem 
találtuk. Ez utóbbiban volt ugyan perihepatitis és perisplenitis 
chronica, de ezt a leletet az adnexumok adhaesiv gyuladásának 
jelenléte mellett értékesíthető nek nem tartjuk. Giimő s appendicitis 
miatt elhalt 51 éves férfiban a lábszárcsont kifejezett hyperostosisa 
és a lábszárfekély után visszamaradt kiterjedt hegedés bujakóros 
eredete meglehető sen valószínű .

A Mgy-ivarszervek csoportjában 5 positiv esetet kaptunk, a 
melyek között a 3 prostata-túltengés egyikében fibrosus endaortitis, 
másikában az agyalapi erek sclerosisa mellett egyes agytekervények 
kifejezett sorvadása és a lágyburkok megvastagodása is jelen volt. 
Úgy hogy e két esetben a bonczolástani elváltozások között olyanok 
is vannak, a minő ket egyébként bujakóros egyénekben találunk. 
A 3. eset 62 éves kereskedő t illet, a kiben általános arterio- 
sclerosison kívül a duodenumban kerek fekélyt mutatott ki a bon- 
czolás. Nephrolithiasis egy esetében —  44 éves zenész —  a láb
szárhegek, a lágyburkok idült megvastagodása olyan eltérések, a 
milyenek szintén a bujakóros esetek nagy számában fellelhető k 
voltak. Végül cystoma ovarii-ban szenvedett 71 éves nő  vérsavója 
adott positiv reactiót, a kiben az aorta belhártyáján a bujakóros 
heges fibrosus endaortitis igen kifejezett volt.

Nagyon érdekes a központi idegrendszer körébe tartozó ese
tek csoportja, a melyek aránylag elég nagy számmal vannak 
képviselve. így mindjárt paralysis progressivának 8 esete volt 
vizsgálva, mindannyi positiv reactióval, és pedig nemcsak a vér
savó, hanem a cerebrospinális folyadék részérő l is. Három esetben, 
a melyekben a kórelő zményben is említve van a syphilis, a para- 
lysisben tapasztalás szerint legállandóbb kórbonczolástani le le t: 
az agy fehér vagy szürke állományának sorvadása, a lágy
burkok diffus rostos megvastagodása, az ependyma szemcsézettsége 
mellett megvoltak az aortitis fibrosára jellemző  elváltozások is. 
Négy esetben pedig teljesen ugyanazon eltéréseket kaptuk, mint 
az elő bbi 3 — az anamnesis szerint bujakóros infectiót kiállott —  
esetben. Az egyikben —  40 éves nő  —  a kórelő zményi adatokból 
kiemelendő , hogy két abortusa volt, élő  gyermeke nem született. 
A leptomeningitis egy 70 éves napszámosnál nincs felvéve a kór
jelzésben, de ennél a lágyburkok közé súlyos vérzés történt s nyil
ván ez fedte a lágyburkok rostos megvastagodását. Úgy hogy azt 
mondhatjuk, hogy a 8 eset közül csak egy van olyan, a melyben 
sem az anamnesisben nincs említve a bujakór, sem az aorta részé
rő l nem találtuk meg azt a képet, a mely a többi valamennyi 
esetben a lues mellett szólott. Ez az egy eset a tekintetben is 
kivétel, hogy 2 1 éves férfira vonatkozik, a kin aránylag ilyen 
fiatal korban a paralysisnek minden tünete jelentkezett. Azonban 
ebben is megvolt az ependymitis granulosa és a lágyburkok diffus 
fibrosus megvastagodása. Hogy az aortitis hiányzott, tekintettel a 
beteg fiatal korára, nem feltű nő , mert hiszen ilyen elváltozások az 
esetek túlnyomó számában ennél magasabb korban találhatók. 
Tabesnek klinikai tüneteivel észlelt 44 éves férfiban positiv reactióval 
szintén szerepel a kórelő zményben a bujakór. A bonezoláskor külö
nösen a gerinczvelö lágyburkain volt kifejezett a homályos meg- 
vastagodással járó, idült nodosus meningitis, a mely diffus alakban 
ugyan, de megvolt az agy burkainak részérő l is ependymitis granu- 
losával együ tt; s mindezeken kívül ebben az esetben is megvolt 
a bujakóros aortitis. Az agylágyulás miatt bonczolt esetek közül 
egyben kaptunk positiv reactiót, a kiben általános arteriosclerosis 
mellett elég kifejezett volt az aorta belhártyájának idült heges, 
rostos gyuladása is és a lágyburkok megvastagodása. Az enkephalo- 
malaciának magyarázata az agyvelő -erek sclerosisában keresendő . 
Paralysis bulbar is egy esete fordult elő , a mely adta a Wasser- 
mann-reactiót, de a melyben a bujakórnak valamilyen jelét nem talál

tuk, bál- az essentiális bulbaerparalysis aetiologiájában éppen a 
bujakórnak tulajdonítanak jelentő séget; a lágyburkok megvastago
dása ezen esetben sem hiányzott. Ebben a csoportban említjük fel 
positive reagált tetanusesetünket is, a melyben a bonczolás az 
aortitis fibrosán kívül a chron. leptomeningitist és az ependyma 
szemcsés megvastagodását is mutatta.

Végül egyéb betegségek közül positiv reactiót kaptunk lues 3, 
lues congenita egy esetében. Továbbá egy 3 %  éves fiúgyer
mekben. a ki szokatlanul súlyos rhachitis jeleit mutatta, s a kin 

bár a veleszületett bujakórnak megfelelő  szervi eltérések nem 
voltak találhatók utalunk arra, hogy némelyek súlyos angolkór 
keletkezésében éppen a congenitális luesnek is jelentő séget tulajdo
nítanak a kóroktani tényező k között.

(Vége következik.)

Közlés a budapesti kir. tudomány-egyetem 1. sz. kórbonczo
lástani intézetének vegyi laboratóriumából (igazgató: Gener- 
sich Antal dr., udvari tanácsos, ny. r. tanár) és a szent 
István-korház idegosztályáról (fő orvos: Donath Gyula dr. 

egyetemi tanár).

A különböző  czukorfajok felszívódása és bioló
giai viselkedése a vastagbélben.

(Az orvoskari tanártestület által az özv. Gárdos Jánosné-féle alapítvány 
ból jutalmazott pályamű .)

Irta : H a lász A la d á r dr. belorvos Budapesten.

(Folytatás.)

1. Kísérletek monosaccharidákkal.

Az egyszerű  czukrok közül kísérleteimhez hexosekat. dextro- 
set és laevuloset használtam : mindkettő  jól erjed s kitű nő  glykogen- 
képző . A ritkábban elő forduló triosek, tetrosek, pentosek stb. 
csoportjába tartozó czukrokkal, tekintve, hogy tápláló anyagainkban 
csak (az egy pentose kivételével) minimális mennyiségben fordulnak 
elő , ámbár vizsgálatuk tudományos szempontból talán érdekesnek 
ígérkezett is, a gyakorlati érték teljes hiánya s a kísérleti 
anyag drágasága miatt próbát nem tettem.

1. Kísérletek szölöczukor- (dextrose-) klysmákkal.
A szölöczukor rendes körülmények között leggyakrabban 

kerül szervezetünkben feldolgozásra: kitű nő  glykogenképző  és csak
nem az összes ismert erjesztő gombák könnyen bontják; ez a 
magyarázata, hogy per os adva csak nagyobb quantum (körülbelül 
200 gm.) dextrose után jelentkezik czukorvizelés. Kísérleteinkben 
nagy szölő czukoradagok után sem észleltünk czukorvizelést, ámbár 
a klysma alakjában bevitt czukor egy része a máj megkerülésével, 
nem a portális rendszer útján, de a venae haemorrhoidales inferio- 
resen át ju tott a vérpályába: hogy mindennek ellenére sem jelent
kezett czukorvizelés, annak fő okát a vastagbélresorptio lassú vol
tában keresem.

Kísérleteimet vízmentes és vegyileg tiszta Merek-féle saccharum 
uvaeval végeztem. Mennyileges meghatározásra Pavy eljárását és a 
Schmidt-Haensch félárnvék-készülékét használtam, melylyel 0-05. 
ső t 0 -0 2 5 %  szölöczukor még pontosan meghatározható.

I. sz. kísérlet. T. I., 17 éves, jól fejlett, mérsékelten táp
lált, kissé vérszegény (Hb. 7 0 % ) egyén. Étvágya jó, széke rendes, 
gyomor- vagy bélbántalomra valló panaszai sohasem voltak.

1907 szeptember 19.-én délelő tt 500 cm3 10% -os sző lő - 
czukorklysmát kap. A beöntés utáni első  székletét csak szeptember 
2 0— 2 1 .-e közti éjjel jelentkezett s ez czukormentes volt: így 
tehát az egész klysma cnnkortartalma felszívódott illetve elbomlott1.

A kísérlet idő pontjától számított 24 órán belül 1580 cm3 

1 0 2 0 fajsúlyú czukormentes vizeletet bocsát.
II. sz. kísérlet. N. G., 26 éves, jól táplált, jól fejlett egyén, 

neurastbeniás panaszokkal. Szervezete teljesen ép, étvágya jó. széke 
rendes.

1 A vastagbélben a czukor egyrésze, a hogy erre alantabb még 
vissza fogunk térni, baktériumok befolyása alatt elbomlik ; ezen baktériu
mos bomlás, a hogy arról kísérleti úton szereztem meggyő ző dést, csekély, 
körülbelül 1 2° n (maximum 1 °/o !). A felszivódásértékböl mindenütt 1/2 
1° n mint baktériumos elbomlás kísérleti hiba czímén leszámítandó.
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1907 szeptember 21.-én 500 cm3 10°/o-os sző löczukor- 
oldatot kap. A klysmát 7 óra hosszat tartja vissza, ekkor egymás
után 3-szor volt széke, melyeknek együttes mennyisége 900 cm8. 
Széke teljesen hígan folyó, szilárdabb részleteket alig tartalmaz, 
színe piszkossárga, vegyhatása savi. (Jzukortartalma 4 % , vagyis 
36 gramm.

A beadott 50 gm. sző lő czukorból tehát 7 óra alatt csak 
14 gm. szívódott fel.

24 órai vizelete 800 gm. 1032 fajsúlylyal: czukor benne 
nem mutatható ki.

1П . sz. kísérlet. P. 0., 18 éves, középtermetű , jól fejlett és 
jól táplált egyén szervezete ép. Klin, diagn. : Epilepsia genuina.

1907 szeptember 31.-én 500 cm8 10% -os czukoroldatot kap, 
melybő l a beöntéskor 11 cm3, T I  gm. dextrosetartalommal kárba 
veszett1.

A beöntést 9 V2 óra hosszat tartja v issza; az első  szék
letét 750 cm3, sű rű n folyó s quantitative meg nem határozható 
nyomokban tartalmaz sző lő czukrot. Vizelete 1350 cm3, czukormentes.

A bélbe juttatott sző lő czukorból tehát 47-0— 48'0  gm. szívó
dott fel.

IV. sz. kísérlet. L. J., 24 éves, jól fejlett és jól táplált 
neurasthenias egyén ; kezdő dő  korai érelmeszesedéstő l eltekintve 
szervezete ép, étvágya jó, széke rendes.

1907 október 9.-én 500 cm3 10°/o-os czukorklysmát kap, 
melybő l 8 cm3 0 8  gm. dextrosetartalommal a beöntéskor kárba- 
vész. A klysmát 7х /г  óra hosszat tartja v issza; széke 630 cm3, savi, 
piszkossárga, hígan folyó. 1 %  vagyis 6 '3  gm. dextroset tartalmaz.

A felszívott dextrose mennyisége 42 '9  gm. 24 órai vizelete 
1700 cm3 ; czukrot nem tartalmaz.

V. sz. kísérlet. M. 24 éves, gyengén fejlett és mérsé
kelten táplált, de ép szervezetű  egyén. Kiin. diagn. : Hystero- 
epilepsia.

1907 október 13.-án 500 cm3 10% -os dextrose-klysmát kap, 
melybő l a beöntéskor 5 cm8 0 '5  gm. dextrosetartalommal kárba 
veszett.

A beöntést 2Va óra hosszat tartja v issza; széke higan folyó, 
musthoz hasonló, savi, mennyisége 850 cm3, 3 -5%  vagyis 29 '75 
gm. sző lő czukrot tartalmaz. Vizelete 900 gm. ; czukormentes. Fel
szívódott 19-75 gm. dextrose.

VI. sz. kísérlet; L. M., 24 éves, magastermetfi, lesoványodott 
egyén jó étvágygyal és rendes székletéttel. Szervezete ép. Kiin. 
d iagn .: Melancholia.

1907. október 24.-én 500 cm8 10% -os sző lő czukorklysmát 
kap, melyet 2 óra hosszat tart v issza; széke sű rű n folyó, szürkés
sárga, savi, mennyisége 700 cm3, tartalmaz 3 %  vagyis 21 gm. 
sző lő czukrot. Felszívódott 29 gm. dextrose. Vizelete 1000 gm., 
czukormentes.

VII. sz. kísérlet. T. I., 1907 szeptember 22.-én 500 gm. 
15% -os dextrose-klysmát kap. Első  szék a beöntés után 4 órával 
430 cm3, teljesen hígan folyó, savi, 3 %  vagyis 12-9 gm. sző lő 
czukrot tartalmaz. A 24 órai, mintegy 1500 cm3 vizelet czukor
mentes. Felszívódott 62-1 gm. dextrose.

VIII. sz. kísérlet. N. Gy., szeptember 25.-én 500 cm3 
15% -os sző lő czukorklysmát kap, melybő l 10 cm3 T 5  gm. dextrose
tartalommal kárbaveszett. A klysmát 8 óra hosszat tartotta v issza: 
széke hígan folyó, világossárga, savi, mennyisége 720 cm3, szölő - 
czukortartalma 5 %  vagyis 36-0 gm. 24 órai vizelete 700 cm3, 
czukormentes. Felszívódott 38 '0  gm. dextrose.

IX. sz. kísérlet. P. ()., szeptember 26.-án 500 cm3 15% -os 
czukoroldatot kap, melybő l 10 cm3 T5 gm. dextrosetartalommal 
kárbaveszett. A beöntést 61/г  óráig tartotta vissza. Széke 1300 cm3, 
sötétsárga, higan folyó, savi, 5 %  vagyis 65 gm. dextrosetartalom
mal. 24 óra alatt 1350 cm3 czukormentes vizelet.

X. sz. kísérlet. T. J., október 3.-án 500 cm3 20% -os dex- 
troseklysmát k ap ; a beöntéskor 20 cm3 folyadék 44) gm. dextrose
tartalommal kárbaveszett. A klysmát 10 órán át v isszatartja; széke 
higan folyó, fakósárga, savi, mennyisége 500 cm3, czukortartalma

1 A beöntéskor rendszerint 5—10 cm3 czukoroldat a bölcső ben 
m arad; a bélvégbe vezetett gumicsövet az alfelnyilástól nehány cm.- 
nyire erő sen lefogtam s így húztam k i : a cső ben visszamaradt folyadék 
mennyiségét lemérve, a klysma quantumából leszámítottam.

4 %  vagyis 20 gm., 24 órai czukormentes vizelet mennyisége 1400 
cm3. Felszívódott 764) gm. dextrose.

XI. sz. kísérlet. L. J., 500 cm3 20% -os sző lő czukorklysmát 
kap, melybő l 9 cm3 T 8 gm. dextrosetartalommal kárbaveszett. A 
beöntés után 8 х /з  óra múlva jelentkezik az első  székletét, melyet 
2 óra múltán egy második követ. A két székletét együttes meny- 
nyisége 1300 cm3, a szék hígan folyó, halványsárga, savi, czukor
tartalma 2 %  vagyis 26 '0  gm. A vizelet 850 cm3, czukrot nem 
tartalmaz. Felszívódott 72 '2 gm. sző lő ezukor.

XII. sz. kísérlet. T. J., 500 gm. 30% -os sző lő ezukorbeöntést 
kap. Kárbavész 5 cm3 folyadék T 5  gm. dextrosetartalommal. A 
beöntést IOV2 óra hosszat v isszatartja; a szék híg, mennyisége 
780 cm3, czukortartalma 4 %  vagyis 3T 2  gm. Vizelete 920 cm3, 
czukormentes. Felszívódott 117-3 gm. sző lő ezukor.

XIII. sz. kísérlet. L. J. Október 15.-én 500 cm3 30% -os sző lő - 
czukoroldatot kap, melybő l a beöntéskor 10 cm3, 3 -0 gm. dextrose
tartalommal kárbaveszett. Székletét a beöntés után 2 órával; a világos
sárga, savi, hígan folyó szék mennyisége 850 cm3, czukortartalma 
6 -5 % , vagyis 55 '25 gm. A 24 órai czukormentes vizelet quantuma 
1130 cm3. Felszívódott 91-15 gm. dextrose.

XIV. sz. kísérlet. T. J. Október 23.-án 500 cm3 40% -os 
sző lő czukorklysmát kap: a beöntéskor 12 cm3 4 '8  gm. dextrose
tartalommal kárbaveszett. Első  székletét 6 V 2 óra múlva: széke 
640 cm3, hígan folyó, piszkos-sárga, savi, sok nyálkát és 8 %  azaz 
5V 2 gm. sző lő czukrot tartarlmaz. A 24 órai vizeletmennyiség 
680 cm3, czukrot nem tartalmaz. Felszívódott 144-3 gm. dextrose.

Kísérleteinket könnyebb áttekinthető ség kedvéért az alanti 
táblázatba foglajuk :
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Első  
szék a

czuko r
m entesi. T. J. 50 10 beöntés 

u tán  38
— — 50-0 1580

óráva l

и . N. (x. 500 10 7 óra 900 4 14-0 800
csak

in . P. 0. 48-9 10 91/2 ó. 750 nyom ok- 48-0 1350
ban

IV. L. J. 49-2 10 7V2 ó. 630 1 42-9 1700 "
V. M. J. 49-5 10 2V2Ó. 850 3-5 19-75 900

VI. L. M. 50-0 10 2 óra 700 3 29-0 1000 n
VII. T. I. 75-0 15 4 óra 430 3 62-1 1500

Vili. N. G. 73-5 . 15 8 óra 720 5 38-0 700 n
IX. P. 0. 73*5 15 6V2Ó. 1300 5 9-5 1350
X. T. J. 96-0 20 10 ó. 500 4 76-0 1400

XI. L. J. 98-2 20 8V2Ó. 1300 2 72-2 850 ,,
XII. T. J. 148-5 30 IOV2Ó. 780 4 117-3 920

XIII. L. J. 147-0 30 2 óra 850 6*5 91-75 И З О
XIV. T. J. 195-2 40 61/4Ó. 640 8 144-3 680

E táblázatot áttekintve azt látjuk, hogy a ezukorbeöntés 
visszatartása bizonyos fokig egyéni és 3 0 % -o s oldatig alig függ 
az alkalmazott czukoroldat töménységétő l. Az első  szék, fő képpen a 
beöntés utáni első  órákban, a hypertonias oldat vízszívó hatásának 
megfelelő en rendszerint jóval több, mint a mennyi a beöntésre 
szánt oldat volt.

A czukor felszívódása nemcsak absolute, de relative is az 
idő egység alatt jóval nagyobb a töményebb, mint hígabb czukoroldatok 
használatakor; így, míg 1 0% -os oldatokból kísérleteinkben egy óra 
alatt alig 8 '0  gm. dextrose szivódott fel, addig a 30— 40% -os 
czukoroldatokból ugyanazon idő  alatt 254) gm. resorbeálódott, 
ennek megfelő leg legnagyobb a ezukorresorptio a beöntést követő  
első  órákban. De másfelő l a felszívódásnak töményebb oldatok 
mellett való gyorsabb voltát érthető vé teszi szervezetünk ama 
törekvése, hogy a bevitt oldatokat isotoniássá változtassa, s míg 
ezért a beöntés utáni első  órákban a vízresorptio aránylag csekély, 
késő bb bizonyos fokig lépést tart a czukor felszívódásával.

Érdekes és általam már állatkísérletek alkalmával is észlelt 
jelenségre akarom a vizsgálók figyelmét felhívni, mikor a felszívódó
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czukormennyiség és a napi vizeletelválasztás quantitativ ingadozása 
között levő  összefüggésre utalok. Évekkel ezelő tt (1902-ben) ugyanis 
Klug tanár intézetében alig 6 — 7 kgm. súlyú kutyáknak alimen- 
táris czukorvizelés kiváltása czéljából 1 0 0 180 gm. dextroset
adtam s akkor tapasztaltam, hogy a kísérlet napján állataim vize
letének quantuma az elő ző  napokhoz képest 25— 40% -kal csökken, 
hogy a kisérlet utáni napok alatt észrevehető  polyuriának adjon 
helyet. Ezen észleletemet nehezen tudtam értelmezni: G. Sée, Mayard, 
Dujardin-Beaumetz1 a czukornak diuresises hatást tulajdonítanak 
és Kossá1 újabb keletű  vizsgálatai alkalmával nagyobb czukorada- 
gokra szintén polyuriát észlelt, mit ő  a vese ereinek kitágulásából, 
a vérnyomásnak nagy czukorquantumok felvétele mellett való növe
kedésébő l és a czukornak a vesehámot directe izgató hatásából 
magyaráz. E helyütt csak azt óhajtom megemlíteni, hogy állatokon 
tett fentebbi észleletemet emberen végzett kísérleteim alapján is 
megerő síthetem. S ámbár a czukorbevitel és a vizelet mennyiségé
nek ingadozása czukorklysmák mellett nem oly egyértelmű , mintha 
per os, vagy még inkább, ha subcutan adjuk a czukrot, a mennyiben 
itt. a székkel távozó vízmennyiséget is . figyelembe kell vennünk, 
mégis szembeötlő  pl. T. 1. kisérleti egyén esete, kinél a székletét 
mennyiségének aránylag kisebb (430— 7ö0— 640 cm3) ingadozása 
mellett a vizelet mennyisége szembeötlő en változik, s míg rendes napi 
quantuma 1500 cm3, 50 gm. dextrose után 1580 cm3, 148 0 gm. 
sző lő czukor után 920 cm3 és végül 195 2 gm. után 680 cm3-re 
csökken. Más esetekben (III. és IX. sz. kisérlet), hol a czukor- 
resorptio minimális, a vizelet napi mennyisége sem mutat ingado
zást, holott pl. a IV. és XI. sz. kísérletben szereplő  L. I. nevű  
egyén vizeletének rendes napi mennyisége 1400— 1500 cm3, 50p0 
gramm sző lő czukor után 1700 cm3 lesz s 98 '0  gm. dextrosera 
850 cm3-re csökken.

Távol áll tő lem, hogy kevés eset alapján általános szabályra 
akarjak következtetni, de mégis szembeötlő nek kell tartanom a 
vizelet mennyiségének nagy czukoradagok utáni feltűnő  csökkené
sét s alkalom adtán e tényre még utalni fogok.

A sző lő czukorklysmák, ámbár kihasználásuk sok elő re nem 
látható és inkább egyéni tulajdonságtól függ, nem tisztán a physio
logiis, de a klinikus érdeklő désére is számot tarthatnak : per rec
tum ugyanis aránylag egyszerű  módon és könnyű  szerrel 500— 
600 caloriát vihetünk be a szervezetbe. Természetes, hosszabb 
idő n át való táplálásra, még ha naponta két beöntést adnánk is, 
e mód sem volna alkalmas, mert 1 0 0 0 — 1 2 0 0 caloria a szervezet 
életbentartásához nem elegendő , eltekintve attól, hogy töményebb 
czukorklysmák, így gyakran alkalmazva, rövid idő  alatt súlyos vastag- 
és végbélburutot okoznának. Másfelő l azonban kérdés, hogy pl. a 
lázas beteg szervezete miképpen viselkednék a czukorklysmákkal 
szemben s milyen a lázas szervezet czukor- és vízresorbeáló képes
sége ? Mindez természetesen további vizsgálatokat tenne szükségessé.

A mi a szervezet dextrose-tolerantiáját illeti, tekintve, hogy 
összes kísérleteink alkalmával czukormentes maradt a vizelet, 
igen nagynak mondható. Nézetem szerint, a hogy különben arra 
már fentebb is utaltam volt, szerepe van abban, hogy a sző lő czukor 
nem ment át a vizeletbe, a végbélresorptio lassú voltának i s :
1 0 °/o-os czukoroldatból ugyanis alig 8P0 gm., 2 0 ----i 0 %-osból
pedig átlag Óránként csak 18p0 gm. szívódik fel.

2. Kísérletek laevuloseklysmákkal.

A laevulose, akár csak a dextrose, az alkaliás rézsulfatoldatot 
úgy hidegen, napfény behatására, mint melegítésre gyorsan redu
kálja, élesztő vel a dextrosenál ugyan lassabban, de jól erjed és a 
dextroseével azonos tulajdonságokat mutató phenylosazon jegeczeket 
ad, csakhogy a poláros fény rezgéssíkját balra fordítja.

Fordítóképessége az oldat töménysége és hő foka szerint 
változó s a hő mérsék emelkedésével és a hígítás fokával csökken. 
Az egyes oldatok fordítóképességének kiszámítására Naunyn2 a 
Jungfleisch-Grimbert-féle formulát ajánlja. E formula szerint « "  =  
— (10T 38— 0 p56 f - j - 0*108 c), hol t a hő mérsékletet, c az oldat 
töménységét jelenti.

A laevuloset a poláros fény balratérítésén kívül a dextrosetól

1 J. von Kossá: Beitrag zur Wirkung der Zuckerarten. Pflügers
Archiv, 75. k., 1899. Az említett szerző k tő le vannak idézve.

3 В . Naunyn: Diabetes. Wien, 1906. 8. 1.

speciális színreactiója, a Seliwanoff-próba, methylphenylhydrazinnal 
képző dő , nehezen oldódó hydrazonja, nemkülönben az különbözteti meg, 
hogy ólom-acetáttal a vízben oldott laevulose egy része kicsapható.

Ügy alkali behatására, mint sók és híg savak jelenlétében 
melegítéskor, de hosszabb állás után szobahő mérsékleten is a glykose, 
a laevulose (és a mannose) egymásba átmegy. Szervezetünkben a 
laevulose mint ilyen szívódik fel és igen jó glykogen képező .

A laevuloseról Külz1 vizsgálatai alapján hitték, hogy a dia
beteses szervezete is teljesen feldolgozza; a késő bbi vizsgálatok, 
nevezetesen Sóéin2 kísérletei azonban azt mutatják, hogy ámbár 
egy bizonyos fokig és rövidebb ideig részben értékesíti is a czukor- 
beteg, ha azonban egyfolytában 5— 6 napig adagoljuk a laevuloset, 
a betegnek addig czukormentes vizeletében újra dextrose jelenik 
meg s a czukorvizelés fokozott mértékben a laevulose elhagyása 
után is napokig eltart. Az ép szervezet különben, a hogy már 
említettük is, igen jól értékesíti a laevuloset és én 1 0 0— 150 gm. 
laevulose után sohasem észleltem laevulosuriát,8 ellenben máj
betegeken, a hogy azt Strauss1 és mások vizsgálatai mutatják, már 
aránylag kevés gyümölcsczukor élvezete után jelentkezik laevulos- 
uria. így májbajos egyéneken már 35p0 gm. laevulose bevétele 
után magam is észleltem laevulose-vizelést.1

Alábbi kísérleteimet Schering- és Kahlbaum-féle vegytiszta 
laevulose 10— 20 illetve 30% -os oldataival végeztem.

XV. sz. kisérlet. Cs. P., 26 éves, mérsékelten fejlett s táplált, 
de ép szervezetű  egyén. Étvágya jó, széke rendes. Kiin. diagn.-: 
Absence. Deczember 8 .-án 48p8 gm.-nyi laevuloset kap 500 cm3 

vízben oldva. A beöntést 8 %  óra hosszat tartja v issza; széke 
hígan folyó, élénk-sárga, savi, alig 125 cm3, laevuloset csak nyomok
ban tartalmaz. Vizelete 2500 cm3, czukormentes.

XVI. sz. kisérlet. L. M. Deczember 19.-én 500 cm3 10% -os 
laevuloseklysmát kap, melybő l 10 cm3 I gm. laevulosetartalom- 
mal kárbaveszett. A beöntést 3 óra hosszat v isszatartja ; széko 
Ingán tolyó, kevés szilárdabb részlettel kevert, savi, 320 cm3, czukor- 
tartalma 3p23°/o, vagyis 10 313 gm. laevulose. Vizelete 1450 cm3, 
czukormentes. Felszívódott 38 687 gm. laevulose.

XVII. sz. kisérlet. T. .1. Deczember 19.-én 500 cm3 10%-os 
' laevuloseklysmát kap, melybő l 5 cm3 0 5 gm. laevulosetartalommal
kárbaveszett. A beöntést i i /2  óra hosszat tartja vissza ; széke hígan 
folyó, piszkossárga, savi, 810 cm3, 2p6 4 %  vagyis 18p720 gm. 
laevulosetartalommal. Vizelete 700 cm3, czukormentes. Felszívódott 
30'780 gm. laevulose.

XVIII. sz. kisérlet. 1907 deczember 2.-án. L. Ы ., 18 éves, 
jól fejlett, jól táplált neurastheniás egyén. Étvágya jó, széke rendes.

500 cm3 20°/o-os laevuloseklysmát kap, melybő l 5 cm3 1 gm. 
laevulosetartalommal kárbaveszett. Heves székelés-inger miatt a 
beöntést alig félóra hosszat tartotta v issza; széke piszkossárga, 
hígan folyó, savi, 730 cm3, 8 1 5 %  vagyis 59p49 gm. laevulose
tartalommal. Vizelete kárbaveszett. Felszívódott 39'51 gm. laevulose.

XIX. sz. kisérlet. 1907 deczember 9.-én. T. I., 39 éves, 
ép szervezetű , epilepsiás egyén. Étvágya jó. Széke rendes.

100 gm.-nyi laevuloset kap 500 cm3 vízben oldva; a beöntés
kor 15 cm3 folyadék 3 gm. laevulosetartalommal kárbaveszett, A 
klysmát csak egy óra hosszat tudta visszatartani; állítólag heves 
gyomortáji fájdalma és tenesmusa volt. Széke 720 cm3, barnássárga, 
hígan folyó, savi. laevulosetartalma 8 P6 5 %  vagyis 62p28 gm. Vize
lete czukormentes. Felszívódott 34'72 gm. gyümölcsczukor.

XX. sz. kisérlet. 1907 november 21.-én. Cs. P., 500 cm3 

2 0 %  laevulosebeöntést kap, melybő l 1 0 cm3 2 p0 gm. laevulose
tartalommal kárbaveszett, A beöntést 2 óra hosszat v isszatartja; 
széke 1050 cm3, piszkossárga, teljesen hígan folyó, savi, 4 p8 8 %  
vagyis 5 T 2  gm. laevulosetartalommal. A vizelet 1400 cm3, czukor- 
mentes. Felszívódott 46'8 gm. laevulose.

XXI. sz. kisérlet. 1907 november 17.-én. L. A., 18 éves, 
jól fejlett, normális szervezetű  egyén. Étvágy jó, szék rendes. Kiin. 
diagn. : Epilepsia genuina.

1 Külz: Beiträge zur Pathologie und Therapie d. Diabetes. Mar- 
. bürg, 1874.

2 Socin: Laevulose und Milchzucker bei Diabetikern. Dissert. Strass
burg, 1894. Idézve Naunynnál I. с .

3 Halász: Alimentáris laevulosuria májbajokban. О . H. 1905. és 
Wiener kiin. Wochenschrift, 1908. 2. szám.

* H. Strauss: Zur Functions-Prüfung der Leber. I). m, W. 1901.
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500 cm3 20% -os laevuloseklysmát kap ; kárbavész 15 cm3 
folyadék 3-0 gm. czukörtartalommal. A beöntést csak egy óra 
hosszat tartja vissza. Állítólag igen heves székelési ingere volt. 
Széke 1000 cm3, piszkossárga, higan folyó, savi, tartalmaz 4 -74%  
vagyis 47-40 gm. laevnloset. 24 órai vizelet 1450 gm., czukor- 
mentes. Felszívódott 49‘6 gm. fructose.

XXII. sz. kísérlet. 1907 deczernber 14.-ón. 150 gm. laevulose- 
val 1500 cm3 30% -os oldat az erő s s rögtön jelentkező  tenesmus 
miatt már nem sikerült: a beteg alig 1— 2 perczig tudta tartani 
a beöntést, mely kárba is veszett.

E kísérletek azt mutatják, hogy a laevuloset sokkal nehe
zebben lehet visszatartani, mint a dextroset: 20, ső t már 10% -os 
laevuloseoldat igen heves székletét-ingert vált ki, úgy hogy bete
geimnél már 1— 2 óra múltán leküzdhetetlen nagy a tenesmus. 
A 30% -os laevuloseoldatot csak perczekig tudta tartani a kísérleti 
egyén. A laevulose felszívódása úgy liígabb, mint töményebb olda
tokból igen jó s 10°/o-os laevuloseoldatból egy óra alatt átlag 
9426 gm., 20% -osból pedig 38-35 -gm. laevulose szívódott fel.

(Folytatása következik.)

A gyomor- és bélbetegségek észszerű  kezelésé
nek feltételei.

E lő adta: S á m so n  M árton dr. a biharmegyei orvosegylet folyó évi 
június 1.-én tartott szakülésén.

(Vége.)

Ezek után azon kérdés támad, hogy tulajdonképpen min 
alapszik a mirigyeknek ezen úgyszólván tudatos mű ködése ?

Láttuk az oesophagotoiniált kutya színetetésekor, hogy a secre
tio órák hosszat tart, annak ellenére, hogy a szájűr a gyomor- 
ű rtő l el van vágva és a gyomorba az ételekbő l semmi sem jut, 
tehát az etetés hatása idegpályákon kell hogy a gyomormirigyekhez 
jusson, és pedig, a mint tudjuk, a vagus idegpályáján át.

Hogy a gyomor secretorius idege a vagus, azt állatkísérletek
bő l tudjuk, mert ha mindkét vagust a nyakon kettévágjuk, a 
gyomor secretorius mű ködése megszű nik; de huzamosabb, alapos 
kísérletek így nem eszközölhetök, mert az ily módon operált 
állatok rövid idő  alatt elpusztulnak.

Pawlow a következő  elmés úton mentette meg a kísérletül 
szolgáló állatok életét és ad oculos demonstrálta, hogy a gyomor 
secretorius idege a vagus.

Ugyanis egy oesophagotomizált sipolyos kutyának átvágta jobb
oldalt a vagusát, de nem a nyakon, hanem a diaphragma alatt, 
miután már leadta a laryngeus superiort, a rami cardiaci-t és a 
laryngeus inferiort seu receurrens vagit, és ilyenformán function 
kívül helyezte a has, illetve a gyomor idegeit, de a gége és szív 
idegei épek és functioképesek maradtak. A kutya néhány nap alatt 
kiheverte az operatiót, mire azután kipraeparálta a bal vagust a 
nyakon és átvágta azt is. Az állat a gégefő  és szív egyoldalú 
vagusbeidegzése folytán elég jól volt, a nyújtott táplálékot nagy 
mohósággal megette (színetetés), de egyetlen csepp gyomornedv sem 
jö tt a sipolyon keresztül, ellentétben az oesophagotoiniált, de ép

vagusú kutya színetetésével. Akárhányszor és akármeddig ismé
te lte ik  a színetetés, soha egy csepp gyomornedv sem jelenik meg 
a sipolynyiláson. Ha azonban az átvágott bal vagusnak perifériás 
végét inductiós árammal izgatta, ez esetben bő séges secretio mutat
kozott, ha pedig a kísérleti állatnak atropint adott, sem a szín
etetéssel, sem a vagusizgatással secretio nem volt elő idézhető .

Ezen kísérletek minden kétséget kizáró biztonsággal igazolják, 
hogy a gyomormirigyek mű ködési impulsusukat a vagus pályájának 
idegszálain át kapják és hogy az atropin e pályákat hű dötté 
tudja tenni.

E helyütt kell referálnom, hogy a közelmúltban a Noorden 
klinikáján láttam egy idevágó tanulságos esetet. Az anamnesis 
következő  :

A betegnek étvágya jó, de a lisztféléket rosszabbul tű ri 
meg gyomra, mint a húsféléket; néhány hónap óta, többször 
napjában, az étkezésektő l függetlenül jelentkező , alig csillapít
ható görcsös gyomorfájdalma és hányása van, a hányadék kevés, 
és ha evett, mindig csak az akkor megevett ételeket tartal
mazza, ételmaradékok az elő ző  napról a Irányadókban nincsenek, a 
görcsös fájdalmak és hányás éhgyomorra is jelentkezik és éppen e 
symptomára helyeztek súlyt a diagnosis megállapításakor. A diagno
sis gastrosuccorrhoea vagyis Reichmann-féle betegség volt, azaz 
hyperchlorhydria plus hypersecretio, a mit az éhgyomorra és próba
reggeli utáni gyomorki szivattyúzás teljes mértékben igazolt, mely 
alkalmakkor 3 — 31/г  pro miile szabad sósav találtatott.

E betegség chronikus túlízgalma a secretorius gyomormirigyek- 
nek, illetve a secretiót kiváltó vagusnak, melynél fogva tápszer 
okozta inger nélkül, tehát üres gyomorban is, állandó hypersecretio 
és hyperchlorhydria van jelen. Ez esetben meglepő  hatását láttam 
az atropinnak, mert reggelenként 1 milligramm atropinnak bő r alá 
fecskendezésóre megszű ntek a borzasztó fájdalmak és a hányás. Az 
addig több orvos által stomachicumokkái, alkaliákkal, morphiummal és 
karlsbadi kúrákkal traktált, nagy mértékben lefogyott és legyengült 
beteg boldogsága leírhatatlan volt. E betegség kezelésére nézve, 
minthogy elő adásom keretébe tartozik, még megjegyzem, hogy a 
beteg reggelenként 100— 200 gin. ol. olivarumot kapott, mely, 
mint már láttuk, secretiót akadályozókig hat. A diaeta hús- és fehérje- 
félékbő l állott, a mit a túlbő  sósavproductiónál fogva kitünő en meg
emésztett : az amylaceák mellöztettek, mivel a sósavstúlproductio ezek
nek amylolytikus oldását lehetetlenné tette. A görcsös fájdalmak 
magyarázatára késő bb visszatérek.

E kitérés után újból visszatérek tárgyunkhoz. Azt már láttuk, 
hogy a vagus közvetíti a gyomornedvelválasztást; az a kérdés most 
már, hogy mely inger által lesz az kiváltva ?

Az eddigi nézet az volt, hogy a szájnyálkahártya vegyi és 
mechanikai ingere reflectorius úton izgatja a gyomor secretorius 
idegeit. Hogy ez nem áll, Pawlov következő  kísérlettel igazolta b e :

Az oesophagotoiniált sipolyos kutya száját különféle savakkal, 
sóval, chininnel, mustárral, borssal, tehát vegyileg izgatta, mely 
izgalom erő s nyálelválasztást okozott, de gyomorsecretiót nem. Hogy 
mechanikai úton is izgassa, gyenge eczetbe mártott spongya- 
darabokat és apró kavicskákat dugott a kutya szájába, egész az 
arcus palato-pharyngeusig ; a kutya kénytelen volt ezeket lenyelni, 
a melyek azután a levágott oesophaguson kiestek, de gyomor
nedvelválasztást nem okoztak, holott az ellenkisérletül végzett szín
etetés az 5 percznyi latens idő szak eltelte után mindig bő séges 
secretiót váltott ki.

Mi okozza tehát a gyomornedvsecretiót ? Az eddigi nézet 
szerint a gyomorba vezetett táplálék vegyi és mechanikai ingere.

Hogy ezen theoria nem tartható, Pawlow a következő  kísér
lettel igazolta be : Az oesophagotomiált kutya sipoly nyílásán keresz
tül szárnytollal és Uvegpálczával minden irányban végzett mozgások 
által izgatta a nyálkahártyát; a tollat illetve pálczát idő közönként 
a maga elé helyezett veres és kék lakmuspapiroshoz érintve, savanyú 
reactiót, kifejezéseképpen a legcsekélyebb secretiónak, sohasem 
kapott. És hogy ne csak egyes részei a gyomor nyálkahártyájának 
legyenek mechanikusan izgatva, elméskészülékkel tinóm homokot fuvott 
a gyomorba, azonban ezen mechanikai inger sem tudott secretiót 
elő idézni. Ezen kísérletek eredményei megdöntik a mechanikai 
gyomoringer theoriáját, a vegyi inger tarthatatlanságát pedig követ
kező képpen igazolta be.

Ha a reszekált és oesophagotomiált kutyának az orra alá tartja
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XXI. L. A. 20 97-0 1 óra 1000 4-74 49-6 1450
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a húst, azzal ingerli, de nem adja oda, a secretio úgy a nagy, mint 
az izolált kis gyomorban megindul. Ha azonban az ételeket, a 
nélkül, hogy a kutya azt észrevenné, a sipolyon keresztül direct 
a gyomorba helyezi, nincs secrectio, de ha e mellett színetetést 
csinál, azaz a szájon keresztül is ad húst, mely azonban az átvágott 
oesophagusvégen kiesik, akkor megindul a secretio, és a gyomorba 
direct, észrevétlenül behelyezett ételek is megemésztetnek.

A felsorolt kísérletek alapján azt mondja Pawlow, hogy :
1. Az ételek szenvedélyes kívánása és az evés jóleső  

érzése, vagyis az étvágy izgatja a gyomrot emésztő képes gyomor
nedv elválasztására. Nem a rágási actus, nem az ételek vegyi 
és mechanikai ingere okozza a gyomornedvelválasztást, hanem a 
psychikai momentum, vagyis a jó  étvágy, úgy hogy szerinte az étvágy 
egyenlő  a bő séges gyomornedvelválasztással.

Hogy a psychének és lelkiállapotnak befolyása van az étvágyra, 
azt magunkon is sű rű n tapasztalhatjuk, midő n izgatott lelki és 
kedélyállapotban nem tudunk enn i; ennek magyarázata az, hogy 
az erő s affectus által a gyomor idegapparátusai annyira lehangolód
nak, hogy a normális ingerek nem tudnak nedvproductiót kiváltani.

2. Az úgynevezett psychikus momentumon kívül, mely az 
emésztésben a fő szerepet játszsza, a gyomor taetil érzése a tápszerek 
bekerülésekor is képes az étvágyat felkölteni és fokozni, és az élet
ben gyakran tapasztaljuk, hogy „evés közben jön meg az étvágy“ , 
a mi közmondássá is vált.

3. Bizonyos ételek az idegrendszert a gyomor nyálkahártyájá
nak reflectorius ingere által befolyásolják, és ilyen módon váltják 
ki a secretiót.

Pawlow tehát szakítva az eddigi kémiai és mechanikai theo- 
riával, az emésztés neuroglanduláris theoriáját állította fel, mely 
rövid foglalatban a következő  :

Az emésztés a gyomor mirigyek secretorius idegszálainak erő s 
automatikus centrális izgalma folytán kezdő dik, az ingesták bevitele 
után hosszabb vagy rövidebb idő vel, az úgynevezett psychikus secretio 
lassú megszű nésével kezdetét veszi a reflectorius izgalmak által 
kiváltott gyomornedv-elválasztás.

Eddig csak a gyomor secretorius mű ködésérő l beszéltünk, 
és láttuk, hogy mily nagy jelentő sége van az emésztésben ; mind
azonáltal a gyomor motorius functiója talán még nagyobb jelentő 
ségű . A secretorius functio hiányossága részben még pótolható 

- mint láttuk —■  a pankreasnedvnek az étel neméhez való alkalmaz
kodása á lta l; a motorius mű ködés hiánya azonban károsabb jelen
tő ségű  a betegre nézve, mivel ennek pótlásáról a természet nem 
gondoskodott. Minél nagyobb a motorius insufficientia, annál nagyobb 
mértékben szenved a szervezet.

Tudjuk, hogy a motorius insufficientia két fokát külön
böztetik meg, és pedig I. fokút, melynél a gyomor nehezen ürül 
ki, 1 V i— 2 -szer annyi idő  alatt mint a normális, de kiürül, ezt 
az állapotot gyomoratoniának is nevezik; és II. fokú motorius 
insufticientiát, melynél a gyomor sohasem ürül ki teljesen, mint 
például a különféle alapú és aetiologiájú pylorus-stenosisokban, és 
ezt az állapotot nevezik ectasiának vagy dilatatiónak. Tehát az 
atonia fedi az I., az eetasia vagy dilatatio a II. fokú motorius 
insufticientiát. l'jabban azonban inkább beszélnek motorius insuf- 
íicientiáról, mint atoniáról és dilatatióról. mivel jobban megfelel a 
kór aetiologiai momentumának, és inkább kifejezi a lényeget, mint 
az atonia és dilatatio, melyek inkább consecutiv jelenségei a moto
rius insufficientiának.

Mihelyt a tápszerek a gyomorba jutnak, a secretióval egy
idejű leg megkezdő dik a gyomornak motorius mű ködése is a 
gyomorfalban levő  3 rétegű  izomzat segítségével. A gyomor mozgásai 
rhythinusosak és a respiratorius nyomás is elő segíti a motorius 
functiót. A pylorus ezen idő  alatt csukott és csak miután a táp
szerek kellő en elő készíttetnek, nyílik meg, s elő ször a folyadékok 
üríttetnek ki a gyomor által, azután a pépes tartalom, és csak 
hosszabb idő  után a tápszerek keményebb részei, miután azok is 
lehető leg pépállományúvá lettek. Ezen körülménybő l meríti a 
therapia azon fontos szabályt, hogy motorius insufficientiánál a 
tápszerek puha vagy pépes formában nyújtandók.

Rendesen mű ködő  gyomor hét óra alatt elvégezte kötelessé
gét és teljesen kiürült. Ha tehát a 7— 8 óra elteltével végzett gyomor- 
kiszivattyúzáskor még tápszerek találtatnak, a gyomor motorius 
insufficientiában szenved.

Pawlow-nak kísérletei nemcsak a gyomor secretorius mű kö
dését világították meg, de teljes felvilágosítást nyújtanak a gyomor 
belső  mechanismusáról és motorikus functiójáról is.

Ugyanis kísérleteivel megállapította, hogy a duodenum 
nyálkahártyája szabályozza a tápláléknak a gyomorból a bélbe 
való átmenetét és pedig olyformán, hogy ezen actus mindig a 
gyomortartalom aciditásához és reaetiójához alkalmazkodik. Vala
hányszor a duodenum egy adag savanyú gyomortartalmat befoga
dott, reflectorius úton ideiglenes pyloruscontractiót vált ki, s ily 
módon megakasztja a gyomor további kiürülését. A pyloruson 
keresztül ju tott savanyú reactiójú ételmennyiség azonban pan- 
kreassecretiót is okoz, mely secretum alkaliás voltánál fogva 
közömbösíti az idáig eljutott savanyú gyomortartalmat. Mihelyt a 
duodenum tartalma közömbösítve van, megszű nik a pylorusössze- 
húzódást okozó inger, a pylorus kinyílik és újból alkalma van a 
gyomornak bizonyos mennyiségű  tartalmat a duodenumba továbbítani.

A duodenumnak ezen szabályozó functiója által elkerültetik 
az emésztési processusnak rendetlen lefolyása és biztosítva van a 
savanyú gyomoremésztésnek az alkaliás bélemésztésbe való rend
szeres és szabályos átmenetele.

Ezen váltakozó játék, tudniillik a duodenum savanyú reac- 
tiója pylorusösszehúzódással és alkaliás reactiója a pylorusszája- 
dék consecutiv kinyílásával, több, eddig talányszerű  klinikai tapasz
talat megmagyarázására és megértésére adott alkalmat. Ugyanis a 
gyorsított motorius mű ködés achylia gastricában érthető vé válik, 
mivel a gyomortartalom anaciditásánál fogva a pylorus ideiglenes 
elzárulása hiányzik, ellenben érthető vé válik a hyperaciditás folytán 
keletkezni szokott csökkent motorius mű ködés, mert a gyomor- 
tartalom magas aciditási fokánál fogva a duodenumba jutott nagyon 
savanyú anyag rendellenesen sű rű  pylorusösszehúzódást, valóságos 
pylorusspasmust okoz.

E helyütt hivatkozom a gastrosuccorhoeánál említett csilla
píthatatlan görcsös fájdalomra, mely a hyperaciditás folytán a 
duodenum által kiváltott pylorospasmusnak a következménye.

A már letárgyalt secretion és motilitáson kívül —  mint 
már említettük —  van a gyomornak még egy functiója, és pedig 
a resorptio. A gyomor azon komplikált vegyi gyárnak, melyben az 
életfentartáshoz szükséges nyers anyagok feldolgoztatnak, azon 
osztálya, mely inkább a vegyi feldolgozáshoz szükséges reagentiá- 
kat szolgáltatja és így a resorptio tekintetében nem nagy szerepe 
van. Kísérletek által be van bizonyítva, hogy a gyomor albumina
tokat és amylaceákat nem resorbeál, de szénsavat, alkoholt, czuk- 
rot, dextrint és konyhasót igen, azonkívül jelentéktelen mennyi
ségű  vizet.

Az elő adottakból látható, hogy mily fontos az emésztés 
chemismusának és physiologiájának pontos ism erete, m ert csak úgy 
tudunk az emésztés pathologiájában eligazodni, ha az e czélra szol
gáló minden szerv és minden mirigy physiologiai functióját ism erjük.

T. Szakülés! Mielő tt nagyon hosszúra nyúlt elő adásomat be- 
végezném, engedjék meg, hogy a gyomor- és bélbajok diagnosti- 
kájából még egy igen lényeges momentumot megemlítsek, és ez 
a pontos és czéltudatos anamnesis, mert az értelmesebb beteggel 
felvett rendszeres anamnesis a fél diagnosist biztosítja.

Az orvosi tudománynak egyik ágában sem oly fontos és lénye
ges az anamnesis és nem nyújt annyi ujjmutatást és útbaigazítást a 
diagnosis megállapításához, mint a gyomor- és bélbajokban. Egy 
vitium eordist. aneurysma aortaet, pericarditist, pneumoniát, emphy- 
semát, nephritist, Basedow-kórt, tabest stb. stb. néma vagy csak 
hottentota nyelven beszélő  betegen is könnyű séggel lehet megálla
pítani. de nem úgy áll a dolog a gyomor- és bélbajokkal.

Hogy ezen bajokban milyen fontos, mondhatnám conditio sine 
qua non a pontos anamnesis, a hallott egyes adatoknak mérlege
lése és a symptomáknak logikus elhelyezése és értékesítése, leg
jobban példával illusztrálható.

Egy betegrő l a hozzáintézett kérdéseinkre a következő  anam- 
nesist veszszük fe l : 55 éves, eddig gyomorbántalmai nem voltak, 
5— 6 hónapja beteg, kezdetben étkezés után nyomást érzett a 
gyomrában, néha böfögött és majdnem állandóan étvágytalan volt, 
8 — 1 0 hét óta hányása van, elő bb ritkábban, azután minden nap, 
most már minden étkezés után. A hányás nem mindjárt az étkezés 
után jelentkezik, üres gyomor mellett sohasem hány, a hányadék bő 
séges, néha 1— 2 liter, a hányadékban 2— 3 napos ételek, például
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szölő mag, szilvahéj, áfonya, fugemag, mit azelő tt 2 nappal evett, is 
találhatók. Fájdalmai üres gyomor mellett alig vannak, azonban külö
nösen bő ségesebb étkezés után 1— 2 órával tű rhetetlen görcsös fáj
dalmai vannak, mikor is a gyomra valósággal kidagad, úgy hogy 
látni és tapintani lehet, ilyenkor hány és utána megszű nnek a 
fájdalmai. Sok vizet iszik, azért mégis mindig szomjas, keveset 
vizel, székrekedésben szenved, az ételek közül a folyékony és pépes 
dolgokat s különösen a könnyű  tésztákat, burgonyát, rizst tejben 
inkább tű ri a gyomra, de a húsféléket egyáltalában nem.

Ha most gondosan analyzáljuk ezen anamnesist, majdnem 
apodictikus határozottsággal megállapíthatjuk a diagnosist, mely 
természetesen az objectiv vizsgálat által lesz megerő sítendő .

Bonczolgassuk csak az anamnesist. Az első  symptomák egy
szerű  dyspepsias tünetek és csak kezdeti stádiuma a kórnak ; már 
a 8 — 1 0 hét óta fennálló hányás, s különösen azon adat, hogy 
elő bb ritkán, azután majdnem minden nap s egy idő  óta minden 
étkezés után hány, már fontos, mert azt igazolja, hogy a gyomor 
rendes úton, azaz a bél felé, passage-akadály folytán nem tud ki
ürülni és hogy az akadály fokozatosan nő tt. Hogy 2—3 napos étel
maradékok vannak a hányadúkban, 11-od fokú motorius insufficien- 
tiára enged következtetést, melynél mint láttuk, a gyomor sohasem 
ürül ki teljesen. A görcsös fájdalmak 1 —-2 órával az étkezés után, 
tehát az emésztési görbe magaslatán kezdő dnek és hogy a gyomor 
láthatóan kidagad, magyarázatát abban leli, hogy a gyomor tartalmát 
a bél felé kiüríteni akarván, passageakadály folytán ellentállásra 
talál, tehát görcsösen húzódik össze és tetanikus contractiójában 
kitüremkedik, valósággal feláll, és ez azon állapot, melyet Nothnagel 
„ Magensteifung“-mik nevezett el, és csak miután a gyomor a locus 
minoris resistentiae irányában hányás által tartalmától megszabadult, 
megszű nnek a görcsös összehúzódások, azaz a fájdalmak. Sok vizet 
iszik és mégis mindig szomjas, ez paradoxnak tű nik fel és mégis 
így van. Láttuk ugyanis, hogy a gyomor vizet alig resorbeál, tehát 
onnan a szervezet elég vizet nem kap, az emésztő  tractus lejebb fekvő  
részleteibe —  a hol a víz resorptiója történnék -  a hányás folytán 
kellő  mennyiségű  víz nem jut, tehát innen ered az állandó szomjú
ság és a vízresorptio hiánya folytán a kevés vizelet. A székrekedés 
a kevés tápszer és vízhiány következménye. Hogy folyékony és 
pépes dolgokat inkább eltű r, arra enged következtetni, hogy a híg 
dolgok a passageakadályon valahogy keresztül jutnak. Hogy az 
amylaceákat inkább megemészti mint a húsféléket, gyomorsavhiányra 
enged következtetni, mely esetben —  mint láttuk —  az amylaceák 
megemésztetnek, a hús mint fehérjeféle nem.

Láttuk, hogy a gastrosuccorrhoeában szenvedő  betegen is 
két cardinális symptoma, tudniillik a hányás és a görcsös fáj
dalom azonos ugyan, de a hányás az étkezésektő l függetlenül, ső t 
éhgyomorra is jelentkezett, a hányadék aránylag kevés és nem 
tartalmazott 2— 3 napos ételmaradékokat, fokozott peristaltikás 
mozgásokban megnyilvánuló, látható és tapintható úgynevezett 
„Magensteifung“ nincs. A fájdalmak hányás után sem szű ntek meg 
és üres gyomor mellett is jelentkeztek. A húsféléket a kórosan 
fokozott savképző dés miatt könnyebben emésztette meg mint az 
amylaceákat, éppen ellentétben a mostani esettel.

A symptomákból, vagyis az anamnesis analysisébő l kitű nik, 
hogy aránylag rövid idő  alatt fejlő dött organikus pylorus-stenosissal 
állunk szemben. A közelebbi felvilágosítást azután az objectiv vizs
gálat adja meg.

A beteg le van soványodva, ez természetes következménye 
a táplálkozás-zavarnak, mely azonban jóindulatú pylorusstenosis 
eseteiben is elő fordul, de bő re nemcsak halvány, hanem piszkos
sárgás — epefestékanyag a vizeletben nincs — , szóval cachexiás 
külsejű , a bal fossa supraclavicularisban mirigyek tapinthatók ki, 
mely sympto mára Virchowmutatott rá. Már az anamnesis és az eddigi 
vizsgálat alapján biztossággal határos valószínű séggel kimondhatjuk, 
hogy carcinoma ventriculival állunk szemben.

Nem akarom a t. Szakülés türelmét próbára tenni és a pylorus- 
carcinoma objectiv tüneteit felsorolni, csak felemlítem, hogy a 
pyloruscarcinomának operabilitására nézve igen fontos, hogy nincs-e 
környezetével összenő ve, és erre nézve gyakran felvilágosítást 
kapunk a mozgathatóságból, ha a gyomort szénsavval felfújjuk.

A gyornorcarcinoma diagnosisára legfontosabb a gyomortarta
lom megvizsgálása, elő bb üres gyomornál és próbareggeli után, 
melyet alapos kimosás kell hogy megelő zzön. A próbareggelire
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nézve hangsúlyozandónak vélem, hogy azt csak 1 óra eltelte után 
emeljük ki, mert ha elő bb teszszük, megtörténhetik, hogy oly 
gyomorból, mely sósavat secernál. negativ eredményt nyerünk, mert 
mint láttuk, a próbareggelivel nyújtott víz alig okoz secretiót, a 
zsemlyében levő  amylum szintén, tehát elég idő t kell engednünk, 
hogy a sósavelválasztás a gyomorban meginduljon, és erre, mint a 
tapasztalat mutatja, egy teljes óra kell. Ennek negligálásából szár
mazó és természetesen i jesztő  diagnosis sok kellemetlenségre adhat 
okot. A congopapiros reactiójával ne elégedjünk meg, mert ha sok 
a tejsav a gyomorban, az is kékes elszínező dést okoz, hanem végez
zük a Günsburg-reactiót phloroglucinvanillinnel vagy pedig a 
reactiót dimethylamidoazobenzollal. A tejsavat az Ulfelman-reactió- 
val mutatjuk ki (1 csepp ferr. sesquichl.-oldattal és 4°/o-os earbol- 
oldattal), melynél a színelváltozás nagyon feltű nő . Vizsgálatainkat 
a teljes biztonság kedvéért még kiegészítjük a inikroskopos 
vizsgálattal, a mennyiben festéssel a hosszú tejsavbacillusokat is 
kimutathatjuk.

Megjegyezni kívánom, hogy vannak gyomorcarcinomák, melyek
nél állandóan .van szabad sósav a gyomorban és ezek azon formák, 
melyekben a carcinoma ule. ventr. rotundumból vagy annak a hegén 
képző dik.

A vérvizsgálat a gyomorcarcinománál a vörösvérsejtek számá
nak és a haemoglobintartalomnak kevesbedését tünteti fel. továbbá 
hiányzik az emésztési leucocytosis, ellentétben a jóindulatú pylorus- 
stenosisokkal és ulcusokkal, a hol az emésztési leukocytosis megvan.

T. Szakülés ! Az emésztési szervek functionális mű ködésének 
a tanulmányozása valóságos kiesési positivumokat eredményezett, 
mert ha ismerjük a gyomornedvnek, az epének és a pankreas- 
reactiónak a tápszerek különféle nemeire való chemiai és physiolo
gia! hatását, ha ismerjük továbbá a belek physiologiai functióját, 
a próbareggeli, próbaebéd és székletételvizsgálat az esetek leg
nagyobb részében megmutatja, hogy az emésztő csatorna melyik 
részében fészkel a betegség; nem szabad megelégednünk az 
abdomen megtapintásával és a nyelv megtekintésével, hanem 
alkalmaznunk kell az újabb kutatások nyújtotta vizsgálati módokat 
s akkor a gyomor- és bélbajok szövevényes útvesztő jében is el
igazodhatunk.

Mielő tt nagyon hosszúra nyúlt elő adásomat befejezem, enged
jék meg, hogy néhány általános megjegyzést tegyek az emésztő 
szervek betegségeinek diaetás gyógykezelésérő l.

Emlékszem, hogy ezelő tt 26— 28 esztendő vel, mikor a klini
kusok nagymestere, Nothnagel, Németországból Bécsbe került, még 
az akkori tudósok szája is mosolyra húzódott, mikor ékesszavú 
elő adásaiban órák hosszáig praelegált a diaetáról, és a hozzáfordult 
betegekre szinte komikus benyomást tett. mikor ő ket a recipe 
mellett valóságos étlappal látta cl.

Németországban Lenbe, Ewald, Penzoldt és Nothnagel kutatá
sai folytán már akkor tudták, hogy mily fontos szerepet játszik 
különösen az emésztő  szervek betegségeiben a diaeta, és Nothnagel 
e szellemtő l áthatva mint első  inaugurálta a bécsi iskolában a 
diaetetikai gyógykezelést. Mert igen természetes, hogy az emész
tési zavarban szenvedő  betegeknek úgy mennyiség, mint minő ség 
dolgában elő  kell hogy írjuk azt a diaetát, melyet a tápcsatorna 
functiozavarai miatt legjobban kihasznál, természetes tehát, hogy 
más diaeta rendelendő  a gyomorneurosisban szenvedő  betegnek, mint 
az achylia gastricában szenvedő nek, és más a hyperacid gyomornak, 
mint az anacidnak vagy máj- és pankreasbetegnek, mert mint láttuk, 
az egyik defectusban szenvedő  beteg a szénhydratokat, a másik a 
fehérjeféléket, a harmadik a zsírokat nem emészti meg, mely eset
ben ezek csak mint felesleges ballastok terhelik a gyomrot.

Markusovszky-féle jubiláns elő adások.

Béczey Imre tanár második elő adása (november 1 1 .-én) a 
sebészeti kortannak újabbkori átalakulásával és a Sebgyógyulásról 
szóló tan modern állásával foglalkozott. A sebészeti kórtan régi 
beosztása, mely a sebészeti betegségeket mint a gyuladások. sérülé
sek és daganatok csoportját különböztette meg, ma elhagyatott. A 
modern felfogás szerint a sebészeti betegségeket 3 csoportba foglal
hatjuk össze, úgymint az erő szakos betegségek (traumatismus), a sebé
szeti fertő ző  betegségek és a daganatok csoportjába. Legfontosabbak 
a fertő zéses sebészeti bajok, melyek ellen a szervezet a gyuladámil
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küzd, a gyuladás tehát a szervezet egyik legfő bb védelmi beren
dezése a fertő zés és a káros behatás ellen. Tárgyalja az elő adó 
a gyuladás mai pathologiáját s a gyuladással járó  kórbonczolástani 
változásokat, fő leg a vérerek változását. Kifejtvén a fertő zés lénye
gét és a fertő ző  anyag sorsát a szervezetben, ismerteti a gyuladás 
eredményeit a fertő zés hatásával szemben, a tályogképző dés, a 
fekély pathogenesisét. Áttér azon tényező k ismertetésére, melyek a 
gyuladáson kívül a fertő zés ellen védik a szervezetet, úgym int: 
a phagocytosisnak, az immunitásnak, a vérsavó szerepének és a 
contact hatásnak ismertetésére. Ismerteti a vérsavó gyógyító szere
pét, a nagy cséplesz szerepét a hasüregben lefolyó bajokban, s 
azután az immunitás fogalmával foglalkozik s az immunizálás gyó
gyító szerepével, végre a gyuladásban nagy szerepet játszó szövet- 
képző désssel.

Áttérve a sebészet újabb fejlő désének harmadik alapfeltételére, 
foglalkozik az új gyógyító eljárásokkal, melyeknek alaplényege a seb
gyógyulás tanának új szövettani, biológiai és kórtani tételeiben 
gyökerezik. A sebgyógyulás tana fő leg a sarjadzás talia, s azért 
a sarjadzás genesisét, a zsírsejtek sarjadzását ismerteti s áttér a 
sebgyógyulás feltételeinek illetve zavarainak fejtegetésére. Kifejti 
azon zavarokat, melyek a sebváladékban, a sarjait minő ségében és 
fejlő désében, az érképző désben és a hámképző désben lehetségesek. 
Szól a transplantatio sikereirő l, a verő érvarratokról és a szervek 
transplantatióiról. Ismerteti a vérvesztés pótlását inf«sióval. A seb
gyógyulás legfontosabb tényező jéül említvén a helyes varróanyagot, 
ennek ismertetésével, a varróanyagnak kellő  elő készítésével s a varró
anyagnak a szervezetben való további sorsával foglalkozik. Fel
említi végül azon szerepet, melyet a sebfertő zésben a varróanyag 
játszhat s azon következtetéssel zárja be fejtegetéseit, hogy a 
varratok ideálja mindig a steril felszívódó varratanyag marad.

I R O D A L O M - S Z E M L E .

Könyvismertetés.
Kompendium der topischen Gehirn- und Rückenmarks
diagnostik. Kurzgefasste Anleitung zur klinischen Lokalisation 
der Erkrankungen und Verletzungen der Nervenzentren. Von 
R. Bing (Basel). Urban u. Schwarzenberg. Berlin Wien, 1909.

2 0 0 lap. 8 °.

Bing gondos összefoglalásban elmond mindent, a mire a 
seborvosnak és belorvosnak gondolnia kell, a mikor az ideg- 
rendszerben lokalizálni akar valamely folyamatot. A munka legjobb 
vezető fonal e tárgyban, a mélyrő l ilyen részletes és áttekinthető  
könyv eddig még nem jelent meg. Az ábrák igen jók. A gerincz- 
velö harántmetszetdiagnostikája az egyes pályák sérülésének tüne
teit mondja el, a magasságbeli diagnostika a segmentumokat bon- 
czolja. Az agyvelő sérülésekhez függelék a eraniocerebrális topo- 
graphia. A munkát minden érdeklő dő nek a legmelegebben ajánl
hatjuk. Kollarits Jenő dr.

Die Therapie an den Berliner Universitäts-Kliniken. Heraus
gegeben von Dr. Wilhelm Croner, Vierte Auflage. 1909. Urban 

u. Schwarzenberg. 736 lap. Ára kötve 14 К  40 f.

A berlini egyetemi klinikákon követett gyógyító eljárások e 
kitű nő  kompendiumának jelen kiadása több tekintetben eltér az 
elő bbeniektő l, a mennyiben a tudomány újabb haladásának ered
ményei mellett három lij tanár, nevezetesen Passow, His és Bier 
módszereit is magában foglalja.

E könyv minden gyakorlóorvosra nézve igen tanulságos és 
tartalmánál fogva a legnagyobb figyelemre méltó. Bár az érté
két némi szerkesztésbeli hiányok alig befolyásolják, nem tartjuk 
feleslegesnek felemlíteni, hogy a vezérszavak, valamint a lapfejek 
egységes élv  szerint való alkalmazása elő nyére válnék a munkának. 
A szöveg szerkesztésében ajánlatos Volna a szemészeti részt mintául 
venni, a mely szakaszban a vezérszavak rövid értelmezése is közölve 
van. A fogászati therapia úgy látszik nem tárgya a berlini egye
temen a klinikai oktatásnak, mert ez a szakasz a könyvbő l tel
jesen hiányzik. E. •/.

Lapszemle.

Általános kórtan.

A typhus-diagnosis új módját ismertette Mandlbamn a 
„Gesellschaft für Morphologie und Physiologie zu München“ novem
ber 2.-án tartott ülésén. A módszer a Pfaundler-féle fonalreactión 
alapszik, vagyis azon, hogy typhus-ellenes vérsavónak typhus- 
bacillusoknak húsleves-tenyészetéhez adása után a typhusbacillusok 
hosszú fonalakká nő nek ki, a nélkül, hogy elő ző leg agglutinatio 
állana be. Az eljárás a következő . Capilláris pipettába a betegnek 
egy csepp vérét, azután natriumcitrattal elegyített (2 : 1 0 0) bonillont 
szívunk, a melybe rövid idő  elő tt typhusbacillusokat oltottunk. 
Keverés után s vérsejteket iillepedni hagyjuk. Az üledék felett 
lévő  átlátszó folyadékban már 3 óra elteltével - függő cseppben 
vizsgálva - fonalakká kinő tt typhusbacillusokat látunk, mozgó 
bacillusok pedig nincsenek. Ha nem typhusos beteg vérével végez
zük ezt a vizsgálatot, a typhusbacillusok mozgók maradnak és nem 
nő nek ki fonalakká. Ez a módszer az eddig vizsgált nagyszámú 
esetben mindig megbízhatónak bizonyult; elő nye az egyszerű sége 
mellett az is. hogy a typhusnak korai szakában is eredményre 
vezet, és hogy sokkal érzékenyebb, mint az agglutinatiós próba. 
Régebben typhust kiállott egyének vérével is positiv az eredmény. 
(Berliner klinische Wochenschrift, 1909. 46. szám.)

Belorvosiam

A tehérjevizelés prognosisáról, különös tekintettel az
életbiztosításra, tartott elő adást Fiirbringer a berlini belorvosiam 
társulat október 18.-i ülésén. Mindenekelő tt hangsúlyozza, hogy a 
csupán nagyon érzékeny próbákkal kimutatható fehérjemennyiségek
nek nincs jelentő ségük, mert ilyen kis mennyiségek normálisan is 
lehetnek a vizeletben. A mi a hideg fürdő , sportolás, lelki fel
indulás után észlelhető  albuminuriát illeti, általánosságban ártatlan
nak minő síti. Nehezebb már. fő leg életbiztosítási szempontból, az 
orthotikus albuminuria megítélése. Ezen eseteknek többsége az újabb 
tapasztalatok szerint jótermészetü ; csak ritkán fordulnak elő  esetek, 
a melyek késő bb nephritisnek bizonyulnak. Különben a gyógyult 
orthotikus albuminuria-esetek száma már tetemes, úgy hogy semmi
képpen sem indokolt az orthotikus albuminuriában szenvedő knek 
visszautasítása az életbiztosító társulatok részéről, annyival kevésbé, 
mert jó nagy részüknek rendes az élettartama. A baj megkülönböz
tetésére a valódi nephritisektő l a következő  tünetek használhatók:
1. A vérnyomás nem fokozott. 2. A vizelet fekvéskor teljesen 
fehérjementes, röviddel a felkelés után azonban rendkívül gyorsan 
felszökik a fehérjetartalma. 3. Eczetsavval hidegen kicsapható fehérje 
(englobulin) található az orthotikus albuminuriában : cylinderek és 
vérsejtek még nem bizonyítanak valódi nephritis mellett; csak zsír- 
cseppeeskés, viaszkos és hámhengerek jelenléte esetén biztos a 
nephritis. Van egy alakja az albuminuriának, a melyet az elő adó 
nephritis chronica levis-nek nevez, s a melyben éveken át idő nként 
fehérje van a vizeletben, a nélkül, hogy bármilyen más zavar (vér- 
nyomásfokozódás. vizenyő ) volna észlelhető . Három ilyen esetében 
gyógyulás következett be, úgy hogy ezeket az eseteket sem tartja 
egészen kizárandónak az életbiztosításból. A valódi idült nephritis 
természetesen visszautasítandó, noha vannak esetek, a melyekben 
hosszú éveken át megmarad a munkabírás. Hubacut nephritis esetei
ben várakozó álláspontra kell helyezkedni, mert néha még hosszabb 
idő  után is teljesen meggyógyulnak. (Berliner klinische Wochen
schrift, 1909. 43. szám.)

A tndögüniökórt utánzó congestiókra és oedemákra
hívja fel a figyelmet Caussade és Pierre Queste. Bright-kór, vala
mint szívbaj eseteiben olykor elő fordul, hogy a tüdő csúcsok olyan 
percussiós és auscultatiós jeleket adnak, a milyenek gümő kór esetei
ben találhatók, holott tulajdonképpen csak oedemás beszürő désrő l 
van szó, a mely megfelelő  kezelésre visszafejlő dik, ső t egészen el 
is tű nhetik. Az ilyen esetek bonczolásakor a tüdő csúcsok erő s 
oedemáját, sokszor gelatinosus beszű rő dését is találjuk, gümő kór 
minden nyoma nélkül. A glimő kórral való összetévesztés annál inkább 
lehetséges, mert még egyéb olyan tünetek is vannak ilyenkor, a 
melyek szintén gümő kórra utalnak, így például vérköpés. Ezzel 
kapcsolatban megemlékeznek a szerző k azokról az esetekrő l, a
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melyekben van ugyan gümő kóros beszürő dés a tüdő ben, ez azon
ban csak nagyon jelentéktelen, noha a percussio és auscultatio 
eredménye sokkal nagyobb elváltozásokra utal. Ez a tévedés onnan 
ered, hogy a gümő s beszürő dés környékén néha nagyfokú congestio 
támad. Minthogy azonban ez a congestio gyakran visszafejlő dik, az 
auscultatio és percussio eredményébő l csak nagy óvatossággal szabad 
a baj kiterjedt voltára, illetve a prognosisra nézve következtetést 
vonni. (La presse médicale, 1909. 56. szám.)

Sebészet.

Fibrin használata a sebkezelésben. Nehezen gyógyuló; 
rosszul sarjadzó sebek gyógyítására, átültetett szövetek odanövésé- 
nek elő segítésére, továbbá gyengén elhatárolódó üszkös folyamatok
ban, valamint késedelmeskedő  és hiányos callus-képző dés eseteiben 
Bergel a fibrint használja, mint a mely a sarjadzó- és kötő szövet 
képző dését elő segíti. A fibrin a benne levő  fermentum miatt a vér 
megaívadását is gyorsítja s ezért helybeli vérzéscsillapításra is 
használható. Heveny genyedő  folyamatokban, nemkülönben sokvála- 
dékú seb eseteiben ellenjavait a fibrin használata; ilyenkor a serum 
indikált, a n.ely a genyet csakhamar átalakítja genyes-savós. majd 
savós folyadékká, a sebet tisztává és hyperaemiássá teszi. A fibrint 
egészséges állatok meg nem alvadt vérébő l készítik, a serumot 
nemkülönben. Mindkettő t poralakban hozza forgalomba a Merck- 
gyár, még pedig a fibrint substitol, a serumot pedig afermol néven. 
A sebre 3% -os superoxyd-oldattal való megtisztítás után vékony 
rétegben substitolt hintünk és ezt steril gaze-gomolylyal benyom
kodjuk. Száraz torpid sebekre vastagabb rétegben hintjük a szert 
Az alkalmazása naponként egyszer történik, csak bő séges secretio 
esetén kétszer. A fibrin használatának másik módja a befecskende
zés ; 0 '2 — 0 4 gramm substitolt, a melynek fibrintartalma megfelel 
40— 80 gramm vérének, 2— 5 cm3 steril physiologiai konyhasó
oldatban szétdörzsölünk és ezt a folyadékot meglehető sen tág 
kanülű  fecskendő vel befecskendezzük. Vigyázni kell, nehogy vérérbe 
történjék a befecskendós. Csonttörés és pseudarthrosis eseteiben a 
csontvégeknek periosteuma alá kell juttatni a folyadékot. Mintegy 6 

1 2 órával a befecskendezés után mérsékelt „asepsises láz“ szokott 
jelentkezni, a mely többnyire két nap alatt megszű nik. Sokszor 
oedema is támad rövid idő re. A befecskendezés körülbelül 8 napon
ként ismételhető . (Deutsche medizinische Wochenschrift, 1909. 
39. szám,)

A vastagbél sebészetérő l írva W. Mayo, 100 vastagbél- 
resectióról számol be ; ezek közül 61 rák miatt történt 8 , és 39 
jóindulatú megbetegedés miatt 4 halálozással. A coecum és colon 
ascendens rák ját 24-szer irtották ki 3 halálozással, a colon trans- 
versumét 7-szer 1 halálozással s a colon descendensét és flexura sig- 
moideáét 30-szor 4 halálozással. A jóindulatú megbetegedés miatt 
végzett mű tétek a következő képpen oszlanak m eg: 2 teljes colon- 
kiirtás fekélyesedés miatt, gyógyultak. 24 coecum- és colon aseen- 
dens-kiirtás, m eghalt' 1 : a) gyuladás, bélsársipoly miatt 1 1-szer, 
meghalt 1 ; b) intussusceptio miatt 1-szer, gyógyult; c) tuberculo
sis miatt 1 2-szer, mind gyógyult. 2 colon transversum-kiirtás 
(diverticulitis, fibroma), meghalt 1 . 11 flexura sigmoidea-kiirtás, 
meghalt 2. (Hirschsprung-féle betegség, fibrolipoma, 2 tuberculosis, 
5 diverticulitis, 2 medenczebeli lobos megbetegedés.) A mi a távolabbi 
eredményeket illeti, 11 három évnél régebben operált coecumrák 
közül 1 0-nek a további sorsa ismeretes, ezek közül 6 él és egész
séges, 6 három évnél régebben operált sigmoidearák közül 3 él és 
egészséges. (Annals of surgery, 199. f.) P.

A vesico-intestinalis fistulákról ir  Parham és Н и ш е . 
Az irodalomból 385 esetet gyű jtöttek; ezek közül 272 belső leg 
lett kezelve (gyógyult 48, meghalt 132) és 110 sebészileg (gyó
gyult 36, meghalt 47), a többi esetben tökéletlen javulás követ
kezett be, vagy az állapot nem változott. A szerző k utalnak annak 
fontosságára, hogy az átfúródás helye úgy a hólyagban, mint a bélben 
lehető  pontosan inegállapíttassék; erre szolgál egyfelő l a cysto- 
skopia, másfelő l a hólyagon át kiömlő  bélsár vizsgálata. A belső  keze
lés megkisérlendő  és különösen syphilis esetében siker is várható 
tő le, a spontan gyógyulások száma szerfelett ritka. Sebészi be
avatkozások alkalmával a fistula direct felkeresésére és el varrására 
kell törekedni, ha ez nem lehetséges, colostomia, bélkiiktatás jöhet

szóba. A hólyagfistula bevarrása epicystotomia esetében nem aján
latos, mert nehéz és bizonytalan. (Annals of surgery, 199. f.) P.

Gyermekorvostul!.

Szopós kutyakölyök használata tejszívó helyett czim- 
mel M. G. Variot leírja, hogy egy gyermekmenhelyen tett látoga
tása alkalmával falusi asszony jelentkezett nála dajkának, a kirő l 
biztosan tudta, hogy egy hóval ezelő tt halt meg a gyermeke s az 
emlő i mégis tele voltak tejjel. Kérdésére az asszony azt a fel
világosítást adta. hogy a falujabéli szokás szerint szopós kutya- 
kölyket szoptatott egy hónapon át, a tejelválasztás fentartása 
czéljából. A kutya az asszony állítása szerint éppen úgy. ső t még 
erő sebben szívta a mellét, mint a csecsemő  szokta. Utána járva a 
dolognak, Franeziaország némely kisebb falujában csakugyan meg
találta a szerző  ezt a népszokást. Felveti a kérdést, hogy miért 
nem vált ez a szokás általánossá az országban s miért nem ajánl
ják  az orvosok is tejszívás czéljából a szopós állat, különösen a 
kutyakölyök szoptatását, mikor az elég tisztán is tartható, s ha 
egészséges, nincs is a szoptatásától miért félni. Régen ismert dolog, 
hogy a sok. többé-kevésbé bonyolult szerkezetű  tejszívó közül egy 
sem tud oly jól adaptálódni az emlő höz és nem tudja azt olyan 
jól szívni, mint a csecsemő  vagy a szopós állat szája és nyelve. 
Ha pedig, mint a példa mutatja, a szopós kutyakölyök felhasznál
ható az emberi emlő  szívására, az állatnak az emberi testre helye
zésétő l való undor semmi esetre sem lehet a felhasználása akadálya, 
mert hiszen a pióczát régóta használják vérszívásra. A szerző  a 
maga részérő l sohasem ellenezné e szokás elterjedését. (La Clinique 
Infantile, 1909. 21. szám.) Győ ri Bella dr.

A gyermekkori meningitisek egy újabb tünetérő l érte
kezik Brudzinski J. Elő bb újból felhívja a figyelmet a meningitisek- 
ben általa leirt, az alsó végtagokon észlelhető  contralaterális reflexre, 
mely abban áll, hogy az extensióban lévő  végtagok egyikón passiv 
flexiót végezve, a másik végtag reflexflexiót végez, valamint ha 
flexióban lévő  alsó végtag egyikót passive extendáljuk, extensio 
jelentkezik a másik alsó végtagon is ; ezen reflexet 23 meningitis 
tuberculosa- és 6  meningitis cerebrospinalis-esetben észlelte a szerző , 
még olyanokban is, a melyekben Babinski- vagy Kernig-tiinet nem 
volt kiváltható.

Az újabb tünetet a szerző  elő írása szerint következő  módon 
válthatjuk k i: a vízszintes helyzetben fekvő  betegnek mellkasát 
bal tenyerünkkel fixáljuk, jobb kezünk pedig a tarkón nyugodva a 
fejet lel- és elő rehajtja (hasonló mozdulattal, mint mikor a tarkó
merevséget vizsgáljuk); ezen mozdulatra az elő bb kinyújtott alsó 
végtagok a csípő - és térdizületijén behajlított helyzetbe kerülnek. 
A szerző  ezen tünetet, melyet „le signe de la nuque“ elnevezéssel 
jelöl. 2 1 meningitis tuberculosa-, 11 meningitis cerebrospinalis-, 8 

meningitis serosa- és 2 meningitis pnaumococeica-esetben észlelte, 
mely esetek legtöbbjében sem a Babinski-, sem pedig a Kernig- 
tiinetet nem sikerült kiváltania. A reflex kiváltásakor arra kell 
ügyelni, hogy a bal kézzel erélyesen rögzítsük a mellkast, nehogy 
a gyermek felülési kísérleteket végezhessen. Fiatal és nyugtalan 
gyermekeken sokszor nagy türelmet igényel a reflex kiváltása, ilyen 
esetben többször kell kísérleteznünk, esetleg az alsó végtagokat 
térdben enyhén fixálhatjuk. (Archiv de Médecine des Enfants, 1909. 
10. szám. 745. lap.) Péteri dr.

Fizikai és diaetikai gyógyításmódok.

A Karell-féle tejknra, változatai és kibő vített indica- 
tiói. Karell orosz orvos 1865-ben 200 olyan esetet ismertetett, 
a melyben a szervezet, fő képpen pedig a vérkeringés szerveinek 
munkáját azzal igyekezett megkönnyíteni, hogy a betegnek eleinte 
napjában csak 3 4-szer adott egy fél vagy egész csésze lefölözött 
tejet és ezt a mennyiséget is csak kortyonként engedte meginni. 
A tejet a kúra késő bbi folyamán 4 óránként adta. Ezen kúrával 
Angliában és Oroszországban számosán kísérleteztek, másutt azon
ban az eljárás feledésbe ment, ső t egyesek, mint például Oertel, 
ellene is voltak. A Karell-kúra jó hatását ez utóbbi csak annak tu laj
donította, hogy ezzel a folyadékbevitel csökken. Sőt attól is 
tartott, hogy a szervezet ezen tejadagolás mellett fehérjéibő l 
vészit. Hiszen régebben Leyden is arra a következtetésre jutott,
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hogy az elgyengült szívnek éppen kiadós táplálásra van szüksége. 
Klinikai tapasztalásai alapján ugyan Hirschféld már 1892-ben 
ajánlotta, hogy a vérkeringés bizonyos zavarainak esetén tejkúrát 
kell alkalmazni, de azért a figyelem csak a múlt évben fordult 
ismét a Karell-féle tejkúra felé. a mikor azon jó eredményeket 
közölték, a melyeket vele Lenhartz kórházi osztályán elértek.

Lenhartz ezt a kúrát tervszerű en 15 éve alkalmazza idő - 
sült bronchitis és szívbaj azon eseteiben, a melyek pangási 
tünetekkel járnak. Ezeken kívül fogyasztó kúrának is használja, 
fő képpen azon esetekben, a melyekben a szív túl van terhelve. 
Lenhartz egészen a Karell-féle eljárást követi: a beteg teljes 
ágynyugalomban az első  5 -  -7 napon semmi más folyadékát vagy 
szilárd tápanyagot nem kap, mint négyszer napjában 2 0 0 gm. 
bármilyen hő mérsékü forralt vagy nyers tejet. A következő  2 —6 

napon a tejen kívül még egy tojást és kevés kétszorsiiltet kap, 
még késő bb vagdalt húst, fő zeléket stb. is, úgy hogy a beleg 
körülbelül a 1 2 . napon tér át a teljes adagokra és vegyes 
étrendre. A kúra egész ideje alatt rendes ürülésröl kell gondos
kodni. Ha a szív még elegendő  tartalékerő vel rendelkezik (némely 
esetben digitális adagolása is ajánlatos), akkor a Karell-féle kúra 
hatása abban nyilvánul, hogy a diuresis fokozódik, a testsúly 
csökken és a vérkeringés zavarai megszű nnek. Н а  а  kúra be nem 
válik, többnyire egész jogosan arra következtethetünk, hogy a 
szív izomzata már nagyon elfajult, Hirschféld egy újabb munká
jában arra a következtetésre jut, hogy a vérkeringés zavara 
esetén könnyen emészthető  vegyes táplálékkal éppen oly jó ered
mények érhető k el, mint a Karell-féle kúrával. Ezt azzal magya
rázza. hogy az emésztés munkája éppen úgy, mint az izommunka a 
szívnek idő nként való megterhelésével jár, hogy tehát minél súlyo
sabb a vérkeringési zavar, annál jobban já r  a beteg, mennél 
kevesebb tápanyaggal éri be.

Roemheld fogyasztó kúrának hetenként két, esetleg több 
„tej-napot“ szokott rendelni. A többi napon a megfelelő  fogyasztó 
étrendet (a szükséges coloria-mennyiségnek s/e—8/s-ét) alkalmazza. 
A betegnek a „tej-napokon“ lehetöen teljes ágynyugalomban 
csak 10 — 1 2 deciliter tejet ad s e mellé legfeljebb még gyü
mölcsöt enged meg. Ezt a gyógyító módot a/, elhájasodás azon 
eseteiben rendeli, a melyekben a szív mű ködése rendellenes. A 
„tej-napok“ ez esetekben igen alkalmasak a kúra bevezetésére. 
Igen jó t tesz azonban az is, ha a kúra további folyamán is egyes 
tej-napokat szúrunk közbe. Ez kivált azon esetekben vezet czél- 
hoz, a melyekben a további súlycsökkenés a kúra folyamán meg
akad. Ső t ilyen közbeszúrások még a kúra befejezte után is jók, 
ha az illető  aZ elért eredményt tartósan rögzíteni akarja. Heten
ként két közbeszúrt tej-nap az újból való hízást még akkor is meg
akadályozza, ha az illető  az evésben néha kissé mértéktelen. A 
„tej-napok“ ezenkívül még köszvény és vesebaj esetén is jó 
szolgálatot tesznek.

Moritz még tovább ment és betegeit pusztán csak tej kúrá
val fogyasztja. A testsúly minden kilogrammjára naponként 
'■ 4 deciliter tejet számít. A testsúlyt ilyenkor azonban nem a 
valódi súly szerint számítja, hanem a szerint, hogy mennyi volna 
az illető  rendes súlya. Ez annyi kilogramm, mint a hány centi
méterrel nagyobb az illető  az 1 méternél. A kúra elején azonban 
az említett tejmennyiségnél még 1— 2 deciliterrel többet is ad. 
l)e a tejen és az esetleg még megengedett bizonyos vízmennyi
ségen kívül semmi mást nem enged meg. Eredményei, mint 
mondja, kitű nő ek. Betegei naponként átlag 200 gm.-ot fogynak a 
nélkül, hogy ő ket a hiányos táplálkozás daczára szomjúság vagy 
éhség gyötörné. Ső t a beteg e mellett többnyire még a rendes 
foglalkozását is végezheti. De szükséges, hogy közbe-közbe az 
orvosnak bemutatkozzék, mert a kúrának kellemetlen mellékhatásai 
is lehetnek, a minő k például székszorulás, hasmenés, fejfájás, 
gerineztáji fájdalmak, általános gyengeségérzés, a mely utóbbi 
rendesen nagyobbfokú fehérjeveszteségtöl ered.

Roemheld említett betegeit a kúra elején újabban Moritz módjára 
tiszta tejdiaetán tartja, késő bb vegyes fogyasztó táplálásra tér át, 
a melybe mint már említettük hetenként két, esetleg
több „tej-napot" szúr közbe. Ilyen módon elkerüli, hogy betegei 
az egyhangú tejdiaetától megcsömörödjenek és hogy fehérje
vagy vasveszteség keletkezzék. A kúrának ez a módja fő képpen 
azon esetekben ajánlatos, a melyekben az elhájasodás mellett akár

szív-, akár veseelégtelenségbő l eredő  zavarok mutatkoznak, vagy 
a melyekben a XaCl, vagy a purintestek anyagcseréje rend
ellenes. Xem tanácsos, hogy laikus ily módon maga-magát kezelje. 
A kizárólagos tejdiaeta káros hatású is lehet, azért a kúrát orvos
nak kell gondos megfontolással ellenő riznie és az általános tervtő l 
a szükséghez képest el is kell térnie.

A Kardi-féle kúra tehát fő képpen eompensatio-zavarok 
leküzdésére, a Roemheld és Moritz által módosított formája 
pedig fogyasztásra alkalmas. (Roemheld, Monatsschr. f. dió phys.- 
diaet. Heilmethoden, 1909. 1. sz.). Lenkei V. T). dr.

Orr-, torok- és gégebajok.

A Wassermaiin-reaetiónak a rhinolaryngologia terén 
való jelentő ségét tárgyalja Weinstein (Xew-York). Seheier berlini 
poliklinikáján észlelt eseteket közöl, melyekben biztos diagnosis 
csak a Wassermann-féle serumreactio segélyével volt elérhető . 
Esetei nagyobb részében a diagnosis carcinoma, tuberculosis és 
syphilis között ingadozott, s a klinikai tünetek, valamint az egyéb 
diagnostikai eljárások (mikroskopi vizsgálat) alapján tiszta kép nem 
volt nyerhető . Hangsúlyozza a Wassermanu-reactio jelentő ségét a 
szájüreg első dleges selerosisa, az ajkak eczemája, leukoplakia és 
angina Vincenti kétséges eseteiben. Ozoena eseteiben is igénybe 
vette a W assermann-reaetiót; tapasztalatai szerint csak azon esetek
ben volt a reactio positiv, a melyekben az ozoena tertiaer syphilis 
folyamán (gumma, sequesterképzödés) keletkezett. Végső  következ
tetésben a Wassermann-reaetiót a legértékesebb diagnostikai segéd
eszközök egyikének m ondja; positiv volta absolut biztossággal 
lueses fertő zésre utal : a negativ reactio nem teljesen bizonyító 
értékű , de az esetek igen nagy részében (90°/o) syphilis ellen szól. 
Szerinte a szóban forgó reactiónak az orr- és gégeorvoslás terén a 
legmesszebbmenő  figyelemben kell részesülnie ; a diagnosis biztosí
tása ozéljából alkalmazott antilueses kúra elkerülhető  vele. (Deutsche 
medizinische Wochenschrift, 1909. 30. sz.) Safranek dr.

A felső  légutak vérzései ellen Simpson a calcium lactieu- 
mot. ajánlja azon az alapon, hogy a tejsavas mész sietteti a vér 
megalvádását, Különösen jó szolgálatot tesz azon esetekben, a 
melyekben a vér megalvadása késedelmeskedik. így haemophilia 
eseteiben, mely eshető ségre a tonsillákon végzett mű tétek, az adenoid 
vegetatiók kiirtása alkalmával stb. mindig gondolnunk kell. A szerző  
ily mű tétek elő tt és után használja a calcium lacticumot a mű tét 
alatt beálló vérzés csökkentése és az utóvérzés meggátlása ezéljá- 
ból. (Medical Record. 1909. szeptember.) Safranek dr.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

A salicylkészítmények .hatását a gyomorra vizsgálta 
összehasonlítóan Gawrüow az odesszai gyógyszertani intézetben. Azt 
találta, hogy a diplosal károsítja meg legkevésbé a gyomorbeli 
fehérjeemésztést. A mi a diplosal felszívódását il le ti: 1 grammnak 
éhomra adására 30— 40 perez múlva, teli gyomorra adására pedig 
40- 45 perez múlva jelenik meg a salicylsav a vizeletben. (Te- 
rapewtitscheskoje obosrenie, 1909. 12. szám.)

Fibrolysiu-tapasz- A fibrolysint újabban 1 0 u/o-os tapasz 
( 1 0 gramm fibrolysin 1 méter tiastromra) alakjában hozza forga
lomba a Beiersdorf-czóg. Ezt a tapaszt Mendel nagyon jó ered
ménynyel használta régibb és újabb keletű  hegek, keloidok elleni 
Kiemeli prophylaxisos hatását, a mennyiben sebek begyógyulása 
kezdetén használva ezt a tapaszt, megakadályozható az erő sebb 
hegképző dés. Tyúkszemek és szemölcsök megpuhítására is jól 
használható a íibrolysin-tapasz, a melynek nagyon egyszerű  az 
alkalmazásmódja: az aetherrel vagy benzinnel megtisztított terü
letre a kóros résznél valamivel nagyobb tapaszt nyomunk s ezt 
24 óránként mindannyiszor aetherrel vagy benzinnel végzett 
újólagos megtisztítás után megújítjuk. Ha izgalmi jelenségek 
mutatkoznak a mi csak nagyon ritkán fordul elő , érzékeny 
bő rű  egyéneken 1 — 2 napra beszüntetjük a használatát. Immel-
niann szerint a fibrolysin-tapasz nagyon jó eredménynyel használható 
idült Röntgen-dermatitis ellen : ennek folytán nem lehetetlen, hogy 
egyáltalában a hyperkeratosisos bő rbajokban is jó szolgálatokat fog 
tenni. (Therapie der Gegenwart, 1909. 7. füzet.)
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Magyar orvosi irodalom.

Gyógyászat, 1909. 46. szám. Schein Mór: Az emlő k mű ködésének 
folytonossága. Ajkai/ Zoltán: Adatok a typlmsep'demiák keletkezéséhez.

Orvosok lapja, 1909. 47. szám. Erdő s Adolf: A pulsus jelentő 
sége életbiztosítási vizsgálatoknál.

Budapesti orvosi újság, 1909. 46.' szám. Geszti József-. Tanul
mányok a lázellenes eljárás elméletéhez és módszeréhez tüdövészesek- 
nél. „Sebészet" melléklet. 3. szám. Herezel Manó: A primaer para- 
nephritikus tályogokról.

Vegyes hírek.
K itüntetés. Kovács Sebestyén Emire dívnak, Hont vármegye tiszti 

fő orvosának a király a harmadosztályú vaskoronarendet adományozta.
A franczia köztársaság kormánya a XVI. nemzetközi orvosi congressus körül 
szerzett érdemeik elismeréséül Müller Kálmán dívnak a becsületrend 
középkeresztjét és Grósz Emil dívnak a becsületrend tisztikeresztjét 
adományozta.

Ünneplés. Mály István dr. Kolozsvári orvos 80., Lóra Sándor dr. 
Szepesmegye fő orvosa pedig 70. születésnapját érte meg a napokban. 
Ez alkalomból mindkettő  meleg ünneplésben részesült nagyszámú tisz
telő je részérő l.

Kinevezés. Kronberger Adolf dr. barcsi járásorvost tiszteletbeli 
megyei fő orvossá. Udvariig- László dr.-t Czegléden vasúti orvossá, Lin- 
hardt Alfréd dr.-t és Parányi Ferenc,z dr.-t a szekszárdi Ferencz-kórliáz- 
hoz alorvossá, Kertész Géza dr.-t a temesvári, Horn Géza dr.-t a kapos
vári, Gönczi Dezső dr.-t a sátoraljaújhelyi és Roller Kálmán dr.-t az 
ózdi gyári kórház segédorvosává nevezték ki.

4. A folyóiratok szerkesztő i lépjenek szövetkezetbe arra a czélra. 
hogy nem egészen a maguk területéhez tartozó czikkeket egymásnak 
átutaljanak.

5. A gyakorlati czélokat szolgáló lapok né vegyenek fel elméleti 
czikkeket.

6. Congressusi és egyleti elő adások az orvosi folyóiratokban 
közlendő k, mert csak igy hozzáférhető k. A „Festschrift“-ek és hasonló 
külön kiadványok ellen erélyes küzdelem van helyén.

7. Az eredeti ezikkekben felesleges az egész odavágó irodalom
nak örökös megismétlése; elég, ha a szerző  a fő bb munkálatokat 
említi meg.

8. Kívánatos, hogy a „Chemisches Centralblatt“ mintájára orvosi 
téren is az egész irodalmat összefoglaló középponti organum alapíttassék.

A sajtószövetkezet Oppenheimer dr. javaslatait bizottságnak adta 
ki tanulmányozás végett.

A nátháró l. Shackleton hadnagy, a hírneves sarkutazó, feljegyzésre 
érdemes megjegyzést tett a middlesexi kórházban. „Az expeditióm tagjai 
nem szenvedtek náthában addig a perczig, a míg egy láda ruhát, melyet 
még Angliában csomagoltak be, fel nem bontottak. Ettő l a percztő l 
kezdve mindenki náthás lett. Azok, kik azonnal eltávoztak a téli éjszakába, 
csaknem rögtön meggyógyultak. Azok, kik a sátorban maradtak, 2—3 
napig betegek Voltak. “ Shackleton hadnagy ezen kijelentése, megegyezik 
az összes sarkutazók ilyen irányú megfigyeléseivel. Érdekes megfigyelés 
az is, hogy a mandehuriai hadjárat alkalmával a Mukden alatt sátorban 
táborozó orosz hadseregben sokkal jobbak voltak az egészségi viszonyok, 
mint ugyanazon idő ben a moszkvai kaszárnyákban idő ző  katonák között.

Érdekes esetben Ítélkezett nemrég a koblenzi esküdtszék. Hamis 
eskü miatt állott a bíróság elő tt egy elvált asszony, a ki megesküdött 
arra, hogy gyermekéhez mesterséges termékenyítés útján jutott. A szak
értő k oda nyilatkoztak, hogy a dolog nagyon valószínű tlen ugyan, de 
nem lehetetlen. A bíróság felmentette a vádlottat.

Választás. Wassermann Simon dr.-t herincsei körorvossá, Xikolity 
Gsedomir dr.-t pedig sajkásgyörg.yei községi orvossá választották.

Alkalmazások a budapesti egyetem orvosi karán. Megváltsz'tátták : 
Az elmekórtani klinikához: Brenner József dr. díjas gyakornoknak a 
II. sz. kórbonczolástani intézethez : Pető  Ernő dr. és Szász Tibor dr. 
gyakornoknak. A gyógyszertani intézethez : Probstner Artúr dr. 2. tanár
segédnek. Az I. sz. belklinikához : Kern Tibor dr. díjas gyakornoknak 
(újraválasztás). A II. sz. belklinikához: Engel Károly dr. 2. tanársegéd
nek (újraválasztás), Csiky József dr. díjas gyakornoknak, Eisler József At. 
és Holitsrh Rezső dr. gyakornoknak. A III. sz. belklinikához: Bálint 
Rezső dr. első  és Elischer Gyula dr. második tanársegédnek, Kentzler 
Gyula dr. díjas gyakornoknak és Galambos Arnold dr. és Sugár Mihály dr. 
gyakornoknak (az utóbbi kivételével valamennyi újraválasztás). A II. sz. 
sebklinikához: Reichart Aladár dr. mütő növendéknek. A börkórtani 
intézethez : Cscsznák Margit dr. gyakornoknak. A bakteriológiai intézet
hez : Gázon Lajos dr. első , Lénárd Vilmos dr. második tanársegédnek. 
Túrán Géza dr. díjas gyakornoknak és Holländer Leó, Bürger Géza és 
Gál Félix gyakornoknak. A stomatologiai klinikához : Sturm József dr. 
első  és Major Emil dr. második tanársegédnek, Vaszari Nándor gya
kornoknak. A törvényszéki orvostani intézethez : DumUreanu Zenó és 
Meggyesy Gábor gyakornoknak.

Az orvoskari tanártestület a két. egyenként 1300 koronás Wodianer- 
féle ösztöndíjra Lehotzky-bemmelweis Kálmán-1 és Szabó János t, a 
150 koronás Bnjanovics-féle ösztöndíjra Tóth Pál t terjesztette fel.

Groó Béla dr. Cirkvenicán a Therapia-sanatorium és tengerparti 
üdülő hely orvosi vezetését a téli idényre ismét átvette.

A budapesti poliklinika rendelésein október hóban 4556 új beteg 
je lentkezett; a rendelések összes száma 13,333 volt.

Meghalt. Baas Johann Hermann dr., az orvostörténelem nyugal
mazott professora, c hó 10.-én Wormsban, 72 éves korában zárta le 
ritka lelkiismeretességgel, komoly és sokoldalú tudással, és az antik 
világba való characterrel betöltött életét. Kevés emberre nehezedett reá 
súlyosabban a sors keze, mint Baas-ra, életének legutolsó esztendeiben. 
Némán, zokszó nélkül állotta. Utolsó örömét — mert hogy az volt, 
lapunk egyik olvasójához irt levelei tanúsítják mi magyarok szerez
tük meg neki. a mikor a budapesti kir. orvosegyesület öt levelező  tagjá
nak megválasztotta. 70. születése napja alkalmából jelenlek meg tisz
teletére az „ünnepi munkálatok“, melyekrő l annak idején lapunkban is 
megemlékeztünk.

Kisebb h írek  külfö ldrő l. W. Mitlaehér és R. Müller magán
tanárokat (pharmakognosia) a bécsi egyetemen és W. Wiechomki magán
tanárt (gyógyszertan) a prágai német egyetemen rendkívüli tanárrá nevez
ték ki. — Birminghamban a sebészeti tanszéket J. Lloyd dr. foglalta el.

- A. Sommer dr. würzburgi magántanár és prosector a charkowi egye
temre megy rendkívüli tanári minő ségben.

Az orvosi irodalom  szervezése. Oppenheimer C. dr. a német orvosi 
sajtószövetkezet elé a következő  javaslatokat terjesztette:

1. Az orvosi sajtónak szigorúan csak referáló és csak eredeti 
czikkeket hozó lapokra kellene oszolnia.

2. Az eredeti czikkek honorálása beszüntetendő , klinikai elő adáso
kat. referátumokat stb. ellenben az eddiginél jobban kellene fizetni.

3. Minden folyóirat szigorúan csak a maga területérő l hozzon 
czikkeket.

Tátra-Széplak magaslati gyógyhely és téli sporttelep dcczember 
elsején ismét megnyílik.

Magán-
gyógyintézel

sebészeti, nő gyógyászati és belbetegak részére, Budapest, VII., Városligeti 
fasor 9. — Állandó orvosi felügyelet. — Gondos ápolás. — Kitű nő  

ellátás. — Telefon. — Mérsékelt árak. — Kívánatra prospektus.

„Fasor- ( D r .  Ш Ш Ш ] san a to r iu m “.

Dr. jakab-jéle E ig e ts a n a to r i u mB udapest, V I., Nagy 
János-u tcza 47. sz. 
(A V árosliget közvet

len szom szédságában.) D iaetás, d iagnostikus, physiko therap iás sanatorium .

gyógyító 
intézete.

Kopits

JusfüS  Da11, b ő rb a jo so k a f
Budapest, IV., Károly-körút 14. Fürdő k,sugaras gyógyítás, physikális gyógy m idő k.

C onseeutiv  upura ig iák , sebé- "R T *  Ш Ш . ' f t f '  S07® . E r z s é b c t - k ö r ú t  5 1 .  s z .
szeti u tóbán talm ak és izzad- Ж ? д а  Я п ц  Щ т т й г  wLJa . ... ...

, . т > • i mtm (K örúti fü rdő . Kezelő  orvosm anyok eseteiben. Részleges - »
Köugyöiés. vulcanikus radioactiv iszap Dr. VÁNDOR DEZSŐ .

I p n n  r l n  orthopaediai intézete Vili., Gyonjyíyúk-utcza.
J g í IU III . |4 _ sz. alatt (a Rókus-kórház közeiében, van

S z é c h e n y i - t e t e p i  s a n a t o r i u m  az E rz  ébet k irá lyné-ú ti v illam os vég 
állom ásánál. Igazgató-fő orvos Schnier György d r. Felvét« tnek ideg- és k edeh  betegek, n e u r
asthenias, hysterias, k im orülési esetek, alkolu listák , m óri h in  s ák . — Sürgöny : B uda

pest. — Posta : B udapest, Széchenyi-tolep. — Telefon 79—72. — Prospectus. 6318

T a m á ssy  Pas*k-saiiafópium a
O U N A H A R  A S ZTil BÄ  SM, Pestmegye. Intézeti orvos: S o m o s s i  

L a jo s  dr. Alkohol-, morphium-, nicotinelvonás.

T é l i  k ú r a  t ü d ő -  т  —  ■____* _______

betegeknek I 3 1 ^ 3 1 1 2 1 2 3
Pavillon-rendszer. Villanyos világítás. Központi légfű tés. Téli sportok. 
Serumkezelés. Igazgató-fő orvos: M ü l l e r  V i l m o s  dr., az „Erzsébet 

királyné“-Sanatorium v. assistense.

O r v o s i  l a b o r a t ó r i u m  és ciükoriislsgek ífl]g/ai!iijá.iak megialározása
П г . M á t r a i  G á b o r  v. egyetemi tanársegéd. A ndrúss/-.it 59 (Oktöge í-tór). Telefon 20—90.

THERAPIA-Sanatorium
téli gyógyhely a magyar tengerparton. Be - 
rendezve az összes gyógyító eljárásokra. 
Modern kényelem. 120 szoba. Vezető -Orvos :

Dr. GROÓ BÉLA.

S ie m e n s  és H a ls K e  R .-T .
B u d ap est, V., L ipót-körút 5 . szám .

R ö n tg e n -  é s  e le k i r o - 
m ed ik a i b e r e n d e z é s e k .

P i* .  B U R A  G É Z A ,  M e r a n . SANATORIUM.
PROSPECTUS.

ERDEY Dr. sanatorsum a.Budapest, IX., Bakács-tér 10. sz. 
Nő beteaek és szülő nő k részére.

D r. S te in  A d o l f R O N T G E N -L A B O R  Á TO K  I UM A .
VII., Rákóczi-út 26, földsz. I. Telefon 112—95.
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TUDO M Á N Y O S TÁRSULATO K .

TAKT ALOM. Budapesti kir. Orvosegyesület. (XX. rendes tudományos illés 1909 november 6.-án.) 889. 1. — A XVI. nemzetközi orvosi congressus tárgya
lásai. 840. 1.

Budapesti kir. Orvosegyesület.

(XX. rendes tudományos ülés 1909 november 6 .-án.)

E lnök: Friedrich Vilmos. Jegyző : Entz Béla.

Kettő s vesemedencze; baktérium coli-infectio.

Illyés Géza: Az eset 31 éves férfira vonatkozik, a ki 
régebben érzett bal oldalában idő nként kellemetlenségeket, s ez év 
szeptember 2 0 .-án görcsös vizelésinger, majd általános rosszullét 
miatt ágyba került. Tíz napig 40 fokos lázban feküdt, miközben 
erő s baloldali fájdalmakról panaszkodott. Késő bb fölkelt, de vizelete 
állandóan zavaros maradt és idő nként véres volt. Az utóbbi idő ben 
12 kilót fogyott. Megjegyzendő , bogy a nyáron több Ízben volt 
bélhurutja hasmenéssel és idő nként nyálkás székkel.

Kórházba felvételekor a betegen mindkétoldali ureterkathe- 
terismust végezve, azt láttuk, hogy a bal ureterkatheterbő l sű rű  
egymásutáni cseppekben 1 0 0 gm. piszkosszürke, zavaros, bű zös 
vizelet ürült ki. Baloldalt z/ =  O 9 0 ; a vizelet üledékében sok 
geny és baktériumok. Jobboldalt z f = T 3 2 .  Mű tét október 2.-án. 
A vesét feltárva, kiderül, hogy a vese a rendesnél hosszabb, alsó 
fele összeesett, sorvadt, felső  része azonban normális. A vesét kör
nyezetébő l kihámozva,- feltű nt, hogy egy nagyobb vérér megy a 
vese alsó feléhez, mely az urétert mélyen lenn keresztezi és mellette 
egy tág véna, mely ugyancsak az ureter elő tt halad. Ezek mellett 
van egy kis almányi vesemedencze, mely feszesen ki van töltve 
folyadékkal. Ez a medencze a vesének inkább az elülső  felü
letén helyezkedik el. nem pedig a homorulatában, s fölötte a vese- 
hilushoz futó tág erek vannak, melyeket mind lekötve, a vesét 
eltávolítjuk. Elő bb azonban a felső  pólust decapsulálva, látható 
volt, hogy a felső  részen, mely normálisnak látszott, elszórtan 
egyes gombostű fejnyi és nagyobb, a felszín fölé emelkedő , kékes
vörös udvarral körülvett, sárgás góezok vannak, melyek mutatták, 
hogy ez a veserész sem ép. A kiirtott vesén látjuk, hogy az ureter 
a vese alsó pólusán két ágra oszlik. Az alsó, mely az elágazástól 
másfél centimeter hosszú, átmegy az erő sen kitágult, vastagfalú 
alsó mcdenczébe, a felső  pedig felfelé húzódik s körülbelül 8  centi- 
meternyi magasságban a felső , épnek látszó vesemedenczében foly
tatódik. (lombos szondával vizsgálva a felső  urétert, egészen sima 
felületű nek és átjárhatónak találtam, de az alsó éppen azon a 
helyen, a hol a felső  egészségessel keresztező dik, vastag szondával 
nehezen átjárható, tömött, heges billentyű t mutat, mely úgy látszik 
a vesemedencze elzáródását okozta. A vesét kettémetszve, azt lát
juk, hogy a felső  résznek parenchymája normális rajzolatú, de 
benne helyenként élénkvörös udvarral körülvett sárgás, a vese 
felszínén találtakhoz hasonló góezok láthatók. A felső  medencze 
normális nagyságú és külsejű . A vese alsó felének állományában 
borsónyi és mogyorónyi, bű zös gcnyes folyadékkal telt üregek lát
hatók, melyek a vese állományát erő sen sorvasztották. Az elzárt 
üregek folyadékát Entz tanársegéd volt szíves megvizsgálni, s 
belő lük tiszta baktérium colit tudott kitenyészteni. Mindkét vese
medencze mellett egymástól különálló vastag vérerek mélyedtek 
bele a vese állományába.

Valószínű , hogy a veleszületett fejlő dési rendellenesség folytán 
a vese alsó medenczéjének lefolyása már régebb idő  óta akadá
lyozva volt. a minek következtében a vesemedencze és a kelyhek 
a veseszövet rovására erő sen kitágultak. Szeptember hóban azután 
nyilván a bél felő l haematogen úton a bal vese fertő ző dött, a mi 
mellett az szól, hogy a kéregállományban apró vérereket embolia 
módjára coli-bacillusokkal eltömeszelve találtunk. Az ilyen rend
ellenes fejlő désű  vesék általában könnyebben betegszenek • meg, 
de, habár mű tét közben észrevettük a kettő s vesemedencze és a 
külön vérerek jelenlétét s szembetű nt, hogy bizonyosan az alsó 
vesefélben van kiterjedt megbetegedés, azért mégsem lehetett vese- 
resectióra. illető leg a felső  vesefél megtartására gondolnunk, mert

ennek felületén is sárgás genyes góczokat fedeztünk fel. Egy 
régebben operált vesetuberculosis-esetemben. a melyben hasonló 
fejlő dési rendellenesség volt jelen, s a melyben ugyancsak az alsó 
polus volt erő sebben megbetegedve, a felső  vesefélben szintén 
disseminált giimő ket találtunk, ilyen esetekben rendszerint ritkán 
indokolt a konzervatív vesereseetio és inkább a vese eltávolítása 
van helyén.

Pyelotomia-esetek.

Illyés Géza: Pyclotomia 5 esetét mutatja b e ; 2 esetében 
patkóvesében, 3 esetben normális vesében voltak vesekövek, 
melyeket a vesemedencze megnyitása után távolított el. Vázolja 
ezen mű tét elő nyeit a nephrotomiával szemben. Utolsó 3 esetében 
betegei nyolcz nap múlva felkeltek s 1 2 nap múlva gyógyultan 
távoztak. Az elő adást részletesen közli az Urológiai Szemlé-ben.

Goldsicher Miksa: Valódi ren duplex készítményét mutatja be, 
melyben mindkét vesemedencze megvan és az egyiknek megfelelő  vese 
kötöszövcti tokkal van elválasztva a másiktól. 22 éves gyermekágyas 
nő tő l származik; az alsó részen haemorrliagiás nephritis van, mely a 
metszéslapból daganatszerííen kiemelkedik és veseszerkezete alig van, mig 
a felső  rész ép. A húgyhólyagba mind a három ureter beszájadzott.

Boros Ernő : Egy esetében vesekólika volt az egyik oldalon; a 
cystoskopos lelet és az ureterkatheterezés negativ volt, de a Röntgen 
vizsgálat vesemedenczekövet mutatott. Egy esetében mindkét oldalon 
volt vesemedenczekö. Egy harmadik esetében az operatio elő tt a kő  
Röntgen-vizsgálattal alig volt kimutatható, pedig egy héttel elő bb 12 
cm. nyinek látszott; az operatio alkalmával apró kömorzsákat találtak; 
a baktérium coli megtámadja a húgysavas köveket és feloldja ő ket úgy, 
hogy el is távolodhatnak.

A vesemedenczeköre jellemző , hogy a betegek útról vérzéssel 
térnek vissza, mint a hólyagkövesek. Ez a tumort és a tuberculosist 
kizárja..

Észlelt 4 esetében kétszer a betegek állandóan az egyik oldalukat 
fájlalták és a követ a Röntgen-vizsgálat az ellenkező  oldalon mutatta. 
Tehát ajánlja minden esetben mindkét oldalt végezni Röntgen-vizsgá
latot, annyival inkább, mert a vesekövek kétoldalt elég gyakoriak.

Rákos golyva esete.

Yerebély T ibor : A 40 éves asszonyon a már nyolcz éve 
fennálló, addig semmi kellemetlenséget sem okozott golyva hirtelen 
növésnek indult és súlyos légzészavarokat, nyelésnehézségeket váltott 
ki, a mi teljes aphonia mellett a rosszindulatú golyva klinikai 
képét adta, annál is inkább, mert a másfél férfiökölnyi daganat a 
környezetével erő sen összekapaszkodott volt. Minthogy azonban a 
dyspnoet a gátorbeli golyva, az aphoniát a gyermekkori gége-garat- 
roncsolás teljesen megmagyarázta, a feltételezett rossztermészetű ség 
nem lehetett akadálya a vitális indicatiójú mű tétnek. A bemutató 
a mű tétet veronal-morphiumbódulatban novocain-érzéstelenítés mellett 
végezte. A mű tétet boncolástani nehézségei miatt bajossá tette az, 
hogy az egész pajzsmirigyet kellett szükségképpen kiirtani, más
részt a parathyreoideákat kellett lehető leg megkímélni. Tekintve, 
hogy az erő s összenövések közt a jobboldali alsó hámtestecske 
kés alá került, azt a sebüregbe reim plantálta; részben talán ennek 
tulajdonítható, hogy a Trousseau-tiinettel megindult tetania hama
rosan visszafejlő dött a nélkül, hogy az insufficientia parathyreo- 
privára valló más jelenség mutatkozott volna. A beteg 12 nappal 
a mű tét után gyógyultan hagyta el a kórházat s fél esztendeig fog 
szedni thyreoidin-tablettákat.

A kiirtott daganat az egész pajzsmirigyet képviseli s mei’ev 
tokba zárt, rendkívül velő s, finoman bolyhos, göbös szövetbő l áll. 
Mikroskopi képe úgy érzékíthetö legjobban, ha elképzeljük, hogy 
egy nagy üregű  colloid golyvába belésziiremkedik egy a golyva 
valamely helyérő l kiinduló bolyhos növedék. A daganat kórtani 
meghatározásakor számolni kell a parenchymás szervek dagana
tainak minden nehézségével. Ellentétben az általában elterjedt 
felosztással, a rossztermészetű  golyvák tekintetében utal Langhans 
munkájára, a melyben az epitheliális struma malignának hét faja 

. van felállítva. Valamennyi között legritkább a papilloma, a melynek 
viszont cyst.ás és tömör alakját különbözteti meg a bemutató ; az
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ORVOSI HETILAP.
Alapította: Markusovszky Lajos 1857-ben. Folytatta: Antal Géza és H ő gyes Endre.

S Z E R K E S Z T I  É S  K I A D J A :

LENHOSSÉK MIHÁLY E G Y E T .  T A N Á R  É S  SZÉKELY ÁGOSTON E G Y E T .  T A N Á R

F Ő S Z E R K E S Z T Ő .  __  S Z E R K E S Z T Ő .

M e llé k le te i:  SZEMÉSZET G rósz E m il szerkesztésében 4 szám. GYNAEKOLOGIA T óth  Is tv á n  szerkesztésében 4 szám. ELME- ÉS IDEG- 
KÓRTAN B a b a rcz i S c liw a r tzer  O ttó  és M oravcsik  E rn ő  E m il szerkesztésében 3 —4 szám. UROLÓGIAI SZEMLE H a b ere rn  J o n a th a n

P á l és I l ly é s  G éza  szerkesztésében 4 szám. — Eg*yéb tu d o m á n y o s m e llé k le te k .

T A R T A L 0 M .

E R K D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K .
H avas A ilo lt  : Közlés a szt. Rókus-kórház Y. osztályáról. A szénsavhó-kezelés. 

842. lap.

K irá lyfi G é z a : Közlés a brüsszeli Pasteur-intézetbő l (igazgató : prof. Bordet) és 
a brüsszeli egyetem anatómiai intézetébő l (igazgató : prof. Brachet). Adatok a 
pneumococcus pathologiá jához. 843 lap.

V eszprém i D ezső  : Közlés a kolozsvári kir. tud.-egyetem kórbonczolástani intéze
tébő l. Igazgató : Buday Kálmán dr., egyet, nyilv. r. tanár. A Wassermann-féle 
syphilisreactio jelentő sége kórbonczolások alkalmával. 845. lap.

Halász A la d á r: Közlés a budapesti kir. tudomány-egyetem I. sz. kórbonczolástani 
intézetének vegyi laboratóriumából (igazgató : Genersich Antal dr., udvari taná
csos, ny. r. tanár) és a szent István-kórház idegosztályáról (fő orvos: Donath 
Gyula dr. egyetemi tanár). A különböző  czukorfajok felszívódása és biológiai 
viselkedése a vastagbélben. 848. lap.

D eu tsch  E rnő  : Xovocol Richter-rel tett tapasztalatok. 851. lap.

Markusovszky-féle jubiláns elő adások. 852. lap.

E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K .

Közlés a szt. Rókus-kórház V. osztályáról.

A szénsavhó-kezelés.
Irta : H avas A d o lf dr. egyetemi tanár, osztályos fő orvos.

A physikális gyógyításmódok mind nagyobb teret hódí
tanak a dermatotherapiában. 1905-ben már referáltam volt a kir. 
orvosegyesület dermatologiai szakosztályában azon eredményekrő l, 
melyeket methyl-aethyl-chlorid keverékével való fagyasztással, 
vagy magas bő vel, forró, 1 2 0— 2 0 0°-os levegő vel egyes bő rbetegsé
gekben elértem. A f. é. szeptember elején Budapesten tartott XVI. 
nemzetközi orvoscongressns alkalmával Zeisler tanár Chicagóból, 
kérésemre szíves volt bemutatni osztályomon azon eljárásmódot, 
a melyet ő k Amerikában, a honnan e kezelésmód kiindult, használ
nak, tudniillik a szénsavhóval való kezelést.

Ezen idő  óta megfelelő  esetekben e gyógymódot többszörösen 
alkalmaztam és az eddig elért eredmények oly biztatók, hogy 
további folytatásra méltónak és a nagyobb orvosi közönség, a 
kartársak figyelmébe ajánlandónak vélem.

Elő nye ezen eljárásnak az egyszerű sége, fájdalmatlan 
volta, absolut tisztasága és könnyű  kivihető sége; továbbá azon 
körülmény, hogy a bő rön és a nyálkahártyán egyaránt, a legkisebb 
és a relative legnagyobb területen is bátran alkalmazható. A methyl- 
aethyl-chlorid keverékével a fagyasztás kis területre nem lokalizál
ható, fájdalmas és hódító hatású lehet.

Nagy körültekintést igényel azonban annak eldöntése, hogy 
mily hosszú ideig engedjük az alacsony hő mérséket. a thermikus 
traumát behatn i; mert kellő  méretek között alkalmazva az eljárást, 
a pathogen szövet visszafejlő dik, az ép szövet pedig sértetlen 
marad, de a méretek, az adagolás be nem tartása szövetroncsolást 
idézhet elő .

Élesen körülhatárolt indicatiókat ma még nem állíthatok fel, 
de már is mondhatom, hogy minden egyes esetben külön mérlege-

irod a lom -szem le. K ö n y v is m e r te té s . N . Z u n tz und A . L o e w y : Lehrbuch der 
Physiologie des Menschen. — L a p sze m le . B e lo rv o s ta n . R o th s c h i ld  : A pleura- 
összenövés gyógyítása. — L a tz e l és S t a n i c k: Taeniás betegeken észlelhető  zava
rok. — B a r k e r és H a n e s: Exophthalmus és más szemtünetek idült nephritis 
eseteiben. — L e n h a r t z: Karell-kúra elhájasodás ellen. — Seb észe t. K r e t z: A 
beteg féregnyúlványban észlelhető  vérzések. — C o le y: A nő k lágyéksérve. 
H e n d e r s o n: A lig. rotundum hepatisban levő  cysta. — G y e rm e k o rv o s ta n . 
B r a m a n n  : A myxoédemának és a kretinismusnak pajzsmirigy átül tető ssel való 
gyógykezelése. M o r ic h a n -B e a u c h a n t: A varicella eruptiója alatt beállott halál
eset. — V en ereá s b á n fa lv ia k .  M ie k /e y: Az atoxylsavas kéneső  hatása syphilises 
egyéneken. — H re y e r és M e i r o w s k y : A prostituáltak serodiagnostikai vizsgálata.

K ise b b  kö z lé sek  az o rv o sg y a k o r la tr a . R o e p k e és B u s c h: A gümő kórosak 
fehérnemű jének fertő tlenítése. — F u c h s : A trigeminus-neuralgia kezelése. 
M a s s a lo n g o: Szer tüdő gümő kór ellen. - F r o e h l i c h: Gynoval. 852—855. lap.

M a g y a r  o rvo s i ir o d a lo m . Gyógyászat. — Orvosok lapja. — Budapesti orvosi 
újság. 855. lap

V egyes h írek . — Pályázatok. — Hirdetések. 855. lap.
T udom ányos tá rsu la tok  és eg yesü le tek . 856 —859. lap.

lendö az adagolás, és általános elvül szolgálhat, hogy inkább több
ször egymásután alkalmazzuk az eljárást, mert az egyes alkal
mazások kiegészítik egymást, semhogy egyszerre túlnagy adagot 
adjunk, a mi szövetroncsoláshoz, hegesedéshez vezethet.

Az eljárás újabb alkalmazása ugyanazon helyen mindaddig 
ne történjék, míg az első  alkalmazás okozta reactio el nem tű nt, 
a mi 8— 14 napot vehet igénybe, a behatás intensitása szerint.

Ha felületesen kívánunk hatni, 5— 10 másodpereznyi érintés 
elégséges; mélyebbre hatás czéljából 1 —  / '50 pereznyi expositio is 
alkalmazható.

Tekintetbe veendő  mindenkor az egyén korú. Gyermekeken, 
igen fiatal egyéneken, továbbá igen gracilis vérérrendszerrel biró 
egyéneken az intensiv hatás sokkal elő bb áll be. mint elő rehaladot
tabb korúakon.

Fontos továbbá a megtámadandó rendellenesség szöveti szer
kezetének kellő  méltatása. A nedvdús, puhaszerkezetü szövet kisebb 
adagot, rövidebb behatást igényel, mint a keményebb, például 
kötöszövetdús képző dmény.

Eddigelé a következő  bajokban alkalmaztam a szóbanforgó 
e ljá rás t: Naevus pigmentosus, naevus spilus pilosus, naevus spilus 
verrucosus, epithelioma nasi, lupus erythematosus, leukoma buccae 
et linquae, teleangiektasiás túltengett heg, eczema chronicum erő s 
infiltratióval, psoriasis vulgaris, lichen chronicus Vidal, angioma 
nasi és naevus flammeus.

Ez év május havában mutatott be Dumitrianu Victor dr. 
Dollinger tanár klinikájáról a sebészeti szakosztályban alkar- 
angiomában szenvedő  fiút, a kin alkoholinjectiókkal és szénsav
hóval igen szép eredményt ért el.

A szénsavhó készítése a következő : A vízszintesen elhelye
zett szénsavbombából a szénsav erő s sugárban szarvasbő rre bocsát- 
tatik, mire csakhamar hó képző dik. Ezen hó azután megfelelő  
alakba összepréseltetik és az így nyert komprimált hó a kezelendő  
helyre mérsékelt nyomással odaszoríttatik. Mivel a hó körülbelül 

79 fokú, nem tanácsos védtelen kézbe venni, hanem szarvasbő r- 
vagy vászondarabbal csavarjuk körül kezünket.
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A hatás első  sorban abban nyilvánul, hogy az exponált 
helyen a vérerek összehúzódnak, a bő r elhalványodik; majd egy
két perez múlva a szomszédos ép bő rön élénkvörös belövelési 
udvar képző dik; negyed- vágj' félóra múlva a megtámadott 
helyen urticaszerti oedemas kiemelkedés jelentkezik. Öt-hat órá
val késő bb a belövelési udvarnak megfelelő leg nagjr mennyiségű  
savó szivárog ki a hám alá és azt hólyag alakjában felemeli. 
Késő bb a behatás mérve szerint a duzzadás még fokozódik, a 
kiszivárgott savó esetleg sanguinolens is lesz. A reactio az első  
napon, esetleg csak a 3— 4. napon éri el maximumát. Innen 
kezdve a duzzadás gyorsan lelohad ; a savóval telt hólyag tartalma 
elpárolog vagy besű rüsödik és a szétroncsolt szövettel együtt 
6 - 8 - —14 nap múlva száraz pörk alakjában leválik.

Eddig észlelt eseteimben az esetleg keletkezett heg sima, 
lapos és puha, a bő rrel egy szintben fekvő . A kezelt helyeket 
esetleg keskeny barnás festék-gyű rű  veszi körül, moly azon
ban minden valószínű ség szerint rövid idő  múlva eltünend.

A kezelt esetek közül különösen kiemelendő nek vélem a 
következő ket:

1. Fiatal nő  ambulantiámon azon panaszszal jelentkezik, 
hogy az orrahegyén levő  vörös bibircsbő l gyakran ismétlő dő  és 
nehezen csillapítható vérzésben szenved. Az orrcsúcson kender- 
magnyi angiomát találtam, a melyet 15 másodperczig szénsavhóval 
kezeltem. A reactiv tünetek elmúltával 10 nap múlva mák- 
szemnyi fekete pontocska jelzi a helyet, a melyen az angioma 
székelt volt.

2. Osztályomon fekvő  fiatal leányon a bal arczfélre kiterjedő  
vörös, szederjes-kékes naevus flammeus áll fenn. Krajczárnyi 
területen oly részt exponáltam 15 másodperczig a szénsavhó 
hatásának, a melyen egy vastagabb vérér és annak csillagszerű  
elágazódása észlelhető . Tíz nap múlva majdnem hófehér folt jelzi 
a kezelt helyet.

3. Egy naevus pigmentosus pilosus 15 másodperczig lett 
exponálva. A pörk leválása után hófehér hely jelzi az elő bb barnás- 
feketés helyet, a melyben a rendellenesen nő tt sző rök sértetlenül 
láthatók.

4. Egy naevus pigmentosus verrucosus, a mely majdnem négy 
millimeternyire kiemelkedő , barnásfekete színű  és egyenetlen felületű  
volt, negyven másodpereznyi expositio után 1 0 nap múlva leválott, 
és csak az egyik sarkon látható még kevés pigmentatio, a mely 
egy pótló expositiora bizonyára el fog tű nni.

5. Égj' idült, erő sen beszű rő dött és erő sen viszkető  eczema- 
plaque 25 másodpereznyi expositio után majdnem egészen felszívó
dott, a viszketés pedig tökéletesen megszű nt.

6 . A fiatal leány mellkasán gyermektenyérnyi területen 
éktelenkedett, hypertrophiás és tágult gytijtöerektő l átsző tt heg 30 
másodpereznyi expositio után tökéletesen lelapult, a tágult erek 
teljesen eltű ntek, a kezelt helj'en a bő r egészen puha és sima.

7. Egy férfi koronanagyságú epitheliomája 25 másodpereznyi 
expositiora 3 -4 kendermagnyi csomótól eltekintve majdnem egészen 
eltű nt és helyén sima ideális heg keletkezett.

Lupus erythematosus, carcinoma nasi eseteimrő l, sajnos, nem 
referálhatok, mert nem jelentkeztek újra.

8 . Egy leukoma linguaeban szenvedő  férfin, a fehér leukomás 
felületen lencsényi. élénkvörös, hámtól fosztott, igen érzékeny helyek 
vannak, a melyek behámosodási tendentiával nem bírnak és foly
tonos nyáladzást idéznek elő  ; egyszeri tiz másodpereznyi expositio 
után oly elő nyösen befolyásoltatok, hogy csakhamar behámosodtak, 
a nyálfolyás és a fájdalmak megszű ntek.

.Mindezen esetek vágj’ a közkórházi orvostársulatban, vagy a 
dermatologiai szakosztályban be lettek mutatva.

Mindezek után a szénsavhóval való kezelést nagy haladás
nak tartom gj'ógyhatányaink között. Különösen a nedvdús és 
tágult vérerekkel biró képletek ellen, mint naevus vasculosus, 
angioma, lymphangioma, különböző  infiltratumok, lupus vulgaris, 
sarcoma, carcinoma stb. megfelelő  eseteiben fog jó szolgálatokat 
tenni, és hivatva van különösen a naevus flammeus eseteiben a 
hosszadalmas elektrolysises kezelést, vagy a régi és veszélylyel járó 
oltásos kezelést elő nyösen pótolni.

Közlés a brüsszeli Pasteur-intézetböl (igazgató : prof. Bor
det) és a brüsszeli egyetem anatómiai intézetébő l (igazgató: 

prof. Brachet).

Adatok a pneumococcus pathologiájálioz.1
I r ta : K irá ly f i  Géza dr.

A pneumococcus klinikai pathologiáját az utóbbi évek tapasz
talatai rendkívül kibő vítették. A pneumococcus, a mely, mint 
neve is mutatja, eredetileg csupán a tüdő , illetve a légutak meg
betegedéseinek kórokozója gyanánt volt ismeretes, ma már a leg
különböző bb szervi megbetegedések aetiologiájában szerepet játszik. 
A legtöbbször ugyan e szervi elváltozások, mint a pneumonia szövő d
ményei, illetve következményei, összefüggésben állnak a tüdő nek 
pneumococcus okozta megbetegedésével. l)e sokszor olyan extra- 
puimonáris szervi megbetegedésekkel állunk szemben, a melyeknek 
elő idéző je gyanánt kétségtelenül a pneumococcus szerepel, a. nélkül 
azonban, hogy akár a tüdő ben, akár másutt a szervezetben vala
mely első dleges gócz kimutatható volna. Csak egészen röviden 
utalok az úgynevezett első dleges savóshártyalobokra: a peritoneum, 
a pleura, a pericardium, a meninxek, az izületi savós hártyák, 
továbbá az endocardium első dleges pneumococcus okozta gyuladá- 
saira. Mint másodlagos, tehát méta- vagy postpnemnoniás kórokozó. 
a1 pneumococcus belészkelő dhetik a szervezet bármely szövetébe, és 
az irodalomban referált adatok, a közönségesebb és általánosabban 
ismert szövő dmények mellett, többek közt a csont- és izomrendszer 
gyuladásos állapotairól: ostitisrő l, periostitisrő l, osteomyelitisrő l, 
myositisrő l, idegrendszeri elváltozásokról: neuritisrő l, poliomyelitis- 
rő l, encephalitisröl, ascendáló paralysisrő l, néhány esetben sclerosis 
multiplexrő l, az emésztő  traetns mentén gastritis phlegmonosáról, 
appendicitisröl, továbbá parotitisrő l, submaxillaris mirigygenyedések- 
rő l stb. szólnak, mint a pneumococcus által elő idézett kórfolya
matokról.

A pneumococcus klinikai pathologiája tehát eléggé ismert, 
kiforrott. Az experimentális pato lóg iának egyes kérdései azonban 
teljesen lezárva még most sincsenek. Részben a különböző  pneumo- 
coccus-törzsek virulentiabeli különbségei, részben a kísérleti állatok 
különböző  dispositiója, illetve resistentiája - • nemcsak a különböző  
speciesen, de az egyugyanazon fajon belül is. a mint erre Lony- 
cope, Warfield és Tor1 joggal hivatkoznak hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a kísérletes pneuinocoecus-fertő zések egy és más tekintetben 
eltérő  eredményekre vezettek. A pneumococcus-septicaemia bonezo- 
lástani képe ennek ellenére eléggé ismeretes, kezdve az igen erő s 
dispositióval biró állaton és igen virulens csírákkal történt, tehát 
gyorsan halálra vezető  infectiók teljesen negativ bonczolásleletétő l 
egészen a hosszabb ideig fennálló fertő zések után tapasztalható 
savós, fibrinosus. genyes gyuladásokig. A vizsgálók legnagyobb 
része azonban csupán a szabad szemmel látható elváltozások meg
figyelésére szorítkozott és ezen inakroskopos diagnosis megálla
pításával elégedett meg. Pedig a górcső nek végtelen finom
ságai és apró részletei természetszerű leg olyan tények magya
rázatát szolgáltathatják, a melj'ek a szabad szemnek durva, csupán 
a nagy vonásokra szorítkozó és gyakran a valóságot leplező  vizs
gáló eljárása mellett talán teljesen ismeretlenek maradtak volna.

Jelen dolgozatomnak czéljául éppen ezért a kísérletes pneumo- 
coccus-fertő zések után beálló elváltozásoknak pontosabb histologiai 
vizsgálatát tű ztem ki. Ismeretes ugyan nagyjából a baktériumoknak 
a parenchvmás szervekre gyakorolt befolyása. Tudjuk azt, hogy a 
baktériumok, illetve toxinjaik részben virulentiájuknak, részben be
hatásuk tartamának, részben a kísérleti állatok dispositiójának külön
böző  foka szerint a regressiv kórbonczolástani folyamatok illetve a 
gyuladások körébe tartozó elváltozásokat hozhatnak létre.

Ezen általános bakteriológiai szempont azonban talán mégsem 
elegendő  a pneumococcus-fertő zések egyes klinice tapasztalható 
sajátosságainak a magyarázatára. Közönséges tapasztalat a klinikai 
pneumococcus-fertő zésekben, első  sorban pedig a pneumoniában, hogy 
ezen általános bakteriumhatás itt legfő képpen egy bizonyos szervre, 
és pedig a szívre látszik különös affinitással irányulni. Még 
tulajdonképpen a bakteriológiai ismeretek elő tti idő kbő l származik

1 Л  XVI. nemzetközi orvosi eongressuson Budapesten, 1909 augusz
tus 31.-én tartott elő adás.
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azon therapeutikai intézkedés, a mely a pneumoniás betegben stiinu- 
lantiák nyújtásával igyekszik a szívet megfelelő  eröbeli állapotban 
tartani. Akkoriban voltaképpen a tiszta empíria volt az, mely a 
hiányos pathologiai ismeretekkel rendelkező , de igen helyes 
érzékkel biró orvosokat arra vezette, hogy a szívet az ismeretlen 
ellenséggel való küzdelemben győ zelemre segítsék. Ma már ismerjük 
az ellenséget és tudjuk azt, hogy a pneumoeoccusoknak a szívre 
gyakorolt hatása teszi a pneumoniás megbetegedést első  sorban 
veszedelmessé. Tudjuk azt, hogy a pneumoniásoknak legnagyobb 
része nem is a légző  felület megkisebbedésébő l származó gázcseré- 
és keringés-zavarban, hanem szivhalálban pusztul el. Ezen, a szív
vel szemben tanúsított, valósággal electiv viselkedése a pneumo- 
coccusoknak volt az, a mely jelen vizsgálataimnak tulajdonképpeni 
kiinduláspontjául szolgált.

Igyekeztem megfigyeléseimet olyan irányban kiterjeszteni, 
vájjon a különböző  szerveknek, legfő képpen pedig a szívnek a 
kísérletes pneumococcusfertő zések után beálló szöveti elváltozásai 
mennyiben értékesíthető k az emberi pathologiában elő forduló pneumo- 
coccusinfectiók egyes klinikai jelenségeinek magyarázatára.

Mielő tt saját vizsgálataimra reátérnék, a kérdés experimen
tális pathologiájával foglalkozó és különösebb érdekkel biró nehány 
adatot óhajtanék röviden az irodalomból ismertetni. Nem kívánok 
szólni azon észleletekrő l, a melyek a pneumococcus pathogenesises 
hatását klinikai megfigyelések alapján tárgyalják és a melyeknek 
száma, éppen azon rendkívül nagy területnél fogva, a melyre 
a pneumococcusmegbetegedések kiterjedhetnek és a melyre fentebb 
utaltam, már eddig is rendkívül nagyra tehető . Hasonlóképpen nem 
térek ki ezúttal az experimentális vizsgálatoknak azon részére sem, 
a melyek a virulens, valamint az attenuált virulentiájú pneumo- 
coecusfertözéseknek eléggé ismert makroskopos kórbonczolástanával 
foglalkoznak. Csupán azon experimentális vizsgálati adatokról óhaj
tanék referálni, a melyek egyrészt tárgyuk vagy eredményeik 
különleges érdekénél fogva, másrészt pedig a histologiai vizsgálatok
nál fogva különösebb figyelmet érdemelnek.

Néhány érdekesebb idevágó vizsgálat a pneumonia patho- 
genesisével foglalkozik. Tudvalevő leg az emberi pathologiában elő 
forduló pneumonia fibrinosának megfelelő  kórbonczolástani elváltozást 
experimentálisán csak akkor sikerül létrehozni, ha a pneumococcu- 
sok akár intratracheális, akár közvetlen intrapulmonalis irton 
magába a tüdő  szövetébe vitetnek be. Azok a tüdő beli elváltozá
sok a melyek a pneumoeoccusoknak más fertő zési kapukon való 
bevitele után jönnek létre, ha egyáltalában a gyuladásig fokozód
nak is, a legtöbbször nem mutatják azokat a szöveti elváltozá
sokat, a melyek a pneumonia fibrinosára annyira jellegzök. Schultz2 

volt az, a kinek sikerült mégis házinyúlon, közvetlen a véráramba, a 
kipraeparált vena jugularisba vitt pneumococcuskultura befecskendése 
útján 14 kísérleti állat közül 8 -ban tüdögyuladást elő idéznie, a mely 
szerinte teljesen megfelelt a pneumonia croUposa ismert kórbon
czolástani elváltozásainak. О  éppen e kísérletei alapján felveszi, 
hogy az emberen is a pneumonia fibrinosa a pneumoeoccusoknak 
a vérpályába való bejutása útján jő  létre, a nélkül, hogy valamely 
ártalmas befolyás elő ző leg a tüdő  ellenálló képességét legyengí
tette volna. Ezzel szemben érdekesek Calmette, Vanstenberghe és 
Gysez8 vizsgálatai, a kik kiindulva azon tapasztalatból, hogy a 
szájüreg baktériumflórájában a pneumococcus rendes körülmények 
között is gyakran megtalálható, a pneumococcus-fertő zéseket ana
lógiába igyekeznek hozni az intestinális tuberculosis-fertő zésekkel. 
Felveszik, hogy a köpettél lenyelt pneumococcusok bizonyos körül
mények között áttörhetik a gyomor és bél epithelrétege által alko
tott védő sánczot, bejuthatnak a nyirokáramba, a ductus thoracicuson 
át a tüdő be, a tüdő  capillarisaiba és ilyen módon hozzák létre a 
tüdő beli elváltozásokat. E felvételük bizonyítására tengerimalacz és 
házinyúl gyomrába gyomorszondán át virulens kultúrát vittek be 
és 24 óra múlva a tüdő knek igen erő s congestióját találták. Annak 
ellenére azonban, hogy a tüdő k sok pneumococcust tartalmaztak, 
typusos pneumoniát létrehozniok nem sikerült. Szerintük rendes 
körülmények között a nyirokáramba bejutó mikroorganismusok a 
leukocyták, valamint a nyirok baktericid képessége által pusztíttat- 
nak el és csak ha bizonyos ártalmas befolyások, mint meghű lés, 
mérgezés stb. hatnak közre, tudnak a pneumococcusok ilyen 
módon, a gyomor-béltractus közvetítésével bejutni a tüdő  capillari
saiba. Ok tehát a pneumonia intestinalis eredete mellett kardoskod

nak. Voltaképpen mindkét vizsgálat szerint, ha a fertő zés útja 
különböző  is, a pneumoeoccusoknak a véráramba való bejutása az, 
a mely a lényeges szerepet látszik játszani a tüdő gyuladás elő 
idézésében. Ezt a nézetet vallja Wolff41 is, a ki szerint éppen ez 
a pneumococcaemia a fontos a pneumonia pathologiájában, míg a 
tüdő beli lokális gócz voltaképpen gyógyító tendentiájii folyamatnak 
fogható fel, a mely a fertő zésnek ilyen módon való lokalizálására 
törekszik. A tiszta pneumococcaemiák, vagy azon esetek, a hol a 
fertő ző  csírák nem a tüdő ben, hanem a szervezetnek más helyén 
fészkelő dnek meg, éppen ezért csakugyan sokkal súlyosabb és igen 
gyakran halálos lefolyásúnk.

Érdekesek egyes kísérletes vizsgálatok, a melyek a pneumo- 
coccusoknak az idegrendszeri elváltozásokban való szerepérő l szólnak. 
Hornén5 szerint az idegek mentén történt infectiókor a befecsken
dezett pneumococcusok a perineurium belső  felszínén, a nyirok- 
ű rök mentén követhető k és megtalálhatók a központi idegrendszer 
serosus üregeiben, valamint a gerinezvelő  központi csatornájában. 
A pneumococcus követhető  a befecskendezés helyétő l a spinális 
dúczokon és a gyökökön át a meninxekig, valamint azok közé is. 
A hátulsó gyök az a fő út, a melyen a pneumococcusok az idegtő l 
a gerinezvelő ig eljutnak. Pirrone8 szintén experimentálisán hozott 
létre pneumococcus által feltételezett ascendáló neuritist. Panichi1 
házinyulakon kísérleti infectiók után a hátulsó kötegek hüdését 
látta, az idegsejtok laesióival és kiterjedt vérzésekkel, a mely 
utóbbiak az artériáknak és vénáknak nagyobbrészt proliferáló jellegű  
laesiói által okoztattak.

Maragliano8 két házinyúlon a pneumoeoccusoknak belégez- 
tetóse útján meningitist idézett elő , a nélkül, hogy a csírok a vér
ben vagy másutt a szervezetben kimutathatók lettek volna.

Ismét más térre tartoznak BolognesP vizsgálatai, a ki kísér
letes úton állatokon osteomyelitist igyekezett létrehozni, a minthogy 
klinice osteomyelitisek pneumococcusos alapon csakugyan ismeretesek 
is. Virulens bakteriuálkultúrákkal nem ért czé lt; kevésbé fogékony 
állatokon való passage által azonban legyengítvén a virulentiát és 
közvetlen fecskendezvén be a pneuinococcusokat a csont meg
fúrása után a csontvelő  üregébe, sikerült neki ilyen módon felnő tt 
házinyulakon egyes góezokban jelentkező , genyes osteomyelitist 
elő idéznie, a mely azonban rendszerint csupán az oltás helyére 
szorítkozott.

Egy-két érdekes vizsgálat a pneumococcusok általános patholo
giai tulajdonságaival foglalkozik. így Eyre, Leathern és Washbournu> 
házinyulakon végzett kísérleteikben a házinyúl szövetének a külön
böző  pneumococcustörzsekkel szemben tanúsított lokális viselkedése 
alapján kétféle typust, a fibrinosus és celluláris typust hajlandók 
felvenni. A fibrinosus typusban néhány nappal az oltás után a 
gyuladásos elváltozás helyén nagy és durva fibrinfonalak láthatók, a 
melyek aránylag kevés polynucleáris sejtet zárnak magukba, míg 
a cellularis typus okozta elváltozásokat fő képpen a sű rű  és ki
terjedt kis gömbsejtes aggregatiók, valamint a degeneratiós el
változásokra való tendentia jellemzik. A pneumonia crouposát a 
fibrinosus typushoz, a catarrhális pneumoniákat nagyobbrészt a 
celluláris csoporthoz tartozó pneumococcusok idézik elő .

Eredetileg, a pneumoniára vonatkozó ismereteink első  idejé
ben Foci11, a kinek a pneumococcus pathologiájában igen sokat 
köszönhetünk, szintén két typust vett fel a pneumoeoccusoknak 
látszólag különböző  hatásmódja szerint, és pedig az oedematogen és 
a fibrinogen typust: az első nek fő leg toxikus, a másiknak inkább 
septikus sajátságokat tulajdonított. A mint azonban késő bb kiderült, 
voltaképpen csak egyazon fajnak különböző  virulentiájú alakjai 
által elő idézett látszólagos különbségekrő l volt szó. A mi azonban 
ezen vizsgálatoknak nemcsak történeti, de maradandó értéket is 
kölcsönöz, az abban áll éppen, hogy a vizsgálók figyelmét a 
pneumoeoccusoknak oedemát okozó tulajdonságára fordította. Bizzolo 
észlelt tüdő gyuladások után jelentkezett oedemákat, a melyeket való
ságos metastasisos és abseessusokat helyettesítő  folyamatoknak tar
tott, a mennyiben az ilyen oedemás folyadékban rendkívül sok 
pneumococcust tudott kimutatni. Rivalta szerint a pneumonia 
crouposában néha jelentkező  és oly végzetes tüdő oedemát is legtöbb
ször valóságos acut gyuladásos és diplococcusok által feltételezett 
oedemának kell tartanunk. Dogliotti12 négy klinikai észleletérő l 
referő l, a melyekben pneumonia után hatalmas subeutan oedemák 
keletkeztek, többé-kevésbé a felső  végtagokra szorítkozva, egy eset
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ben azonban kiterjedve csaknem az egész test bő rére. E post- 
pneumoniás subcután oedema 4 esete közül 3-ban nem gyuladásos 
oedemát vesz fel, a mennyiben a folyadékban diplococcusok nem 
voltak fellelhető k. Egy esetben azonban a typusos tokos diplo- 
coccusokat a kezek bő rének oedemás folyadékában ki tudta mutatni. 
A nem gyuladásos oedemákat, a melyek nagyobb kiterjedésüek 
szoktak lenni, a pneumococcus toxinjainak tulajdonítja, míg az 
inkább partiálisan jelentkező  gyuladásos oedemát szerinte maguk 
a pneumococcusok hozzák létre. A gyuladásos alakban a folyadék 
is többé-kevésbé megváltozott, a nem gyuladásos alakban, úgy mint 
akár a szív- vagy vesebajos vizenyökben, a folyadék egészen víz
tiszta. Arullani13 szintén ezen oedemát okozó tulajdonságát vizsgálta 
a Frankel-féle diplococcusoknak és tapasztalatai alapján arra az 
álláspontra helyezkedik, hogy valóban egyes esetekben a pneumo
coccusok electiv hatást gyakorolhatnak a vérerekre, különösen pedig 
a venosus rendszer ereire, azoknak phlebitisét vagy thrombosisát 
hozván létre, gyors és bő  oedema keletkezésével. Az oedema vagy 
egyszerű  transsudatum, vagy valódi exsudatum alakjában jelent- 
kezhetik.

Pontosabb és részletesebb szövettani vizsgálatokról kisérletes 
pneumococcusinfectiók kapcsán igen kevés adat áll rendelkezésünkre 
az irodalomban. Mintha hallgatólagos megegyezés lett volna a szerző k 
között az iránt, hogy bakteriumfertő zésrő l lóvén szó, az általános bak- 
teriumhatásnak megfelelő  laesiókon kívül egyebet, esetleg valamely 
speciális, klinikai jelenségeket is magyarázó elváltozást várnunk úgy 
sem lehet. Björksten11-nek, valamint Weber-nek a máj szöveti elváltozá
saira irányult vizsgálatai klinikai fertő zésekre vonatkoznak. Björksten 
degeneratiós elváltozásokról, vérzésekrő l, disseminált nekrosisokról és 
kis sejtő  beszű rő désekrő l szól. Weber15 a májsejtmag chromatin- 
jának megszaporodásában, valamint a mag mitosisos és amitosisos 
tevékenységének paralyzálódásában látja a májsejtmag pneumo- 
coccusfertözésének jeleit. Streng11’-nő k vizsgálatai, a melyek a 
baktériumoknak a vesére való hatását tárgyalják, a pneumococcusra 
vonatkozó speciális szöveti leletet nem tartalmaznak és csupán 
általában véve a pneumococcusoknak a veséken át való kiválasz
tásáról szólnak, a mely szerinte a fertő zés után 1—3 óra múlva, 
akkor, a mikor a pneumococcusok már veseelváltozásokat kezdenek 
létrehozni, kimutatható. Physiologiai bakteriumsecretio tehát intakt 
vesén keresztül nincsen. A mikor, a baktériumok a vesében ki
mutathatók, akkor már szöveti elváltozások okozóivá is lettek.

Stefansky17 egy. a streptococcus laneeolatus által elő idézett, 
laboratóriumi tengerimalaczjárvány alkalmából számol be egyes 
histologiai vizsgálatokról, a melyek azonban fő képpen a tüdő  el
változásaira vonatkoznak. 18 bonczolt tengerimalacz közül 14-ben 
pneumoniás góczokat talált a tüdő ben. Az elváltozás azonban kór- 
bonczolástanilag csupán az interstitiumnak erő s beszürő désében 
nyilvánult, egyik-másik esetben nagy számú diplococcussal, a 
mely acut interstitiális pneumonia mellett a pleurának és más 
savós hártyáknak is savós, genyes-fibrinosus lobja Volt konstatál
ható. A májban, valamint a szívben kiterjedt zsíros infiltratiót és 
zsíros degeneratiót talált, helyenként néhány myocarditises gócz- 
czal. A vesének parenchymás gyuladása és a peribronchiális mirigyek
nek genyes infiltratiója egészíti ki a szöveti képet.

Weberls-nek a vizsgálatai szintén laboratóriumi epizootiára 
vonatkoznak, a melyet egy Gram-positiv diplococcus idézett elő  és 
a hol a tüdő ben hepatisatiós jelenségek voltak észlelhető k, a nélkül 
azonban, hogy a többi szervben valamilyen elváltozás kimutatható 
lett volna. Mayer19-nek szövettani vizsgálatai voltaképpen szintén 
inkább az állati pathologiát érdeklik. Lovaknak úgynevezett „Brust- 
seuche“-jében, a melynek elő idéző je egy Gram-negativ diplococcus 
volt, a kórokozónak tengerimalaczokba való oltása után szövet
tanilag is kimutatott catarrhalis pneumoniákat tudott elő idézni.

A legkimerítő bb szövettani vizsgálatokkal végül Bolognesi20 

szolgál. Az ő  vizsgálataira az alkalmat ismét csak egy laboratóriumi 
járvány szolgáltatta, a mely pleuritis-epidemia alakjában a tengeri- 
malaczok között pusztított. Kórokozó gyanánt egy, a Frankel-féle 
pneumococcusnak csaknem összes tulajdonságait mutató diplococcus 
volt k ideríthető ; azon körülmény azonban, hogy Bolognesi ezen 
diplocoecusa obligat anaerobnak bizonyult, a mi a pneumococcus 
biológiai tulajdonságaival nem egyeztethető  össze kellő leg, a kettő 
nek azonosítását mégis kétségessé látszik tenni. Ezen anaerob

diplococcussal különböző  kísérleti állatokat fertő zött és az inoculatióra 
áz infectio legkülönböző bb módjait választotta. Intrapleurális és 
intraperitoneális oltások után beállott septicaemia eseteiben pontos 
szövettani vizsgálatokat végzett, a melyeknek több eredm ényei: a 
savós hártyákon serosus, fibrinosus, genyes gyuladások, a tüdő - 
parenchymában néha, nagyobbára csak körülirt góczokban jelent
kező  gyuladásos jelenségek, véres tibrinosus jelleggel, a myocardium- 
ban parenchymás degeneratio, a lópben a pulpa vértartalmának 
megszaporodása mellett a folliculusok duzzadása, acut parenchymás 
nephritis, apró, pontszerű  vérzések a mellékvesében, a májban 
hyperafemia és gyuladásos jelenségek. A subcután eszközölt oltások 
azonban általábau nem vezettek ha lá lra ; oltás után rendszerint 
nagy subcután tályogok fejlő dtek, a melyekben az infectio lokalizálva 
maradt ; csak ritkán következett be septicaemia folytán halál. Be
számol még az intravénás, az izületi üregekbe, az elülső  szem
csarnokba és gyomorszondán át a gyomor üregébe történt infectiók 
eredményeirő l is. Bolognesi hajlandó az obligat anaerob tulajdon
ság ellenére diplococcusát a Fránkel-féle pneumococcussal azono
sítani. felvételét azonban hypothesisnél többre tartani egyelő re 
nem lehet.

A mint látható tehát, a szövettani vizsgálatok legnagyobb része 
epizootiákra vonatkozik ; az emberi pathologiából származó pneumo
coccussal végzett kisérletes fertő zés eseteiben pontosabb és rend
szeres szöveti vizsgálatokról az irodalmi adatok voltaképpen nem 
számolnak be.

En vizsgálataimban három prieumoeoccus-törzszsel dolgoztam, 
melyeknek egyike mellkasi empyema genyéböl tenyésztetett ki, a 
másik általános pneumococcus-septicaemiából, a harmadik pneumo
coccus által elő idézett meningitis izzadmányából származik. Mind a 
három törzset Gengou dr. volt szíves rendelkezésemre bocsátani. 
Mind a három törzs a typusos Frünkel-féle tokos pneumococcus 
morphologiai és culturális tulajdonságait mutatta.

Táptalajul a brüsseli Pasteur-intézet tapasztalatai szerint leg
alkalmasabbnak bizonyult véres bouillont és véres agart használtam. 
Kísérleteimet kizárólag tengerimalaezokon végeztem és a fertő zés 
útjára minden alkalommal a subcután injectiót használtam fel. Az 
első  oltásokat az erodeti törzs 24 órás véres bouillon tenyészetével, 
a továbbiakat rendszerint az elpusztult tengerimalacz vérébő l ki
tenyésztett baktériumokkal végeztem, a melyek a többszörös állat- 
passage révén természetesen fokozott virulentiára tettek szert. 
Ilyen módon összesen 25 tengerimalaczot oltottam. A nagyságbeli 
különbségek megjelölésére a „kicsiny“ (300 gm.-on alul), „közép- 
nagy“ (300 gm.-tól 500 gm.-ig) és „nagy“ (500 gm.-on felül) 
kifejezéseket fogom használni, a mennyiben jelentékeny fontossággal 
bir, éppen a kimutatható szöveti elváltozások szempontjából, az 
injectio adagénak az állat nagyságához mért kellő  megválasztása.

Az állat elpusztulása után a szerveket a szövettani vizsgálat 
czéljaira nagyobbrészt alkoholban való fixálás után celloidinba. 
részben pedig alkoholban vagy Zenker-folyadókban való fixálás után 
paraffinba ágyaztam. A metszeteket haematoxylin-eosinnal, részben 
haematoxylin-vanGieson-nal festettem. Bakteriológiai vizsgálatra 
és egyidejű leg a fibrin kimutatására picrocarminnal vagy borax- 
carminnal való elő zetes kezelés után Grain szerint festettem a 
készítményeket. Egyik-másik esetben Löffler-féle methylenkéket is 
használtam.

(Folytatása következik.)

Közlés a kolozsvári kir. tud.-egyetem kórbonczolástani 
intézetébő l. Igazgató: Buday Kálmán dr., egyet, nyilv.

r. tanár.

A Wassermaim-féle syphilisreactio jelentő sége 
kórbonczolások alkalmával.1

Ir ta : V eszprém i Dezső dr. egyetemi magántanár, adjunktus.

(Vége.)

Positiv eseteinknek ezen részletesebb ismertetéséből kitű nik, 
hogy vannak a kórbonczolástani leletek között olyanok, a melyek 
feltű nő  gyakran ismétlő dnek. Tanulságosnak látszott tehát az azonos 
elváltozások könnyebb áttekinthető sége czéljából a positiv reactiójú



1909. 48. sz, O R V O S I  H E T I L A P 846

eseteket külön táblázatban összeállítani. Ezt a czélt. szolgálja cardiális, egyszersmind a cerebrospinalis folyadék és a vérsavó 
az alábbi П . táblázat, a melyben az egyes esetek szintén szervek j reactió ja is, valamint a melyikben in vivo reactio végeztetett, ennek 
szerint csoportosítva vannak feltüntetve, a vérsavó mellett a peri- a reactiónak a minő sége is.

I I . táblázat. (Positiv reactió jú  esetek,)

-o

Sor

szám

_____li_____

Kor, foglalkozás

1 _ _________

Diagnosis
Vér

savó

C
e

re
b

ro
s

p
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n
á

lis
 

sa
ve

P
e

ri
c

a
rd

iá
 

lis
 

sa
vó In

vivo
Egyéb elváltozások

1. 57 éves, mérnök Aortitis fibr. chron.
! +

+ +
Anamn. lues. Hyperostosis calvariae. Lepto- 

mening. fibr. chr.

2. 39 éves, nő з з  n 33 +
_

+ Orrsövény- és lágyszájpad-átfúródás; hegek

3. 1 52 éves, magánzó „ „ 33 ! 4- 1 — + + Anamn. lues. Hyperost. calv. Leptom. fibr.
©>u©

4. : 60 éves, körjegyző J3 33 33 1 + + + + Leptom. fibr.
Nce

5. 44 éves, postafő nök
! * ■ + + + Ananm. lues. Leptom. fibr.

*©
C£>
a 6. 68 éves, kovács +■ — + Leptom. fibr.
fH<D 7. 55 éves, csendő r Insutf. valv. sémii, aortae i

i i + Anamn. lues. Aortitis fibr. chr. Leptom. fibr.

8. 1 39 éves, bejárónő з з  з з  з з  »
! +

\ — + + Aortitis fibr. chr.

9. 41 éves, kereskedő » + --  И “ +
Aortitis fibr. chr. Leptom. fibr. Ependym. granul.

10. j 38 éves, földmíves Endocard. ulc. chr. valv. aortae + +  ii + + Anamn. lues.

11. 64 éves, vendéglő s Aneurysma aortae + ' - + i + Aortitis fibr. ehr. Hyperost. calvariae

12. 56 éves, nő Pneumonia crouposa + — + Sclerosis art. bas. cerebri et aortae

13. 58 éves, szíjgyártó -
+

— +  1 Aortitis fibr. chr.

14. 51 éves, földmíves •n з з 1 + i —

.

+ ; +
Anamn. lues. Stenosis aortae. Hegek a bő rön 

és penisen

15. 72 éves, földmíves з з  з з + — Aortitis fibr. chr.

© 16. 63 éves, nő » + + + , Aortitis fibr. chr. Leptom. fibr. Ependym. granul.
S-ч©
co 17. 34 éves, hivatalnok Tubere, púimon. + Aortitis fibr. chr.

:©N
fcß

18. 30 éves, nő S3 з з + —
19. 25 éves, fodrász

’ + — + Anamn. lues

20. 23 éves, pinczér з з  з з i + - + Anamn. lues
* .

21. 18 éves, kéjnő + - +
22. 2 éves, czigányfiú 33 33 +

23. 60 éves, ny. járásb. Care, laryngis + 1 + Anamn. lues. Aortitis fibr. chr.

24. 38 éves, nő Volvulus

---  ..

—
X > 
'2 £ C N

25. 51 éves, fíítö Appendicitis tubere.
+  Л  _ + Hyperost. tibiae. Cicatr. cruris

К  и
26. ' 42 éves, nő Care, ventric. + —

м©> 27. 75 éves, ügynök Hypertr. prostatae + + Aortitis fibr. chron.
CDESSGOL*C«

28. 65 éves, napszámos 33 S3 +

.
+

Sclerosis art. bas. cerebri. Leptom. fibr. Atro
phia cerebri

CG*■ © i| 29. 62 éves, kereskedő 33 » + 1 + 1 Arteriosclerosis. Ulcus duodeni

bß 30. 44 éves, zenész Nephrolithiasis + _ + — Leptom. fibr. Cicatr. cruris
и

11 31. 1 71 éves, nő Cystoma ovarii +  i — ! +  í Aortitis fibr. chr.

и©tSJ
32. 21 éves, kereskedő 

segéd Paralysis progressiva + +  !i
+  j Leptom. fibr. Ependym. gran.

Д©
bi)

1 33.1 42 éves, hivatalnok i
________

33 33 + +  ! +  1
Anamn. lues. Aortitis fibr. chr. Leptom. fibr. 

Ependym. gran.

2 34. 32 éves, vendéglő s 33 33 + .г  , + +  ; Aortitis fibr. chron. Leptom. fibr.
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35. 43 éves, g.-k. pap Paralysis progressiva + + Г  + + Aortitis fibr. chron. Leptom. fibr. Ependym. gran.

36. 40 éves, nő п » + + + Leptom. fibr.

37. 70 éves, napszámos » » + i +
Aortitis fibr. chron. Haemorrh. mening. Ependym. 

gran.

38. 49 éves. magánzó * +  . “1 4-1 4- Anamn. lues. Aortitis fibr. chron. Leptom. fibr. 
Ependym. gran.

,§ 39. 40 éves, körjegyző и  » + +  • ' + +
Anamn. lues. Aortitis fibr. chron. Leptom. fibr. 

Ependym. gran.

40. 44 éves, aljegyző Tabes 4 - + + + Anamn. lues. Leptom. fibr. Ependym.

41. 45 éves, napszámos Emollitio cerebri + + Aortitis fibr. chron. Leptom. fibr.

íj 42. \ ? éves, nő Paralysis bnlbaris 4 - — Leptom. fibr.

43. 59 éves, favágó Tetanus + + Aortitis fibr. chron. Leptom. fibr. Ependym. gran.

44. 56 éves, nő Lues III. + . — + Anamn. lues.

45. 3 hónapos, fiú Lues congenita +  :
1

“Г + Anamn. lues.

46. 3 1/* éves, fiú Rachitis +

A fenti táblázatból megállapítható, hogy egyik leggyakrabban 
ismétlő dő  kórbonczolástani lelet az aortitis fibrosa chronica, a 
mely a legtöbb 40  év körüli vagy azon felül levő  positiv reactió jú 
esetben elő fordul. Ä másik pedig a lágyburkok idült, rostos meg- 
vastagodása, a mely az eseteknek mintegy felében találtatott, sokszor 
ependymitis granulosával együtt. Ezeken kívül, önként értető dő leg, 
fontosak még azok a leletek, a  melyek magukban is az elő ző  
bujakór mellett bizonyítanak, m int az orrsövény, a lágyszájpad át- 
fúródása, a koponyaboltozat, a lábszárcsontok hyperostosisa és sclero- 
sisa, végül a bevallott bujakóros infectio a kórelőzményi adatokban.

A most felsorolt momentumok közül minket közelebbről az 
elváltozásoknak különösen két csoportja érdekel. Nevezetesen az 
aortitisek és leptomeningitisek csoportja, azért is, m ert ezek vol
tak a leggyakoribbak és legállandóbbak a positiv reactió jú esetek 
bonczolástani leletei között.

Azon aortaelváltozások, a melyeket e dolgozatban aortitis 
fibrosa névvel jelö ltünk, bonczolástanilag jó l felismerhető  s egyéb 
aortaelváltozásoktól —  atherom atosis, elmeszesedéssel já ró  sclero
sis —  elég jó  elkülöníthető  képet m utattak. E lső  sorban a localisatio 
más ezekben. Ugyanis a megbetegedés fő ként az aorta kezdeti 
szakaszán található és pedig a felhágó részen vagy legfeljebb az 
aortaíven, ezen tú l •—  kifejezett, tiszta esetekben —  alig te r jed ; 
a mellkasi aortán alig találunk egy-egy esetben csekély elváltozást, 
a hasi aorta pedig a többihez viszonyítva meglepő en ép. Az 
ilyen alakokban rendszerint hiányzanak az atherom ás, csomós meg- 
vastagodások, hiányzik az elm eszesedés is, inkább rostos, heges 
léczek, néha pedig szinte a nyálkahártyákon elő forduló súlyos 
hegedő sekhez hasonlítható képet m utat az aorta belhártyája. Azt 
hiszszük azonban, hogy az ilyen typusos, tiszta esetek mégsem 
nagyon gyakoriak s ta lán leginkább az aránylag fiatalabb korúak, 
3 0 — 40 évesek, bonczolásakor találhatók. Ezek az alakok felel
nének meg a m ár Heller és tanítványai által bujakóros eredetű nek 
tarto tt aortitiseknek. M indenesetre feltű nő , hogy ezek mind positive 
reagáltak. Ettő l különböző , mondhatni egészen más jellegű  elvál
tozások azok, a melyek az aorta belhártyájának csomós meg- 
vastagodását okozzák, többé-kevésbé k iterjed t atherom ás folya
m attal, meszes plaque-okkal. Ezekben a bántalom localisatiója is 
más, a mennyiben az elváltozások mindig legkifejezettebbek voltak 
az aorta leszálló részén és pedig lefelé fokozódva súlyosságban 
és kiterjedésben. S ha a felső bb részletekben is jelen voltak, 
sohasem hiányoztak a hasi aortában. Ilyeneknél a fentebb vázolt 
kifejezetten heges rostos elváltozások a tiszta typusú esetekben 
nem lelhető k fel. A feldolgozott összes esetek között eltekintve

az I. táblázatban is említett 3 arteriosclerosistó l —  szám osat ta lá l
tunk olyat, a melyben véletlen leletként az aorta belhártyáján az 
arthero-sclerosisnak kisebb-nagyobb foka többé-kevésbé k iterjedten 
észleltetett. Semmiképpen sem tulajdonítható a puszta véletlenség- 
nek, hogy éppen ezek kivétel nélkül mind negativ reactió t adtak. 
M ódosíthatja a megbetegedés egyik vagy másik typusának bonczolás
tani képét azon körülmény, hogy a kétféle elváltozás kombináltan for
dul elő , a mire positiv reactiót adó eseteinkben elég példát lá t
tunk. Á ltalában az idő sebb, 50 -60 évesekben vagy ezen felüliekben 
észlelhető  gyakrabban, de a kétféle je lleg azért az ilyenekben is 
elég jó l felismerhető , a mennyiben az aorta kezdeti szakaszában a 
heges rostos elváltozások még k iterjed t súlyos sclerosisok mellett 
is fellelhető k.

Az agy lágyburkainak idült m egvastagodását a positiv reac
tió jú esetek felében találtuk, és pedig túlnyomó számmal olyanokban, 
a melyekben egyszersmind az aortitis is jelen volt. Rendszerint mind
két agyfélteke domború felszínének nagy részére terjed t ki az elvál
tozás és kifejezetten homályossá, alig  átlátszóvá tette a lágy bur
kokat a  megvastagodás, a mely nem annyira körülírt góczókban 
vagy csak az erek mentén jelentkezett, hanem inkább diffuse. A 
leptomeningitis fibrosa chronica aetiologiájában eddig valamely 
elő ző  heveny, nem halálosan végző dő  meningitist, vagy a lágy
burkok ereiben fennálló idült pangást, öregkort stb. vettek fel, de 
különösen az iszákosságnak tu la jdoníto ttak a keletkezésében 
je lentő s szerepet. A leptomeningitis chronica diffusa ezen gyakori 
elő fordulását positiv reactió jú  eseteinkben azért tartjuk  kiemelen
dő nek, m ert sem Fraenkel és M uch', sem Löhlein2, továbbá Selig- 
mann és Blume* közleményeikben errő l nem tesznek említést, 
pedig, hogy valamely összefüggésnek kell lennie a leptomeningitis 
ezen alak ja és a bu jakór között, abból következtetjük, hogy kísér
leteink szerint éppen olyan esetekben található, a melyekben a Heller- 
féle aortitis, valam int a kiállott bujakórnak egyéb jelei is megvannak. 
Az okozati összefüggés mellett látszik szólani még azon körülmény 
is, hogy általános tapasztalás szerint a paralysis prógressivában, a 
melyrő l ma m ár elfogadott nézet, hogy az esetek túlnyomó több
ségében bujakóros egyének jelelentkezik, a legállandóbb kórbonczo
lástani elváltozások egyike.

Bevalljuk, hogy éppen a W asserm ann-reactio hívta fel figyel
münket arra. hogy egyéb bujakóros term észetű  elváltozásokkal

1 Münchener med. Wochenschrift, 55. évfolyam, 4K. füzet.
3 Zentralblatt f. alig. Path., 20. kötet, 11. szám.
3 Berliner klinische Wochenschrift, 1909. 24. szám.
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együtt milyen sok esetben találjuk a lágyburkok említett elváltozá
sát. Ezek alapján nem habozunk azon nézetünknek adni kifejezést, 
hogy a leptomeningitis fibrosa chronica kifejezett esetekben a buja
kor egyik igen valószínű  bonczolástani jelének tekintendő .

Hátra van még beszámolni arról, hogy a vérsavón kívül 
egyéb savók minő  magatartást mutatnak a reactióval szemben. 
Továbbá, hogy az in vivő végzett Wassermann-reactio mennyiben 
egyezik meg a post mortem vett vérsavó reactiójával.

Ez utóbbira nézve összesen '28 esettel rendelkezünk. Ezek 
közül 7 -ben in vivo negativ volt a reactio, ugyancsak az volt a 
bonczolás alkalmával vett vérsavóé is. 18 esetben mind a két 
alkalommal positiv reactiót kaptunk. 1 esetben az élő vérrel végzett 
reactio negativ, a hullavéré positiv volt. Biztos magyarázatát e 
különbségnek nem tudjuk adni, de gondolnunk kell arra, hogy 
mivel az élő vér súlyos uraemiás roham alatt vétetett, talán ebben 
rejlik a kétféle eredmény oka.

A cerebrospinalis folyadék egyetlen egy esetben sem adott 
positiv reactiót akkor, a mikor a vérsavóé negatív volt. A positiv 
reactiójú esetek közül 39-ben volt vizsgálva; 23 esetben negativ 
és csak 16 esetben positiv eredménynyel. Feltű nő  azonban, hogy 

kivéve a paralysis bulbaris esetét —  a középponti idegrendszer 
többi súlyosabb megbetegedésében, mint a paralysis progressivában, 
tabesben, stb. mindig positiv reactiót mutatott. Ez a szabályszerű ség 

-  a melyet a klinikusok nagyszámú észlelete is megerő sít —  a 
mellett szól, hogy a cerebrospinalis savó olyan esetekben adja a 
Wassermann-reactiót, a melyekben a középponti idegrendszernek 
bujakóros alapon fejlő dött valamilyen súlyosabb megbetegedése 
van jelen.

A pericardiális savó viselkedése csaknem egészen olyan,, mint 
a vérsavóé. Ugyanis a megvizsgált 90 savó közül a vér 49 negativ 
reactiójú esetében a pericardiális savó is negatív eredményt adott. Ezzel 
szemben 41 positiv reactiót adó esetben 37-szer volt positiv a peri
cardiális savóé is, s csak 4 esetben nem egyezett meg a vérsavóéval. 
E szerint tehát az eseteknek közel 9 6 u/o-ában a pericardiális savó 
teljesen úgy viselkedik, mint a vérsavó. Feltű nő  a különbség a 
pericardiális savó és a cerebrospinalis folyadék magatartása között, 
fő leg ha tekintetbe veszszük, hogy mind a kettő  a szervezetnek 
állandóan meglevő  physiologia! savója. Ez a különbség arra 
enged következni, hogy a pericardiális savó sokkal közelebb áll 
a  vérsavóhoz, míg a eerebrospinális folyadék úgy vegyileg, össze
tételében, mint egyéb tulajdonságaiban is mind a kettő tő l lénye
gesen eltér.

Ascites-folyadékot, valamint mellű ri tr ans sudatu mot aránylag 
kevés esetben volt alkalmunk vizsgálni; mind a mellett némi szabály- 
szerű séget itt is találtunk. így mellű ri savó 14 esetben fordult elő , 
ebbő l positiv volt 6 , ugyanezekben a vérsavó is positiv reactiót adott. 
Ascites-savó 19 esetben volt vizsgálva, 5-ször positiv eredménynyel, 
ugyanezen esetekben a vérsavó is positiv reactiót adott. Egy esetben 
sem táláltunk olyan összefüggést az elváltozások és az illető  transsnda- 
tumok reactiója részérő l, hogy abból arra lehetne következtetni, 
hogy a hasim  savó positiv reactiója esetén például valamely has- 
ű ri szerv mint némelyek felveszik, a máj - bujakórja állana 
fenn, vagy a pleurális transsudatum positiv reaetiójánál a mellkasi 
szervekben volna valamely bujakóros eltérés.

Megemlítjük még, hogy anasarca-savóval 8  eset közül egyben 
sem kaptunk positiv reactiót, jóllehet 4-ben a vérsavó positive 
reagált. Hydrokele-íoh, adók egy esetében a vérsavóéval egyező  
módon a reactio positiv volt.

Ha vizsgálatainkból a Wassermann-reactio diaynostikai érté
kére vonatkozó következtetéseket akarnánk levonni, azt mondhat
nék a II. táblázat tanúsága szerint, hogy - -  ha az ott feltüntetett 
leleteket csakugyan bujakóros eredetű nek veszszük — a 46 eset 
közül 38-ba.n találjuk igazoltnak a positiv reactiót. De igen hely
telen volna azt állítani, hogy a többi 8  esetben indokolatlan a 
reactio positiv eredménye, azért, mert bujakórnak minden bonczo
lástani jele hiányzott. Tehát a Wassermann-reactio értékének meg
állapításában igen csekély bizonyító ereje van annak a statistika- 
szerü adatnak, a mely például a II. táblázatból levonható volna, 
hogy tudniillik a positiv reactiójú eseteknek csak valami 84% -ában 
lehet a szervezetben kórbonczolástanilag is bujakóros elváltozásokat 
találni. Ugyanis ebben igen lényegesen közrejátszhatik a puszta 
véletlen is az által, hogy olyan egyének kerülnek bonczolásra,

a kik a bujakór minden manifest tünete nélkül, hiányos anam- 
nesis-adatokkal, valamely intercurrens betegségben halnak el. 
Ezekben egészen jól fennállhat a szervezet bujakóros affectiója, a 
nélkül, hogy annak legcsekélyebb jelét a bonczoláskor megtalál
nék. Erre a mieink között is találunk pé ldát: két gümő kórosat, a 
kiknek véletlenül az anamnesiséböl tudjuk, hogy pár év elő tt lueses 
fertő zést szereztek. Éppen ilyen eshető ségekre tekintettel mondtuk 
bevezető  sorainkban azt, hogy a kórbonczolástani anyag éppen 
nem alkalmas a Wassermann-reactio értékének, specifikus voltának 
eldöntésére. Azért sem, mert a bujakór éppen azon betegségek közé 
tartozik, a melyekben igen nagy gyakoriságuk mellett aránytalanul 
ritkán, illető leg kevésszer kerülnek bonczolásra olyan esetek, a 
melyek a lues I. vagy II. idő szakában vannak, tehát akkor, a 
mikor a syphilis a legnagyobb biztossággal kórjelezhető . És e 
tekintetben a bonczolás eredménye határozott hátrányban van a 
klinikai észlelés bizonyító értékével szemben. Azonban, ha a W asser
mann-reactiót csakugyan biztos diagnostikai jelnek tekinthetjük, 
éppen azt bizonyítná, hogy nem éppen ritkák az olyan esetek, a 
melyekben a bonczolás lelete bujakórra negativ. Ellenben, ha 
azt keressük a mi inkább is érdekelt minket ezen vizsgálatok
nál —, hogy mennyiben nyújtott felvilágosítást a Wassermann- 
reactio a talált elváltozások bujakóros természetének megítélésében, 
el kell ismernünk, hogy a reactio negativ vagy positiv eredménye 
és a bonczolástani lelet nagyrészt fedi egymást. És azt hiszük, 
hogy, ha a serologusok a reactio lényege, a klinikusok pedig 
specifikus jellege tekintetében kétségtelen eredményekhez jutnak, 
egyes még vitás kérdések tisztázásához kórbonczolástani szempont
ból is a Wassermann-reactio igen becses adatokkal járulhat.

Közlés a budapesti kir. tudomány-egyetem L. sz. kórbonczo
lástani intézetének vegyi laboratóriumából (igazgató: Gener- 
sicli Antal dr., udvari tanácsos, ny. r. tanár) és a szent 
István-korház idegosztályáról (fő orvos: Donath Gyula dr. 

egyetemi tanár).

(Az orvoskari tanártestület által az özv. tíárdos Jánosné-féle alapítvány
ból jutalmazott pályamű .)

Irta : H alász A la d á r dr. belorvos Budapesten.

(Folytatás.)

Kísérletek disaccharidákkal,

Nádczukor. Saccharose.

Leube, 1 nemkülönben Ferris és Lusk2 szerint az ember 
gyomornedve hasítja a nádczukrot.

A vékonybélnedv, a hogy azt Köbner, Leube, Köhmann 
állatokon, Miura3 csecsemő n kimutatta, a nádczukrot componen- 
seire, dextrosera és laevulosera tudja bontani. Az újabb vizsgálatok 
szerint nemcsak a vékonybélnedv, de a hasnyálmirigy nedve is 
tartalmaz invertasét és Baltesti4 szerint a Gliissner, Fischer-Niebel 
és Miura-féle adatokkal ellentétben a vesék is tartalmaznak disaccha- 
ridákat bontó fermentumot. Seegen5 a kutya gyomornedvének, Lusk 
nemkülönben Pautz és Vogel pedig, szemben Pawlow6 és Miura 
vizsgálataival, a vastagbél nedvének invertáló hatást tulajdonítanak.

1 Lenbe: Virchows Archiv, 1882, 88. kötet, 222. lap.
3 Ferris és Graham Lusk : American Journal of Physiology, 1898. 

I. kötet, 277. lap.
3 Az erre vonatkozó irodalom Miura „Ist der Dünndarm im Stande.

Rohrzucker zu invertiren ?“ (Zeitschrift f. Biologie, 32. kötet, 266. lap.) 
czimű  dolgozatában és Lippraann: „Chemie der Zuckerarten.“ Braun
schweig, 1904. 1305., nemkülönben Lépine: Le diabéte sucré. Paris,
1909. könyvében található.

4 Baltesti: Biochemisches Centralblatt, I. kötet, 676. id. Lipp- 
mann-nál.

6 Seegen: Idézve Naunyn-nál („Diabetes“ II. kiadás 1906. 15. lap. 
Nothnagels Spec. Path. u. Thor.)

Lusk: Pflüger „Das Glycogen“ 204. lap.
Pautz и . Vogel: Zeitschrift für Biologie, 32. kötet.
0 Pawlow: Cohnheim-Zeitschrift f. physiol. Chemie, 1901. 33. kötet, 

451. lap.

A különböző  ezukorfajok felszívódása és biolo 
ííiai viselkedése a vastagbélben.
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Miczkowski1 szerint a polysaccharidáknak és a bioseknek a 
vastagbélben való bomlása, inversiója baktériumok rovására Írandó.

A sörélesztő  (s. cerevisiae) és a saccharomycesek számos 
más faja csak indirecte tud hatni a nádczukorra: invertáló enzy- 
májuk elő ször componenseire bontja a nádczukrot s azután a 
dextrose és laevulose erjed1 2. Tekintve, hogy a vékonybélben ez az 
inversio igen gyors, a per os adott nádczukrot szervezetünk kitünő en 
felhasználja, úgy hogy a nádczukor assimilatiós határa a szölő - 
czukoréval körülbelül azonos, 150— 200 gm. (Moritz, Noorden, 3 

Strauss, Halász) .4

Egész másképpen áll a dolog a bélrendszer megkerülésével, 
például subcután adott saceharoseval; már Claude Bemard tudta 
s a Voit-féle többször idézett vizsgálatok minden kétséget kizárólag 
beigazolták, hogy a subcután bevitt nádczukrot csaknem teljesen 
kiválasztják a vesék. A máj ugyanis a disaccharid saccharoseból 
glykogent alkotni nem tud,5 csak hasadástermékeit, a laevulosét és 
a dextrosét értékesítheti.

Ezek figyelembe vétele mellett igen érdekesnek Ígérkezett a 
klysma segélyével bevitt saccharose magatartása és kihasználása a 
szervezetben.

Az együttesen elő forduló saccharose és invertczukor mennyi
ségének meghatározására Röhmann és Nagano (1. c.) a poláros 
eljárást és a Fehling-féle methodust alkalmazza, s ámbár Lippmann 
kézikönyvének legújabb kiadásában (1904) ezt az eljárást nem 
tartja elegendő  pontosnak, egyszerű  volta miatt, nemkülönben 
tekintve, hogy a kísérleteinkben használt nádczukor vegyileg tiszta volt 
s így aránylag csekély kísérleti hibával dolgozhattam, én ezt az 
eljárást is használtam. Máskor pedig sósavas inversio elő tt és inverso 
után Pavy módszere szerint határoztam meg a klysma invert
czukor-, illetve saccharosetartalmát. (1. Voitnál 1. c.)

A nádczukor fordító képességét, c />  lO.-nél oldatokkal dolgoz
ván, középértékben a p  =  -j- 66'47°-mk vettem. Az invertczukor 

fordítóképességét Bornträger adatainak megfelelő en c >  5

mellett a p  == 19-75°-nak számítottam (C. f. Lippmann id. mű ve 
1172. és 920. old.)

1 gm. dextrose reductiójára 2 0 0 cm3, 1 gm. invertczukor 
reductiójára pedig 194 cm3 Fehling-oldatot számítottam. Az invert- 
czukornak nádczukorra való átszámításakor Voit ajánlatára (1. c.) 
0 ’95 factort használtam.

Kísérleteim a következő k:

XXIII. sz. kísérlet. 1907 október 17.-én. T. ,7. 500 cm3 

10% -os saccharoseklysmát kap, melybő l a beöntéskor 3 cm3 0 3  gm. 
nádczukortartalommal kárbaveszett. A kísérlet után 30 órával jelent
kező  széke czukormentes. 24 órai vizelete 820 cm3, czukormentes.

XXIV. sz. kísérlet. 1907 október 25.-én. L. I. 500 cm3 

1 0 % -os saccharoseklysmát kap, melybő l 1 0 cm3, 1 gm. nádczukor
tartalommal kárbaveszett. A beöntést 4 óra hosszat tartja v issza; 
széke 1120 cm3, barnássárga, hígan folyó, savi. A szokásos elő 
készítés után a poláros fényre inactivnak mutatkozik ugyan, de úgy 
a dextrose reductiós próbáit, mint a laevulose színreactióját jól 
adja. Tartalmaz 0 8 5 % , vagyis 9-520 gm. invertczukrot és 
0 -2 4 % , vagyis 2-688 gm. nádczukrot. Vizelete 1200 cm3, czukor
mentes. Felszívódott 37-792 gm. saccharose.

XXV. sz. kísérlet. 1907 deczember 13.-án. L. A. 500 cm3 

10% -os saccharosebeöntést kap, melybő l 5 cm3 0 '5  gm. nádczukor
tartalommal kárbaveszett. A beöntést 6 %  óra hosszat tartja vissza. 
Széke 500 gm., hígan folyó, savi, úgy a Trommer- és Nylander-, 
mint a Seliwanoff-reactiót jól adja s a poláros fény rezgéssíkját 
0 '3°-ra balra téríti, s Pavy szerint 3 -9 %  redukáló czukrot tartalmaz. 
Invertczukor-tartalma 3 \0 % , vagyis 19-500 gm., saccharosetartalma 
pedig 0 8 8 % ,  vagyis 4-435 gm. Vizelete 1200 cin3, czukormentes. 
Felszívódott 24-539 gm. nádczukor.

1 Mitteilungen aus den Itrenzgeb. d. .Med. u. Chir., 1902. 9. kötet, 
405. lap.

Lippmann: Id. mű ve, II. kötet, 1304. lap.
2 Lippmann: Id. helyen 1288. lap.
3 Noorden: „Handbuch d. Stollwechselpathologie.“ Wien, 1900. 

I. kötet, 169. lap.
4 Halász: Adat a kóros tejczukorvizelés ismeretéhez. Orvosi Hetilap, 

1906. és Deutsche med. Wochenschrift, 1908.
5 Pflüger: Das Glycogen. Bonn, 1905. 204. lap.

XXVI. sz. kísérlet. 1907 deczember 17.-én. Cs. P., 26 éves, 
jól fejlett és jól táplált egyén. Étvágya jó, széke rendes. Klin, diagno
sis: Absence. 500 cm3 20% -os nádczukorklysmát kap, melybő l 
5 cm3 1 '0 gm. saccharosetartalommal kárbavész. A beöntést 2 1/% óra 
hosszat tartja vissza, széke 480 cm3, hígan folyó, savi. Polarisa- 
tiónál 7 '5°-ra jobbra fordító czukrot tartalmaz, melybő l inversio 
elő tt Pavy szerint 0 7 1 %  volt redukálható.

Invertczukortartalma . . 0'71 %  vagyis 3-408 gm.
Saccharosetartalma . . 6-24°/о „ 31-552 „

Vizelete 750 cm3, czukormentes. Felszívódott 64-140 gm. 
saccharose.

XXVII. sz. kísérlet. 1907 deczemder 3.-án. L. A. 500 cm3 

2 0 % -os saccharoseoldatot kap, melybő l a beöntéskor 1 0 cm3 folya
dék 2 gm. nádczukortartalommal kárbavész. A beöntést 2 */г  óra 
hosszat v isszatartja; széke 780 cm3, hígan folyó, savi. A reduc
tiós és Seliwonoff-próbát igen jól adja, poláros meghatározásnál 
0 '5°-ra balra térit.

Invertczukor tartalma . . 2 -5 %  vagyis 19-500 gm.
Saccharosetartalm a. . . 20-982 „

Vizelete czukormentes. Felszívódott 57-518 gm. saccharose.
XXVIII. sz. kísérlet. 1907 október 26.-án. M. J. 500 cm3 

2 0 % -os saccharoseklysmát kap, melybő l 1 0 cm3 2 ' 0  gm. nád
czukortartalommal kárbavész. A beöntést 7 %  óra hosszat tartja 
vissza. Széke 900 cm3, hígan folyó, sav i; polarisatiónál 1 '5°-ra 
balra térít s igen élénk reductiót és Seliwanotf-próbát ad. Inversio 
elő tt 10 cm3 Pavy-féle folyadék ( =  1 cm3 Fehlinggel) elszintele- 
nítésére 6 '5 cm3 50-szer hígított czukoroldat kellett s így 100 gm. 
bélsár invertczukortartalma 5 '384 gm. s az egészé 4ö '456 g m .; 
saccharosetartalma, melyet a redukáló czukormennyiségnek a sósavas 
inversio után nyert értékbő l való levonása útján kaptam meg, 
1L502 gm.-nak felel meg. Felszívódott tehát 48-042 gm. saccharose.

XXIX. sz. kísérlet. 1907 október 28.-án. M. J. 500 cm3 

30% -os nádczukoroldatot kap. melybő l a beöntéskor 3 cm3 folya
dék 0 3  gm. czukortartalommal kárbaveszett. A klysmát 4 óra 
hosszat tartja vissza. Széke 1180 cm3, higan folyó, savi, poláros 
fényre inactiv, de a reductiós próbákat jól adja.

Invertczukortartalm a....................... 46-02 gm.
S acc h a ro se ta r ta lm a ............................12-915 „

A kísérleti egyén vizelete 760 cm3, czukormentes. Felszívó
dott 90-765 gm. saccharose.

XXX. sz. kísérlet. 1907 deczember 13.-án. T. J. 500 cm3

30% -os saccharoseoldatot kap ; kárbaveszett 10 cm3 folyadék 
3 0  gm. nádczukortartalommal. A beöntést 6  óra hosszat tartja 
vissza; széke alig 170 gm., sű rű n folyó, savi. A reductiós és Seli
wanotf-próbát adja, a poláros fényt 0 '2 °-ra balra téríti.

Invertczukortartalma............................F726 gm.
Saccharosetartalma............................ 0-272 ,,

Vizelete 700 cm3, czukormentes. Felszívódott tehát 145-002 
gramm saccharose.

Nádczukorral végzett kísérleteim eredményét könnyebb át
tekinthető ség végett az alanti táblázatba foglaltam össze :
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XXIV. 10 49-0 4 1120 0-99 37-791200
XXV. 10 49-5 63 4 500 4-78 24-53 1800

XXVI. 20 99-0 21/2 480 4-1 64-14 750
XXVII. 20 98-0 21/2 780 5‘1 57'51 — n

XXVIII. 20 98-0 7 3 /4 900 6-6 48-04 1200
XXIX. 30 149-7 4 1180 5'05 80-1 760
XXX. ! 30 147-0 6 170 1-2 145-00 700
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A fentebbi kísérletek szerint tehát a nádczukrot a kísérleti 
egyének aránylag rövidebb ideig tudták v isszatartani; az átlagos 
idő  3— 6 óra volt. A mi a saccharose felszívódását illeti, 10% -os 
oldatból óránként alig 6 Ю  gm. szívódott fe l ; a 2 0 °/o-os oldatból 
azonban már 1 óra alatt 24 2 gm. s a 30% -os nádczukoroldatból 
22-5 gm. resorbeáltatott. A székletétben található invertezukor és 
saccharose egymáshoz való viszonya sokkal változóbb, semhogy 
abból bármiféle szabályra lehetne következtetni: akárhányszor 
ugyanis a saccharose mennyisége több, akár tízszerese is az invert- 
czukornak, máskor meg az invertezukor quantuma praevaleál a 
saccharose mennyiségével szemben.

2. Tejemkor. Lactose.

Hogy a nádezukor a vastagbélben dextrosera és laevulosera 
bomlik, az a fentebbi kísérletek alapján alig lehet kétséges. 
Egészen másképpen áll a dolog a tejczukorral; Lush,1 Dastre, 
Dropp-Richmond, Pregl és Mendel, nemkülönben mások vizsgálatai 
a mellett szólnak, hogy sem a gyomor, som a pankreas, sem a 
bélnedv a tejezukrot componenseire, dextrosera és d-galaktosera 
bontani nem tudja.

Ezzel szemben Jong, Pautz és Vogel2 szülés közben elhalt gyer
mekbő l származó jejunum és ileum nyálkahártyájának behatására 
a tejezukrot monosekra látta bomlani, mit e' szerzők minden két
séget kizárólag a lactosazon mellett nyert dextrosazonnal igazoltak. 
Ugyanakkor a vastag- és végbél nyálkahártyáját a szerző k lanto
séra inactivnak találták. Weinland3 vizsgálatai szerint pedig oly 
állatok bélcsatornájában, melyeknek rendes tápláléka nem a tej, 
nincs tejezukrot bontó enzyma, mig az emlő s állatok szopó köly- 
keinek a vékonybele egész terjedelmében tartalmaz tejezukrot hasító 
erjesztő t, ha pedig valamely -állat tovább is tejjel táplálkozik, a 
hogy ezt ugyancsak Weinland mutatta ki, tovább tart a lactose- 
képző dés is. Ez adja magyarázatát annak is, hogy miért van az 
omnivora kutya belében lactose.4 Weinland újabb5 * 7 8 vizsgálatai 
pedig azt mutatják, hogy a hasnyálmirigy nedve is hasítja a te j
ezukrot. Orő an-nak,1* nemkülönben Langstein-nak és Steinitz-nak" 
csecsemő kön nemcsak a bélnedvben, de a bélsárban is minden 
alkalommal sikerült lactosét találni. A vékonybélnyálkahártya vizes 
kivonatában Röhmann és Lappé8 mutatta ki lactose jelenlétét. 
S míg Röhmann és Nagano szerint felnő tt állatban a tejezukor 
hydrolysises hasadása bebizonyítva nincs és szerintük a tejezukor 
a bélfalban szenved valamelyes ismeretlen elváltozást (1. a beveze
tésben), részünkrő l Naunyn-ne\9 azt hiszszük, hogy a táplálékkal 
bevitt tejezukor legnagyobb része felszívódás közben, a bélfal lakto- 
glykasejának (Lippmann 1. c.) hatása alatt monosekra bomlik és 
ezek szívódnak fel. A vérpályába bontatlanul bejutott tejezukor 
ugyanis, a hogy azt már Volt vizsgálatai kimutatták, csekély 
mennyiségtő l eltekintve (Blumenthal), mely a béltractus megkerülé
sével vive a szervezetbe, a szövetnedv hatása alatt bomlik, a vesék 
által mint idegen test a vizelettel együtt kíválasztatik.

Már pedig igen nagy adag tejezukrot vehetünk magunkhoz, 
a nélkül, hogy lactosuria jelentkeznék. A lactose assimilatiós hatá
rát ugyanis normális szervezetű  egyénben a dextroseénél talán 
valamivel alacsonyabbnak, de számos esetben 150 gm.-on felül

I Lusk: idézve Voit-nál, 1. c.
Dastre: Archiv de physiol., 18í)l. 21. rész, 718. I. és 1892. 22. rész, 

103. lap.
Dropp-Richmond: The Analyst, 1892. 17. kötet, 222. 1. Idézve 

Pfliigernél, 1. c. 211. 1.
Pregl: Pflügers Archiv, LXI. kötet és Mendel: u. o. LXIII. kötet.
3 Pautz és Vogel: Über die Einwirkung der Magen- und Darm

schleimhaut auf einige Biosen und auf Raffinose. Zeitschrift f. Biologie, 
1905. XXXII. kötet, de Л о т у . Malys .lahresberichte, 1886. évfolyam, 
448. lap.

3 Weinland: Beiträge zur Frage nach dem Verhalten des Milch
zuckers im Körper, besonders im Darm. München. 1899.

4 Pflüger: Glycogen. 212. 1. A táplálkozáshoz való ilyetén adap
tatio lehető ségét Lépine is elfogadja. (Le diabéte sucré, Paris, 1909. 99. 1.)

5 Zeitschrift f. Biologie, 38. kötet, 606. 1.
II Orbán: Über das Vorkommen der Laktose im Dünndarm etc. 

Prager med. Wochenschrift, 1899.
7 Idézve Noorden „Handbuch“-jában. II. kötet. 419. 1.
8 Bericht d. D. ehern. Gesellsch., 1895. 28. kötet, 2506. 1.
11 Nannyn: 1. c. 16. I.

találtam1, s kivételesnek kell tartanom az oly esetet, milyet 
Worm-Müller2 cs Moritz észlelt és Noorden2 gyakorinak hisz, 
hogy 50 gm. tejezukor felvétele után jelentkezik lactosuria.

Vannak azonban bizonyos, tejczukorvizelésre hajlamosító körül
mények ; így észlelt Grósz Gyula. Längstem és Steinitz lactosuriát 
gyomor- és bélhurutos csecsemő kön, Hofmeister kizárólagos tej- 
diaetán élő  felnő tteken, mások terheseken és a szoptatást beszüntető  
nő kön, és e sorok Írója felnő tt gyomorbetegeken. Érdekes Noorden- 
nek gyermekágyasokon tett tapasztalata is, hogy ezekben 150 gm. 
szölő ezukor élvezete után tejczukorvizelés jelentkezik. Fontos, hogy 
glykogenkészitésre a lactosét az élő  sejt legfeljebb minimális mennyi
ségben, Pfliiger szerint pedig egyáltalában nem értékesítheti és 
csak hasadástermékeibő l, dextroseból és d-galactosebő l képző dik 
glycogen.

Kísérleteimhez Merck-Ш о saccharum lactis alcoholisatumot 
(5 Ci2 H22 O11 -[- 2 H2O) használtam, mely hidegen 5 ‘87 rész, 100 C° 
mellett pedig 2 -5 rész vízben oldódik.

A tejezukorhydrat vizes oldatainak fordító képessége Sehmoe- 
ger és DenigéI * 3 szerint 1 -3'6°/o-os oldatokig

cil° =  -j—52-5H0

Számításaimban én is ezt az értéket használtam s az 1 cm3 

Fehling-oldat reductiójához szükséges tejezukormennyiséget Soxhlet 
után ti pereznyi fő zési idő  mellett 6 ‘76 mgm.-nak vettem. Fontos, 
hogy a hidegen készült frissvizes lactosehydrat erős multirotatiót 
mutat, nevezetesen 0 =  - j-8 8 '6 7 0 is lehet, miért is czélszerű  
melegben oldani a tejezukrot, mikor is annak fordító képessége már 
kezdetben is rendes, állandó.

Jellemző  s a sző lő czukortól megkülönböztető  tu lajdonsága a 
tejezukornak, hogy a Barfoed-féle kémlést nem ad ja s hogy 
a sarjadzó gombák sorába tartozó Saccharomyces apiculatus 
tiszta cu lturája és a különböző  myeodermafajok behatására nem 
erjed. K ísérleteimben Saccharomyces apiculatus cu ltu ráját4 használ
tam, melyet az elő zetesen hosszas forralással csíram entessé lett 
tejczukoroldathoz adtam.

A lactose a dextrosetól még osazonjaik oldódó fokának és egyéb 
tulajdonságaiknak eltérő5 volta miatt is megkülönböztethető : kísér
leteink alkalmával több alkalommal találtam a lactoseklysmát követő  
székben dextrosenyomokat. A dextrose elő fordulásának azonban 
semmi különösebb jelentő séget sem óhajtok tulajdonítani • nézetem 
szerint ugyanis az a beöntéshez a felső bb bélrészletekbő l szár
mazó és szénhydratokat tartalmazó emésztetbő l került s nem lac
tosét hasitó enzymás mű ködés eredménye, legalább is az a mini
mális mennyiség, melyben találtam, e mellett szól.

Kísérleteim a következő k :

XXXI. számú kísérlet. 1907 október 6 .-án. T. .1. 500 cm3 

5% -os lactoseklysmát kap, melybő l 5 cm3 0 '25 gm. lactosetarta- 
lommal kárbaveszett. A beöntés után csak 48 órára volt széke a 
betegnek; e székletét ezukormentes volt. Napi vizeletének quantuma 
1150 cm3 ; a vizelet ezukormentes.

XXXil. sz. kísérlet. 1907 október 9.-én. T. ./. 500 cm3 víz
ben oldva 48 '720 gm. lactosét kap; a beöntést 10 órán át vissza
tartja. Széke 230 cm3, sű rű n folyó, savi, tartalmaz 2 % , azaz 
17'4 gm. lactosét. A Barfoed-reactio negativ, sacch.-apiculatussal 
nem mutatható ki dextrose jelenléte. Vizelete 870 cm3, ezukor
mentes. Felszívódott 31'320 gm. tejezukor.

XXXIII. sz. kísérlet. 1907 október 17.-én. L. J. 500 cm3 

vízben oldott 50 gm. lactosét kap, melybő l a beöntéskor 6 cm3 

0 6  gm. tejczukortartalommal kárbaveszett. A beöntést 6 óra 
hosszat v isszatartja; széke 950 cm3, sű rű n folyó, savi, l '6 °/o, 
vagyis 1 9 0  gm. tejczukortartalommal. A Barfoed-reactio positiv; 
erjesztéskor dextrosenyomok. Vizelete 980 cm3, ezukrot nem tar
talmaz. Felszívódott 30'4 gm. tejezukor.

XXXIV. sz. kísérlet. 1907 október 12.-én. T. J. 500 cm3

1 Halász: Orvosi Hetilap. 1906. és Deutsche med. Woch., 1908.
3 Idézve Noorden: Handbuch II. к ., 168. és 240. lap, ugyanott a 

teljes irodalom is megtalálható.
3 Idézve Lippmannál, 1. c. 1529. lap.
4 A tiszta culturát Tuzson János dr. mű egyetemi magántanár 

szívességének köszönhetem, kinek e helyütt is köszönetét mondok.
5 V. ö. Lippmann: 1. c. 1581. lap, nemkülönben a Hoppe-Seyler- 

Thierfelder-féle „Handbuch“ megfelelő  fejezeteit.
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20% -os tejczukoroldatot kap, melybő l a beöntéskor 6 cm3 1*2 
gramm lactosetartalommal kárbaveszett. A klysmát 9 óra liosszat 
v isszatartja; széke 700 cm3, barnássárga, erő sen savi, vajsavra 
emlékeztető  szagú, 3 '6 % , vagyis 25 '200 gm. tejczukrot tartalmaz. 
A beteg vizelete 830 cm3, czukormentes. A Barfoed-reactio positiv, 
erjesztés nem történt. Felszívódott 74/200 gm. lactose.

XXXV. sz. kísérlet. 1907 október 16. M. ./. 500 cm3 20% -os 
tejczukoroldatot kap; kárbaveszett 5 cm3 folyadék 1 gm. lactose
tartalommal. A beöntést 6 óra hosszat tartja vissza; széke 780 
cm3, hígan folyó, savi, 5 '5 %  vagyis 42 '900 gm. tejczukor van 
benne. A vizelet 1030 cm3, czukrot nem tartalmaz. A Barfoed-próba 
positiv. Felszívódott 66T 00  gm. lactose.

XXXVI. sz. kísérlet. 1907. október 19.-én. M. J. 500 cm3 
vizben oldva 100 gm. lactosehydratot kap; a beöntéskor 5 cm3, 
14) gm. lactosetartalommal kárbaveszett. A klysmát 7 óra hosszat 
tartja v issza; széke 800 cm3, hígan folyó, savi, 7 % vagyis 
354)00 gm. lactosetartalommal. A szék (megfelelő  elő készítés után) 
a Barfoed-reactiót adja s erjedő  czukornyomokat tartalmaz. A vize
let czukormentes. Felszívódott 64-000 gm. lactose.

XXXVII. sz. kísérlet. 1907 november 25.-én. ('s. F. 50(1 cm3 
20% -os tejczukorklysmát kap, melybő l 24) gm. lactosót tartalmazó 
10 cm3 folyadék elvesz. A beöntést 6 órán át v isszatartja; széke 
480 cm8, hígan folyó, savi, 7 '7 5 %  vagyis 33 900 gm. laetosét 
tartalmaz. Elénk Barfoed-reactio s sacch. apiculatussal való keze
léskor 0 '1 %  ezukor erjed. Vizelete 1850 cm3, czukormentes. Fel
szívódott öíblOO gm. tejczukor.

XXXVIII. sz. kísérlet. 1907 november 25.-én. T. .!. 500 cm3 
20% -os lactoseoldatot kap, melybő l a beöntéskor 15 cm3 folyadék 
3 gm. tejczukortartalommal kárbavész. A klysmát csak H /4  óra 
hosszat tartja v issza; széke 900 cm3, hígan folyó, savi, van benne 
9 %  vagyis 81 '000 gm. lactose. Erjesztéskor dextrosenyomok; a 
Barfoed-próba positiv. Vizelete 1400 cm3 ; ezukor benne nem 
mutatható ki. Felszívódott 16-000 gm. tejczukor.

XXXIX. sz. kísérlet. 1907 október 15.-én. T. J. 500 cin3 
30% -os tejczukoroldatot kap, melybő l 5 cm3 folyadék, mely 1-5 gm. 
lantosénak felel meg, kárbaveszett. A beöntést 9*/2 óra hosszat 
visszatartja ; széke 580 cm3, erő sen savi. hígan folyó. 2 '0 %  vagyis 
10 6 gm. laetosét tartalmaz. A Barfoed-próba positiv; az erjesztés 
0 '2 5 %  czukrot mutat. A vizelet 920 cm3, czukormentes. Fel
szívódott 1379 gm. tejczukor.

XL. sz. kísérlet. 1907 október 19.-én. L. .1. 500 cm3 
30% -os tejczukoroldatot kap, melybő l 5 cm3 1 5  gm. lactose
tartalommal kárbaveszett. A beöntést a beteg 71/г  óra hosszat 
visszatartotta; széke 1580 cm3, hígan folyó, savi, 3 %  vagyis 
47 300 gm. lactosetartalommal. A Barfoed-próba positiv ; erjesztéskor 
minimális dextrosenyomok. A vizelet czukormentes. Felszívódott 
IOV 2 gm. lactose.

XLI. sz. kísérlet. 1907 október 24.-én. M. J. 500 cm3 
30% -os tejczukorklysmát kap ; kárbaveszett 3 cm3 folyadék (0 9  gm.

lactosehydrat). A beöntést 6*/з  órán át visszatartja a beteg ; széke 
980 cm3, hígan folyó, savi, 9 '5 %  vagyis 93 '100 gm. tejczukor
tartalommal. Elénk Barfoed-reactio, erjed 0 25 gm. ezukor. Vizelete 
1450 cm3, czukormentes. Felszívódott 56-000 tejczukor.

A fentebbi táblázat szerint a lacfosebeöntéseket a bél éppen 
oly jól tű ri, mint a dextroseklysmát. A mi a tejezukornak a vastag-, 
illetve a végbélbő l való felszívódását illeti, 10%i-os oldatból órán
ként alig 3 '85 gm., 20% -os oldatból 9 5 gm. és a 30% -os 
oldatokból óránként 8 '8  gm. lactose szívódott fel, tehát jóval keve
sebb. mint a dextroseból vagy a laevuloseból.

(Folytatása következik.)

Novocol ltichter-rel tett tapasztalatok.
Irta : Deutsch l im ö dr., fő orvos.

A novocol guajacolphosphorsavas natrium vegyi képlete :

Ezen vegyület a phosphorsav savanyú guajacol-esterenek 
natriumsója. Tartalmaz' 5 0 %  guajacolt. Vízben igen könnyen oldó
dik, íze gyengén sós, bevétele nem kellemetlen.

Az eddig gyógyszerül használt guajacolsulfosav-készítmények 
közül a thiokol. sirolin és ez utóbbi számos utánzata, továbbá 
a guajacol glycoeolestere, a guajasanol és végül a guajacetin 
van forgalomban.

A guajacol sem a guajacolsulfosavból, sem a guajacetinbő l 
nem regenerálódik. A guajasanolból alkáliák behatására a szer
vezetben guajacol szabaddá lesz ugyan, ezen készítmény azonban 
rendkívül keserű  ízű , és hátrányára van azon körülmény, hogy 
már a víz behatására is könnyen hasad, úgy, hogy a guajacol már 
a gyomorban is felszabadulhat.

A novocol víz behatására nem, de alkáliák behatására a szer
vezetben az alanti képlet szerint guajacolra és phosphor- 
savas nátriumra hasad.

/О С Н з  ^OCH
CöHi ü  Na - f  NaOH =  C eE t^O N a - f  NasHFOi

4 )P  О " О  Na

Ezen készítmény a gyomron változatlanul halad keresztül, 
s csupán a bélnedvben hasad le belő le guajacol.

A novocol mint novocol-syrup 7°/o novocol-tartalommal, 
narancsszörpben oldva, mint kristályos novocol és mint novocol-tab- 
letta (025) kerül forgalomba.

Fraenkel tanár „Arzneimittelsynthese" ezímű  müvében két 
csoportban tárgyalja a guajacol-vegyületeket. Az egyik csoportba 
sorolja azokat a vegyületeket, a melyek a szervezetben a guajacolt 
regenerálják, a melyek erélyes hatást fejtenek k i ; a másikba azokat 
iktatja, a melyek a guajacolt nem regenerálják a szervezetben, 
minélfogva hatásuk sokkal gyengébb.

A sulfoguajacol-vegyttleteket a második csoportba sorolja s 
róluk a fent idézett könyvben következő en i r :

Megkísérelték a guajacolt vízben oldhatóvá tenni sulfurálás 
útján. Ilyen módon a guajacol hatása jelentékenyen gyengül s 
így a guajacolnál vagy a guajacol-estereknél sokkal gyengébb 
hatású, minek következtében nagyobb adagokban kell nyújtani, hogy 
ugyanazon hatást érjék el. a mi a therapiát igen megdrágítja.

Rossbach állatoknak naponként 30 gm. guajacolsulfosavat 
adagolt a nélkül, hogy a legcsekélyebb hatást tudta volna elő 
idézni ; ezen körülmény már maga is elég bizonyítéka a. guajacol- 
sulfosav hatástalanságának.

A novocol vegyi összetételének és az ebbő l folyó elő nyeinek 
taglalása után, gyakorlati alkalmazásának javalataira térek át. 
Kortörténetek felsorolása és a szokásos közhelyekre történő  hivat
kozás helyett, a tapasztalataimból lesziirő dő  igazságokat akarom 
ismertetni.

A tüdő  kezdő dő  gümökóros folyamataiban az eredmények kecseg
tető k. Novocol alkalmazására az esti hő emelkedések 0 -3— 0 7 C°-kal 
csakhamar csökkennek, az éjjeli izzadás enyhül, majd megszű nik.

III.  táblázat. Kísérletek téjczukorral.
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A köhögés-inger, dyspnoö s a mellkasi fájdalmak hódítók ada
golása nélkül is engednek. A köpetürítés kínossága s gyakorisága 
csökken. A physikális jelenségek, különösen a hallgatódzásiak arány
lag gyorsan javulnak. Az érlökésszám csökken, a vizelet mennyisége 
emelkedik. Az étvágy javul s vele párhuzamban az általános erő beli 
állapot. Elő rehaladott esetekben egyszer-másszor javul az étvágy, 
de a folyamatra magára befolyást nem észleltem. A külső  körül
mények a bakterologiai sorozatos vizsgálat eszközlését -  annak 
megállapítására, vájjon a Koch-íé\e bacillusok száma novocol alkal
mazására csökken-e s a bacillusok granulálttá válnak-e meg
gátolták. Állatkísérleteket sem végezhettem annak bizonyítására, 
hogy a novocollal kezeltek köpete tengeri malaczokba befecsken
dezve létesítenek-e gümös megbetegedést.

Gégegümökór esetén ajánlatosnak vélem a novocol-cocain- 
bór-befuvások megkísérlését.

A bélrendszer gümő kóros megbetegedéseiben eredményesen 
rendeltem a novocolt. Almazására a bélfal hypersecretiója enged, 
a kórosan fokozott peristaltika csökken s a bélcsatorna baktériumok
ban szegényebb lesz.

Gümös s görvélyes csont- s mirigymegbetegedésekben mint 
roboráló szer sok esetben bevált. Azon feltevés helytelensége, 
hogy hatása mint stomachicum a vehiculumnak használt narancs- 
szörpnek tudandó be, ennek elhagyása által bizonyítható.

Ha gége- s légcső hurutok kezdetében adagoljuk a novocolt, 
a folyamat csak kivételesen fog a hörgő kre leszállani.

Kezdő dő  hörgő hurut esetén adagolva, a köpet csak kivételesen 
válik genyessé. s ha már ilyen a köpet, genytartalma gyorsan csökken. 
A köhögés mennyiségét s minő ségét narcoticumok hozzáadása nélkül 
is elő nyösen befolyásolja..

Angolkóros gyermekek tüdő folyamatait phosphortartalmánál 
fogva aránylag gyorsan szünteti.

Idillt, köpetiirítéssel járó hörgöfolyamatokban a köpet mennyi
sége aránylag gyorsan csökken ; ha a sputum bű zös, novocol ada
golására e kellemetlen tünet fokozatos javulását észlelhetjük.

Rostonyás tüdölgbban novocol nyújtására a kritikus fordulatot 
korán kezdő dő , lytikusan lefolyás helyettesíti. A hő menet, a s z ív 

mű ködése, az általános erő beli állapot s a physikális tünetek az 
esetek javarészében elő nyösen lesznek e szer által befolyásolva.

.1 hurutos tüdő lobra vonatkozó észleleteim igen bátorítok. 
A gyuladásos góczok vándorlását és kiújulását korlátozza, s a mi 
nézetem szerint legfontosabb, a másodlagos gümös fertő zésnek az 
esetek javarészében gátat vet. Ezért kanyaróban, influenzában és 
pertussisban elő szeretettel rendelem s azon benyomást nyertem, 
hogy a novocolos vér által táplált tüdő  a gümös fertő zéssel szemben 
ellentállóbb. Hasonló prophylactikus czélzattal alkalmazom a mell
hártya gyuladásaiban, a folyamatnak a tüdő re való átterjedését meg
akadályozandó.

Állandóan hurutos. köhécselő  (a mit javarészt tévesen ideges 
tünetnek tudnak be), étvágytalan, gyakran exsudativ diathesisben 
szenvedő kkal, kik a Jtoc/í-bacillusl ctelepedésére kitű nő  talajt képez
nek. szintén kórmegelöző  tendentiával rendelem a novocolt.

Megjegyzem, hogy szamárhurut eseteiben a novocol adagolására a 
rohamok mennyisége s minő sége s az egész betegség tartama 
felette elő nyösen befolyásoltad к . Kitű nő  hatást várok ez irányban 
a Richter-gyár által a közel jövő ben forgalomba hozandó novocol- 
chinin vegyülettő l.

A nem specifikus hasmenések kezelésében az opiumszár- 
mazékoknak s a tanninkészítményekkel szemben óriás elő nye a novo- 
colnak. hogy nem okoz székrekedést s így nem teszi ki a szervezetet 
a bomló bélsár pangásának.

A novocol infusumokban és decoctumokban nyújtható és ügye
sen kombinálható hydropyrin- s morphiumszármazékokkal.

Átlagos napi adagja porban vagy folyadékban rendelve 0 5 -  
1 0 gm. A szörpbő l 2— 4 theáskanálnyi naponta.

A mondottakat egybefoglalva, a novocolban oly gyógy
szert vélek felismerhetni, mely haladást jelent a therapiában s mely 
hivatva van számos drágább és értéktelenebb külföldi készítményt 
kiszorítani.

Mar kusovszky-féle jubiláns elöatlások.

Réczey Imre tanár ez évi november hó 18.-án tartott harma
dik elő adásában a sebészeti kortan egyik legaktuálisabb tárgyával 
foglalkozott, tudniillik a rosszindulatú daganatokról szóló tannak, 
a ráktannak mai állásával. Rövid bevezető  részben ismerteti a régi 
orvosok felfogását a rákbajokról s vázolja a rákbaj ismeretének 
jelen állását. Részletesen és kimerítő en fejtegeti azon ismereteket 
és elméleteket, melyek a rákbajnak keletkezését igyekeztek meg
magyarázni s melyek egyrészt az ébrónyi korból visszamaradt csirák
kal. másrészt a szövetek bizonyos sejtcsoportjainak a többiektő l 
való különválásával, vagy a szövetek között megzavart physio- 
logiai egyensúlylyal igyekeznek azon rendszertelen növekedést értel
mezni, mely határtalanságával a rákdaganatot alkotja. K iterjeszke
dik azon elméletekre is, melyek a rákdaganatnak élősdiek által 
való keletkezését törekednek bizonyítani és ismerteti a rákosok 
vérének vizsgálatát. Azon következtetésre ju t, hogy ma még egyik 
elmélet sem ad kielégítő  választ arra, hogy mi a rákos szövet 
keletkezésének végső  oka s fő leg mi okozza a rákos szövetnek 
határtalan növését, holott minden állati szövet valamilyen fokon 
befejezéshez ju t és nem nő  tovább.

Ezután a rák korai diagnostikáját ismerteti, mert a rák gyó
gyításának sikere attól függ, hogy a rákbajt minél elébb felismer
jük, s minél elő bb operáljuk. Majd a rák gyógyítását fejtegeti s 
azt, mivel belső  szerek nem használnak, csakis a véres operatio 
által tartja lehetségesnek. Bő ven ismerteti azon kezelésmódokat, 
melyek a nem operálható rákbaj ellen rendelkezésre á llanak : a 
Röntgen-sugarak, a radiumsugarak, a villamáram, a fény hasznát 
ezen czélra, azután a ráknak serumokkal, fermentekkel, trypsinnel 
való kezelését s mindezen palliativ kezelésmódok hasznát és sikereit. 
Végül azon reményének ad kifejezést, hogy talán mégis sikerülni 
fog a modern kutatásnak a rákbaj valódi okát felderíteni s akkor 
a rákbaj gyógyítható is lesz. Ez lesz a modern sebészet legszebb 
gvözedelme.

I R O D A L O M - S Z E M L E .

Könyvismertetés.
Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Herausgegeben von 
N. Zuutz und A. Loewy. Leipzig. Verlag von F. C. W. Vogel. 
1909. Nagy 8 °. XII 4-  763 lap. Ára 24 márka, kötve 26 márka.

Azt a módszert, melyet oly sikeresen alkalmaztak már külön
böző  kisebb klinikai tankönyvek szerkesztésekor, tudniillik, hogy 
az egyes fejezeteket az arra legilletékesebb szakemberekkel Íratták 
meg, Zuntz és Loewy tankönyvében is megvalósítva látjuk. Az 
élettan ma már oly nagy terjedelmű  és változatos elő képzettséget 
igényel, hogy igazán alig akad physiologiis, a ki úgy mint egykor 
Johannes Müller vagy a lipcsei Ludwig, az élettannak minden 
ágában mester lehetne. Az élő k közül talán még a 80 esztendő s 
Pflüger ilyen óriás, a ki egymagában Írhatna olyan physiologiát, 
melynek minden fejezete mestermunka volna.

Zuntz és Loewy tulajdonképpen csak végrehajtották azt a 
munkát, melyet az idő közben elhunyt Langendorff rostocki physio- 
logus kezdett meg, a ki már a munkatársakat is megválasztotta.
A választás általában szerencsésnek mondható, bár egyik-másik ♦  
fejezet talán még jobban sikerült volna, ha más kezekbe jut.

A könyv 23 fejezete s azok szerző i a következő k : 1. Ált. 
élettan : Verworn. 2. Az állati test kémiai összetétele: Müller J.
3. Ált. izom- és idegélettan : Weiss 0. 4. A központi idegrendszer 
é lettana: Exner, S. 5. A perifériás idegrendszer mű ködései: 
Kreidel A. 6 . és 7. Az érzékszervek általános és az alacsonyabb 
érzékszervek részletes élettana: Nagel W. 8 . A látás é lettana: 
Schenck V. 9. és 10. A hallás, a hangképzés és beszéd élettana: 
Kreidl A. 11. A testmozgások mechanikája: Dubois-Reymond R.
12. A vér morphologiája és kém iája: Müller J. 13. A vérkerin
gés: Langendorff. 14. A nyirok: Spiro 15. A lélekzés kém iája: 
Johansson. 16. A lélekzés mechanikája és beidegzése: Dubois- 
Reymond. 17. Az emésztés: Ellenberger és Scheunert. 18. Fel
szívódás és assim ilatio: Spiro. 19. Vizelet és vizeletkiválasztás: 
Cohnheim. 20. és 21. A belső  secretio: Metzner. 22. Anyagcsere 
és hő forgalom: Zuntz. 23. Szaporodás és növekedés: Loewy A .
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Noha 17 physiologiis dolgozott e munkán, a kiadók elérték, 
hogy a munka mégis egységes és az egyes fejezetek elég egyen
letesek, úgy hogy igen jó, a modern physiologia magaslatán álló 
tankönyvnek mondható, a mely a sok német physiologia között is 
meg fogja állani helyét. Természetesen nem várható, hogy minden 
fejezete egyenlő  jó legyen. Például kitű nő  és az anyagcserephysiologia 
nagymesterére vall Zunlz fejezete, míg pl. „a vér kémiája“ , vala
mint „a test általános kémiai összetétele“ , különösen az utóbbi, 
nagyon is a régi séma szerint készült, az újabban rohamosan fej
lő dő  és nagy jelentő ségű  kolloidkémia és az egyes fontosabb 
vegyületek általános biológiai jelentő ségének kellő tekintetbevétele 
nélkül.

A könyv úgy orvostanhallgatóknak, mint orvosoknak melegen 
ajánlható. Tangl Ferencz.

Lapszemle.

Belorvosiam

A pleuraösszeilövés gyógyítása. Rothschild (Soden) két 
évvel ezelő tt már felhívta volt a ügyeimet 8  esete alapján arra a 
kedvező  hatásra, a melyet pleuraösszeilövés és pleuramegvastagodás 
eseteiben fibrolysinuel elért. Eseteinek száma most már 28-ra 
szaporodott s újabb tapasztalatai alapján csak megerő sítheti elő bbi 
kedvező  véleményét a fibrolysinrő l, a melynek használatát azonban 
egybe kell kötni tiidő gymnastikával, hogy a fibrolysinnek a kóros 
kötő szövetet meglazító hatását igy elő segítsük. Ennélfogva ágyban 
fekvő knek vagy lázasoknak nem adja a fibrolysint. A szert mindig 
intramusculárisan fecskendezi be, naponként 2 cm3 mennyiségben. 
A légzésgymnastika 3 órával a befecskendezés után végzendő  s 
eleinte mély légzésbő l áll (3— 10-szer 20 mély lélekzés, miközben 
nagy súly helyezendő  a kilégzés megnyújtására). Három nap múlva 
már mérsékelt hegymászás-gyakorlatok következnek, további három 
nap múlva pedig gyakorlatok a pneumatikus készülékkel (sű rített 
levegő  belégzése, ritkított levegő be kilégzés, 1/w  atmosphaerán 
kezdve és lassan emelkedve). Czélszerű  az egészséges mellkasfélt 
ragasztótapasz-kötéssel rögzíteni, hogy az ép tüdő nek hiába való 
vongálódását elkerüljük. Naponként 60— 80 légvétel a pneumatikus 
készülék segélyével többnyire elegendő . Ilyen módon 2— 3 hét alatt 
oldódnak az összenövések. (Münchener medizinische Wochenschrift, 
1909. 33. szám.)

A taeniás betegeken észlelhető  zavarokról ir Latzel 
és Stanick. Szerintük a tankönyvekben rendszerint leirt gyomor- 
béltüneteken (émelygés, hányás, hasmenés, görcsös hasfájás) kívül 
rohamokban jelentkező  fejfájás, félelemérzés, szédülés, fülzúgás, 
elájulás, szívdobogás észlelhető . Gyakori a fehérjevizelés is, a mely 
a taenia elhajlása után megszű nik. Hószámzavar, extrasvstoléknak 
imponáló pulsusarythmia, asthmás roham is összefüggésbe hozható 
sokszor a taeniával. Az eseteknek 36°/o-ában hiányzott a gyomor
ban a szabad sósav, a mit a taenia termelte méreg okozta reflex- 
hatással magyaráznak a szerző k ; a taenia elhajtása után 4 héttel 
ezekben az esetekben már tetemes mennyiségben volt a sósav ki
mutatható. A vizsgált esetek mind taenia mediocannellatára vonat
koznak. Taenia nana jelenléte esetén Grassi epileptiform görcsöket 
is látott. (Medizinische Klinik, 1909. 31. szám.)

Exophthalmus és más szemtünetek idült nephritis 
eseteiben. Barker és Hanes szerint a baltimore-i „Johns Hopkins 
Hospital“-be a folyó év első  4 hónapjában felvett 33 idillt nephritis- 
eset közül 16-ban találtak exophthalmiát, a mely annál kifejezettebb 
volt, minél nagyobb mértékben voltak meg az intoxicatio tünetei. 
Ketinitis albuminurica 8  esetében kivétel nélkül megvolt az ex- 
ophthalmia. Az említett 16 eset közül 13-ban a Stellwag-tünet, 
11-ben a Gräfe-tünet és 7-ben a Möbius-tünet is megvolt az ex
ophthalmus mellett. A pupillák egyenlő tlensége 5 esetben volt meg. 
(Amer. Journ. of the Med. Scienc., 1909 október.)

ban szenvedett, a melyek miatt morphinistává le t t ; három izbeni 
kórházi tartózkodása alatt 30 kilót fogyott, asthmája és morphino- 
maniája megszű nt. A harmadik eset 156 cm. magas, 119-4 kiló 
súlyú 31 éves nő , a ki egy év alatt 50 kilót fogyott. (Deutsche 
medizinische Wochenschrift. 1909. 44. szám.)

Sebészet.

A beteg féregnyúlványban észlelhető  vérzésekrő l ir
Kretz tanár. A különben épnek látszó féregnyúlványban látható 
vérzéseket Fraenkel és Aschoff nyomán általában a mű téti traumá
nak szokták tulajdonítani s e mellett szólt az az észlelet is, hogy 
ilyen vérzéseket nem egyszer úgynevezett „lopott“, vagyis másféle 
okból végzett mű tét kapcsán kiirtott és mindezek szerint ép féreg
nyúlványokban is lehetett látni. Bizonyos észleletek, igy Lauenstein 
és Ravenstorff-é, a kik az in situ, a mesenteriolum lekötése elő tt 
kiirtott féregnyúlványban látták a jellegzetes vérzéseket, valamint 
Gersuny-é, a ki már a has megnyitása után a sértetlen féreg
nyúlvány vékony falán át látta a vérzéseket átesillámlani, minden
esetre a mellett szóltak, hogy ez a vérzés nem irható kizárólag 
az operativ trauma rovására és hogy az operatív traumán kívül 
legalább is a lobos nyálkahártyának fokozott vérzékenysége (Lot- 
heissen felfogása) szerepel. Kretz, a ki éppen a „lopott“ féreg- 
nyúlványokra különös figyelmet fordított, már régóta gyanakodott, 
hogy ezekben is tulajdonképpen a klinikai symptomákat nem okozó 
gyuladás, és nem a mű téti trauma vezet a vérzésekre. E tekintet
ben igen meggyő ző  az egyik esete, mely 28 éves gravidára vonat
kozik. kit orr-torok trauma kapcsán hirtelen támadó ileocoecális 
fájdalmak miatt megoperáltak. Mű tét alkalmával az appendix makro- 
skopice é p : azonfelül egy almányi ovariumcystát találtak. Az 
appendixben 3 submucosus vérpont, néhány friss vérzés a cysta- 
falban s a vele összefüggő  ovariummaradékban is. Mikroskop alatt 
az appendicularis vérzésekben, melyek kétségtelenül igen frissek 
voltak, Gram-positiv diplococcusokat talált. Tehát kétségtelenül az 
appendix haematogen infectiója volt jelen. Ez az eset bizonyítja, 
hogy a látszólag ép appendixben jelentkező  vérzéseket, még ha tel
jesen frissnek látszanak is, nem szabad egyszerű en traumásnak 
tekinteni. (Mitth. a. d. Grenzgebieten, 20. kötet.) P.

A nő k lágyéksérvérő l ir Coley. A Hospital for Ruptured 
and Crippledben az utolsó 20 év alatt jelentkezett 59,404 lágyék
sérv közül 9082 nő kön ószleltetett. A mi a megjelenés idejét 
illeti, 1085 közül 6 6 -ban vagyis 6 % -ban a lágyéksérv a csecsemő 
vagy korai gyermekkorban jelentkezett. A lágyéksérv úgyszólván 
kivétel nélkül indirect. 353 operált eset közül, közöttük 170 fel
nő tt és 183 gyermek, csak kettő nek volt direct sérve (Vie%> 
vagy csak a felnő tteket véve 1 '2 % ), míg felnő tt férfiak lágyék
sérvei közül 5'5°/o direct sérv. A mi a mű tétet illeti, ritkán ajánlja 
a 3. életév elő tt, részben mivel a sérv ily kis gyermekek
ben spontan gyógyulásra hajlamos, részben mivel ily fiatal leány
kákban az incarceratio ritka. Az ő  tapasztalatában 15 éves leány 
volt a legfiatalabb, a kinek lágyéksérve kizáródott. A mű tét, melyet 
végez, a Bassini-féle, á ligamentum rotundumot a helyén hagyja. 
353 betege közül egy sem halt meg, és mindössze két recidivát 
észlelt, ezek közül az egyiket genyedés után. (Annals of surgery. 
1909 szeptember.) ' P .

A lig. rotundum hepatishan levő  cystát ir le Henderson 
a Mayo testvérek osztályáról. A cysta gyermekfejnyi volt, tiszta 
szalmasárga folyadékot tartalmazott s közvetlenül a hasfal alatt 
fekvő , igen mozgékony daganatot alkotott. Könnyen volt kiirtható 
s a kiirtást gyógyulás követte. Az esetnek analógiáját az irodalom
ban nem találta. (Annals of surgery. 1909 szeptember.) P.

Gyermekorvostan.

A myxoedemának és a kretinismusnak pajzsmirigy- 
átültetéssel való gyógykezelésérő l tartott nemrégiben elő adást 
Bramann tanár (Halle). Első  sorban ismerteti azon kísérleteket, melye
ket a thyreoidea-készítmények belső  adagolásának ki nem elégítő  
eredményei miatt végeztek a pajzsmirigynek a szervezetbe átül
tetésével, és pedig eleinte csak állatokon, késő bb elég jó ered
ménynyel emberen is. Payr és Christiani sikerült mű tétéi után

Karell-kura elhájasodás ellen. A hamburgi orvosegyesület 
egyik utóbbi ülésén Lenhartz három esetet ismertetett, a melyek
ben Karell-kúrával tetemes súlyfogyást tudott elérni. Az első  eset 
27 éves, 117-3 kiló súlyú nő , a ki egy hónap alatt 13 kilót 
fogyott. A második eset 43 éves nő re vonatkozik, a ki 150 cm. 
testmagasság mellett 92-5 kilót nyomott, nagyfokú asthmás zavarok-
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Bramann is megpróbálta a pajzsmirigy transplantatióját, még pedig 
Rocher ajánlatára a csontvelő be, helyesebben egy fölvésett csöves 
csontnak kikapart üregébe. Három esetrő l számol be, melyek közül 
kettő ben a myxoedemához kretinisinus is társult. Mind a három eset
ben a thyreoidea-készítmények belső  adagolása csak múló javulást 
hozott létre. Bramann kis darab (mintegy 6 cm. nagyságú) pajzs
mirigyet helyezett a tibiának csontvelő tő l kitisztított üregébe, az 
üreget periosleumától meg nem fosztott csontlebenynyel zárta. A 
sebgyógyulás mind a három esetben per primam történt. A gyermeke
ken már rövid idő re a mű tét után fő leg az intelligentia tekintetében 
feltű nő  javulás volt konstatálható, mely oly fokot ért et, hogy a 
mű tét után V4 év múlva a két kretin (a hetedik és nyolcadik évben 
lévő  testvérek) értelmileg oly fejlő dést mutatott, mely körülbelül 
megfelel a normális gyermek fejlő désének az 1 III. év között. A 
somatikus állapot szintén nagy mértékben javult, a magukkal addig 
jóformán teljesen tehetetlen gyermekek megtanultak járni, nyitott 
kutacskáik záródtak, a bő r púffadtsága eltű nt. Harmadik esetében 
a 8 éves gyermek, a ki szellemileg csak kevéssé volt hátra
maradott, a mű tét után 1 év múlva már az iskolát látogatta, ezen 
idő  alatt 8 em.-t nő tt és súlyban 3 kgm.-ot gyarapodott. Ez alapon 
Bramann a további kísérleteket ajánlja és még jobb eredményeket 
remél az esetben, ha sikerülni fog érvarratok segélyével az egész 
pajzsmirigy átültetése, a mint azt Stich és mások állatokon már 
eredményesen végezték. Egyelő re tapasztalataink a tekintetben sem 
adnak biztos útmutatást, hogy mekkora darab mirigyet transplan- 
táljunk, ső t a vélemények az átültetés helyét illető leg is igen 
megoszlanak, így ajánlják a bő ralatti kötő szövetet, a hasű rt, a 
nagy erek szomszédságát és a lépet. A szerző  a jövőben is a 
csontvelő  mellett óhajt megmaradni. (Deutsche medezinische Wochen
schrift, 1909. 40. szám.) Bossányi.

A varicella eruptiója alatt beállott halálesetrő l emlé
kezik meg Mórickán-Beauchant. A 4 hónapos csecsemő , a ki 
mesterségesen, de czélszerű en táplálkozott, addig teljesen egészséges 
volt, táplálkozási zavarok nem jelentkeztek rajta. Betegsége az 
az arezon és törzsön jelentkezett egy-két varicella-hólyaggal vette 
kezdetét, a közérzet ekkor még kifogástalan volt. Ugyanaz nap 
este a hólyagok erő sen megszaporodtak, helyenként összefolytak, a 
gyermek nagyon nyugtalan, nem táplálkozik, éjjel hányás kíséreté
ben görcsök jelentkeznek az arezban és végtagokban. Ez éjjel 
a szerző  beteget teljes comában találja, tág, nem reagáló pupillák
kal. Még számos, múló félben levő  varicella-hólyag látható az 
egész testen. A végtagok cyanosisosak, a légzés rendetlen, perczen
ként 40, az érverés száma 150, a hömérsék 39 '5  C°. A beteg moz
dulatlanul fekszik. Eszmélete a legerő sebb excitansokra sem tér 
vissza és a beteg, még mielő tt lumbalpunctio végeztetett volna, 
7 órával az eclampsiás roham után meghalt. A szerző szerint az 
irodalomban hasonló eset nincsen. A halál okozójának a varicella 
toxinját tartja. (La Clinique Infantile, 1909. aug. 15.)

Péteri dr.

Yenereás bántalmak.

Az atoxylsavas kénesö hatását vizsgálta syphilises 
egyéneken Miekley (Berlin). Ennek az új készítménynek az elö- 
állitása ühlenhuth eszméje volt. Combinatiója a kéneső nek és az 
atoxylnak. Az arzénbő l 24 ,2°/o-ot, a kénesöbő l 32 '3% -o t tartalmaz. 
A szerző  a hydrargyr. atoxylicumot körülbelül 30 betegen próbálta 
ki. A hatásával rendkívül meg volt elégedve. A szer a legtöbb 
lueses nyilvánulást elég gyorsan elmulasztja. Különösen jó a papu- 
lás kiütések, továbbá a fekélyes és gummás bő rfolyamatok elle
nében. A beszű rő dés hamarosan fölszívódik, a melléktünetek pedig 
óvatos adagolással csaknem elkerülhető k, s ha vannak is, nem 
kellemetlenebbek, mint az egyéb szerekre létrejöttek. Az atoxyl
savas kéneső nek nagy elő nye, hogy a szükséges adagok igen ala
csonyak. Egy egész kezelésre rendesen csak 0-5 gm. Hg. atoxyli- 
cumra van szükség. Az egész kúra tartama alatt tehát a beteg 
mindössze 0 1 6  gm. kéneső t kap. A kéneső  minimális mennyiségé
nek ez az erő s hatása mindezideig nincsen még kellően megmagya
rázva. ühlenhuth úgy véli, hogy a készítménynek hatásos volta a 
két komponens egyesülésén, más szóval a kéneső nek az atoxvl- 
csoportba való kerülésén alapul. Ennek a magyarázatnak a helyes 
voltát valószínű vé teszi az a tapasztalás, hogy például a tyúk-

spirochaeták a szervezeten belül az atoxylsavas kéneső nek a mér
gező  adagokon jóval aluli mennyiségétő l is már elpusztulnak. 
Ilyenkor egyetlen egy intramusculáris befecskendés is megteszi a 
hatását. A készítmény azonfelül még praeventiv hatást is tud kifej
teni az 1 —2 nappal késő bben támadt tyúkspirochaetás infectióval 
szemben. Az atoxylsavas kéneső  tehát aránylag igen csekély mennyi
ségben is már hatalmas hatást tud kifejteni, a mi az emberi lues 
tüneteinek gyors visszafejlő désében is élesen feltűnik. A gyógyító 
hatás tartós voltáról, tehát a tünetmentes állapot tartamáról a 
szerző  azonban még nem tud véleményt mondani. (Deutsche mod. 
Wochenschift, 1909. 41. szám.) Guszman

A prostituáltak serodiagnostikai vizsgálatáról nyilatkoz
nak Dreyer és Meirowsky (Köln). A prostituáltaknak serodiagnos
tikai vizsgálatát a Wassermarm-féle reactiónak már a legelső  idejé
ben hozták szóba. A szerző k, a kik a felügyelet alatt álló kölni 
prostituáltakon kiterjedtebb serologiai vizsgálatot végeztek, ezúttal 
az első  száz esetrő l számolnak be. Véleményük szerint a prostituál
taknak a serodiagnosisa bizonyos statistikai kérdésekre már most 
is elegendő  választ adhat. Adhat továbbá választ bizonyos klinikai 
kérdésekre is. Különösen azoknak az eseteknek a vizsgálata szolgál
hat tanulságos felvilágosítással, a melyek hosszú idő n át latensen 
folynak le és a mellett állandóan positiv reactióval járnak. A 
prostituáltaknak az ellenő rzése szempontjából a serologiai vizsgálatok 
annyiban látszanak értékesnek, hogy a rendő rorvosok ezentúl 
a positiv alakban reagáló eseteket fogják különösen szemmel 
tartani. A positiv reactiót adó eseteknek a kezelése akkor is szóba 
jöhet, ha lueses tünetet nem is mutatnak, de egyéb, különben 
ártatlan elváltozásokkal (herpes) szövő dnek. A prostituáltaknak 
rendszeres rendő rorvosi vizsgálata alig képzelhető  el, mert a nő k 
legtöbbször ellenkeznének. A szerző k véleménye szerint még nem 
lehet végleges választ adni arra a kérdésre, hogy kötelező leg alá- 
vethető k-e a prostituáltak az antilueses kúrának, ha positiv a Wasser- 
mann-féle reactio, de egyébként semmiféle klinikai tünet sem áll 
fenn. Minthogy azonban a syphilisnek a korai idő szakában negativ 
reactio mellett is lehetséges a betegség tovaterjedése, s viszont a 
3. és 4. éven túl az eseteknek a legnagyobb számában a latens 
állapot még positiv reactióval is másra alig fertő ző , a szerző k 
inkább azon az állásponton látszanak lenni, hogy a seroreactio 
viselkedése nem lehet döntő  a kötelező  kezelés kérdésében. (Deutsche 
med. Wochenschrift, 1909. 39. sz.) Guszman.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

A gümő kórosak fehérnemű jének fertő tlenítésérő l ir
Roepkn és Busch. A gümő kórosak fehérnemű jét akként fertő tlení
tik, hogy 2°/o-os nyers lysoformoldatba áztatják, még pedig kis
foké f'ertő zöttség esetén 12 órára. Erő sen fertő zött holmit (például 
zsebkendő t) 24 órára tesznek lysoformoldatba. Az ágy- és fehér
nemű nek, valamint olyan zsebkendő knek, melyek köpettél nincse
nek fertő zve, tökéletes fertő tlenítésére elegendő , ha 24 óráig áznak 
1 vagy lV2°/o-os lysoformoldatban. Még a legerő sebben fertő zött 
fehérnemű nek is elegendő , ha 24 óráig áll 2% -os lysoformoldat
ban. Ugyanezzel az oldattal mossuk fel a beteg szobáit is. (Zeit
schrift für Tuberculose, 14. kötet, 3. füzet.)

Trigeminus-neuralgia súlyos eseteiben Fuchs szerint nagyon 
fontos a bél kiürülésére gondot fordítani. Az első  napon calomelt 
ad (óránként 0'1 grammot, összesen 10-szer), s azután reggel, 
délben és este */2— V* liter Hunyadi-keserüvizet itat hosszabb idő n 
át. Makacs esetekben növeli a keserüvíz mennyiségét. 'E mellett 
aconitint is ad, még pedig a Clin-tő l forgalomba hozott Mousset- 
féle pilulák alakjában, a melyek mindegyike 2/io milligramm aconi
tint tartalmaz. Legfeljebb 8— 10 ilyen pilula adandó naponként. 
(Medizinische Klinik, 1909. 29. szám.)

Tüdögümökór eseteiben Massalongo tanár a guajacose nevű  
szert használja, a mely folyékony somatoseból és guajacolsulfosavas 
calciumból áll. Naponként 3— 4 kávés-evő kanálnyit vétet be tisz
tán, avagy cacaoban. teában vagy hársfavirágforrázatban. A szer 
hosszú idő n át adható minden kellemetlen mellékhatás nélkül, és 
nem csupán giimő kór eseteiben, hanem a légző szerveknek nem 
gümő kóros idiilt bajaiban is jó eredményeket ad. (Alig. mediz. 
Zentral-Zeitung, 1909. 34. szám.)
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A gynoval nevű  újabb valeriana-készítményt, a mely CP25 
grammot tartalmazó gelatina-tokokban jön forgalomba, Froehlich 
jó  eredménynyel használja neurastheniások nyugtalansága, álmat
lansága, szívmű ködésben zavara ellen, vagyis mindazon esetekben, 
a melyekben a valeriánát már régóta sikerrel adják. Használatát 
az a körülmény is ajánlja, hogy az emésztő szervekét nem káro
sítja. Kiemelendő , hogy a szerző  nagyobb adagokat tart szüksé
gesnek. mint a milyeneket az elő állító gyár ajánl. így például 
álmatlanság ellen két capsula többnyire hatástalan v o lt; egy órai 
idő közben azonban 2 — 2 capsulát adva, nagyon jól hatott a szer. 
(Deutsche medizinische Wochenschrift, 1909. 96. szám.)

s azért a kormány Guillotin dr. megkérdezése nélkül az ö nevére keresz
telte I.ouis dr. találmányát, tekintettel arra, hogy ö tette a lefejezésre 
vonatkozó javaslatot. Guillotin dr.. a ,ki 1814-ben halt meg 7(1 éves kora 
ban, egy barátja tanúsága szerint élte végéig sem tudott belenyugodni 
abba, hogy a nevét ilyen szörnyű  módon örökítették meg.

Gúla* .Mihály dr. fiirdöorvosi mű ködését Tátraszéplnkon deezem- 
ber 1.-én megkezdi. Ugyanakkor nyílik meg a téli sanatorium üdülök, 
vérszegénységben, functionális idegbajokban. Basedow-kórban, asthmá- 
ban, emphysemában. hiiléshajlamban szenvedő k részére. Fekvöcsarnok 
és télisport-pályák.

Szigeti Márton dr. Gleichenbergböl Abbáziába érkezett és újból 
megkezdte fürdő orvosi .mű ködését. 8361

Magyar orvosi irodalom.
Gyógyászat, 1909. 47. szám. Steiner P á l: A csepleszcsavarodásról. 

Schein Mór: Az emlő k mű ködésének folytonossága.

Orvosok lap ja, 1909. 48. szám. Jankura Teán: A tüdő lob (pneumo
nia crouposa) mint járványos megbetegedés.

Budapesti orvosi újság, 1909. 47. szám. Roth Arnold: Carci 
nomával szövő dött lupus erythematodes esete. „Közegészségügyi és 
törvényszéki orvostudományi szemle“ 3. szám. Davidovics József: A 
typhus ellen való védekezés Németországban. Auszterveil László: A 
csavargók elmeállapotáról a kriminalitás szempontjából.

Vegyes liirek.
Bókay János tanár ünneplése. Huszonöt éve múlt, hogy Bókay 

■ János tanár a Stefánia szegénygyermekkórház gazgatóságát átvette. 
Ez alkalommal tisztelő i, barátai és tanítványai szép ünnepet rendeztek 
a Stefánia kórház tanácstermében. Fogadja az ünnepelt lapunk részérő l 
is a legjobb szerencsekivánatokat!

K itüntetés. A király Szemerey Bertalan dr.-nak, a lipiki katonai 
gyógyítóház fő orvosának a királyi tanácsosi ezimet adományozta. 
Winkler Albert dr. nagyenyedi fegyházi fő orvosnak ez állásától való 
visszalépése alkalmával a Ferencz József-rend lovagkeresztjét ado
mányozta.

Kinevezés. Illyés Géza dr. egyetemi magántanárt és Nékám 
Lajos dr. egyetemi rendkívüli tanárt a kereskedelmi minister az állami 
munkásbiztosítási tanács rendkívüli tagjává nevezte lei. — Krcgczy Ottó 
dr.-t siklósi járásorvossá, Kardos Lipót dr.-t szerednyei járásorvossá, 
('zakó Lajos dr.-t az esztergomi közkórházhoz alorvossá nevezték ki.

Megbízás. Uram József dr.-t a belügyminister a budapesti állami 
gyermekmenhelynél a másodorvosi teendő k ellátásával bízta még.

Bársony János tanárt a „Societá Italians di Ostetricia e Gineco- 
logia“ legutóbb Rómában tartott XV. congressusán tiszteleti tagjává 
választotta.

Meghű lt. Uhryk Nándor dr. székesfő városi gyakorlóorvos 62 éves 
korában, e hó 18.-án. Hanthó István dr. nyugalmazott ezredorvos 
Kecskeméten. — Sir William Thomson, a nagyhírű  sebész és urológus, 
meghalt Dublinban, november 13. án, 66 éves korában. Thomson-nak igen 
nagy érdemei vannak, különösen a prostatakiirtás technikája körül. — 
II. H. Clntton. a sebészet tanára a londoni St. Thomas's Hospitalon, 
november 9.-én, 59 éves korában. -  Mayot dr., valaha az általános kór
tan tanára a lyoni egyetemen.

Kisebb hirek külfö ldrő l. Rendes tanárok le ttek : A. M. Shipley dr. 
(sebészet) a baltimorei Maryland-egyétemen, II. G. Wells dr. ikórbon- 
czolástan) a chicagói Medical College-en, P. G. Woodley dr. a cincinati-i 
orvosi iskolán. G. Wetzel dr. (anatómia) és P. Schröder dr. (elme- 
kórtan) boroszlói magántanárok tanári ezimet nyertek.

A Nobel-díj nyertese az idén hallomás szerint Kocher, a híres 
berni sebész lesz.

Dr. Guillotin. Kevés ember ju tott ártatlanabbul hírhedtséghez, 
mint Guillotin dr., a kinek neve a „guillotine“-ban van megörökítve. A 
franczia forradalommal foglalkozó történelmi müvek mind azt állítják, 
hogy Guillotin dr. találta fel a róla elnevezett nyaktilót. A legutóbbi 
idő ben újabb adatok kerültek napfényre, a melyek más színben tüntetik 
fel Ignace Joseph Guillotin dr. szereplését. Párisi gyakorló orvos volt a 
18. század végén s lelkesedéssel üdvözölte a forradalom kitörését, 
tagja lett a jacobinusok klubjának s az Asseniblóe constituante-nak. Ez 
utóbbi minő ségében, humanismustól vezettetve, tette azt a javaslatát, 
hogy Francziaországban az addig dívó kegyetlen kivégzési módok, 
kerékbetörés stb. helyett legyen a lefejezés a kivégzésnek hivatalos és 
egyedül megengedett formája ; ez alatt a pallossal való kivégzést értette. 
Ahhoz a szomorú masinához, mely Michelet szerint Guillotin dr. nevének 
..une gloire macabre et néfaste“-ot- szerzett, semmi vonatkozása sem volt. 
Guillotin dr. csakhamar visszavonult a politikai élettő l s azontúl csak az 
orvosi gyakorlatának élt. A guillotine-t, az Assemblée Constituante meg
bízásából, egy katonaorvos, Antoine Louis dr. eszelte ki, egy német 
mechanikus segítségével. Az új masinát eleinte „La Louisette“ nek nevez
ték, de minthogy Francziaországban nagyon sok az olyan ember, a 
kinek Louis a vezeték- vagy keresztneve, ez a név nagy resensust keltett.

Az idegrendszer anyagcseréjének emelése közvetlenül az ideg
szövetekre, közvetve az egész test táplálására kedvező en hat vissza. Ez 
alapon magyarázható a természetes glyceropliosphatnak, a lecithinnek 
antineurotikus és testileg gyarapító hatása. Gyermekeknél rbachitis és 
scrophulosis ellen télen a lecithines csukamájolaj, Oleum, jec. as. c. leci- 
thino Richter, nyáron a Lecithin granulée Richter, felnő ttek idegessége 
és lesoványodása ellen a Richter-féíe Lecithin és Bromlecithin ajánlhatók.

Budapest, VI., Nagy 
János-utcza 47. sz. 
(A Városliget közvet-Dr. Jakab-féle Sigelsanatorium

len szomszédságában.) Diaetás, diagnostikus, physikotherapiás sanatorium.

B u d a p e s ti  Z A N D E R -gyógy in tézet
Vili., Muzeum-körút 2. Teljes physikális gyógyberendezés. Fő bb javalatok: 
Idült gyomorbélatonia. székrekedés, elhízás, köszvény, csúz, ideg/sábák 
(ischias stb.). Csonttörések és egyéb sérülések után visszamaradt mozgás
zavarok. Érelmeszesedés, szívbajok, bronchialis asthma (villamos fény
fürdő vel), neurasthenia, bénulások. Gyenge testalkatú gyermekek fejlesztése 

(Zander módszerével), üerinczelgöroiilesek.

gyógyító
_  intézete.

Budapest, IV.,l(ároly-körút 14. Fürdő k,sugaras gyógyítás, pnysikális gyógy módok.

f l p u n o i  S o h n r o t n r i n m '  fő ze tő : Dr. VAS BERNAT, Poliklinika.
Ul Vuol IdUUl dlUl 1 Ш Н . Szövetség-utcza 14-16. Telefon 90-46.

J u s t y s  D r . b ő rb a jo so k a i

Tamássy
DUNAHARASZTi

Dr. S zili Sándor

Park-sanaioriuma
BAN, Pestmegye. Intézeti orvos: Som ossi 

Lajos dr. Alkohol-, morphium , nicotinelvonás.

V . egyetemi tanársegéd, Andrássv-út 55. Tel. 157—71. 
Vegyi, górcső i, bakteriológiai (Wassermann-féle lues- 

reactio) orvosi laboratóriuma.

Téli kúra tmiö-  
beteuekiiek Tátraháza

Pavillon-rendszer. Villanyos világítás. Központi légfű tés. Téli sportok. 
Serumkezelés. Igazgató-fő orvos: M ü l l e r  V i l m o s  dr., az „Erzsébet 

királyné“-Sanatorium v. assistense.

Orvosi laboratór ium  es czükorj8t3S2k ío le /a .i t iá já . ia k  m e o ia lá r o iá s a
П г . N á t r a i  G á b o r  v. egyetemi tanársegéd. Andrássv-út 50 (Oktogea-tér). Telefon 2(1—06.

THERAPIA-Sanaforium
téli gyógyhely a magyar tengerparton. Be
rendezve az összes gyógyító eljárásokra. 
Modern kényelem. 120 szoba. Vezető -orvos :

D r .  Q R O Q  B É L A .
S A N  B E M O  téli klimás gyógyhely az olasz Riviérán, fő leg a légző szervi és nő i bajok, 
az ideg-, szív- és vesebajosok gyógyítására. A „G rand  H otel de M ce“ -ben fekvöcsarnok 
és magyar ápolónő  áll rendelkezésre. A „H otel C on tinen ta l P a lace “  minden emeletén meleg 
tengerifürdö van bevezetve ; fon tos kö rü lm ény  kü lönösen a nő i ba jok  té li gyógykezelésében. 
Bő vebb felvilágosítással készséggel szolgál C z i r t 'u s z  D e z s ő  d r. kif. tanácsos, gyakorló

orvos. (Nyáron : Stoószfürdö igazgató-fő orvosa.) 8851

R e in ig e r ,  G e b ls e r t  8 t S c h a l l
n J ” ‘11 RákÓCZÍ-iit 19. Villanyos orvosi mű szerek különlegességi gyára.

D r. W idder 13ertalan Operateur testegyenesítő  (orthopädia) intézete csont- és izületi 
(tuberculotikus, angolkóros, rheumás, elgörbült) betegeknek Budapest, IV., Kossuth Lajos- 
utcza 19. Magyar-utcza sarok. Rendel : d. e. 11—12-ig, d. u. 3—5-ig. Szegényeknek díjt dánul.

¥
'InlflPRÜláíinnono intent Budapest, VII., Városligeti Fasor 15. sz. Gyógy- 
Ibnlilhliüyiibúbü lllluZbl tényező k: D'Arsonval-, Elektromágnes-, Sin:- 
soidal-, Galvan-, Farad.-, Franklin-, Leduc-áram. 4 cellás viüanyfiirdö. V. 

i forrólégdús. Vibr. massage. Prospectus. Vezető  orvos : RÉH BÉLA dr.

Dr. GRÜNWALD SANAT0RIUMA BUDAPEST, VÁROSLIGETI FASOR 13—15
Felvétetnek férfi- és nő betegek nő gyógyászati, sebészeti és belgyógyá
szati bajokkal. Gyógykezelés tetszés szerint bármely tanár által. 265”

Dr. GURA GÉZA, M eran . SANATORIUM.
PROSPECTUS.

ERDEY Dr. sanato rium a.Budapest, IX., Bakács-tér 10. sz. 
Nő betegek és sziilönök részére.
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TU D O M Á N Y O S T Á R SU L A T O K

TARTALOM . Budapesti kir. Orvosegyesület. (XX. rendes tudományos ülés 1909 november 6.-án.) 856. 1. A XVI.  nemzetközi orvosi congressus tárgya
lásai. 857. 1.

Budapesti kir. Orvosegyesiilet.

(XX. rendes tudományos ülés 1909 november 6.-án.)

E lnök : Friedrich Vilmos. Jegyző : E n tz  B éla.

(Vége.)

S ú lyos családi degeneratio.

Berend Miklós: Súlyos családi degeneratio elég szokatlan 
két esetét mutatja be 7 éves fiún és 4 éves leányon. Az apa 
41, az anya 33 éves; potatorinmot. luest tagadnak, nem vér
rokonok. Első  bárom gyermekük egészséges, jól fejlődött. 8 évvel 
ezelő tt született 4. gyermekük 3 éves kora óta kissé nehezen já r  
és beszél, kissé hasonlóan a bemutatott gyermekekhez, de baja 
elő rehaladó jelleget nem mutat. Az 5. gyermek, a kit az elő adó 
bemutat, koraszülött volt, a ki anyatejen jól fejlődött, 14 hónapos 
korában já rt és 2 éves koráig nem vettek észre rajta rendellenes
séget. Azóta rosszabbul kezdett járni, támolygott, gyakran elesett, 
most már egy éve egyáltalában nem tud já rn i ; amióta a járása 
romlott, lassú, szakadozott, skandáló lett a beszédje is. A 6. gyer
mek. leányka, egy éves korában já rt és harmadfél éves koráig 
semmi baját sem vették észre, akkor lázas torokgyuladáson ment 
át, azóta ugyanazon tüneteket mutatja, mint a bátyja. Érdekes, 
hogy a 4. gyermekkel — vagyis az első  megbetegedési esettel - - 
terhességének idejében az anya balkarja erő sen fájni kezdett, a 
könyöktő l kezdve hirtelen megvastagodott, a bő r a karon elkékült, 
az u jjak  vörösek voltak. Akromegaliának kórjelezték vidéken az 
esetet és jóddal kezelték évekig, míg most egy idő  óta megint 
megszű nt a kar duzzadtsága, ereje visszatért, de a fedő bő l- most 
is erő sen ránezos, kékes színű . A kar Röntgen-képe nem mutat 
eltérést, érzési különbség csak annyiban van, hogy a fájdalomérzés 
csökkent; a bő rérzést rendesnek találtam, valamint a tapintóérzést 
is : bénulás n ines; azóta igen ideges az anya, de idegrendszerében 
nagyobb eltérések nem mutathatók ki.

A nagyobbik fiú a multiplex sclerosis kifejezéstelen arczát, 
lógó ajkait és zavart tekintetét mutatja. A koponya rendes nagy
ságú. a fülek rendes alakúak és nagyságúak. A szemmozgások 
rendesek, nystagmus nincs és nem is volt. A pupillák egyenlő ek, 
középtágak, jól reagálnak, mindkét szemfenéken kezdő dő  látóideg
sorvadás található. A nyelv nem reszket, a nyelés szabad, a beszéd 
igen skandáló és vontatott, de érthető . Az intelligentia úgy látszik 
ép. A karok ereje csökkent, azok igen ataxiások, nagyfokú, egészen 
intentionális jellegű , nagyhullárnú remegést mutatnak, a mi a gyer
meket az evésben is nagyon akadályozza. Kiterpesztett feszített 
lábbal felállítva a gyermeket. Iehajlott fejjel sem tud megállani, 
az egész test erő s remegésbe jön, különösen a fej. Ha vezetni 
próbáljuk, lábait feszített állásban dobálja elő re, a lábak ujjaik 
hegyével érintik elő ször a talajt. Ha elbocsátjuk, rögtön elesik, 
legtöbbször elő re dő l. Ha lefektetjük, fekvő  helyzetébő l felülni csak 
nagy erő feszítéssel tud. támogatással fel is áll, miközben a dystro- 
phiások felállásának semmi jelét sem mutatja (nem kúszik föl 
önmagán). Igen nagy fokú motorius ataxia mutatható ki úgy a felső , 
mint az alsó végtagokon. Nyitott szemmel sem tudja sem a kéz- 
ujjait összetenni, sem pl. a sarkát a másik lábának térdére he
lyezni. Lábait az ágyban rendesen feszítve tartja és sokszor keresz
tezi ; izomerejük eléggé megtartott, sem sorvadás, sem bizonyos 
izomcsoportok erő sebb beidegzése nem mutatható ki, de egyen
letesen spasmusos mindkét alsó végtag. A lábak állásában a kissé 
lapos talpakon s azon kívül, hogy hüvelykujjait legtöbbször feszítve 
tartja, nem mutatható ki rendellenesség. A gerinezoszlop egyenes. 
A záróizmok (hólyag, végbél) mű ködésében nincsen rendellenesség. 
Az érzési körben, a mennyire a gyermek kora a vizsgálatot meg
engedi, sem a tapintó-, sem a fájdalomérzésben eltérés nincs. 
Rendes viszonyokat mutat az összes idegek és izmok villamos vizs

gálata, azon eltéréssel, hogy bizonyos fokozottabb ingerlékeny
ség található. A bő rreflexek mindenütt megtartottak, a felső
végtagok mély reflexei durvább eltérést nem mutatnak, ellen
ben erő sen fokozott a térdreflex és az Achilles-ínról clonus 
váltható ki. A Babinski-rcflex többszöri vizsgálata oly homályos 
eredménynyel járt, hogy sem positivnak. sem pedig negatívnak
nem merem mondani.

Teljesen hasonló, még a látóidegsorvadásban is megegyező  
képet mutat a 4 éves kis leány, azzal a különbséggel, hogy
a tünetek nem olyan kifejezettek, a reflexek nem oly foko
zottak, lábai nem annyira merevek, arczkifejezése eléggé rendes, 
beszédje érthető bb és néha még tud néhány lépést tenni, a mikor 
azonban mindig elesik már a 2 3. lépés után. Ha megáll, 
óriási módon tántorog: megállani csak teljesen szétterpesztett 
lábakkal tud.

A bemutatott kórkép diagnosisa nem egészen egyszerű. Igen 
erő s kisértésben vagyunk arra gondolni, hogy az anya betegsége 

a mely idő belileg a legelő bb megbetegedett fiú terhességével 
egybeesik és a gyermekek baja közt összefüggést vegyünk fel. 
annál is inkább, mert az anyán az acromegaliát ugyan teljesen ki lehet 
zárni, ellenben nem tudnám kizárni az anya bajának lueses eredetét, 
noha a Wassermann-reactio úgy mindkét szülő n, mind a két be
mutatott gyermeken Szili S. vizsgálata szerint teljesen negativ. 
Csak az bizonyos, hogy az anya betegségének idegrendszerbeli 
eredete nem valószínű . Alig felelhetne meg másnak, mint az igen 
ritka féloldali gliosis spinalisnak, de tekintve gyógyulási irányát, 
azt, hogy a duzzanat visszafejlő désben van, panaritiumai, érzési 
eltérései sohasem voltak, izomsorvadás a kézen nem mutatható ki, 
erre sem gondolhatunk. Lehet, hogy csonthártyalob, thi’ombosis 
következményeirő l van szó.

A bemutatott esetek megkülönböztető  kórjelzése igen nehéz. 
Friedreich-féle örökölt ataxiában a reflexek csökkentek, nem pedig 
fokozódtak; nincsen meg az alsó végtagok spasmusos beidegzése 
és a beszédzavar; trophiás eltérések és csontdeformafiók. a melyek 
itt hiányzanak, rendesen kifejlő dnek, a látóidegsorvadás is hiányzik. 
A Nonne-Marie-féle hérédoataxie cefebelleuse a 15. év elő tt még 
nem észleltetett. Számba jövő  typusok még a Pelizaeus-Strümpell 
által leirt alakok, a franczia szerző k által leirt „selérose lobaire 
cerebro-infantile“ és a kisagyvelő  veleszületett aplasiája. De ezek 
egyikével sem mutat olyan hasonlatosságot a kórkép, mint a multi
plex sclerosissal. melyet fertő ző  betegség után észlelnek s a mely
nek a reszketés, a spasmusos beidegzés, a beszédzavar, a látóideg
sorvadás, az arczkifejezés egyaránt megfelelne, de a mely 1. e 
korban nem jelentkezik, 2. nem mutat familiáris jelleget, lassúbb 
lefolyású, nem támad olyan hirtelen, mint a bemutatott esetekben. 
Az ataxia eseteimben azonkívül sokkal nagyobb, mint az egyszerű  
selerosisbau. A nagy hullámú reszketés a szem becsukásakor foko
zódik. Nem szabad végre elfelejtenünk azon hasonlatosságot, a 
mely a sclerosis multiplex és a veleszületett bujakór selerotiform 
családi alakjai közt lehet. Kétségtelennek csak azt tarthatjuk, hogy 
a hátulsó és az oldalkötegpályák kombinált megbetegedése van 
jelen s csak a Jendrássik-törvény alapján fogjuk helyesen megítélni 
az eseteket, hogy családi degeneratiónak kell felfognunk azon meg
betegedéseket. a melyekben egy család több tagján észleljük teljesen 
ugyanazon formát azon különbséggel, hogy a megbetegedés fokai 
különböznek. Eseteimben ilyen szokatlan és ritka —  a multiplex 
sclerosis typusához közel álló csoportmegbetegedéssel van
dolgunk, a melyet azonban e néven neveznünk a tünetek 
nagy megegyezése ellenére sem szabad. Nem szól a csa
ládi degeneratio ellen az a lehető ség sem, hogy lues lehetett 
jelen elő ző leg. Maga a lues minden valószínű ség szerint nem 
csinál családi degeneratiót ily formában (Jendrássik), de tapasz
talati tény, hogy családi bántalmak első  megjelenése igen gyakran 
valamely fertő ző  baj, mint alkalmi ok után észlelhető  s ilyen eset
leg a lues is lehet.
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Új szülött ectopia cordis-szal. Kinematograinin és a szív- 
fnnctio vizsgálata.

Tezner Ernő  és Pékár Mihály: A vizsgálatok újszülöttön 
történtek ectopia cordis extrathoracalis totalis-szal; a szív a nagy
ereken mint valami kocsányon lógott ki a mellkasból. Ezen torz- 
szülöttön a foramen ovale nyitvamaradásán kiviil kóros elváltozás 
nem volt észlelhető .

Kardiographiás vizsgálataink fontosabb eredményei a követ
kező k : Az egyes kardiogramm alakja első sorban a felvétel mód
jától függ (a felvétel helye a szíven, az iró-emelő által gyakorolt 
nyomás, a szívvel alkotott szöge, az irószerkezet tehetetlensége stb.). 
Ennélfogva nem jogosult az egyes kardiogramm analysiséböl következ
tést vonni a szív mechanismusára. A szívmű ködés zavartalan rythmu- 
sossága bizonyítja, hogy már az újszülött is oly tökéletes szabá
lyozó szerkezetekkel rendelkezik, hogy szíve teljesen idegenszerü 
viszonyokhoz is tud alkalmazkodni. A szívverés idő szakos ingado
zásai közül a légzés csak a sírást kisérő  szíverectiókkor mutatja 
hatását. Találtunk ezenkívül oly ingadozásokat, melyek a sphygrno- 
grammon talált ú. n. harmadrendű  hullámoknak (8. Meyer) felel
nek meg.

Rövid, gyenge galvánárammal való izgatásra a szíven a 
következő  hatást észleltük: Az áramnyitás és zárás egy-egy extra- 
systolét vált ki. Ugyanakkor a szív érző  idegeinek izgatására 
reflectorius bradycardia, ső t néha diastolés szívmegállás jön létre, 
melyben csak a jobb pitvar nem vesz részt.

A kinematogrammot, mely a torzképző dés alakját s a szív 
mozgásait igen jól feltünteti, az Uránia-szinház igazgatósága díj
talanul bocsátotta rendelkezésünkre.

Földes Lajos: A g y e r m e k  s z ü le t é s e k o r  j e le n  v o l t .  F o g ó t  a lk a l 
m a z o t t ,  m e r t  a  m a g z a t  s z ív v e r é s e  1 2 0 -r ó l 9 6 - r a  s z á ll t  a lá  é s  m in d ig 

g y e n g é b b  le t t .  M ik o r  a  f e j é t  k ih o z ta  é s  m e g fo r g a t ta,  e lő t ű n t  a z  ö k ö ln y i , 

v ö r ö s - r ó z s a s z ín ű ,  é lé n k e n  m o z g ó  tu m o r . M iu tá n  le k ö tö t t e  a k ö ld ö k z s in ó r t , 

a z  a s p h y x ia  m ia t t  n e m  c s in á l t  S c h n i t z e t ,  h a n e m  S y lve s t e r - f é le  m o z g á s s a l 

é s  fü r d ő k k e l  h o z ta  é le t r e .  A s z ív m ű k ö d é s  g y e n g ü lé s é t  a lk a lm a s in t 

a z  o k o z ta , h o g y  a  fe j  e lö r e fo r d u lá s a k o r  r e á n y o m ó d o tt  a  sz ív r e .

Retrograd incarceratióval szövő dött kizárt erurális sérv 
gyógyulása 367 cm. bél resectiója után.

Pólya Jenő : A 76 éves férfinak 44 év óta fennálló jobb
oldali sérve 1909. évi május 28.-án d. e. 9 órakor kiszorult; 
elő ször maga próbálta reponálni, majd orvoshoz ment, végül a 
Margit-kórházba szállíttatta magát.

Felvételkor a lesoványodott, gyöngén fejlett izomzattal biró 
beteg collabált, pulsusa 110, filiformis. Hasa egész terjedelmében 
meglehető sen érzékeny, feszes. Jobboldalt a czomb elülső  felszínén 
a Poupart-szalag alatt emberfejnyi, kemény, irreponibilis sérv, bal
oldalt reponibilis direct lágyéksérv. A repositio fürdő ben és nar- 
cosisban nem sikerült.

Mű tét 9 1/г  órával a kizáródás után. A sérvtömlő t körül- 
metszszük úgy, hogy egy ellipsis formájú bő rdarabot vele össze
függésben hagyunk. A sérv a erurális csatornából jő ki. A sérv
tömlő bő l piszkos színű , bélsárszagú sérvvíz ömlik elő . A sérvben 
első sorban a piszkos, feketén elszínesedett és rendkívül megpuffadt 
coecum és colon ascendens tű nik elő . Ezek a tömlő n belül meg 
voltak csavarva. Miután punctióval tartalmuk egy részét (gáz és 
erő sen véres folyadék) kiürítettük és a belet visszacsavartuk, a 
kacsot fölemelhettük és ekkor látható volt, hogy a megcsavart 
részen túl úgy a colon ascendensnek, mint az ileumnak elég ép, 
szürke színű  része van a sérvtömlő ben. Ugyanekkor látjuk, hogy a 
coecum alatt és tő le mediálisan még egy vékonybélkacs van a 
sérvben. Ez csak mérsékelten elszínesedett. Elő húzva kitű nik, 
hogy a folytatása az egyik irányban ép, halvány bél, míg a másik 
irányban kékesvörösen elszínesedett bélrészlet, mely mindenképpen 
súlyosabb elváltozásokat mutat, mint a sérvtömlő ben levő  vékony
bélkacs. Most elő húzzuk az ileum végét. Látjuk, hogy ennek mint
egy 4 cm.-nyi darabja, mely a coecum tő szomszédságában van, 
halvány és a sérvtömlő ben foglal helyet, az azon túl a hasür- 
ben fekvő  részlet ellenben véresen infarctusos, kékes-fekete, erő sen 
v a s ta g o d o t t .  Az ily módon elváltozott bélkacsot mintegy egy méter
nyire elő húzzuk, végét azonban nem érjük és tovább elő húzni nem 
bírjuk, valamint, hogy a sérvtömlő ben fekvő  bélkacs folytatását tevő  
elszínesedett belet is csak 30 40 cm.-nyíre tudjuk elő húzni. Csak

mikor a sérvtömlő ben levő  valamennyi vékonybelet reponáltuk, 
sikerült az egész bélconglomeratumot elő húzni és ekkor kitű nt, 
hogy a sérvtömlöben levő  két bélkacs közötti egész conglomera
tum, mely három méternél hosszabb, el van halva. Resectiója el
kerülhetetlen. A mesenteriumot lekötjük, a belet lemetszszük, a 
colon ascendens csonkját vakon elzárjuk s a vékonybél csonkját 
az általam módosított Jobert-varratokkal a colon ascendes elülső  
striájába implantáljuk. a sérvtömlő t kiirtjuk, nyílását bevarrjuk. A 
bő rseb nagy részét is elvarrjuk, a sérvtömlő csonkig tampont veze
tünk. Tekintettel a beteg elő rehaladott korára és a sérvvíz nagyon 
fertő ző  voltára, nem végzünk gyökeres mű tétet. A kiirtott bél 
véresen infarctusos, véres folyadékkal telt, 343 cm. hosszú vékony
bélbő l. a vakbélbő l és a pr. vermiformisból és 24 cm. colon ascendens- 
bő l áll. A mű tét után 160 filiformis pulsus : kámfor, digalen és egy 
liter konyhasó-infusióra azonban magához tér.

Mű tét utáni napon a pulsus már 90 100, eléggé telt, a
has kevésbé érzékeny. Harmadnap táplálni kezdjük. Ugyanekkor 
klysmára széke és szele van. A szék kezdetben feketésveres, de 
két nap múlva már spontan rendes híg széke van. Ezután a bél- 
passage állandóan szabad. A peritoneális érzékenység első  naptól 
kezdve elmúlt, hányás nem jelentkezett, csuklás ellenben mintegy 
két hétig volt. A lefolyás általában láztalan, csak egyszer, június
14.-én emelkedett a hő mérsék hidegrázás kíséretében 38°-ra. 
Ekkor a kötésben bélsár jelenik meg, de ez csak néhány napig 
mutatkozott, azután megszű nt, július 7.-e és 9.-e között azonban 
újra jelentkezett. Július 6.-án felkel és augusztus 7.-én minimális 
genyet ürítő  friss fistulával elhagyja a kórházat. Kórházban léte 
alatt többször volt hasmenése 0 9 székletéttel napjában, ez azon
ban elmúlt, opiumporokra prompt engedett. Mióta otthon van, 
hasmenése elvétve jelentkezik, rendszerint csak egyszer, néha két
szer van széke napjában. Székének consistentiája inkább híg, mint 
kemény.

Tápláltsági állapota körülbelül olyan, mint a mű tét elő tt 
volt. általában véve azonban meglehető sen gyenge.

A XY1. n e m z e tk ö z i o rv o s i co n g ressu s  t á r 
g y a lása i.

XVI. szakosztály: Fülorvostan.

Compaired (Madrid): Az otogen intra- és extraeerebrális 
tályogok diagnostikája és gyógyítása.

I. Mai napig nem ismerjük tisztán sem az intracerebralis, 
sem az intrameningeális és extraduralis tályogok tünettanát. Nincs 
olyan pathognomikus jel, a melylyel kétségen kívül fölismerhetnő k ; 
sem a klinika, sein a segítő  tudományok nem adnak biztos alapot 
e súlyos bántalmak diagnosisához.

II. Egyetlen biztos gyógymódunk a sebészi beavatkozás; sok- 
j szór azonban ez sem vezet a várt eredményre, akár mert késő n

történik, akár mert nem tudjuk a kellő  nagy kiterjedésben végezni, 
akár pedig a szövő dmények miatt, a melyek éppen úgy elő fordul
nak mű tét közben, mint az utókezelés alkalmával.

E. Schmiegelow: A másodlagos genyes labyrinthitisek opera
tiv gyógyításának javálatai.

42 genyes középfülgyuladás nyomán támadt labyrinthusgyula- 
dás esetét dolgozta föl a szerző . Esetei közül 10 csak serosus 
labyrinthusgyuladás volt, mely mind meggyógyult a középfül 
kitisztítása után. 32 genyes diffus labyrinthusgyuladás közül 22 
esetben csak gyökeres mű tét történt, ezek közül 2 végző dött halá
losan a mű tét elő tti szövő dmény fo lytán; 10 esetben a labyrinthust 
is megnyitotta, közülök 7 meggyógyult, 3 meningitisben meghalt.

A labyrinthus-megnyitás indicatiója Schmiegelow szerint nem
csak a functionalis vizsgálattól és a kórlefolyástól függ, hanem 
fontos szerepe van a labyrinthusfal direct megvizsgálásának is a 
gyökeres mű tét közben. A mű tét kivitelére csakis a súlyos esetek
ben, a hol a hátulsó agygödörben genyet sejtünk, ajánlja Neumann 
módszerét. Jansen fraise-megnyitásánál biztosabbnak tartja véső vel 
megnyitni a labyrinthust, különösen Ufl'enorde módszere szerint, 
mely legjobban védi meg a nervus faeialist.

Monret (Montpellier): A középfülbő l kiinduló fertő zés útjai.
A középfülnek cellulás környezete teszi lehető vé, hogy az 

infectio olyan rohamosan átterjedhet a sziklacsont távolfekvő  részeibe
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