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Közlamény a budapesti kir. magy. tud.-egyetem  bő r- és bujakór
tani k lin ikájáról. (Igazgató  : Nékám Lajos dr., egyet. ny. r. tanár.)

Adatok az angiokeratoma klinikájához és 
pathologiájához.*

Ir ta : G u s z m a n  J ó z s e f dr., egyetemi magántanár.

Az angiokeratomát még manap is aránylag igen ritka 
bő rbántalomnak tartják, holott kétségtelen, hogy nem is oly 
annyira kivételes ez a baj, csak megjelenésénél fogva köny- 
nyen elkerülheti a figyelmet. Az angiokeratoma fogalmát máig 
is legjobban M ibelli-nek1 leírása határozza meg. Mibelli 
volt ugyanis az, a ki ezt a bő rbántalmat mint különálló 
kóralakot körülhatárolta és az angiokeratoma elnevezéssel 
ellátta. Az elnevezés igen szerencsésen volt megválasztva, 
mert röviden benne van a pathologiai elváltozás lényege is. 
Apró, aránylag ellenálló, érdes, gombostüfejnyi-kendermagnyi 
tumorok, melyeknek belsejében cavernosus szerkezet ismer
hető  fel s a melyek fölött a hám nagyobb mértékben elszaru- 
sodik. A kis tumorok, melyek leginkább szemölcsszerű  kép
letek alakjában jelentkeznek, hol ólom-szürkék, hol meg 
kékes-vöröses színű ek s leginkább az ujjak dorsalis felszínén, 
elég gyakran a lábujjakon is támadnak. Jellemző  tulajdon
ságuk, hogy nyomásra kisebbednek és elhalványodnak. E 
tumorok mellett hol épnek látszó, hol meg livid alapon 
tű szúrásnyi-kölesnyi vörös foltok is találhatók, melyek cent
ruma gyakran jóval sötétebb színezetű .

Kétségtelen, hogy ezt a kórképet Mibelli  elő tt már 
Breda2 és D ubteuilhB is észlelte, de az éles körülhatárolás

* A dolgozat németül a Pertik-emlékkönyvben (Virchows Archiv, 
213. k.) jelent meg.

1 M i b e l l i : Atlas international des maladies rares de la peau
1.1889.

3 B r e d a : Dermatile de congelazione. Giornale ital. delle mal. stb. 
1881 (ref.).

3 D u b re u i lh  : Verrucés teleangiectasiques. Annales de la policlin. 
de Bordeaux. 1889.

I
mégis Mibelli érdeme. Fő ként Breda járt közel a baj lénye
géhez, a mikor fagyással hozta kapcsolatba a bántalmat.

Az angiokeratomáról az utolsó két évtizedben már so
kat írtak s az adatok a lényegben nagy mértékben egyeznek 
is egymással. Ez az egyöntetű ség leginkább onnan ered, 
hogy a szerző k igen csekély kivétellel mind szigorúan a 
Mibelli által körülírt typushoz tartották magukat. Ily módon 
úgyszólván csupán azok az esetek gyű ltek össze, melyek be
tartották az ujjak háti felszínének localisatióját. Az esetek 
azonfelül abban is egyeznek, hogy csaknem valamennyiben 
a kézen kisebb-nagyobb mértékben kifejezett perniók is vol
tak jelen, a mint azt Mibelli  is a kórképhez tartozónak 
leírta.

Véleményünk és tapasztalásunk szerint vannak azon
ban esetek, melyek az angiokeratoma klinikai és pathohisto- 
logiai fogalmának nagy mértékben megfelelnek és csak bizo
nyos mellékkörülmények révén térnek el a merev Mibelli-ié\e 
typustól. Ső t olyan esetet is észleltünk és vizsgáltunk, mely 
a kézháton teljesen utánozta az angiokeratoma klinikai meg
jelenését és szöveti szerkezetét, jóllehet ez az elváltozás csak 
részjelensége volt egy egészen más bántalomnak. Ezen az 
alapon a következő kben kimutatni óhajtjuk, hogy az angio
keratoma fogalma nem oly merev és egységes, mint az a 
legtöbb vizsgáló leírásából kiviláglik.

Az utóbbi években összesen 4 esetet észleltünk, melyet 
a kérdés keretén belül ismertetnünk kell. Ezek közül két 
eset fiatal nő vérpárra vonatkozott és typusa volt a Mibelli 
által leírt kóralaknak. A 3. eset csupán csak a localisatiója 
és egyéb körülmények miatt ütött el a typustól. Végül a 4. 
esetünk egy nagy haemangiomás naevus volt, a mely rész
leteiben minden tekintetben utánozta az angiokeratomát. A 
3. eset kivételével, melyet magángyakorlatomban észleltem, 
valamennyit az egyetemi bő r- és bujakórtani klinikán vizs
gáltam, a miért is volt fő nökömnek, Nékám tanár úrnak az 
esetek szíves átengedéséért hálás köszönetét mondok. A 
második esetem kivételével valamennyit szövettanilag is át
vizsgálhattam.

Eseteim a következő k:
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1. eset. F . M . 18 éves leány, irodai alkalmazott. Bő rbajával a 
bő r- és bujakórtani klinikán 1905, julius havában jelentkezett elő ször. 
Anamnesisében elő adja, hogy börbaját 1898-ban, tehát 11 éves korá
ban vette észre elő ször. Ez akkoriban csakis a bal középső  ujj köröm- 
perczének dorsalis fölszinén mutatkozott. Évek folyamán a baj a leg
több ujjon, majd pedig a lábujjak egynémelyikén is elharapódzott. 
Keze és lába sokat szenved télen a hidegtő l, ugyanakkor könnyen 
megdermed, megduzzad és elkékül. A két keze állandóan hű vös és 
sokat izzad. A beteg nyúlánk, k issé gracilis termetű , halvány, finoman 
áttünő  bő rű . Egyébként tartósan egészséges.

S ta tu s  p r a e s e n s: A hüvelykujj kivételével valamennyi kézujjnak 
dorsalis fölszinén pontszerű -gombostű fej nagyságú kékes-pirosas foltok 
láthatók, melyeknek egy részében finoman tágult erecskék lupe segé
lyével jól észrevehető k. Ezek mellett sokkal szem beötlő bbek azok a 
gombostüfejnyi-kendermagnyi, teljesen izolált, jól kiemelkedő  göböcskék, 
melyek általában kékes-pirosak, helyenkint, a hol nagyobbak, aczél-szür- 
kés árnyalatúak. A daganatocskák legtöbbjét kemény, érdes, elszarusodott 
és jelentékenyen megvastagodott hám borítja. A szürkés színárnyalat 
fő ként a legnagyobb daganatocskákon észlelhető , a melyeken egyúttal 
az elszarusodott hámburkolat is a legvastagabb. Feltű nő  a két hüvelyk
ujjnak szabad volta. A legtöbb apró tumort a bal gyű rű s ujjon észle l
jük, mintegy tizenkettő t. Kifejezett hyperhidrosis mindkét tenyéren. 
Hasonló foltokat és daganatocskákat, bár gyengébben kifejezve és gyé
rebb számban, a lábujjak némelyikének dorsalis fölszinén is találunk. 
D iagn osis: Angiokeratoma Mibelli.

S z ö v e t ta n i  le le t : A legtöbb metszeten első sorban a papillaris és 
subpapillaris vérerek nagyfokú tágultsága a legföltünő bb. Azokon a 
a metszeteken, a melyeken a folyamat még egészen kezdeti, a corpus 
papillare erei részben orsóalakban, részben ampullaszerű en tágultak. 
Az elő rehaladottabb folyamatot képviselő  készítményeken az erek 
mint olyanok a corpus papillareban alig ismerhető k föl, hanem helyü
ket egy vagy több hólyagalakú, vérrel telt lacuna foglalja el. A vérrel 
telt üregek helyenkint annyi tért foglalnak el hogy a hámrétegeket is 
maguk elé tolják s jelentékenyen komprimálják. A hám ily módon 
látszólag csaknem szerves összefüggésbe jut a vérrel telt tömlő szerű 
tágulatokkal. De csak látszólag, mett fő leg a v a n  G ie s o n szerint fes
tett készítményeinken mindig tudtunk egv vékony kötő szöveti elválasztó 
réteget kimutatni, mely a hámot a vérrel telt üregektő l izolálja. E te 
kintetben tehát W is n ie w s k i4 5 6 nézetéhez kell csatlakoznunk. Ezzel szem 
ben a J o s e p h - és U n n a -féle lelet t, hogy a vérrel telt üregeket közvet
lenül a hám veszi körül, nem tudtuk megállapítani (1. az 1. ábrát)

I. ábra. (1. eset.) a  =  vérrel telt cavernosus ür; b =  hypertrophiás
szaruréteg.

Ereken kívül vért egyik metszetünkön sem találtunk. A M a lp ig h i - r é te g - 
ben egyes metszeteken izoláltan található üregeket sorozatos m etsze
teken követve összefüggésben találtuk a papillarisban levő  ű rökkel s 
nem mások, mint az utóbbiaknak nyúlványai. Lényeges, a folyamatot 
pathologiailag befolyásoló gyuladásos beszürő dést. a mint azt fő ként 
P r in g le6 találta, nem tudtunk megállapítani. A franczia szerző k (M ilia n  

é s  L e re d d e ,b P a u tr ie r ,  H a u r y ) által leirt s fő ként L e r e d d e által hang
súlyozott perivascularis sejtes beszürő désnek és necrosisnak sehol még 
nyomát sem találtuk.

A stratum corneum a tumor centrumának megfelelő en feltű nő en 
hypertrophiás, de összetételében normálisnak bizonyult. A stratum  
lucidum igen élesen, aránylag vastag sávban mutatkozik. A stratum  
granulosum nagyrészt igen erő sen kifejezett, helyenkint feltű nő en vas
tag, 4—5 sejtrétegű , ellenben ott, a hol a M a lp ig h i - r é ie g a nagy vér
üregek által fölfelé erő sen komprimált és elvékonyított, igen keskeny, 
alig egy sejtrétegű .

4 W is n ie w s k i : Zur Kentniss des Angiokeratoma {M ib e l l i ) .  Archív  
f. Dermat. 45. kötet.

5 P r in g le  : Ueber Angiokeratom. Monatshefte f prakt. Dermato
logie, 1891, 13. kötet.

6 L e re d d e  e t  H a u r y : Annales de dermatol. 1898, 1095. oldal.
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2. eset. F . S . 20 éves leány, az elő bbi betegnek nő vére. T est
alkata olyan, mint a nő véréé. Az angiokeretomás elváltozások rajta jóval 
gyöngébben vannak kifejezve. Az apró daganatok csakis a bal kéz 4. 
ujjának 1. és 2. ujjperczén (dorsalis fölszin) ülnek s a gombostű -fej 
nagyságát alig érik el. Egyébként az 1. esetben leírtakhoz tökéletesen 
hasonlóak. Az erő s kézizzadás ezt a beteget is bántja. A téli hideg 
nem hat rá oly kellemetlenül, mint a nő vérére, de azért az ujjai kisebb 
mértékben szintén pöffednek s elkékülnek. D iagnosis : Angiokeratoma 
M ib e ll i .

A mint látható, mind a két esetünk teljesen megfelel a 
Mibelli-ié\e angiokeratoma typusos képének. Megfelel nem
csak klinikai megjelenése és szöveti szerkezete (az első  eset) 
tekintetében, hanem abban is, hogy a baj familiaris beteg
ségképpen nő vérpáron jelentkezett, a mint azt már több 
szerző  észlelte és kiemelte. De a két esetünknek a typushoz 
való tartozását még több egyéb körülmény is bizonyítja. így 
csaknem valamennyi Mibelli-typusú angiokeratoma-esetben a 
baj idő sebb gyermekeken és fiatal egyéneken került meg
figyelés alá. A legtöbb eset pedig 15—25 éves egyénekre 
vonatkozott. A két betegünk is ebbe a csoportba tartozott. 
A másik jellemző  lelet a Mibelli- typusú angiokeratoma ese
teiben az, hogy a betegek egyúttal kisebb-nagyobb mérték
ben fagyásdaganatokban szenvednek. Ez alól kivétel csak 
néhány szerző nek (Joseph, Ehrm ann) egy-egy esete volt. A 
perniók tehát igen jellemző  kísérő i az angiokeratomának. 
Hasonló áll ezenkívül még az anaemiára, a gracilis testal
katra s a kéz hyperhidrosisára is. Mindezek a kisérő  jelen
ségek, melyek tulajdonképpen egy tünetcomplexumot kép
viselnek, némi útmutatást nyújtanak arra nézve, hogy mi
képpen foghatjuk föl az angiokeratomák e typusának a 
keletkezését. Tudjuk, hogy a perniók, a kéz téli cyanosisa, 
hyperhidrosisa rendszerint gyöngébb szívmű ködésű , gyengén 
fejlett érrendszerű , többé-kevésbé anaemiás fiatal egyéneken 
észlelhető . Föltehető  ezért, hogy a legtöbb angiokeratoma, 
melynek primaer elváltozása a bő r papillaris és részben 
subpapillaris rétegében levő  vérereknek enormis tágulásában 
áll, szintén az érrendszernek ezen gyöngeségén alapul. A 
fagyásdaganatok pedig nyilván nem egyszerű  kisérő  tünetei 
az angiokeratomának, hanem vele együtt hasonló alkati gyönge- 
ségnek az eredményei.

A közös aetiologiai momentumot az a tapasztalás is 
mutatja, hogy a keratoangioma csaknem kivétel nélkül a 
test legdistalisabb részein jelentkezik, akár csak a fagyás- 
daganat, tehát a kéz és láb ujjain. Hogy más distalisabb 
testrészen is elő fordul a typusos angiokeratoma — csakúgy 
mint a fagyás —, arra példát nyújt pl., Pringle esete, mely
ben a baj a jobb fül helixén székelt. Úgy látszik egyébként, 
hogy oly vidéken, hol a fagyásdaganatok különösen gya
koriak, ott a Mibelli-ié\e angiokeratoma egyáltalában nem 
ritka megbetegedés. így A u d ty7 34 esetet látott Toulouseban, 
a hol tapasztalása szerint perniók is nagy számban fordul
nak elő .

Az angiokeratomának megfelelő  klinikai kép azonban 
néha nem jelentkezik a Mibelli- féle typus szerint, a mint az 
néhány irodalmi adatból kiviláglik. Az elütő  körülmény ezek
ben az esetekben részben az eltérő  localisatióban, részben a 
fejlett vagy elő haladott korban rejlik leginkább. Bettm ann8 
angiokeratomás esete, melyet néhány év elő tt Frankfurtban 
bemutatott (a melyet Braun és Kreibich naevusnak tartott 
ugyan), 50 éves nő  jobb fölkarján s részben alkarján 
székelt. A bántalom klinikai szempontból csak abban tért el 
a Mibelli- typustól, hogy fagyásdaganatok hiányoztak és hogy 
az elő haladott korban jelentkezett. Hasonlóan atypusos a 
Fabry esete. Atypusos eset fő ként az egyén kora és a 
localisatio miatt a Fordyce-é is, a ki a bajt 60 éves egyén 
scrotumán észlelte.

ilyen atypusos localisatiójú a 3. esetem.
3. eset. X. Y. 43 éves gyógyszerész, 1910 április havában jelent

kezett elő ször. Ekkor elő adja, hogy a jobb lábszárán már évek óta 
vannak tágult gyüjtő erei, de ezek még sohasem  zavarták. 1908 óta azon-

1 A u d r y : Sur l’angiokeratome. Annales de dermatol., 1893.
8 B e t tm a n n : Fall von Angioma keratosum. Verhandl. d. deutsch, 

dermat. Gesellschaft, X. Congr., 1908.
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ban a lábszár a lsó részén és a lábfejen apró daganatai keletkeztek, 
melyek ugyan nem bántják, de a melyekrő l fölteszi, hogy lueses erede
tű ek (lueses infectiója évek elő tt volt), a miért is már több ízben 
kéneső tapaszt alkalmazott, a nélkül azonban, hogy hasznát látta volna.

Status p raesen s: Az egyébként teljesen egészséges, jól fejlett  
férfinek jobb lábszárán s részben a czombján, fő ként azonban a lába 
fejének medialis oldalán mérsékelten tágult és a vena saphaena rendsze
réhez tartozó gyüjtő erek láthatók.

Helyenkint a lábszár feszítő  oldalán, fő leg az alsó har
madán, a bő r koronányi-gyermektenyérnyi területeken diffuse livid, 
mely elszínesedés a finom erecskéknek igen sű rű hálózatos tágulásától 
ered. Ugyanott szám os tű szúrásnyi-kendermagnyi apró göb észlelhető . 
A göbök közül a nagyobbak ólomszürkék kékes árnyalattal s vaskos 
szarus tömegekkel borítottak. Érintésre elég ellenállónak és érdes
nek bizonyulnak. A göbökön kívül hol különállóan, hol ném ileg 
egym ással összefolyva k issé élénkebb árnyalatú kékes-pirosas, tüszú- 
rásnyi-gombostű fejnyi foltok is láthatók, melyek üvegnyomásra jórészt 
eltű nnek. Ezek egyébként teljesen sim a felületüek. A bő relváltozás a 
betegnek semmiféle alkalmatlanságot sem okoz, olykor azonban némi 
kis viszketéssel jár.

Ezek a most leirt tünetek klinikailag olyannyira hasonlítottak a 
M ib e l l i - té \e angiokeratomához, hogy már első  m egszem léléskor lehetett 
fölállítani a diagnosist. A typus ellen csak az eltérő  localisatio és a 
perniók hiánya a kézen szólt. Egyik kis kendermagnyi tumornak exci- 
siójába a beteg a legnagyobb készséggel beleegyezvén, módunkban volt 
a histologiai vizsgálatot megejteni, mely a AÍ/öe//í-typuséval azonos 
anatómiai leletet derített ki (1. a 2. sz. ábrát).

2. ábra. (3. eset.) a  =  vérrel telt ü reg ; b =  szaruréteg (m egvastagodva); 
c =  a hám és a cavernosus üreg közti kötő szövetes falzat.

Szövettani vizsgálat. A corpus papillarenek erei, szintúgy a 
subpapillaris erek jellemző en igen erő sen tágultak és nemcsak ampulla- 
szerű en megduzzadtak, hanem kifejezetten cavernosus üregekké dilatál- 
tak. Azokon a metszeteken, melyek a kimetszett tumor legnagyobb 
átmérő je tájából valók, a corpus papillare úgyszólván egyetlen üreggé 
vált. Ezek a vérrel telt üregek a hámnak interpapillaris csapjait rész
ben igen nagy fokban komprimálják, részben egészen eltüntetik. A 
készítményeken dilatált nyirokutakat nem lehet kimutatni. Vérrel telt  
üregek a stratum M a lp ig h i- b e n  is találhatók, de ezek nem képző dnek 
ott izoláltan, mint azt némely metszet látszólag föltünteti, hanem na
gyobb papillaris üregeknek a hámba tolakodó nyúlványai. Némely met
szeten a M a lp ig h i - r é te g jelentékenyen megvékonyodott, még pedig fő ként 
ott, a hol a cavernosus üregek különösen nagy fokot érnek el. Egyéb
ként a hám a nyomás folytán igen rendetlen alakulaté, helyenkint pedig, 
a mennyire azt a nyomási viszonyok megengedik, hosszabb nyúlványok 
alakjában az irhába nyúlik; hasonló leletrő l J o s e p h w is beszámolt. A 
stratum corneum jelentékenyen és igen föltű nő en megvastagodott, de 
szerkezetében normalis jellegű . A stratum lucidum vastagabbnak látszik 
a rendesnél. Gyulladásos jelenséget, sejtes beszürődést nem tudtunk 
kimutatni.

Az eset leírásából kiviláglik, hogy az lényegében úgy 
klinikailag, mint histopathologiailag miben sem különbözik a 
Mibelli-féle angiokeratomától.

De észleltünk egy esetet, a mely súlyos, igen nagy 
kiterjedésű  naevus haemangiomatosusra vonatkozott s az 
egész bal felső  végtagra kiterjedt. Az esetnek reánk nézve 
az volt a különös érdekessége, hogy a naevusnak a kézháton 
és az ujjak feszítő  oldalán jelen levő  egyes góczai egymaguk- 
ban tekintve és vizsgálva nemcsak klinikailag, hanem még 10

szövettanilag is az angiokeratoma hű  képét utánozták. Tehát 
nyilvánvalóan teljesen más aetiologia alapján is észlelhet
tünk az angiokeratomához hasonló elváltozást. Az eset a kö
vetkező  :

4. eset. T. J. 11 éves fiú. 1908 tavaszán jelentkezett elő ször a 
bő r- és bújakórtani klinika rendelésén. Szülő i elő adják, hogy baja a 
fölkarján kis fokban már születése után mutatkozott és azután idő vel 
a mostani sú lyos elváltozásig fokozódott. A fiú egyébként jól fejlett,
egészséges.

Status praesens. A bal felső  végtag, fő ként annak külső  része 
duzzadt, egyenetlen körvonalú. A fölkaron és az alkar felső  harmadán 
a bő rön keresztül kékesen jól áttünő , kisujjnyi vaskos erekbő l álló 
plexus látható. A vérerek tömege helyenkint egész csomókban dudoro- 
dik elő . Nyomásra ezek a csomók szivacstapintatúak, összeszoríthatók. 
Az alkar alsó két harmadában a folyamat kisebbfokú s ugyanitt helyen
kint naevus flammeus-szerű  foltok észlelhető k. A kézháton a kanyargós 
erek csak igen kis fokban és elvétve láthatók. Ugyanitt, valamint az 
ujjak dorsalis felszínén szétszórtan, teljesen különállóan kendermagnyi 
és valamivel nagyobb góczokban éles határú apró daganatok is látha
tók, melyek jól kiemelkednek, kékes-vörösesek s nyomásra k issé lelapul
nak. Üvegnyomáskor erő sen halványodnak s extravasált vért nem mu
tatnak. Valamennyi ilyen daganatocska száraz, elszarusodott tömeggel 
borított, a mi tapintáskor érdes, reszelő s érzést kelt. Ezek a daganatok 
csak az utolsó 2 esztendő ben fejlő dtek. A most leirt apró képletek az 
angiokeratomának klinikai megjelenését a leghívebben utánozzák s egy- 
magukban tekintve, más bántalomra alig lehet gondolni.

H is to lo g ia i  v i z s g á l a t: A mikroskopi vizsgálat czéljából kimetszett 
ilyen apró tumor a következő  anatómiai elváltozásokat mutatta. Az irha 
subpapillaris rétegében, fő ként pedig a corpus papillarében az erek 
szertelenül erő sen tágultak. Az ereknek ez a tágulása oly nagyfokú, 
hogy a legtöbb metszeten a pars papillaris legnagyobb részét nagy 
vérüregek foglalják el (1. a 3. ábrát). Sehol extravasált vér nem mutat

om

3. ábra. (4. eset.) a  — vérrel telt cavernosus ü r ; b  =  hypertrophiás 
szaruréteg; c =  a hám és a cavernosus üreg közti kötő szövetes falzat

ható ki. A nagy cavernosus vérüregek a hámot m indenfelé eltolják s 
szemmel láthatóan komprimálják, a mi által egyrészt a rete M a lp ig h i  
igen elvékonyodik, másrészt az interpapillaris hámcsapok vékony nyúl
ványokká válnak. A cavernosus üregek helyenkint a hám közé is tola
kodnak, de ott is — csak úgy mint a corpus papillareban — határozott 
alakot öltenek úgy, hogy csupán a tágult üregek előnyomulásáról lehet 
szó, nem pedig a hámban veszteglő  szabad vértömegről. A cavernosus 
üregeket mindenütt endothellel kibélelt kötő szöveti burkolat veszi körül. 
A stratum corneum, bár teljesen normalis szerkezetű, feltű nő  vaskosan 
hypertrophizált.

Mindezekbő l — úgy hiszszük — azt sikerült bizonyí
tanunk, hogy az angiokeratomára és az ahhoz hasonló elvál
tozásokra elvi jelentő ségű  a primaer értágulás az irha leg
felső bb rétegeiben, melyet azután másodlagosan a stratum 
corneumnak hatalmas hypertrophiája követ. A Mibelli-féle 
typus sajátossága, hogy angiokeratomás elváltozás fiatal, 
serdülő  egyének distalis testrészein (első sorban a kéz és láb 
ujjai) keletkezik, rendszerint kézizzadással és fagyás-dagana- 
tokkal karöltve, illető leg azoknak talaján. Tökéletessé válik a 
typus, ha mindezek a folyamatok gracilis növésű , anaemiás10 J o s e p h: Das Angiokeratom. Dermat. Zeitschrift, 1893—94. l.k .
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egyéneken támadnak. A Mibelli-typust mi ezért egy alkati 
gyengeség eredményének és kifejező jének tartjuk, úgy fogván 
fel a kérdést, hogy gyengébb szervezetű , anaemiás egyéneken 
a vérérrendszer gyengébb, kevésbé ellenálló lévén, könnyeb
ben létesülnek perniók s hasonló vérérelváltozások, a melyek 
mellett körülírt helyeken az erek cavernosus ű rökké is tágulhat
nak. Az ennek folyamán kifejlő dő  többé-kevésbé kifejezett 
stratum corneumbeli hypertrophia azután már csak másod
lagosan jön létre mint védő  reactio. A hyperkeratosist egyéb
ként Scheuer11 is secundaer folyamatnak tartja.

A bajt ebben a typusban fő ként franczia oldalról a 
tuberculide-ek csoportjába igyekeztek sorolni, egyrészt, mert 
némelyek szerint a szöveti structura erre vall, másrészt, 
mert az angiokeratomás betegeken aránylag gyakran ész
lelhető  a tuberculosisnak (fő ként tüdő tuberculosis) vala
milyen jele. A szöveti structurát illető leg több szerző vel 
egyező en mi sem találtuk a perivascularis sejtes beszű rő dést, 
jóllehet teljes egészében, a subcutis egy részével együtt ex- 
cindáltuk a vizsgált anyagot. A tuberculosissal való viszonyra 
vonatkozóan pedig készségesen elfogadjuk, hogy az olyan 
habitussal bíró egyének közül, a milyeneken a baj typusos 
alakjában rendszerint elő fordul, a tuberculosis nem lesz ritka 
jelenség, de azért nincsen nyomós okunk arra, hogy az eset
leges tuberculosist az angiokeratoma keletkezésének okául 
tudjuk be. Való igaz az, hogy typusos gümő s elváltozást, 
avagy Koch-bacillust még senki sem mutatott ki az angio- 
keratomában s hogy az objectiv észlelő  jóval többször lát oly 
eseteket, a melyekben a tuberculosis fenforgását legtávolabb
ról sem lehet felvenni.

A harmadik esetünk, mint láttuk, minden tekintetben 
megfelel klinikailag és histologiailag az angiokeratoma fogal
mának és kétségtelenül az atypusos localisatiójú angiokerato
más esetek csoportjába tartozik (pl. Pringle, Bettmann, rész
ben Frohwein s talán Fordyce esete).

Végül a 4. esetünk, melynek csak egyes részjelenségeit 
vettük vizsgálat alá, azt bizonyítja, hogy egészen más, de ismert 
okból (naevus haemangiomatosus) kifejlöoött körülírt, 
tumorszerű  papillaris és subpapillaris cavernosus értágulatok 
klinikailag és szerkezetileg igen nagy fokban, hogy ne 
mondjuk tökéletesen, utánozhatják az angiokeratoma kór
képét, ha fölöttük idő vel védő  reactióképpen a stratum cor
neum erő sen hypertrophizál.

Közlemény a budapesti kir. m. tud.-egyetem  III. sz. belgyógyá
szati klinikájáról. (Igazgató : báró Korányi Sándor dr. egyet, tanár.)

A vagotoniás pupillatünet.
Irta : S o m o g y i  R e z s ő dr.

A szívmű ködés rhythmusa részben az autonom- és sym- 
pathicus-idegrendszer egyensúlyi állapotától függ. Az auto- 
nom-rendszerhez tartozó n. vagus tónusának fokozódásakor 
a szívmű ködés ritkábbá, tónusának csökkenésekor szaporábbá 
válik.

A légzési phasis már az egészséges ember szívmű ködésé
nek rhythmusát is befolyásolja. Belégzéskor a pulsus szapo
rábbá, kilégzéskor ritkábbá válik. E rhythmusváltozásnak már 
a tapintással is megállapítható jelenlétét nevezzük respiratiós 
szivarhythmiának, ez a vagus-tonus fokozódásának értékes 
tünete.

Báró K oiányi Sándor azt tapasztalta, hogy olyan esetek 
egy részében, a melyekben egyéb körülmények is a vagus- 
rendszer tónusának fokozódására mutatnak, mély belégzés 
pupillatágulást okoz, a melyet a kilégzés alatt pupillaszükü- 
let követ.

Ezen respiratiós pupillatünet vizsgálata alkalmával ügyel
nünk kell az egyenletes megvilágításra és arra, hogy a beteg 
folyton egy helyre, pl. homlokunk közepére nézzen, mert ter
mészetes, hogy az accomodatio változása maga is okozhatja 
a pupilla tágulását.

11 O . S c h e u e r  : Archiv für Dermatologie und Syphilis, 1909, 98. k., 
2.—3. füzet.

A beteget mély légvételre szólítjuk fel, midő n is ha a 
tünet jelen van, akkor belégzéskor a pupilla tágul, a kilégzés 
elején ismét szű kül.

Fő leg az első  légvételek alkalmával figyeljük meg, váj
jon tágul-e a pupilla, mert késő bb gyakran kimarad az első  
mély légvételek alkalmával mutatkozó pupillatágulás is, mint 
a hogy sokszor elmarad több mély belégzés után a respira
tiós arhythmia is.

120 betegen végzett vizsgálatom eredményét a követke
ző kben foglaltam össze. A betegeken egyszersmind meg
figyeltem a respiratiós szívarhythmiát is.

Eseteim közül:
I. 13—25 éves volt 42 beteg 

II. 25—67 „ „ 78 „
Az első  csoportba tartozók közül respiratiós szivarhyth- 

rniát mutatott 34 beteg, respiratiós pupillatünetet 14.
A második csoporthoz tartozók közül a respiratiós 

szívarhythmia 39 betegen volt meg, a respiratiós pupillatünet 
6 betegen.

A legidő sebb beteg, kin respiratiós szívarhythmia volt, 
60 éves, a legidő sebb, kin pupillatünet volt, 38 éves.

A positiv respiratiós pupillatünetet mutató betegek dia- 
gnosisai:

1 ischias, 1 obstipatio habitualis, 1 typhus adominalis, 
1 anaemia, 1 haemoglobinuria paroxysmalis, 1 asthma, 14 
catarrhus apicis.

Respiratiós pupillatünet nem volt : 3 diabetes mellitus, 
3 vitium cordis, 1 lumbago, 2 arteriosclerosis, 4 neurasthe
nia, 8 anaemia, 2 hysteria, 1 lues cerebri, 4 nephritis, 2 
carcinoma ventriculi, 1 rheumatismus, 2 pneumonia, 1 lues, 1 
urticaria, 1 taenia, 2 tabes dorsalis, 1 malaria, 1 osteomalacia, 1 
leukaemia, 1 polyarthritis chronica, 1 Basedow-kór, 1 hyper- 
aciditas ventriculi, 5 hypersecretio ventriculi, 35 tuberculosis 
pulmonum, 4 pleuritis, 2 gastritis acuta, illetve subacuta, 1 
diathesis uratica, 1 influenza, 1 cholelithiasis, 2 chlorosis, 
1 bronchitis, 1 tumor hepatis, 1 asthma bronchiale, 1 appen
dicitis, 1 myodegeneratio cordis.

A vizsgálatokból kitű nik, hogy minden esetben, hol a 
pupillatünet positiv, jelen van a respiratiós szívarhythmia is, 
de viszont utóbbi jelen lehet a nélkül, hogy a pupillatünet 
megvolna.

Mint a respiratiós szívarhythmiára, úgy a pupillatünetre 
is lényeges befolyással van a kor. Fiatal egyéneken gyako
ribb, öregeken ritkább; különösen bizonyítják ezt az ugyan
azon betegségben, így a tuberculosisban szenvedő  betegeken 
tett megfigyelések, melyek szerint fiatalkorú betegeken igen 
gyakran positiv a tünet, míg idő sebb betegeken negativ. 
Egyáltalán valószínű , hogy a positiv pupillatünet gyakori 
volta tuberculosisban szenvedő  betegeken inkább a kor, 
mint a betegség által van feltételezve.

A mi a tünet magyarázatát illeti, legvalószínű bbnek 
látszik, hogy itt is azok a tényező k szerepelnek, mint a re
spiratiós szívarhythmia eseteiben.

Lömmel szerint ugyanis a vagus-centrum fokozott labi
litása az arhythmia oka. Belégzéskor az autonom-idegrend- 
szer tónusa csökken, túlsúlyra jut a sympathicus-idegrend- 
szer, a pupilla tágul, kilégzéskor az autonom-idegrendszer 
tónusa ismét fokozódik, a pupilla szű kül.

A vagotoniás pupillatünet megfigyelésének némi gya
korlati jelentő sége is lehet.

A sympathicus tónusának jelentékeny fokozódása az 
adrenalinnak pupillatágító hatásából álló Löwy-féle reactiót 
okozhatja. A vagotoniás pupillareactio ennek ellentéte.

Különösen a bécsi iskola munkálkodása járult hozzá a 
vagotonia tanának bár egyelő re még kezdetleges kialakítá
sához. Jelentő sége egyrészt annak összefüggésében rejlik sok 
olyan betegséggel, a melyek a neurosisoknak eddig csak hiá
nyosan tagolt csoportjába tartoznak, másrészt annak össze
függésében a status thymicolymphaticussal.

Neusset-nek nagy érdeme, hogy ezen statusnak, a mely 
mint disponáló momentum a betegségek hosszú sorával függ 
össze s a melyet különösen fontossá tesz a vele járó dis-
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positio a kis beavatkozások által okozott hirtelen halálra, 
klinikai diagnostikáját megállapította. Ennek nehézségei a 
jellemző  tünetek szaporodásával csökkennek és ezek egyike 
a vagotoniás pupillareactio. Vagotoniás eredetének legfonto
sabb bizonyítéka a viszonya a respiratiós arhythmiához.

Jogosult-e a teleológiai felfogás a gyakorlati 
orvostanban ?

Irta: P u r j e s z  Z s ig m o n d dr., ny. egyetemi tanár.*

(Vége.)

A pathologiai viszonyok következményeinek kikerülé
sére vagy mérséklésére szolgáló regulatiók közül még csak 
egy példára legyen szabad utalnom : a szívbántalmakra gon
dolok. Maradjunk idő kimélésbő l csak a jobb szív magatartá
sánál, ha a kis vérkörben nagyobb akadályok tódulnak bár
mely okból eléje; tudjuk, hogy ilyenkor a jobb kamara m in
denkor kitágul, gyarapszik tömegében és erejében. A tágulás 
oka a nagyobb vérmennyiség, illetve az ezáltal kifejtett 
nagyobb nyomás, ugyanez váltja ki a fokozott munkát, ez 
viszont eredményezi az izom túltengését. Azt a sorsot, mely 
eme czélszerű  berendezés nélkül háramlanék billentyübánta- 
lomban szenvedő  betegeinkre, nem kell a t. Egyesület elő tt 
ecsetelnem. De e czélszerű  berendezés magyarázata czéljából 
nem kell — mint ezt elő deink tették — holmi metaphysikai, 
aprioristikus úton kigondolt vonatkozásokra appellálni; tisztán 
mechanikai (és talán még chemiai) viszonyok szerepelnek 
ebben a szervezet czélját szolgáló üdvös berendezésben. Leg
jobban mutatja ezt a jobb szív viselkedésének különböző  
volta a tüdő  gümő s és emphysemás megbetegedésében. Itt is, 
ott is a tüdő nek számos vérere elpusztul, átjárhatatlan 
lesz és így az áramlási terület szű kül, a hypertrophia mégis 
csak az emphysemás tüdő höz csatlakozik, a gümő s tüdő ben 
pedig — kivéve ennek ritkább, ú. n. fibrosus alakjait, melyek 
különben rendesen emphysemával vannak párosulva — el
marad, kétségtelenül azért, mivel a tüdő  gümő södését kisérő  
általános consumptio mellett a szívben felhalmozódó vér
többletrő l és így fokozott nyomásról szó sem lehet.

Milyen csodálkozással vettünk néhány év elő tt tudomást 
Pawlow ama gyönyörű  kísérleteirő l, melyek azt mutatták, 
hogy milyen kiváló praecisitással felelnek az emésztő  szer
vek a reájuk ható ingerek qualitása és quantitása szerint, 
úgy hogy ez a búvár egy alkalommal arra a kijelentésre 
ragadtatta magát (természetesen csak képletileg), hogy „szinte 
olyan benyomást nyerünk, mintha a gyomormirigyek és a pan- 
kreas észszel volnának felruházva. Azt hiszem, hogy az imént 
említett tisztán chemiai és mechanikai úton kiváltott regula
tiók nem kisebb praecisitásúak.“

Míg a közelmúltig azt hittük, hogy a regulatiós func- 
tiók fő leg az idegpályák útján érvényesülnek, addig néhány 
év elő tt új utakat tanultunk megismerni, melyek a consensus 
partium érdekében gondoskodnak az életjelenségek harmoni
kus összmű ködésének létrehozásáról: értem az ú. n. belső 
secretiókat, melyek részint közvetlen a véráramba kerülő , 
részint más úton érvényesülő  vegyi productumaikkal szolgál
ják ezt a czélt. Hogy e hatalmas, a közelmúltig ismeretlen 
tényező  nagy jelentő ségét illusztráljam, legyen szabad csak 
arra emlékeztetnem, hogy hová jut a szervezet, hogy meg
bomlik ennek harmóniája, ha e belső  secretiós szervek egyike- 
másika akár hiányos fejlő dés, akár megbetegedés, akár mű vi 
eltávolítás miatt éppen nem, vagy rendellenes módon — akár 
in plus, akár in minus — végzi munkáját. Méltóztassanak 
csak visszaemlékezni a myxoedemára, az akromegaliára, a 
hyperthyreoidismus, az athyreoidismus különböző  alakjaira, a 
mellékvese megbetegedésének következményeire és számos 
más hasonló kóralakra, melyeket értelmezni és részben gyó
gyítani is csak azon pár év óta tudunk, a mióta a belső  
secretiók regulatiós szerepét ismerjük, bár attól, hogy ez 
ismereteket lezártnak mondhatnók, még igen távol vagyunk.

Sokkal kevésbé ismerjük még eme viszonyokat, sem

hogy — mint ezt némelyek teszik — a regulatorius func- 
tiók osztályozásába bocsátkozhatnánk. Sokan a regulatiókhoz 
sorolnak számos reflexfunctiót, melyek tisztán védelmi szol
gálatot teljesítenek, míg mások nem teszik ezt. Driesch 
definitiója szerint p. o. „regulatio alatt az élő  szervezetben 
végbemenő  olyan functiót ért, melynek segélyével egy a 
normálistól eltérő vé lett állapot egészben vagy részben, 
directe vagy indirecte, úgy kompenzáltatik, hogy ezáltal a 
rendes vagy a rendest megközelítő  viszony áll helyre“. 
Driesch tehát regulatióról csak akkor szól, ha valamely kóros 
állapot kompenzálásáról van szó. Szerinte tehát az összes 
belső  secretiókat nem lehetne a regulatiós functiókhoz sorolni, 
pedig azok nem csupán az épélettani viszonyok szabályo
zására, harmóniában tartására szolgálnak, hanem igen gyak
ran a létrejött hibák compensatióját is eredményezik. A vese- 
bántalmak kíséretében kifejlő dő  és az életfentartásra oly 
üdvös befolyást gyakorló szívhypertrophia pl. alighanem első 
sorban a mellékvese és talán a vese belső  secretiójának 
köszönheti keletkezését. Ez a példa is jól mutatja, milyen 
nehéz az osztályozás általában és milyen nehéz a határok 
borotvaéllel való megvonása. Tekintsünk tehát egyelő re el az 
osztályozástól, mint úgyis másodrendű  kérdéstő l addig, míg 
ezeket a viszonyokat jobban fogjuk ismerni és térjünk át 
azokhoz a regulatiós functiókhoz, melyeket tudományunk 
Benjáminja, a bakteriológia és az ebbő l fejlő dött disciplinák 
révén tanultunk megismerni.

Jól esik ez ünnepi alkalommal megemlékeznem arról, hogy 
ezen ismeretek kiinduláspontja egyesületünk egyik elhunyt 
díszének, néhai Fodor professornak nevéhez fű ző dik. Fodor 
volt az első , ki arra figyelmeztetett, hogy a vér a beléje jutott 
bacteriumokat megsemmisíti, mibő l ő  a vér bactericid tulaj
donságára vélt következtethetni. Ma már tudjuk, hogy a vér
savó az, mely a bacteriumokat megsemmisitő  védő anyagokkal 
fel van ruházva, mely védő anyagokat Buchner után alexinek- 
nek nevezzük. Ezeket, mire már Buchner figyelmeztetett, a 
normalis vér is tartalmazza változó kis mennyiségben. A szer
vezet csupán akkor szaporítja ő ket, ha fenyegető  vagy már 
megtörtént fertő zés miatt szüksége van rájuk. Érdekes, hogy 
foetalis vérben ezek éppen nem, vagy csak nagyon kis mennyi
ségben találhatók, valószínű leg szerepkörük hiánya miatt.

Egy másik mód, melynek segítségével a szervezet a 
beléje jutott ellenségekkel — nem csupán bacteriumokkal — 
szemben védekezik a mindnyájuk által jól ismert és 
így további részletezésre nem szoruló Metschnikoff-íé\e 
phagocytosis, melyben bizonyára nagy szerep jut a chemo- 
taxisnak.

Míg az említett tulajdonságokkal többé-kevésbé minden 
vér rendelkezik, addig a fertő zést elő idéző  kórokozók hatása 
következtében minden bacteriumfajnak külön-külön megfelelő , 
tehát specifikus védő anyagok találhatók a fertő zött szervezet 
vérében, hová azok valószínű leg a képző dési helyükül szol
gáló szövetek sejtjeinek mintegy altruistikus munkája folytán 
kerülnek. Ezek a védő anyagok, mint ezt jól méltóztatnak 
tudni, részint a mikrobák termékeinek, mérgeinek hatástala
nítására szolgáló antitoxinok, részint a mikrobák életviszo
nyainak megzavarására, megrontására szolgáló bacteriolysinek, 
agglutininek, praecipitinek, bacteriotropinok.

Megengedem, hogy az eme viszonyokra vonatkozó ismere
tek még nem értek meg az utolsó szó kimondására, de aligha 
tévedek nagyot, ha azt hiszem, miszerint az utolsó szó a 
mondottaktól nem fog sokban, legfeljebb apró árnyalatok
ban eltérni. De az bizonyos, hogy ez ismeretek máris al
kalmasnak bizonyultak arra, hogy betekintést nyerhessünk 
olyan viszonyokba, mint a veleszületett és a szerzett immuni
tás, a dispositio, a betegségek tünetei, azok lefolyása és 
a mit tulajdonképpen legelő i kellett volna említenem, a gyó
gyulás mikéntje, úgy hogy nem állunk ezekkel — úgy 
mint eddig — mint megannyi rejtélylyel szemben.

Ső t azt tartom, hogy csakis ezen új, habár még le nem 
zárt ismeretek szemmel tartása fog minket abba a hely
zetbe juttatni, hogy a betegeken észlelhető  tüneteket je lentő 
ségüknek megfelelöleg fo g ju k  értékelhetni. Mert a mily
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hamis nyomon jártak a régi teleologusok, kik, mint ez a Stahl- 
féle animismus elő bb felhozott példájából is kitetszik, m in
den tünetet teleologice akartak értelmezni, épp úgy nem volt 
és nincs igaza azoknak, kik a czélszerű ségi szempont mér
legelését teljesen figyelmen kívül hagyják. Ámbár egy jeles 
angol orvos, Sydenham, már a 17. században kifejezést adott 
annak, hogy a betegség tünetei két csoportból állanak, me
lyek egyikéhez tartoznak azok a pathologiai változások, 
melyeket közvetlen a kórokozók idéznek elő , a másikhoz 
azok, melyek regulatorius természetű ek és arra hivatvák, 
hogy a pathologiai jelenségeket kiegyenlítsék, mérsékeljék, 
eltávolítsák: mégis azt tartom, hogy vizsgálati irányza
tunk legifjabbikának, a bakteriológiával párhuzamosan haladó 
aetiologiai iránynak sikerült ezt nem csupán meggyő ző  erő 
vel kimutatni, hanem az emberiség érdekében haszonnal 
alkalmazni is. Mert ha a fent említett tények nem állanak 
is még minden tekintetben kellő en megvilágított állapotban 
elő ttünk, és a toxinok, antitoxinok, antitestek keletkezési mód
jára, vegyi összetételére és egyéb tulajdonságaira nézve még 
változni is fognak a nézetek : maga az a tény, hogy a szer
vezet a védelmére szolgáló fegyvereket maga termeli, és hogy 
ezek mozgósítása ugyanazon hatányok által történik, mint a 
melyek a betegséget okozták, nemcsak megmarad, hanem 
lehető vé tette az emberi ész kutató képességének azt is, hogy 
szakasztott ugyanazon védő anyagokat, melyeket betegség 
esetén a szervezet sejtjei maguk készítenek és melyeknek 
köszönhető  oly számos esetben a fertő zött betegek spontán 
meggyógyulása, az emberi szervezeten kívül termelje, raktá
rozza és ott, a hol az szükséges és hasznos, megfelelő  mó
don és mennyiségben az emberi szervezetbe be is juttassa, 
megteremtvén ily módon egy ú j gyógymódot, a serummal 
való gyógyítást, mely máris oly nagy szerepet játszik 
therapiánkban és bizonyára még nagyobb szerepre van 
hivatva.

Fényesebb elégtétel, mint a minő t a serumtherapia fejlő 
dése szolgáltatott a kosi nagy orvosnak, igazán alig képzelhető . 
Mert mi más az, a mi a fertő zött betegek spontán gyógyulását 
eredményezi, ha nem a már harmadfélezer év elő tt han
goztatott vis medicatrix naturae ? vagy nem a természet mű 
vének ellesése az antitoxinkészítés ? vagy nem a természet 
müvének utánzása az antitoxinnak az emberi szervezetbe való 
muttatása? vagy nem követjük-e ezen eljárásokkal az elő adásom 
elején említett hippokratesi útmutatást: quo natura vergit, 
eo ducendum.

Igaz, hogy harmadfélezer évnek kellett eltelni, a míg az 
utódok Hippokrates egyszerű  érzékszerveivel, a modern segéd
eszközök nélkül tett tapasztalatára megtalálták a megfelelő  
magyarázatot! Nem volna helyes, ha arra éreznő k magunkat 
indíttatva, hogy ebbő l az utódoknak szemrehányást tegyünk, 
de senki sem veheti rossz néven, ha régi elő deink bámu
latos észletötehetsége és józan Ítélő képessége elő tt meg- 
hajlunk.

Nem akarok szemet húnyni a felett, hogy a serum- 
therapiára — legalább az embernél alkalmazásba jövőre — 
vonatkozó ismereteket illető leg a kezdet kezdeténél ál
lunk csak és így messzemenő  következtetésektő l nagyon 
is kell óvakodnunk; a felett sem akarok szemet húnyni, 
hogy sokfajta serum lett közöttünk gyakorló orvosok kö
zött — megengedem jóhiszemű en — forgalomba hozva, az
zal, hogy ilyen vagy amolyan antitoxint tartalmaz, a mi 
azután a gyakorlatban nem vált b e ; nem könnyű  és néha 
erő s kritikai érzék kell ahhoz, hogy ilyen körülmények kö
zött a „post és propter“ közötti viszonyt helyesen bíráljuk 
el; hogy a gyógyulási és halálozási számok száraz statisztikai 
szembeállítása erre éppen nem alkalmas, azt egy előbbi al
kalommal iparkodtam a tisztelt Orvosegyesület elő tt kimu
tatni ; azt is különösnek találom, hogy éppen arról a gyógy- 
serumról, melynek megbízhatóságáról leginkább volt alkalmam 
meggyő ző dni, és mely talán még az erő sebb skepsis lefegy- 
verezésére is alkalmas, t. i. az anthrax elleni serumról aránylag 
oly kevés említés tétetik az irodalomban: de azért mégis 
joggal mondhatom, hogy az esetre, ha csak egyetlen egy

serum vált is be, ezzel a követett irány helyessége, az elv 
kifogástalansága eléggé be van bizonyítva; a többi a tovább- 
kutatás, a technika, az idevonatkozó chemiai és egyéb is
meretek fejlő désének és — nem tagadom, bizonyos fokig — 
a szerencse dolga, de a mondottakból mit sem kell vissza
vonnom.

Ezen kis kitérés után visszatérve elő adásom megszakí
tott fonalához, igaz, hogy ma még nem mondhatjuk meg 
a betegség minden tünetére nézve oly pontosan, mint ez a 
toxinokra, az antitoxinokra, az antitestekre nézve sikerült, 
hogy mennyiben tartoznak azok Sydenham érteimében a tu
lajdonképp! pathologiai elváltozásokhoz, mennyiben a szer
vezetet segitő khöz. Hogy egyebet ne említsek, a lázra utalok, 
melyre nézve ez még ma is vita tárgya. De ez nem meglepő , 
minthogy ma sem a láz lényegével, sem annak fogalmával még 
nem vagyunk tisztában; ső t a láznak még általánosan elfo
gadott definitióját sem adhatnék. De nem adjuk fel a re
ményt, hogy a viszonyok továbbtanulmányozásával e tekin
tetben is tisztulni fognak a nézetek, csak úgy mint tisztulni 
kezdenek már a gyuladásos fo lyam at jelenségeire nézve; 
hiszen ezek közül az elő bb oly rettegett jelenségeket, a 
hyperaemiát, az oedemát már szerte használjuk gyógyítási 
czélzattal.

A jövő  búvárkodás egyik fontos feladata nézetem sze
rint éppen az kell, hogy legyen, hogy a betegeken észlel
hető  tüneteket a Sydenham-féle két szempontból való osztá- 
lyozhatás czéljából tanulmányozza. Nem csupán azért, mivel 
a gyakorlat csak így fogja helyesen elbírálhatni, hogy hol 
kell serkentő leg, hol mérséklő leg, hol módosítólag beavat
kozni, hanem fő leg azért, mivel épp úgy, mint a hogy a kórokozók 
nem egyforma intenzitásúak, illetve a mennyiben fertő zésrő l 
van szó, nem egyforma virulentiájúak, a regulatiók sem ab
solut értékű ek, már csak azért sem azok, mivel az életjelen
ségek nem folynak le oly egyszerű  viszonyok között, mint a 
physika és mathematika problémái, hanem a kölcsönhatás 
ezer meg ezer szálainak alávetett biológiai viszonyok között. 
Minden, mi a szervezet egyensúlyát károsan befolyásolta 
valamely szóban forgó betegség beköszöntése elő tt, eredmé
nyezheti azt, hogy a regulatio is vagy hiányosan, vagy éppen 
nem lép sorompóba, vagy túllő  a czélon. Ki gondolta volna 
közülünk ezelő tt néhány évvel azt, hogy egy cm3-nyi idegen 
serum a szervezetbe juttatva, úgy megváltoztatja szerveze
tünket,hogy idő kmultán ugyanazt ismételve, oly súlyos anaphy- 
laxiás tünetek keletkeznek, mint a minő ket ezen tény ismerete 
elő tt volt alkalmunk látni. Mindenki természetesnek fogja 
találni, hogy syphilis, alkoholismus, túlcsigázott munka és 
életmód, bú-bánat, öröklött betegség által megviselt szerve
zetben a regulatiót szolgáltató sejtek mű ködése sem lesz oly 
tökéletes, szabatosan czélhoz vezető , mint egy ilyen hiányok
tól ment szervezetben. Úgy mint más tulajdonságokra nézve 
nem egyenértékű ek a szervezetek, nem lehetnek azok ilyenek 
a védő anyagokat és más regulatiót szolgáltató képességükre 
nézve sem. És a mily igaza van Bier-nek, midő n Darwin 
tanaira hivatkozva azt mondja, hogy jó óvó- és védő-beren
dezéssel biró egyének elkerülnek, illető leg kiállnak olyan 
betegségeket, melyeknek fogyatékosabb berendezésű ek áldoza
tul esnek, épp úgy igaza van abban is, hogy mindenkor azt 
az orvost becsülték legtöbbre, a ki a betegségek gyógyulása 
körül el tudta lesni a természet titkait és tudja támogatni a ter
mészetet ott, a hol az saját erejébő l czélt nem érhet, pótolja 
ott, hol ezek az erő k hiányoznak, mérsékli ott, hol túlten- 
gésre mutatnak hajlamot.

És ha most elgondoljuk, hogy a szervezetet alkotó ama 
millió meg millió, oly eltérő  feladatot végző  sejt mindegyike 
munkáját oly pontosan teljesíti, hogy oly harmonikus egész 
jöhet létre, mint a minő t az emberi szervezet normalis éle
tének lefolyásában látunk; ha tudjuk, hogy bármely résznek 
fogyatékos mű ködése mily nagy mértékben zavarja e harmó
niát és tenné ezt állandóan tönkre, ha a szervezet saját ere
jébő l nem léptetne azonnal életbe kompenzáló regulatiókat; 
ha látjuk, hogy mily nagy és bámulatos mértékben történik 
ez még azon változott életviszonyok között is, melyet beteg
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ségnek nevezünk: akkor méltán kérdezhetjük, hogy számos 
orvos és búvár elő tt az életjelenségeknek a czélszerüségi 
szempontból való mérlegelése miért oly ellenszenves? Miért 
perhorreskálják a teleológiai felfogást annyira és miért tar
tanak mindenkit, a ki czélszerüségi viszonyokat csak említ 
is, mindjárt ósdinak, maradinak, mystikusnak?

Addig, míg a teleologia ellenző i tényekkel nem czáfol- 
ják meg a czélszerüségi szempont mérlegelésének jogosult
ságára legszembetű nő bben mutató képességét a szervezetnek, 
hogy fertő zés esetén a mindenkori fertő zést elő idéző  mikro
bának megfelelő , tehát specifikus védő anyagokat termel; ad
dig, a míg ki nem mutatják a teleologia ellenző i, hogy 
megeshetik a czélnak meg nem felelő  oly mű ködése a 
szervezetnek, hogy például typhusos infectióra nem 
typhus-, hanem diphtheria- vagy anthraxantitoxin termelésé
vel felel, vagy viszont: addig tulajdonképp alig ér
demelnek az általuk felhozott érvek komolyabb mél
tatást és a teleológiai felfogás ellenszenves voltának 
okát részemrő l különösen két körülményben látom ennek 
magyarázatát. Ezek egyike, mely valóban doctrinaer termé
szetű  és szinte mosolyra késztet, abban áll, hogy az anti- 
teleologusok akkor, midő n czélszerüségi szempontról szólunk, 
még mindig a czél szó (reXo?) exact fogalmához ragaszkod
nak és nem veszik számba, hogy nyelvünk, mint sok más 
szóval szemben, a közhasználatban ettő l eltért és nem csu
pán akkor szól czélról, midő n az effectus valamely elő re 
kigondolt, tehát öntudatos psychés folyamat hatása alatt 
létrejött mű veletnek eredménye, hanem akkor is, midő n az 
eredmény a körülményekhez képest valamely szóban levő  
szervezetre nézve bizonyos irányban üdvösnek, hasznosnak 
bizonyult. Az antiteleologusok is érzik és belátják, hogy a 
biológiai viszonyok bonyolódottságánál fogva szükséges, 
hogy valamely részben lefolyó jelenségnek az egészhez 
való viszonya valamely módon megjelöltessék. így pl. Roux, 
csakhogy a czél fogalmát és kifejezését elkerülje, a dauerfähig, 
dauerfördernd (tartósságot elő mozdító) kifejezést ajánlja, míg 
ezzel szemben Ribbert a dauermässig szót megfelelő bbnek 
tartja. Találóan jegyzi meg erre Goldscheider, hogy az esetre, 
ha valaminek tartós jóvoltáról meggyő ző dtünk, annak czél- 
szerű  volta sem lehet kétséges.

A másik ok, mely a teleologikus felfogást oly ellen
szenvessé teszi az, hogy akkor, midő n teleologiáról szólunk, 
sokan még mindig vagy arra a régi teleologiára gondolnak, 
mely aprioristikus úton kigondolt mindenféle metaphysi- 
kai viszonylatokat szerepeltet, vagy azokra az újabban 
mind sű rű bben jelentkező  neovitalistákra gondolnak, kik, 
mint Pauly, kiindulva azokból a már említettem nagyon 
praecis reactiókból, melyekre Pawlow szerint az emésztő  
szervek a bevitt anyagok mennyiségével és minő ségével 
szemben be vannak rendezkedve, azt következtetik, hogy a 
szervek, szövetek, sejtek mű ködése a protoplasma öntudatos 
m unkájának eredménye és a jövő  biológia feladatát a sejtek 
psychologiájának tanulmányozásában és megállapításában 
látják.

Ezekkel szemben az a teleologia, melyrő l mi szólunk, 
mindenkor nyomatékosan hangoztatja, hogy amaz üdvös re- 
gulatiók, melyek segítségével a betegségek következményei 
elviselhető bbé tétetnek, pl. a szívbántalmakban, pylorus-szű kü- 
letben és más hasonló kóralakokban kifejlő dő  hypertrophiák, 
tisztán physika i viszonyok, fokozott nyomás által váltatnak 
ki, az oly jelentékeny regulatiós feladattal bíró belső  secre- 
tiók, valamint a fertő ző  betegségek esetében kifejlő dő  védő 
anyagok pedig első  sorban chemiai vonatkozásúak. És ha 
az itt szereplő  anyagok chemiai structuráját nem is sikerült 
még minden esetben tisztázni; de ha ennek megállapítása 
csak egy esetben is sikerült, a mint ez valóban sikerült a 
mellékvese hatóanyagára nézve, mely már synthetice is elő 
állítható : úgy már ez magában is elegendő  arra nézve, hogy 
hasonló viszonyokat tételezzünk fel a többire nézve is, de 
mindenesetre elég ok lehetne arra nézve, hogy az a tisztán 
chemiai és physikai okokra támaszkodó teleologikus felfogás, 
melyrő l mi szólunk, sem a régi teleologusok, sem az újab

ban annyira mozgolódó neovitalisták metaphysikai specula- 
tióival össze ne tévesztessék.

Ama physikai és chemiai hatáson alapuló regulatiók, 
melyekrő l, mint a szervezet jólétét szolgáló életjelenségekrő l 
volt alkalmunk megemlékezni, nem aprioristikus speculatió- 
val, nem deductiv úton kigondolt theoremák, melyek bék
lyóiba akarnók az életjelenségek magyarázatát beleerő sza
kolni, mint ezt elő deink tették, midő n teleologiáról, arche- 
usról, pneumáról, animáról szóltak, hanem az inductio leg
szigorúbb szabályainak megfelelöleg, jó l megfigyelt, ismé
telten megállapított és a kísérlet által százszor meg ezer
szer beigazolt tények, melyek, igaz, nem egy tekintetben még 
magyarázatra szorulnak. És ha magyarázatuk egyelő re olyan, 
szerényen munkahypothesisnek nevezett felvétellel sikerülne 
is csak, mint a minő t az immunitás és dispositio némely 
eseteire vonatkozólag a ma két éve tartott ünnepi ülésünk 
alkalmával tisztelt elnökünk részérő l volt szerencsénk hallani, 
akkor is azt hiszem, joggal mondhatom, hogy nem a hypo
thesis, mely elvégre változhat, hanem a tények kétségbe
vonhatatlan tömege hatalmaz engem fe l  arra, hogy az elő 
adásom czímében megjelölt kérdésre igennel fe leljek és a 
gyakorlati oivostanban a teleológiai fe lfogást jogosultnak 
mondjam.

És ne méltóztassanak azt hinni, tisztelt Orvosegyesület, 
hogy annak a kérdésnek eldöntése, hogy vájjon jogosult-e a 
teleológiai felfogás, vagy nem, tisztán akadémikus discussio 
értékével bírna. Ez már csak azért sem volna a viszonyok
nak helyes elbírálása, mivel mint méltóztattak látni, az aetio- 
logiai irány aegise alatt, melynek a teleológiai felfogás, 
ha nem is gerincze, de mindenesetre egyik jelentő s pillére, 
egyéb irányú ismereteink jelentékeny bő vülésétő l eltekintve, 
a therapia máris mily jelentékeny tényező  birtokába jutott 
a serumtherapia alakjában, míg a közelmúltban kizárólag 
uralkodott pathologia-anatomiai irány aegise alatt éppen a 
therapia jutott — mint ezt már említém — a nihilismushoz.

Nagyon igazságtalanul Ítélne felő lem az, a ki azt hinné, 
hogy a mondottakkal én a pathologia-anatomia jelentő ségét 
csak egy hajszálnyival is kisebbíteni akarnám. Nem lehet ez 
nekem már csak azért sem szándékom, mivel teljesen osztom 
Balossá-nak ama nézetét, melynek 1843 október 9.-én tartott 
tanári székfoglaló elő adásában, tehát 70 évvel ezelő tt követ
kező  szavakban adott kifejezést: „A részek élete, azok mű 
ködése és épsége a közerő  mivoltától függ és ha szenved 
a rész, szenvedni fog többnyire az egész is. Hol pedig egy 
az élet, csak egy lehet az élettan, egy a bonczolástan és egy 
a kórtan is.“

És ha most elő adásom végéhez érve, azt kérdeznék 
tő lem, tisztelt Egyesület, hogy szervezetünk millió meg millió, 
oly különböző  feladatokat teljesítő  sejtjei honnan merítik az 
erő t ahhoz, hogy oly bámulatos harmonikus egészet alkos
sanak, mint a minő  az ember élete, bámulatosat és harmo
nikusát egészségben és betegségben egyaránt, akkor csak 
azt felelhetném, hogy a causa fina lis vitatása nem tartozik 
a természettudományok körébe és így az orvostudományokéba 
sem. Ennek a kérdésnek tisztázása kizárólag a metaphysika 
feladata. Addig, míg errő l az oldalról kielégítő  felvilágosítást 
nem kapunk — és attól tartok, hogy ez még soká fog ma
gára váratni —, a kérdés megválaszolása nem a tudás, hanem 
a sejtés, a kedély mindenkori hangulatának kifolyása lehet 
csak. És én egy cseppet sem csudálkozom, ha bárki is, mint 
Fröhlich, meghatva a czélszerű ség és törvényesség ama har
móniája által, mely a szervezetek és így az emberi szervezet 
alkatában és mű ködésében is megnyilvánul, minden létező  
végső  oka gyanánt egy mindenható teremtöre gondol; az én 
hangulatom azonban csak azt ismételted velem, a mit az 
enyémhez hasonló helyzetben már annyian hangoztattak: 
ignoramus et ignorabimus.

Az elő adás k idolgozásakor használt munkák: f í a e s e r : Lehr
buch der Geschichte d. Medizin etc., Jena, 1875—82. — P u s c h m a n n : 
Handb. d. Geschichte d. Medizin, 1902—3. — J .  P e te r s e n : Hauptmo
mente in der geschichtlichen Entwickelung d. med. Therapie. Koppen
hagen, 1877. — S c h ö n le in : Allegem, u. spec. Pathologie, Würzburg, 
1832. — K ö l le  u. W a s s e r m a n n : Handb. d. patholog. Mikroorganismen,
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1912. — K r e h l  u. M a r s c h a n d : Handb. der. alig. Pathologie, Leipzig, 
1908. — F o d o r  J . : Értekezések a természettudomány körébő l, 1885, 
1887. Orvosi Hetilap, 1890, Archiv für Hygiene, 1886. — F r . T h ö le :  
Das vitalistisch-teleolog. Denken etc. Stuttgart, 1909. — O . R o s e n b a c h : 
Grundlagen, Aufgaben u. Grenzen d. Therapie. Wien u. Leipzig, 1891. 
— H . R i b b e r t : Zweckmässigkeit in d. Pathologie. Bonn, 1896. — R o u x : 
Archiv für Enwickelungsmechanik, B. 1. — H . M a g n u s : Kritik der  
med. Erkentniss. Breslau, 1904. — H . D r ie s c h : D ie organischen Regu
lationen. Leipzig, 1901. — FI. B u c h n e r :  Münchener med. Wochenschr., 
1894 s egyéb számai. — P a u l y :  Die Anwendung des Zweckbegriffes 
stb., Zeitschrift f. den Aufbau d. Entwickelungslehre. Berlin. — A . B ie r :  
Hyperämie als Heilmittel. Leipzig, 1905. — W . B ie g a n s k i : Medizin. 
Logik. Würzburg, 1909. -  IV. B i e g a n s k i : Annalen d. Naturphilosophie.
V. B. — G o ld sc h e id er - . Berliner klin. Wochenschrift, 1907. — B r a e u n ig : 
Mechanismus u. Vitalismus. Leipzig, 1907. — P a w lo w : Die Arbeit der 
Verdauungsdrüsen. W iesbaden, 1898. -  B ie d l :  Innere Secretion.

Közlemény a berlini friedrichshaini közkórház bakteriológiai  
laboratórium ából. (F ő orvos: Dr. A. W olff-E isner.)

Adatok az eklampsia pathogenesiséhez.
Irta V é r te s  O s z k á r dr., I. tanársegéd a kolozsvári egyetem nő gyógyá

szati klinikáján.

(Folytatás.)

I I I . k ís é r le t.  3  c) n y ú l . S ú lya : 2640 gr.
I. injectio. 1 cm3 agyvelő pépet tisztán injiciálunk in t r a p e r ito - 

n e a lisa n .
II. injectio. 1 cm3 agyvelő pépet (hígítás nélkül) injiciálunk in t r a -  

p e r i to n e a l is a n . Hömérsék az injectio után 1 órával 39'0° C. Az állat 
súlya november 23.-án 2530 gr.

III. injectio. 1 cin3 nyúlvelő pépet in tr a p e r ito n e a li s a n injiciálunk.  
Az állat súlya 2590 gr.

IV. injectio. 1 cm3 nyúlvelő pépet in tr a p e r ito n e a li s a n injiciálunk.
V. injectio. 1 cm3 agyvelő pépet (konyhasóoldattal felhígítva) inji

ciálunk in tr a v é n á s á n . A hömérsék 15 perczczel az injectio után 39 5°. 
Az állat súlya deczember 14.-én 2540 gr.

VI. injectio. 0 5  cm3 agyvelő pépet (konyhasóoldattal fehigitva) 
injiciálunk in tr a v é n á s á n . Körülbelül 4—5 perczczel az injectio után gör
csök. 7' múlva halál.

M ik r o s k o p i  v i z s g á l a t:
M á j: Egyes sejtek rosszul festő dnek.
Vese : Helyenként, még pedig a glomerulusok és a leszálló húgy- 

csatornácskák között góczokban elhalások. IV. V. VI.

Hömérsék fokokban: Hömérsék fokokban :
d. e. 8 ó d. u. 4. ó. d. e. 8 ó. d. u. 4.

1911 nov. 13 39-2 I. inj. 39-5 1911 decz. 1 39-5 39-2
14 38-7 38-7 2 39-0 39-1
15 38-7 38-5 3 39-0 39T
16 39-5 39-4 4 39 2 IV. inj. 39-8
17 38-8 38-7 5 39-5 39-8
18 38'4 38-3 6 39-3 39-0
19 38-3 38-4 7 39-2 39-5
20 38’5 II. inj. 39-4 8 38-5 39-3
21 38-9 39-2 9 39-5 39-8
22 39-0 39-3 10 39-3 39-2
23 38-8 38-8 11 39'2 V. inj. 40'0
24 39'5 39-5 12 39-3 39-4
25 39-5 39-5 13 39-8 39-6
26 393 39-2 14 39-5 39-0
27 39'2 III. inj. 39-2 15 39-0 39-5
28 395 39-3 16 39-5 39-6
29 39-5 39-0 17 39-5 39-5
30 39-6 390 18 39-5 VI. inj. —

IV . k ís é r le t.  5  c) n y ú l . S ú lya : 2240 gr.
I injectio. 1 cm3 nyúlmájpépet (hígítás nélkül) intraperitonealisan 

injiciálunk.
II injectio. 1 cm3 nyúlmájpépet (hígítás nélkül) intraperitoneali

san injiciálunk. Hömérsék 1 órával az injectio után 39 0°. Az állat súlya 
november 24.-én 2300 gr.

III. injectio. 1 cm 3 nyúlmájpépet intraperitonealisan injiciálunk.  
Hömérsék az injectio elő tt 38", 3 órával az injectio után 39'6°. S ú ly : 
2240 gr.

IV. injectio. 1 cm3 tiszta májpépet injiciálunk intraperitonealisan. 
Hömérsék az injectio elő tt 39-7°, 10 perczczel az injectio után 39 7°, 3 
órával az injectio után 40 0°.

V. injectio. 0 ‘5 cm 3 májpépet (konyhasóval felhígítva) injiciálunk  
in tr a v é n á s á n . Az állat súlya deczember 16.-án 2190 gr.

VI. injectio. 0 5 cm3 (konyhasóoldattal hígított) májpépet i n t r a 
v é n á s á n injiciálunk. 2' múlva az állat görcsöket kap, melyek lV 2 -2 '- ig  
tartanak. 5' múlva a szívmű ködés megszű nik.

M ik r o s k o p i  v i z s g á l a t:
V e se : A glomerulusok rétegében az epithel majdnem teljesen el

halt; a leszálló húgycsatornák rétegében igen erő s hyperaemia.
T ü d ő : Bronchopneumoniás góczok.

Hömérsék fokokban : Hömérsék fokokban :
d,. e. 8 ó. d. u. 4 ó. d. e. 8 ó. d. u. 4 ó.

1911 nov. 13 38-0 I. inj. 40-0 1911 decz. 1 39-0 38-9
14 39-0 38-5 2 39-3 39-0
15 38-5 38-5 3 39-0 39-0
16 38-6 38-7 4 39-2 IV. inj. 39 4
17 38-5 38-7 5 40-0 40-0
18 38-5 38-0 6 40-2 40’0
19 38-0 38-9 7 40-0 40-2
20 38-4 II. inj. 39-5 8 40-3 40-5
21 39-3 38-9 9 40-0 40-5
22 38 6 39-0 10 40-1 40-0
23 39-0 39T 11 39-6 V. inj. 39'9
24 38-7 38-7 12 39-5 40-0
25 38-7 38-8 13 40-5 39’9
26 39-0 39-0 14 39-5 39-7
27 38-9 III. inj. 38-8 15 40-4 40-2
28 3 9 6 39-0 16 40-5 40-8
29 39-5 39-1 17 40-8 40-4
30 39'4 39-0 18 40-0 VI. inj. —

V. k ís é r le t.  6 c )  n y ú l . Súlya: 2110 gr.
I. injectio. 0 É5 gr. nyúlmájpépet (konyhasóoldattal felhígítva) intra

vénásán injiciálunk. A hömérsék 1 óra múlva 39 0°.
II. injectio. 0 -5 gr. májpépet hasonlóképp intravénásán injiciálunk. 

A hömérsék 1 óra múlva 39-5°.
III. injectio. 0-5 gr. májpépet intravénásán injiciálunk (felhígítva). 

A hömérsék 10' múlva 38-R
Az állat petyhüdten fekszik, elterül, erő sen d ysp n oés; lábai gyen

gén rángatóznak. 1/2y múlva az állat vidámabb. November 28. A nyúl 
magához tért.

IV. injectio. Hasonlóképp 0 4 gr. májpépet injiciálunk.
V. injectio. 0 ’3 gr. májpépet (konyhasóoldattal hígítva) injiciá

lunk. 2' múlva az állat oldalára fordul, légszomj, görcsök. A szív még 
7 - 8 ' - ig  mű ködik.

M ik r o s k o p i  v i z s g á l a t :
A vesék erő sen hyperaemiásak. Helyenként véraláfutások.
Az epithel helyenként — különösen a glomerulusok rétegében — 

nekrosisos.
Hömérsék fokokban : Hömérsék fokokban :
d. e. 8 ó. d.u. 4 ó. d. e. 8 ó . d. u. 4 ó.

nov. 13 39-0 (Inj.) 40-2 1911 nov. 28 38-2 38-7
14 39-2 39-3 29 39-0 38-9
15 38-8 38-7 30 39-1 39-2
16 38-7 39-1 decz. 1 39-5 39-5
17 38-6 38-5 2 39-7 39-5
18 383 38-5 3 39-5 39-5
19 38-5 38-5 4 39-5 (In j) 40-7
20 38-6 (Inj.) 39-6 5 39-8 39-8
21 38-6 38'7 6 39-3 4 0 0
22 38-5 38-4 7 39-5 39'9
23 39-1 39-1 8 39-1 395
24 39-0 39-1 9 39-4 40-0
25 39T 392 10 39-8 39-8
26 39-0 39-0 11 39 8 (Inj.)
27 39-0 (Inj.) 38-1

V7. k ís é r le t.  7  c) n y ú l . Súlya 2380 gr.
I, injectio. 0 ‘3 cm3 nyúlvelő pépet konyhasóoldattal hígítva intra

vénásán injiciálunk.
Hömérsék az injectio elő tt 39’2°, 1 órával az injectio után 40°, 2 

órával az injectio után 39'6°.
II. injectio. 0 3  cm3 nyúlvelő pépet (hígítva) intravénásán injiciá

lunk. 1' múlva kifejezett görcsök. A következő  perczben terminalis lég
zések ; a szív tovább ver; 4—5' múlva halál.

M ik r o s k o p i  v i z s g á l a t :
L ép : Erő sen vértelt.
V e s e : Erő sen vértelt.
Tüdő  : Helyenként bronchopneumoniás beszű rő dések.
M áj: A májsejtek protoplasmája szem csés.

Hömérsék fokokban : Hömérsék fokokban :
d. e. 8 ó . d. u. 4 ó . d. e. 8 ó . d. u. 4 ó.

1911 nov. 13 40-0 (Inj.) 39'6 1911 nov. 17 39’2 381
14 39-5 39-5 18 38'3 38’4
15 39-5 38-8 19 38‘3 382
16 38-6 39-0 20 38T (Inj.) 38'0

VII. k ís é r le t.  8 c )  n y ú l. Súlya: 1500 gr.
I. injectio. 1 cm3 nyúlvesepépet intraperitonealisan injiciálunk.
II. injectio. 1 cm3 nyúlvesepépet injiciálunk intraperitonealisan. 

Hömérsék 1 órával az injectio után 38-5°. Súly november 2 4 .-én : 
1580 gr.

III. injectio. 1 cm3 vesepépet intraperitonealisan injiciálunk.
IV. injectio. 1 cm3 vesepépet intraperitonealisan injiciálunk. Hő - 

mérsék 3 órával az injectio után 40°.
V. injectio. 0'3 cm3 vesepépet (konyhasóoldattal felhígítva) injiciá

lunk in tr a v é n á s á n . Az állat felfúvódik, reszket, nehezen légzik. Hő mér-  
sék 15 perczczel az injectio után 37-7°.



8151913. 44. sz. ORVOSI HETILAP

VI. injectio. 0-3 cm3 vesepépet (sóoldattal hígítva) in tr a v é n á s á n 
injiciálunk. 3 '-czel az injectio után az állat összeesik , majd oldalára 
dő l, görcsöket kap, nehezen légzik ; a szív még mű ködik. 5' múlva  
beáll a halál.

Hő mérsék fokokban : Hő mérsék fokokban :
d . e. 8 ó. d.u. 4 ó. d. e. 8 ó. d. u. 4 ó.

1911 nov. 13 39-2 I. inj. 39-0 1911 decz. 1 38'8 39-0
14 39T 38-5 2 391 39'3
15 38-5 391 3 39 5 IV. inj. 39-3
16 391 385 4 39'5 40-0
17 38-7 38-6 5 40'0 401
18 38 5 38-3 6 395 39-8
19 39-1 II. inj. 391 7 40-0 39-8
20 39-3 39-0 8 39-5 39-9
21 38-5 391 9 39-7 401
22 39T 391 10 39-6 39-7
23 39-5 39-5 11 40-0 V. inj. 39'5
24 39-5 39-5 12 38-3 38-5
25 39-5 39-3 13 381 39-0
26 39-0 38-8 14 38'8 39-2
27 38-7 III. inj. 39-0 15 39-2 3 9 3
28 38-5 38-8 16 40-0 39-8
29 38-5 38-9 17 39-3 VI. inj. 39-5
30 38-6 39-0

V i l i .  k ís é r le t.  1 3 c )  n y ú l. Súlya: 1580 gr.
Intravénásán injiciálunk nyúl májpépet ugyanolyan halmazállapot

ban és mennyiségben, mint az 5c) jelzésű  nyúl VI. injectiója alkalmá
val. Az állat egynéhány perez leforgása után szaladgál és élénk.

Hő mérsék fokokban: 
d. e. 8 órakor d. u. 4 órakor 

1911 decz. 18 38 8 inj. 39-0
19 39 5 38-8
20 39-3 39-2
21 39-2

Ezekben a kísérletekben tehát fajlagos (arteigen) velő -, 
máj- és vesepépnek részint intraperitonealis, részint intra
vénás befecskendezésével tettük sensibilissé nyulainkat.

A III. kísérletben az állatba négyszer intraperitonealisan, 
az ötödik alkalommal intravénásán fecskendeztünk be fajla
gos (arteigen) velő pépet és a hatodik intravénás injectio után 
következett be az anaphylaxiás shock. Az injectiók 8 napos 
idő közökkel követték egymást. Az első  4 intraperitonealis 
injectio alkalmával 1 cm3 higítatlan velő pépet injiciáltunk. 
Az 5. injectio alkalmával már csak x/2 cm3, egyenlő mennyi
ségű  velő pépbő l és konyhasóoldatból álló massát injiciáltunk. 
Az utolsó injectio alkalmával ugyanabból a massából (egyenlő  
mennyiségű  konyhasóoldat és velő pép) ismét V2 cm3-t vettünk. 
Feltű nő  hatása csak a 6., utolsó injectiónak volt; 4—5 perez 
múlva az állat görcsöket kapott és hét perez múlva beállott 
a halál.

A VI. kísérletben állatainkat ismét fajlagos (arteigen) 
velő péppel sensibilizáltuk azzal a különbséggel, hogy itt 
rögtön intravénás befecskendezéssel kezdtük meg a kísérle
tezést. Az anaphylaxiás halál itt már a 2. intravénás injectio 
után bekövetkezett.

A IV. kísérletben a sensibilizálást fajlagos (arteigen) 
májpéppel végeztük, még pedig 4-szer intraperitonealis, 1-szer 
intravénás befecskendezéssel. A 6. intravénás injectio után 
görcsök között halál állott be. Az első  négy befecskendezést 
a higítatlan anyag 1 cm3-ével, az V. injectiót a hígított oldat 
03  cm3-ével végeztük.

A z V. kísérletben a nyulat fajlagos (arteigen) májpéppel 
sensibilizáltuk, még pedig rögtön intravénás injectiókkal. A 
konyhasó-oldattal felhígított anyag fokozatosan leszálló mennyi
ségével 5 sensibilizáló injectiót végeztünk; minden esetben 
intravénásán. Feltű nő bb hatás csak a 111. injectio után volt 
észlelhető , a mennyiben mérsékelt hő emelkedés mellett rán- 
gások és petyhüdtség álltak b e ; ez az állapot azonban csak 
átmeneti volt, mert az állat egynéhány óra múlva ismét ma
gához tért. Az anaphylaxiás halál csak az V. injectio után 
állott be.

A VII. kísérletben fajlagos (arteigen) vesepépet (szintén 
leszálló mennyiségben) injiciáltunk: 4-szer intraperitonealisan 
és 1-szer intravénásán. Az V. injectio után reszketés és lég
szomj közepette hő leesés következett be. Meglehető sen gyors 
javulás. A VI. injectio után typusos halál.

A Vili. kísérletben kontroliképpen egy nyulat ugyan
abban az idő ben, ugyanolyan mennyiségű  és minő ségű  
anyaggal ugyanolyan módon kezeltünk, mint a IV. kísérlet 
(5. c) nyúl) VI. injectiója alkalmával. Míg ezen utóbbi már 
sensibilizált állat elpusztult, addig a kontrollállat életben ma
radt, élénk és a késő bbi megfigyelés ideje alatt is egész
séges.

I X .  k ís é r le t.  1 c) te n g e r i  m a la c z . S ú lya : 380 gr.
I. injectio: A tengeri malacz vesepépjébő l ’/4 cm3-t injiciálunk  

intraperitonealisan.
II. in jectio: A tengeri malacz vesepépjébő l s/4 cm M injiciálunk  

in traperitonealisan. Az állat súlya 365 gr.
III. injectio : A tengeri malacz vesepépjéböl */, cm3-t injiciálunk  

ugyanúgy. Az állat súlya 370 gr.
IV. in jectio : A tengeri malacz vesepépjébő l */s cm 3-t injiciálunk  

ugyanúgy. A hő mérsék 30 perczczel az injectio u tán : 38’4°
V. in jectio : l / s cm 3 vesepépet injiciálunk in tr a v é n á s á n . A z állat 

sú ly a : 345 gr.
Már a bő r varrása közben (H /2—2 perczczel az injectio után) az 

állat görcsöket kap. A nyulat a nyujtópadról leoldjuk, a görcsök kb. 
4 - 5  perczig tartanak; a fej m egfeszül; 7 —8' múlva a cornea-reflex 
eltű nik. Terminális légző  mozgások. 15— 16 perez múlva a szívmű kö
dés megszű nik.

Hő mérsék fokokban ; Hő mérsék fokokban

1911 nov. 14

d. e. 8 ó. d. u. 4 ó. 
37-7 I. inj. 37-8 1911 nov. 29

d. e. 8 ó. d. 
38-4

u. 4 ó.

38-7
15 37-9 381 30 38-5 38-5
16 39-4 394 decz. 1 38-3 38-0
17 38-5 38-5 2 375 37-8
18 380 3 8 5 3 38-0 38-0
19 37-8 II. inj. 37'8 4 38’4 381
20 37-7 37-8 5 38-5IV. inj. 38'4
21 38-0 37-0 6 39-0 39-0
22 38'5 38-3 7 391 39-0
23 38-5 38-5 8 38-2 39-3
24 391 391 9 39*4 40 0
25 39-0 39’2 10 39-5 39-5
26 38-8 38-9 11 39-5 398
27 39-0 38-8 12 40-0 V. inj. 39-8
28 385 III. inj. 38-6 13 39-6 —

X . k ís é r le t.  2  c) te n g e r i m a la c z . Súlya 480 gr.
I. injectio: Tengeri malacz vesepépjét subeutan injieiáljuk.  

M ennyiség: 3/4 cm3.
II. in jectio : Tengeri malacz vesepépjébő l 3/4 cm3-t injiciálunk  

subeutan. Az állat súlya 430 gr.
III. in jectio : Tengeri malacz vesepépjébő l s/4 cm3-t injiciálunk  

subeutan. Az állat súlya 475 gr.
IV. injectio: Tengeri malacz vesepépjébő l */4 cm3-t injiciálunk  

subeutan. A hő mérsék 30 perczczel az injectio után : 38'9°.
V. in jectio: Tengeri malacz vesepépjébő l */2 cm3-t injiciálunk  

in tr a v e n o s u s a n . A halál úgy következik be, mint az 1 c) tengeri 
malaczon. Az állat súlya 450 gr.

Hő mérsék fokokban: Hő mérsék fokokban:
d e. 8ó. d. u. 4 ó. d. e. 8 ó. d. u. 4 ó.

1911 nov. 14 380 I. inj. 37-6 1911 nov. 29 38-0 38-0
15 38-0 38-0 30 38-0 381
16 39-2 391 decz. 1 38-0 38-3
17 38-8 38-9 2 381 37’5
18 3 8 1 385 3 37-8 37-7
19 38-2 38-0 4 37-7 38-5
20 37-8 37-8 5 38-5 IV. inj. 38-9
21 381 II. inj. 38-3 6 393 39-5
22 38-0 38-5 7 39-2 40-4
23 38-5 38-7 8 39-5 40-5
24 38-2 38-2 9 39-5 39-9
25 38-2 38-3 10 39-8 39-7
26 38 2 38-2 11 39-7 4 0 0
27 38-2 38-4 12 39-8 V. inj. 401
28 38-0 III. inj. 38-2 13 40-0 —

X I .  k ís é r le t. 3 c )  te n g e r i  m a la c z . Súlya: 535 gr-
I. in jectio : Tengeri malacz májpépjébő l 3/4 cm3-t injiciálunk  

intraperitonealisan.
II. in jectio : Tengeri malacz májpépjébő l 3/4 cm3-t injiciálunk  

intraperitonealisan.
III. in jectio : Tengeri malacz májpépjébő l V« cm3-t injiciálunk  

intraperitonealisan. Az állat súlya 510 gr. Hullatja a sző rét.
IV. in jectio : Tengeri malacz májpépjébő l intraperitonealisan 

injiciálunk V» cm3-t.
Deczember 6.-án az állat felfúvódik, sú lyos beteg benyomását 

k e lt i; lefektetéskor tonusos-clonusos görcsei vannak.
Deczember 7.-én reggel az állatot holtan találtuk. S ú lya : 500 gr.
M ik r o s k o p i  v i z s g á la t : V esék: helyenként elhalások a glomerulu- 

sok tájékán. A hám magtörmelékkel van telve.
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Hő mérsék fokokban: Hő mérsék fokokban:
d. e. 8 ó. d. u. 4 ó. i1. e. 8 ó. d. u. 4 ó.

1911 nov. 14 37-8 1.inj. 37-9 1911 nov. 26 38-5 38 3
15 38-0 38-3 27 38-3 38-5
16 38-5 38-3 28 38-5 38-5
17 38T 38'7 29 38-2 38-4
18 38'2 38-0 30 38-3 38-3
19 37-6 37-6 decz. 1 38-1 38-2
20 37-5 37-8 2 38-0 38-2
21 37-2 II. inj. 37‘5 3 38-0 38-0
22 38T 38-3 4 38-0 38-1
23 38-3 38-7 5 38-0 III. inj. 38'5
24 38-6 38-6 6 385 38-6
25 38-6 38-6

X I I .  k ís é r le t.  4  c) te n g e r i m a la c z . Súlya 445 gr.
I. in jectio : Tengeri malacz májpépjét (3/4 cm 3) fecskendezzük 

az állat bő re alá.
II. injectio : Tengeri malacz májpépjét (3/4 cm8) injiciáljuk subcutan.
III. in jectio: Tengeri malacz májpépjét injiciáljuk  subcutan. Az 

állat súlya 400 gr.
Hanyattfektetéskor kifejezett clonusos görcsök. Az állat elesett.
November 29.-én este az állatot holtan találtuk.
M ik r o s k o p i  v i z s g á la t  -. A vesék erő sen vérteltek Úgy a glomeru- 

lusok, mint a leszálló húgycsatornácskák régiójában egész nagy terüle
ten teljes necrosis.

A tüdő ben kifejezett pneumoniás infiltratumok.

Hő mérsék fokokban: Hő mérsék fokokban:
d. e. 8 ó. d. u. 4 ó. d. e. 8 ó. d. u. 4 ó.

1911 nov. 14 3 8 0  I.inj. 38-0 1911 nov. 22 39-3 39-5
15 38-2 38-4 23 3 9 0 39'2
16 38-7 38-8 24 39-1 39-2
17 38-6 38-7 25 39-0 39.3
18 38-6 39-0 26 38-9 38-6
19 39-2 38-6 27 38-6 3 9 0
20 ,37-9 38-1 28 38-0 III. inj. 38T
21 373  11.inj. 38-8

X I I I .  k ísé r le t.  5  c) te n g e r i  m a la c z . Súlya 450 gr.
I. in jectio: Tengeri malacz velöpépjébő l í / i  cm3-t a hasürbe 

injiciálunk.
Ii. in jectio: Tengeri malacz velő pépjébő l 3/4 cm3-t a hasürbe 

injiciálunk. Hő mérsék 30 perczczel az injectio után : 38 2°.
III. in jectio: Tengeri malacz velöpépjébő l 3/4 cm3-t injiciálunk  

a hasürbe. Az állat súlya 380 gr.
IV. in jectio : Tengeri malacz velő pépjébő l s/4 cm3-t injiciálunk  

a hasürbe. A hő mérsék 30 perczczel az injectio u tán: SO S0. Az állat 
súlya 355 gr

V. in jectio : Tengeri malacz velő pépjébő l '/, cm3-t in tr a v é n á s á n 
injiciálunk.

2 perez múlva kifejezett görcsök jelentkeznek, melyek kb. 5 
perczig tartanak. A szív 10 perczig mű ködik tovább. Végsúly : 340 gr.

M ik r o s k o p i  v i z s g á l a t :
V esék : Az egyébként ép szövetben helyenként totalis necrosis.
M áj: Karyolysises folyamatok, részben teljes necrosissal.

Hő mérsék fokokban: Hő mérsék fokokban:
d. e. 8 ó. d. u. 4 ó. d. e. 8 ó. d. u. 4 ó.

1911 nov. 14 38-0 I. inj. 38T 1911 nov. 29 37-5 38-0
15 38-5 38-5 30 37‘5 38-1
16 38'5 38-6 decz. 1 37-4 37-8
17 38-0 38-2 2 38-0 37-8
18 38-0 38-2 3 38-0 380
19 38-0 37-8 4 38-0 38-5
20 37'7 38-0 5 38-6 IV. inj. 39-5
21 38-0 11. inj. 38-0 6 39-0 39-0
22 38-5 38-9 7 40-0 40-4
23 38-8 39-0 8 39-5 39-8
24 38-7 38*7 9 39-0 39-6
25 37-6 37'8 10 40-0 3 9 8
26 37-5 37-7 11 39-5 39-8
27 37-8 37-9 12 39-8 V. inj. —
28 37‘5 III. inj. 37 9

X I V . k ís é r le t.  6  c) te n g e r i  m a la c z . Súlya 345 gr.
I. in jectio: Tengeri malacz velő pépjét (V* cm3) subcutan inji

ciáljuk.
II. in jectio : Tengeri malacz velő pépjét (3/4 cm3) subcutan inji

ciáljuk.
III. in jectio: Tengeri malacz velő pépjét (ty, cm3) subcutan inji

ciáljuk. Az állat sú lya: 330 gr.
IV. injectio: Tengeri malacz velő pépjét (*/2 cm3) subcutan inji

ciáljuk. Az állat súlya 330 gr.
Az injectio után 30 perczczel az állat hő m érséke: 39’8°, sú ly a ; 

300 gr.
A malacz hullatja sző rét, felfúvód ik ; hanyattfektetéskor kifejezett 

clonusos görcsök észlelhető k.

Deczember 12.-én, tehát az utolsó injectiót követő  6. napon kb. 
4 —5 perczczel a délelő tti hő m érő zés után az állat, a mely eddig nyu
godtan viselkedett, azonban szemmelláthatóan beteg volt, heves gör
csöket kapott mind a négy végtagjára kiterjedő leg. Az állat oldalt d ő l ; 
a görcsök 2—5 pereznyi idő közzel kb. 3/4 óra hosszat tartanak. A hő 
mérsék eza la tt: 34 5°. A végső  sú ly: 275 gr.

M ik r o s k o p i  v i z s g á la t  : A lépben szám os necrosisos terület.

Hő mérsék fokokban: Hő mérsék fokokban:
d. e. 8 1ó. d. u. 4 ó. d. e. 8 ó. d. u. 4 ó.

1911 nov. 14 38-0 1. inj. 38-5 1911 nov. 29 38-0 38'5
15 38 5 38-0 30 38*4 38-8
16 3 8 3 38-6 decz. 1 38-7 39-0
17 38-5 38-8 2 39-0 38-8
18 3 8 4 38-0 3 39-0 387
19 37 9 37-6 4 38'7 38-8
20 37-7 37-9 5 39-0 IV. inj. 39-8
21 38-2 11. inj. 39 '5 6 39-5 39-6
22 39-5 39’7 7 39’5 39-9
23 39-3 39-2 8 396 40-0
24 39-0 39-0 9 39-8 40-0
25 39-0 39T 10 39-0 39-3
26 3 9 0 3 8 9 11 396 39-0
27 38-7 38-5 12 — —

28 38-0 III. inj. 38-5 13 — —

Ezekben a kísérletekben (IX—XIV.) fajlagos (arteigen) 
vese-, máj- és velő péppel sensibilizáltunk tengeri malaczokat 
subcutan, intraperitonealis és intravenosus befecskendezé
sekkel.

A IX . kísérletben az állatot vesepépnek négyszeri, intra
peritonealis befecskendezésévei anaphylaxiássá tettük és az 
V. intravenosus injectio után bekövetkezett az anaphylaxiás 
halál.

Már a II. injectio után erő sen leesett a hő mérsék, a 
miért is a legközelebbi injectio alkalmával kisebb mennyisé
get injiciáltunk. A IV. injectio után a hő mérsék fokozatosan 
emelkedik és a maximalis magasságot 40'0°-nál éri el. Ily 
körülmények között az intravénásán adott V. injectio halált- 
liozó volt.

A X . kísérletben az állatot szintén fajlagos (arteigen) 
vesepéppel tettük anaphylaxiássá; leszálló mennyiségű  anya
got fecskendeztünk bő r alá. A IV. injectio után a hő mérsék 
lassanként 40‘4°-ra emelkedik föl és a már lázas állatba 
adott intravénás injectio halálosan hat.

A XI. kísérletben a sensibilizálás fajlagos (arteigen) 
májpéppel — 4 intraperitonealis injectióval — történik. Az 
utolsó injectiót követő  napon az állat feltű nő en nehéz beteg; 
lefektetéskor kifejezett tonusos-clonusos görcsök; a legköze
lebbi napon holtan találtuk.

A X II. kísérletben 3 subcutan májpépinjectióval sensi- 
bilizáljuk a malaczot. A II. injectio után jelentéktelen hő le
szállás ; a legközelebbi napon 39'5°-ig terjedő  hő emelkedés; 
a III. injectio után az állat beteges, elesett külsejű , olykor
olykor görcsökbe esik; a következő  napon exitus.

A XIII. kísérletben 4-szer injiciáltunk velő pépet intra- 
peritonealisan és leszálló mennyiségben. A IV. injectio után 
40-3°-ig terjedő  hő emelkedés. Az V. intravénás injectio után 
állat typusos görcsök között elpusztul.

A X IV . kísérletben a sensibilizálást hasonlóképp velő vel, 
de subcutan adagolással végeztük. Már a II. subcutan injectio 
után egynéhány órán belül a hő mérsék 39'5°-ra emelkedik, 
a következő  napon 39'7°-ra, hogy azután 4—5 nap alatt ismét 
a normálisra szálljon le. A IV. subcutan injectio után (az 
injectiókat itt is leszálló mennyiségű  anyaggal végeztük) az 
állat betegeskedik; lefektetéskor egyszer-máskor rángások, 
enyhébb görcsök állnak be, a hő mérsék állandó emelkedést 
mutat 400° maximumig; 6 nappal késő bb, egy délelő tt, 
midő n a laboratóriumban a kísérleti állatokat éppen hő mé- 
rő ztük, az állatot, mely eddig nyugodtan, szemmelláthatólag 
betegen ült az asztalon, egyszerre heves görcsök lepték meg 
(mind a négy lábra kiterjedő leg); a görcsök mindinkább 
nagyobb és nagyobb idő közökben jelentkeztek, lassankint 
alábbhagytak és s/4 óra múlva beállott a halál.

(Vége a jövő  számban.)
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I
Báró Babarczi-Schwartzer Ottó dr.

1913 október 21.-én.

Az ember élete folyamán határkövek emelkednek, a melyek 
a fordulópontokat jelzik. Az utolsót a halál állítja oda s innen 
már csak az emlékezet tekinthet vissza. A történelem rideg 
kritikával mérlegeli azokat s tart szemlét az egyéniség charac- 
terének és alkotásainak mezején. De a mikor a visszaemlé
kezésre a kegyelet veszi kezébe a tollat, az elhunyt alakja 
minden salaktól megtisztulva bontakozik ki.

A kegyelet adja kezünkbe a tollat, a midő n az Orvosi 
Hetilap régi munkatársának, a hazai psychiatria egyik oszlopo
sának, báró Babarczi-Schwartzer O ttó-nak emlékét felidézzük.

1853 deczember hó 22.-én Budapesten született. Min
den anyagi gondtól menten, kedvező  szellemi milieuben, 
nagy mű veltségű , tetterő s apja irányítása mellett fejlő dött ki
váló szakemberré. Nem volt kénytelen végigküzdeni a létfen- 
tartás, a boldogulás érdekében a megpróbáltatások nehéz 
harczát, a mely ugyan az élet viharainak elviselésére meg- 
edzhet, ellentállóbb, szilárdabb jellemet formálhat ki, de gyak
ran a keserű ség bizonyos vonását vési a lélekbe, a melyet a 
késő bb kedvező bbre fordult jobb sors sem tud teljesen el
törülni. Schwartzer O ttó-ban a gondtalan ifjúság a kedély 
bizonyos lágyságát, finom érzékenységét, az életfelfogás 
derültségét fejlesztette ki. Ha a nagyobb küzdelmek elviselé
séhez nem szokott érzelmi körét a tervei, czéljai elé gördült 
kisebb-nagyobb akadályok egy idő re meg is sebezték s azokra 
finomabbul megkonstruált idegrendszere élénkebben is reagált, 
jellemének alapvonása csakhamar felülkerekedett s teljes 
reménynyel, rózsásabb színben nézett a jövő  felé és tovább 
sző tte azokat a terveket, a melyeket szakmája és a társadalmi 
közügyek érdekében érvényesíteni törekedett.

Az élet nehéz küzdelmeiben szét nem forgácsolódott 
teremtő  erejét s nagy organizáló képességét a német és franczia 
mű veltség befolyása alatt megizmosodott széles látókörű  és 
nagy tudású apjától, Schwartzer Ferencz-tő \ örökölte, a ki, 
midő n 1850-ben Váczon létesített magánelmegyógyító intéze
tét 1852-ben Budára helyezte át, sokáig egymaga irányította 
a hazai elmebetegügy sorsát s sanatoriumában vetették meg 
egyes kiváló elmeorvosaink szakismeretük alapját. Ugyancsak 
ő  bocsátotta közre 1858-ban az első  hazai elmekórtani tan
könyvet s az 1860./1.-Í tanévben történt magántanári habili- 
táltatása után a psychiatriából rendszeres elő adásokat tartott. 
Schwartzer Ottó jóformán psychiatriás légkörben nevelkedett 
s már korán szívta magába az ezen szakma iránt való fogé
konyságot, a mely aztán meleg szeretetté és lelkesedéssé fej
lő dött. Teljes szívvel és lélekkel szolgálta az elmebeteg-ügyet 
s minden alkalmat megragadott, hogy annak még sok tekin
tetben ingatag talaját jól megalapozza. Tevékenységét teljes
ségében csak akkor fejthette ki, midő n apja halála után 1889- 
ben maga vette át az intézet vezetését, a melynek eddig csak 
fő orvosa volt. Ez az idő  egybeesett azzal a nagy átalakulás 
korával, a melynek üdvös hatását az orvosi tudomány minden 
szakmája megérezte. Újabb, rationalisabb vizsgálati módsze
rek és eredmények egészségesebb felfogást bontakoztattak ki. 
Az ép és kóros anatómiai, histologiai vizsgálatok, a kísérletes 
ép- és kórélettan, a fejlő déstan, a bakteriológia a klinikai ku
tatások eredményeivel karöltve, összhangzásban az újabb néző 
pontok egész sorát vetették fel. Az elmebetegségek aetiolo- 
giájának, tüneteinek, lefolyásának behatóbb klinikai méltatása 
a régibb kórformák kereteinek megváltoztatását, újabbak kör- 
vonalozódását eredményezte. De az elmebajosok gyógyító 
eljárásainak módszerei is átalakultak. A régi, csak mestersé
ges izgalmakat kiváltani alkalmas korlátozó, sokszor erő szakos 
elbánás helyére a szigorúan individualizáló, szabadabb, humá
nusabb került. Az intézetek börtönszerű  jellegüket levetve, az 
elmebajosok kellemes, a socialis érzést, a kedélyt fejlesztő  
otthonává váltak, a chablonszerű en alkalmazott altató és csil
lapító szerek helyét más, enyhébb eljárások (tartós fürdő k,
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ágyba fektetés, a szabadban való mozgás, foglalkoztatás stb.) 
foglalták el. Schwartzer Ottó fokozatosan és gyökeresen ala
kította át a régi sanatoriumot s teljesen modern színvonalra 
emelte. Finom, megnyerő , mély humanus érzéstő l áthatott 
modorával még fokozta azt a jótékony, bizalmat keltő  be
folyást, a mely az elmebajosok helyzetét és kedélyi világának 
kóros állapotát elviselhető bbé teszi. A rajongásig határos 
ragaszkodással csüngtek rajta betegei s még meggyógyulásuk 
után is hálával említették nevét. Kellő  idő ben és formá
ban alkalmazott nyilatkozatai bámulatos suggestiós hatást 
értek el.

Babarczi-Schwartzer Ottó a szakmája körében felmerült 
minden tudományos mozgalommal is nemcsak lépést tartott, 
de annak fejlesztésében tevékeny részt vett, kutatásainak ered
ményét, szerzett tapasztalatait irodalmi úton is érvényesítette. 
Kisebb-nagyobb dolgozatainak egész sora látott napvilágot 
úgy a hazai, mint a külföldi szaklapokban, vagy önálló alak
ban. Elő szeretettel ápolta a psychiatriának az igazságszolgál
tatás körét érintő  vonatkozásait s mint magántanár a törvény- 
széki elmekórtanból nyert képesítést 1883-ban a budapesti 
tudományegyetem jogi karán. Kiváló érdemeinek nagyrésze 
ezen irányban csúcsosodik ki. Ezen csoportba tartoznak: 
„Die Bewusstlosigkeitszustände als Strafausschliessungs- 
gründe“, „Die transitorische Tobsucht“ czimü tanulmányai, 
a melyeket a külföldi jogi szakemberek is gyakran idéztek, 
továbbá „Az elmebetegek jogvédelme“ czímen 1893-ban meg
jelent kétkötetes hatalmas munkája és „A korlátolt beszámít- 
hatóság“. Ugyancsak ő  fordította le és látta el bevezetéssel 
K rafft-Ebing törvényszéki elmekórtanát. A nála megszokott 
világos, áttekinthető  modorban, finom elemzéssel és kritikával 
világítja meg a megfelelő  törvények és kormányrendeletek 
ismertetése kapcsán ama magán- és büntető jogi szemponto
kat, a melyek a psychiatriát és az elmebetegek sorsát, oltal
mát érintik. A korlátolt beszámíthatóság nagy terjedelmű  iro
dalmának fejtegetése után saját, hosszú idő re terjedő  tapasz
talataiból leszű rő dött nézetét, álláspontját, a gyakorlatban 
miként való értékesíthetését élesen körvonalazza. Hasonló 
gondossággal és gyakorlati értékkel írta meg közigazgatási 
elmekórtanát is.

Nagy lelkesedéssel és ambitióval szolgálta és karolta 
fel az elmebetegügyet minden vonatkozásában s a mi kül
földön még csak több oldalról nyilvánított óhaj volt, ő  már 
nagy körültekintéssel és biztos kézzel megszerkesztette az 
elmebetegügyi törvény és végrehajtás tervezetét terjedelmes 
és meggyő ző  indokolással. Bemutatta a magyar elmeorvosok 
országos értekezletén s az országos közegészségi tanács fel- 
terjesztése révén a belügyministeriumban várakozik további 
sorsára.

Sok éves elmekórtani klinikai tapasztalatairól a „Psychi- 
atriai jegyzetek“ czímű  egykötetes munkájában számol be 
(1894), a melynek egyes actualis kérdéseket tárgyaló fejezetei
bő l éles megfigyelő  és analyzáló képessége tükröző dik vissza. 
Szerkesztette az Orvosi Hetilap „Elme- és idegkórtan“ mel
lékletét.

Vonzó elő adó modora különösen népszerű  munkáiban 
nyilvánul meg. Az álomról, Vörösmarty „Csák“-járól, a gyer
mek lelki világáról írt dolgozatai nagyon szépen, könnyen, 
közvetlenül, az érdeklő dést lebilincselő  módon viszik át a 
szaktudomány felfogását a nagyközönség ismeretének körébe.

Kiváló organizáló, administráló tehetsége nemcsak saját, 
mesteri kézzel vezetett sanatoriumában nyert kifejezést, de 
mindazon intézmények körében is, a melyeknek ügyét lelkese
déssel felkarolta. Tevékenysége nem merült ki szakmű ködése 
terén. Lelki szüksége volt a szakadatlan cselekvés, a melyet 
magasabb czélok irányítottak. Bő ven kivette részét a tudo
mányos, a társadalmi élet különféle mozgalmaiban. Kiváló 
tehetsége, megnyerő , lekötelező  modora, fényes ékesszólása, 
párosulva az anyagi függetlenség adta önérzettel mindenfelé 
utat tört, vezérszerepet biztosított számára. Tagja és alelnöke 
lett az országos közegészségi, az igazságügyi orvosi tanács
nak, a tiszti orvosi vizsgáló-bizottságnak, elnöke a magyar 
elmeorvosok országos értekezlete végrehajtó-bizottságának, a
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budapesti orvosok szövetségének, intéző  fogondnoka a Vörös
keresztegyesület Erzsébet-kórházának. Sokáig nagy munkás
ságot fejtett ki a székesfő város közigazgatásának beléletében 
is mint bizottsági tag, iskolaszéki elnök, ső t még a társas
körök is megtisztelték a vezetés szerepével. Kivette részét 
még a politika terén. Fáradságot nem ismerő  kitartással 
végezte a Vöröskereszt-egyesület reorganizálásának nehéz 
munkáját s midő n utóbbi idő ben cselekvése terének egy 
részérő l visszavonult, ennek szentelte teljes erejét. Ide vo- 
vonatkozó tanulmányának és tapasztalatának eredményekép
pen dolgozta ki és bocsátotta közre „Hadegészségügyi 
reformok“ czímen egyes javaslatait.

Nagyarányú tevékenységét az elismerés egész sora 
követte. Megkapta a vaskoronarendet, udvari tanácsos, fő 
rendiházi tag és végül báró lett. A kitüntetések nem csupán 
az ő  személyét érintik. Erkölcsi jelentő ségük kihat az egész 
orvosi rendre. Érdemei révén közvetve ennek tekintélyét, 
súlyát is emelte s a megbecsülés és elismerés magasabb 
fokát biztosította számára. De Schwartzer közvetlenül is a 
kartársi szellem hű  ápolója volt. Gyakran szállott sikra szóval 
és tollal, a midő n ennek megsértését tapasztalta.

Mint a szónoklás nagymestere egy-egy szépen kidol
gozott beszédében magával ragadta a hallgatóságot s figyel
mét teljesen lekötötte. Csodálatosan tudott az érzelem húr
jain játszani. Képes volt a könnyekig megindítani vagy a 
a legviharosabb lelkesedésre tüzelni. A szükebb baráti kör
ben, különösen kedélyes otthonában, szeretetreméltó modo
rával, szellemes ötleteivel a társaság valóságos éltető  eleme 
szokott lenni. Kedélyének derültségét az utóbbi években a 
szívbajából eredő  complicatiók idő nkint megcsorbították 
ugyan, de a kedvező  napok csakhamar teljes erejében fel
idézték.

A nyomor, szenvedés iránt mindig nagy részvétet ta
núsított. Sanatoriumában elég számban nyertek ápolást a 
vagyontalanok is. A szükölködő k elő l soha sem zárta el ál
dozatkészségét.

Sokoldalúságának bizonyítéka a mű vészet és természet 
iránt való szeretete is. Finom aesthetikai érzékkel rendezte 
be lakását, a melyben a becses mű vészi tárgyak harmoniá- 
san csoportosultak. Lelkesedett a zenéért is. Nagy gonddal 
ápolt kertjét válogatott értékes növények díszítették, a melyek 
életének minden phasisát érdeklő déssel figyelte. A munka fá
radalmait többnyire ezek körében pihente ki.

A halál Íróasztala mellett munka közben érte, éppen 
leírt gondolatának fonalát szakította meg.

Nagy részvét kisérte utolsó útjára, ahhoz a mű vészien 
megalkotott sírbolthoz, melyet maga készíttetett életében s a 
melyre most kedvencz növényei hullatják a sárguló leveleket.

Moravcsik E. E.

IRODALOM-SZEMLE.

Könyvismertetés.
Prof. Dr. F. Schieck: Die Differenzierung des Typus 
humanus und bovinus des Tuberkelbazillus. Veröffent
lichungen der Robert Koch-Stiftung, Heft 5/7, 1913. Thieme.

3 szövegképpel és 2 táblával.

A königsbergi (i. Pr.) szemklinika igazgatójának e ter
jedelmes munkája első sorban a human és bovin gümő bacillus- 
typusnak a házinyúlszemen kísérletileg elő idézett cornea- és 
iristubeiculosis útján való differencziálásával foglalkozik, továbbá 
beszámol azon kísérletekrő l, melyek a komplementkötő  gümő s 
antitest megjelenésére és jelentő ségére vonatkoznak. A munkálat 
conclusiói igen érdekesek, fő leg azoknak 2. és 3. pontja, melyek 
a fe itözés kapujának és az infectio útjának a szervezetben a 
fontosságát világítják meg, két meglehető sen elhanyagolt 
tényező ét, melyeknek horderejét a referens a maga részérő l 
már ismételten hangoztatta volt.

1. Gümő bacillus-kultúrák eléggé hígított emulsióit hasz
nálva, a házinyúl elülső  szemkamarájába történt ojtás az

emberi és a bovin typus megkülönböztetésére módot nyújt. 
Emberi gümő bacillussal ez úton egy szelídített formájú, nem 
progrediáló, ső t önként is gyógyuló iris- esetleg cornea-tuber- 
culosist idézhetünk elő , míg a bovin typussal ojtva be az 
állat szemét, a látószerv feltartóztathatatlanul progrediáló, 
gyorsan sajtosodó gümő kór áldozata lesz. (A bovinbacillus 
fokozott házinyúlpathogenitása, azaz herbivor-pathogenítása. 
Refer.)

2. „A fülvenába való ojtás ezt a különbséget kiegyen
líti, mert akkor a bovin typussal elő idézett szemtuberculosis 
is erő sen megszelídül.“ (A haematogen fertő zésnek hosszú 
útja az egész vérpályán át attenuálja még a fokozottan házi- 
nyúlpathogen gyöngykór-bacillust is ! Ref.)

3. „A carotis communisba történt ojtás typus bovinus- 
sal ugyanazon oldali szemnek gyorsan elő haladó gümősödé- 
sét vonja maga után; typus humánussá! ez nem következik 
be.“ (A haematogen localinfectio az afferens artérián keresz
tül sokkal rövidebb pályán át vezeti a fertő zményt a szemig, 
ennélfogva a gyöngykórbacillust megfelelő en gyöngíteni nem 
tudja. Ref.)

4. „Gümő bacillusoknak a carotisba fecskendezése útján 
házinyúlon typusos, gyorsan múló alakban idézhető k elő  kísér
letileg phlyctaenák; ezek a gümő kór rendes incubatiós ide
jének lefolytéval jelentkeznek s valóságos gümő kór-localisa- 
tióknak tekintendő k.“

5. „A complementkötő  gümő s antitestnek a tuberculo
sis gyógyulási folyamatához nincs köze. Az antitest nem 
irányul a gümő bacillus ható princípiuma ellen.“

6. „A tuberculosis specifikus therapiájának hatásmódjá
ról szóló W assermann-Bruck-fé\e elméletet a szemkisérletek 
nem igazolják.“ Okolicsányi-Kuthy dr.

L a p s z e m l e .

Általános kór- és gyógytan.

A ráknak chemiai és physicalis kezelésm ódjairól
számol be Werner tanár. A heídelbergi samaritanus rákkutató 
intézetben a biológiai, serologiai, valamint a toxin- és ferment- 
therapiát a rákgyógyításra hosszabb ideig alkalmazták. A 
Colley-ié\e toxinkészítmény sarcoma ellen csak az esetek cse
kély százalékában mutatkozott hatásosnak. A fermentinjectiók- 
kal helybeli kezeléskor értek el valamelyes eredményt, mely 
azonban csak kisfokának mondható és nem hasonlítható össze 
a chemiai-physicalis eljárások hatásával.

1. A physicalis eljárások első  csoportjába tartozik az 
elektrotherapia. a) Fulguratio de Keating Harts szerint, mely 
csak kis mértékben teljesítette a várakozásokat. Inoperabílis 
esetekben, a mennyiben a fekélyesedések megtisztulása és 
epidermissel való bevonása elégséges volna, ennyiban van 
hatása, de már magukra a daganatokra jóformán semmi 
hatással sincsen. Több mint 200 eset állott tanulmányozás 
alatt, b) A fulguratio helyébe újabban az úgynevezett scin
tillatio  jutott ( =  magas feszültségű  szikráknak levegő - 
és üveg-dielektricumon való átbocsájtása). Pár esetben ez 
az eljárás méh-, hüvely- és végbélrák eseteiben jó ered
ményt adott, teljes gyógyulást azonban csak egy méhrák-ki- 
irtás után beállott hüvelyrecidiva esetében értek el. c) Az 
említett két eljárással szemben a diathermia (a hol az elek
tromos áram dielektricum nélkül vezető dik a testbe, Joule-ié\e 
meleg alakjában) jó eredményeket ad. Az eljárásnak kétféle 
formája van, még pedig az ú. n. eiektrokaustikás kiirtása a 
tumoroknak és másrészt a daganatok átmelegitése és ezáltal 
sensibilizálása a besugárzás számára. Gyógyítási szempontból 
fő képpen az első  jön számításba, a mely eiektrokaustikás el
járás kis daganatcsomók és körülírt beszürő dések gyors el
távolítására határozottan gyorsabban hat, mint a besugárzás, 
azonban kozmetikai szempontból nem olyan elő nyös. Az el
járást kiterjedtebb és mélyebbre ható folyamatokban már nem 
ajánlatos alkalmazni, a mennyiben a visszamaradó daganat
részletek csak annál gyorsabban burjánoznak, továbbá a pör- 
kök lelökő dése után sokszor arrosiós vérzések beállását ész
lelték. Az eiektrokaustikás eljárás végzésére leginkább az ú. n.
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Forest-féle tü t alkalmazzák. A fennebb említett ú. n. sensi- 
bilizáló átmelegítése a daganatoknak, mint kiderült, azoknak 
növekedésére és burjánzására nincs hatással, úgy hogy 
therapiás alkalmazása Werner szerint még kevésbé jöhet 
szóba.

II. A radiotherapiás eljárások sokkalta jelentő sebbek. A 
heidelbergi intézetben a Röntgen-géppel és radioactiv anya
gokkal combinative dolgoznak. Werner szerint egy intenzív 
besugárzás (kevés ideig tartó) a megfelelő  összenergiával sok
kal hatásosabb, mint a hosszabb ideig tartó gyönge besugár
zás. Filter gyanánt Röntgen-kezelés esetén 3 mm. alumíniu
mot, mesothorium- és rádium-kezelés esetén 2—3 mm. 
ólomlemezt használ. Kétségen kívül áll, hogy a ß-sugarak ki
használásával, bár ezek csak pár mm.-nyire, felszínesen hat
nak, a különböző  infiltratumok felszívódását jelentékenyen elő  
lehet mozdítani és ezért nem ajánlatos tisztán csak a y-suga- 
rakra szorítkozni. Egyes esetekben megkísérelték az intra- 
abdominalisan fekvő  tumoroknak (gyomor-, máj-, bél-, ova
rium-, hólyag-tumorok) sebészi úton való feltárását s így 
extraperitonealisan, közvetlenül applikálva a mesothoriumot, 
kisebb adagoknak rövidebb ideig való alkalmazása is már jó 
eredményt adott s s mellett a környezetet is jól meg lehetett 
védeni a sugarak hatásától. Persze, ez az eljárás is elégtelen, 
mihelyt olyan tumorokról van szó, a melyek már metastasist 
okoztak. Nagyobb tumorok esetén a mesothoriumtubusokat 
directe kell behelyezni a tumor belsejébe; ha nincs a szét
esés által praeformált üreg, excochleatióval s kimetszésekkel 
készítsünk helyet a tubus intratumoralis elhelyezése számára 
(ú. n. tunnel-készítés, Wickham szerint).

Igen nagy mértékben alkalmazták a radioactiv anya
gokat injectiók alakjában. Czerny ajánlatára történt az intra
vénás befecskendése a thorium x-nek. Czélja ezeknek az 
injectióknak az, hogy a vérpályákban keringő  csírákat tönkre 
tegyük és elébe vágjunk a metastasisok kifejlő désének. Saj
nos, igen kis adagokat lehetett csak adni, a kellemetlen mel
léktünetek elkerülése végett. Már combinative alkalmazva az 
injectiókat a direct besugárzással, jobbak voltak az eredmé
nyek, különösen sarcomák és malignus lymphomák eseteiben. 
A nem oldódó radiumsók, valamint a thorium x intratumo
ralis (localis) befecskendésével végzett kísérletek nem vég
ző dtek eredménynyel. Mindezen injectiók ugyanis csak mér
sékelt adagolásban alkalmazhatók, mert bár kémlő csőben 
vízben oldhatatlannak mutatkoznak némely radiumsók, a test
üregekben pl. intratumoralisan elhelyezve oldódnak s a vérbe 
is átmenve, fenyegető  tüneteket produkálnak.

Éppen ez a körülmény, hogy radioactiv tömegek nagy
ban való alkalmazásával (befecskendezésével) nem lehet ve
szélytelenül dolgozni s a külső  és intratumoralis besugárzá
soknak pótlása ezen úton nem sikerült, vezette reá Werner-1, 
hogy a sugarak biológiai hatását chemiai úton pótolja. Tyúk
tojáson észlelték elő ször, hogy radiumsugarak hatására a 
lipoidok bomlásba mennek át. Ennek kapcsán végeztek kí
sérleteket és a lecithin hasadási termékeinek befecskendezé
sével próbálták a sugarak biológiai hatását vegyi úton utá
nozni. Legkönnyebben sikerült ez a cholin-basissal, a mely 
a bő rre, a leukocytákra, a lépre, a nyirokmirigyekre, az 
embryóra (in utero), különféle bacteriumokra s mindenekfelett a 
daganatsejtekre éppúgy hat, mint a Röntgen-sugár. A cholin 
hatását a „sugárhatás vegyi utánzása“ névvel jelöli a szerző  és 
hangsúlyozza, hogy a lecithin széthasadását és cholin létesü- 
lését nem akarja egész határozottan mint a sugarak egyedüli 
lehetséges hatását megjelölni, de a lipoidok bomlásában mégis 
a biológiai sugárhatás legfontosabb jelenségét látja; ezen 
folyamatban olyan anyagok válnak szabaddá, illető leg haté- 
konynyá, a melyek a radiogen szövethatás egész complexu- 
mát egyedül is ki tudják váltani. Már 19C4-ben ajánlotta 
Werner a vegyi anyagok felhasználását s hangsúlyozta azok
nak kiváló hatását a daganatsejtekre. Mivel a cholinbasis 
instabilnak bizonyult s könnyen tovább bomlik neurin nevű  
anyaggá, ennek pedig már mérgező  hatása van, ezért egy 
cholinsó-készítményt állított össze, a mely enzytol néven ke
rül a kereskedésbe. Az enzytolt intravénás injectiók formá

jában alkalmazzák mint a sugárhatás támogatóját. Kezelt a 
szerző  számos esetet így combinative s meg tudta állapítani, 
hogy a hol a radium hatását enzytol-injectiókkal is támo
gatta, ott a szokottnál kétszerié, ső t háromszorta gyorsabban 
fejlő dtek vissza a tumorok.

A heidelbergi rákkutató intézetben a Röntgen-kezelést 
a mesothorium-, illető leg radiumkezeléssel kombinálják. Álta
lában hangsúlyozza a szerző  a különféle tumorok változó 
radiosensibilitását s a változó eredményeket ebbő l igyekszik 
kimagyarázni. Éppen ennek a következménye az, hogy sok
szor bizonyos daganatok besugárzásakor nem tudjuk ponto
san és megfelelő en adagolni a sugármennyiséget. Egyik esetben 
fokozhatjuk a dosisokat, a másikban már csekély dosisemelésre 
a reactio kedvező tlen formáit látjuk (ellágyulás, mely vérzé
sekhez és esetleg testüregekbe való áttöréshez vezethet). Ez 
a reactio nem a sugarak qualitására, hanem sokkal inkább 
a daganatszövet biológiai természetére vezethető  vissza s ép
pen ez a körülmény hiúsítja meg azon fáradozásokat, hogy 
a besugárzást általános rákgyógymóddá tökéletesítsük. 
Éppen ez a körülmény azonban igazolja a chemotherapiai 
irányt is, a melylyel az a czélunk, hogy kisebb sugárener
giával elégedjünk meg s a hiányzó hatást vegyi anyagok 
útján pótoljuk.

Az enzytol-injectiókat intraglutealisan adják (3—10 cm3 
a 10%-os oldatból) vagy pedig intravénásán (2—3 cm3 a 
10%-os oldatból, 20 cm3-re hígítva physiologiás konyhasó
oldattal). Az injectiókat megszakítás nélkül naponkint adják 
3—4 hétig. Reá 4—6 hetes szünet következik.

Különféle kórleirásokat közöl Werner, a melyekkel iga
zolja, hogy az injectiók sok tumor-esetben, melyek addig a 
localis radium- és általános Röntgen-besugárzásokra nem 
reagáltak, az enzytol-injectiók határozottan s feltű nő en siet
tették a javulást. Hangsúlyozza azonban, hogy állandó gyó
gyulásról még nem számolhat be, mivel ahhoz az észlelési idő  
még rövid. (Münchener mediz. Wochenschrift, 1913, 38. sz.)

Scherer dr.
Sebészet.

A gastrostom ia újabb módjáról értekezik H. Janeway. 
A mű tétet úgy végzi, hogy a bal musculus rectus fölött 
3—4 cm.-nyi metszést ejt, az izomnak rostjait tompán szét
választja és megnyitja a hasürt. Elő húzván egy darab gyo
morrészletet, ennek 2 distalis végére, egymástól 3 cm.-nyi 
távolságra klemmét helyez, majd a két klemme között, parallel 
a gyomor nagy görbületével, a gyomrot felhasítja. Ezen met
szésnek mindegyik végén P/a cm.-es merő leges, újabb incisiót 
ejt, úgy hogy ezáltal lebenyt kap. Ezen lebenyt felhasználja 
egy csatorna alakítására, a mely megfelelő en készítve bal
oldalt ferdén húzódó irányú, annyira, hogy minden 
intragastrikus nyomás következtében a cső  falai egymáshoz 
feküsznek s így azon keresztül a tápláléknak kifolyása meg 
van gátolva. Az új csatornának a hasisa a rectushüvelyhez és a 
bő rhöz erösíttetik. A mű tétnek elő nye, hogy helyi érzéstele
nítésben gyorsan végezhető ; minthogy a csatorna természetes 
sphincterrel van ellátva, a gyomortartalom a csatornán nem 
folyhat k i; a sipoly nem záródik magától, miért is a beteg
nek nem kell állandóan csövet a csatornában hordania. 
Az új nyílás a betegnek semminemű  nehézségeket sem okoz. 
(Münchener mediz. Wochenschift, 1913, 31. szám.)

Ifj. Hahn Dezső dr.

Elmekórtan.

A dipsom aniával foglalkozik részletesen M. Pappen
heim. A dipsomania rohamokban jelentkezik, melyekre a 
rövid ideig tartó, alkoholvágygyal járó, depressiós színezetű  
lehangoltság jellemző . Ehhez másodlagosan exogen eredetű , 
alkohol által elő idézett tünetek csatlakoznak. Az alkohol 
után való hatalmas vágy arra irányul, hogy a lehangoltságot 
csillapítsa és valamelyes constitutionalis rendellenességben 
leli alapját, mely azután a dipsomaniás beteget társává teszi 
a pseudodipsomániásnak és chronikus alkoholistának. Czél- 
szerű  a dipsomaniától azon eseteket különválasztani, a hol
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az ivás hajlamát nem a lehangoltság váltja ki. A dipsoma- 
niások lehangoltsága reactio, részben első dleges eredetű . A 
reactio eredetét mutatja egyrészt az egyes rohamok kivál
tásának módja, másrészt az a körülmény, hogy a rohamok sú
lyossága és sű rű sége a külső  viszonyoktól függ. Általában a 
dipsomaniások között a reactiv lehangoltság túlszárnyalja az 
első dlegest. A dipsomaniások egyes lehangoltsági rohamai 
rendesen visszatükröztetik a betegség általános psychés con- 
stitutiójának rendellenességeit. Úgy látszik, hogy a könnyebb 
esetekben az alkohol hatása csak abban nyilvánul meg, 
hogy ezen constitutio rendellenességeit fokozza és csak már 
az alkohol súlyos hatására szorulnak e vonások háttérbe az 
exogen jelenségek mögé. A dipsomaniás tünetcsoport el
vétve elő fordul mint valamely organumos psychosis részlet
jelensége. A dipsomania ezen alakjait külön kell választa
nunk és ilyenkor dispomaniás csoporttal kombinált orga
numos megbetegedésrő l beszélünk. A dipsomania progno- 
sisa függ a beteg habitualis állapotától és a külső viszo
nyoktól, melyek között él. A dipsomaniás rohamokban elkövetett 
bű ncselekmények és az esetleg elvállalt jogi kötelezettségek 
megítélésében tekintettel kell lennünk egyrészt az egyén 
állandó psychés constitutiójára, másrészt az alkohol által 
elő idézett exogen káros hatásokra. (Zeitschr. f. d. gesamte 
Neurol, u. Psych. XI. kötet, 333. old.)

Goldberger M árk dr.

Szülészet és nő orvostan.

Méhenkívüli terhesség 100 esetében szerzett tapasz
talásairól számol be Mühsam. A legtöbb esete a 26.—35. élet
év között fordult elő  s legtöbbnyire többször szülő nő  
volt. Azt hiszi esetei alapján, hogy tubaris graviditás hosz- 
szabb meddő ség után gyakrabban jelentkezik. Mint igen 
fontos diagnostikai segédeszközt ajánlja a Douglas-punctiót. 
145 eset közül 124-ben végezték, még pedig 117 esetben posi
tiv eredménynyel. A punctio veszélytelen, ha a középvonalban 
vékony kanüllel végezzük. Ha nem kapott rögtön vért, a 
medencze magasra fektetése s csekély várakozás után sok
szor mégis positiv eredményt kapott. Áz urobilin kimutatása 
lázmentes esetekben szintén fontos jele az extrauterin gravi- 
ditásnak. A leukocytosis nem biztos jel. Legtöbbnyire laparo- 
toniiát végzett, sürgő s esetekben hosszmetszéssel, különben 
mindig Pfannenstiel-metszéssel. A vér tökéletes eltávolítását 
nem tartja fontosnak. Nem sokat töröl, nem öblít s ha csak 
lehet, kerüli a tamponálást. A mű tét után a medenczét felpol- 
czolja. Excitantiákat csak akkor ad, a mikor a beteg már elő  
van készítve a mű téthez; leghatalmasabb szernek tartja az 
adrenalint intravénásán. A várakozó vagy medicamentosus 
kezelést méhenkívüli terhességnél nem tartja jónak. A mű tét után 
3—4 nappal engedi meg betegeinek a felkelést. (Therapie der 
Gegenwart, 1913, 7. szám.) Scherer dr.

Gyermekorvostan.

Foetusok és újszülöttek sárgaságáról és epefesték- 
kiválasztásáról ír Arvo Ilppö (Helsingfors). Kísérletei alapján 
az icterus neonatorumnak újabb magyarázatát adja. Az 
icterus neonatorumnál legfeltű nő bb a bő r sárga színe s ezt 
csakis a szöveteknek epefestékkel való átivódása okozhatja. 
Vizsgálatai ezért a következő k voltak: 1. meghatározta quan
titative spectrophotometriai úton a széklettel és vizelettel ki
választott epefestéket icterusos és nem icterusos gyermekeken 
az első  13 napon; 2. meghatározta a vér epefestéktartalmát 
icterusos és nem icterusos gyermekeken az első  2 héten át. 
Vizsgálatai alkalmával úgy találta, hogy az icterus erő ssége 
és a kiválasztott epefesték mennyisége között nincsen arány 
s egyáltalában semmi felötlő  különbséget sem észlelt az icte
rusos s a nem icterusos gyermekek epefestékkiválasztásában. 
Ellenben összefüggést talált az újszülöttek vérének epefesték- 
tartalma s az icterus jelentkezése között. Azt állítja, hogy 
gyermekek, kiknek köldökzsinórvérében sok az epefesték, 
egészen biztosan icterusosak lesznek, közepes epefesték- 
tartalom mellett nem lehet biztossággal az icterus jelentkezé

sét megmondani és kicsiny epefestéktartalom mellett icterus 
nem jelentkezik. Ső t arány van az icterus erő ssége s a vér 
epefestéktartalma között is. Koraszülöttekben magas az epe
festéktartalom s ennek megfelelő en az icterusuk is hosszan
tartó. Szerinte tehát az icterus neonatorum oka tisztán hepa- 
togen, még pedig oly módon jön létre, hogy az újszülöttek 
mája még egyideig a születés után az epefesték egy részét 
a vérbe engedi át, a mint azt a foetalis máj teszi. (Mün
chener mediz. Wochenschrift, 1913, 39. szám.)

U jj Sarolta dr.

Orr-, torok- és gégebajok.

A csecsem ő k és egész fiatal gyermekek náthájának 
és adenoid itisének orvoslásáról ír Lautmann (Páris). A cse
csemő k folyton ismétlő dő  rhinitisének okát rendszerint adenoid 
vegetatiókjelenlétében keressük, valósággal pedig csecsemő kben 
az adenoid vegetatiók ritkák s csak késő bb fejlő dnek. A rhinitis 
valóságos oka azelső  életévben meghű lésen,továbbá rosszhygie- 
nés és nevezetesen egészségtelen lakásviszonyokon kívül a hibás 
táplálkozásban keresendő . Emésztési zavarok következtében 
a felső  légutakban congestiós állapotok fejlő dnek, melyek egy
szerű bb esetekben rhinitis, komplikáltabb esetekben bron
chitis alakjában nyilvánulnak. A prophylaxis szempontjából 
ezen aetiologiára ügyelni kell. Acut nátha esetén az aspirin, 
tekintet nélkül a lázra, mint decongestiós szer ajánlatos; ha 
az orr átjárhatatlan, alkalmazzuk a következő  kenő csöt: 
Cocain. hydrochlor. 005 ; Sol. adrenalin, hydrochlor. (1:1000) 
gtts V—X ; Vaselin, boric. 5’0. Ajánlatos továbbá az orrt a 
következő  oldattal kezelni: Collargol. 040—0’2 0 ; Proiargol. 
010—0’40; Aqu. dest. 20 0; az 1 cm3 ürtartalmú Marfan- 
fecskendő  segélyével reggel és este mindegyik orrfélbe egy- 
egy fecskendő nyi alkalmazandó, fokozatosan emelkedő con- 
centratióban. Az adenoid burjánzások mű téti úton való el
távolítása a csecsemő korban vagy az első  életévekben nem 
ajánlatos, mert nemcsak, hogy veszélyessé válhatik a mű tét, 
de nem is lehet tökéletes és ha 3 éven aluli gyermeket ope
rálunk is, rövidesen újból fejlő dnek a vegetatiók. (An
nales des maladies de l’oreille, du larynx etc. 1913, 3. sz.)

Safranek dr.
Orthopaedia.

A pattanó térdizületrő l (schnellendes Knie) ír Demou- 
lin  (Paris). A pattanó térdizület a pattanó ujj és a pattanó 
csípő  analog kórképe. Ezen ritka megbetegedés rendszerint 
erő müvi behatás folytán jön létre, bár veleszületetten is ész
lelték. A szerző  szerint a megbetegedés oka minden esetben 
a félholdalakú izületi rostporczogó subluxatiója. A pattanó 
térdizület gyógykezelése gipszkötéses rögzítésbő l, esetleg 
másságéból és mobilisatióbói áll. Súlyosabb esetekben a 
meniscectomia javait. A betegség gyakran magától gyógyul 
és ezért a mű téti beavatkozással nem tanácsos sietni. (Bull. 
et mém. de la soc. de Chirurg, de Paris, XXXIX. k., 16. sz. 
666. oldal.) Dollinger Béla dr.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

Haemoptoé eseteiben kedvező en végző dött kísérleteket 
végeztek a kölni akadémia tuberculosis-klinikáján, a mint 
errő l H. M üller számol be. Hypertoniás(lO—15°/0-os) konyhasó
oldatot fecskendeztek be intravénásán 5 cm3 mennyiségben, 
mire a vérzés az esetek többségében elállott. A vérzés ismét
lő désének megelő zésére czélszerű  azután még 2—3 befecs
kendezést adni naponként. A befecskendezés fájdalmatlan, 
technikája egyszerű . (Beiträge zur Klinik der Tuberkulose, 
28. kötet, 1. füzet.)

Tüdő vész eseteiben Mühsam jó éredménynyel hasz
nálja a styracolt, a mely nem más, mint guajacol összeköt
tetése fahéjsavval. Legjobb a tablettákat az étkezések után 
szedni. A hatás fő leg az étvágy tetemes javulásában, továbbá 
a köpet megkevesbedésében és nyálkássá válásában nyilvá
nul. (Therapie der Gegenwart, 1913, 10. füzet.)
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Magyar orvosi irodalom.

G yógyászat, 1913, 43. szám. P u r je s z  Z s i g m o n d : Jogosult-e a 
ideo log ikus felfogás a gyakorlati orvostanban ? K u k á m é  F a b e r  F r i 
d e r ik a  : Erythema nodosum ipecacuanhára.

Magyar orvosi archívum, 1913, 5. füzet. G ó z o n y  L a jo s és 
L é n á r d  V i lm o s : A bacillaris dysenteria hazánkban. B e n c zú r  G y u la és 
R ó th  M ik ló s : A thorium x hatása a légzési anyagcserére. H u z e l la  T i
v a d a r : A myocarditis rheumaticáról. F e k e te  S á n d o r és G á l  F é l ix :  Bak
térium ellenes védő -enzymek kimutatása az Abderhalden-féle d ialysises 
eljárással.

Orvosok lapja, 1913, 44. szám. N ie tsc h  D e z s ő : L ipojodin-the-  
rapia a szem észetben.

Budapesti orvosi ú jság, 1913, 44. szám. B á r o n  S á n d o r : Ada
tok a gyomorfekély kísérletes kortanához. „G égészet“ melléklet, 2. 
szám. G e r g ő  I m r e : Az orr és melléküregei, x-sugaras képeirő l. U th y 
L á s z ló : A nyereg- és ferde orr corrediójáról. N a v r a t i l  D e z s ő : Az orr-  
garatüri fibromák mű tevésérő l.

Wochenschrift, 1913, 42. szám.) — A  ty p h u s -e l le n e s  v é d ő o ltá s r a vonat
kozó eddigi tapasztalatokat ismerteti B o e h n c k e a „Medizinische Klinik“  
ez évi 41. számában. Néhány érdekesebb adat a következő : A dél
nyugatafrikai német védő csapatok legénységébő l 7287 volt beoltva, 
9204 pedig nem oltatott; az oltottak közül megbetegedett typhusban 
371 és meghalt 24; a nem oltottak közül megbetegedett 906 és meghalt 
116. Az angol gyarmati katonaság 6815 oltottja közül megbetegedett 56 
és meghalt 5, 11.668 nem oltottja közül pedig megbetegedett 272 és 
meghalt 46. Az északamerikai hadsereg 10.739 nem védoltott katonája  
közül Jacksonvilleben 4 hónapig táborozása alatt megbetegedett 1729 
és meghalt 248; a St. Antonioban szintén 4 hónapig táborozott 12.801 
oltott közül ellenben csak 1 betegedett meg és haláleset nem volt.

Lapunk mai számához egy igen czélszerű  terhességi zsebnaptár 
van csatolva, mely törvényileg védve van. Ezen naptárt a Laktolavol,  
Antifluor és Bidol gyárosai hozzák forgalomba, mely szerek Prof. 
W e r th e im, Prof. R i t te r  v . B r a u n és szám os gyakorló nő orvos által 
ajánltatnak. ___________

Vegyes hirek.
K inevezés. M é s z ö ly  J ó z s e f dr.-t a székesfehérvári szent György- 

kórház igazgató-fő orvosává és P a jz s  P á l dr.-t ugyanezen kórház se 
bészfő orvosává, S im o n  G y u la dr.-t a nagyszentmiklósi Berta-kórházhoz 
fő orvossá, R o h g rü n  E d e dr. nem esócsai és B r e u e r  Á r m in  dr. tatai kör
orvost tiszteletbeli járásorvossá, C l ir a p e k  J e n ő dr.-t a gyulai közkór
házhoz alorvossá, G y ő r i  P á l dr.-t és B o t t  G á b o r dr.-t ugyanezen kór
házhoz segédorvossá, B e lla  M á r ia  dr.-t a marosvásárhelyi állami kór
házhoz m ásodorvossá nevezték ki.

Választás. N e s z to r  E m i l dr.-t Szekszárdon városi ügyvezető  or
vossá választották.

A cholera á llása hazánkban. Az október 19.-étő l 25,-éig ter
jedő  héten 46 m egbetegedés és 15 haláleset fordult elő . Nagyobb számú 
eset (6—6) volt a tem esm egyei Gerebencsen és az ungmegyei Ung- 
lovasdon. Néramogyorós község, a mely erő sen fertő zött volt, most már 
choleramentesnek tekinthető , mert az utolsó haláleset óta 10 nap eltelt.

Pályázati h irdetés a Budapesti Kir. O rvosegyesület k eze
lésében  levő  Szenger-alapítvány kamataiból való segélyezésre. 
Az alapítványtő kének 1200 koronát tevő  egyévi kamatjövedelmébő l a ) 
400 korona nyomorral küzködő  gyakorló orvosnak, ti)  400 korona va
lamely elhalt gyakorló orvosnak segélyre szoruló és ezt megérdemlő  fiú
árvájának, c) 400 korona valamely elhalt orvos szegényen maradt özvegyé
nek és árváinak segélyezésére fordíttatik. A segélyezendő k közül első bb
séggel bírnak a gyakorló orvosok és azok hátramaradt családtagjai 
mindazon orvosok felett, kik valamely rendes fizetéssel járó hivatalos 
állásban vannak vagy voltak, pl. hatósági orvosok, egyetem i tanárok 
stb. Elkerülhettelen feltétel a hagyományozó akarata értelmében —, 
hogy a segélyt elnyerő  római kathohkus, ág. evangélikus vagy ev. re
formátus hitvallású legyen. A kérvényező k közül csak azok vehető k 
tekintetbe, kik hiteles okmányokkal igazolják, hogy a kívánt feltételeknek 
megfelelnek. A folyamodások f. év november hó 10,-éig a budapesti 
kir. orvosegyesület igazgató-tanácsához intézendő k és az egyesület első 
titkárjának, B á l in t  R e z s ő dr. (Budapest, V., Sándor-tér 3) czímére bér
mentett és ajánlott levélben küldendő k. A borítékra Írandó, hogy tar
talma folyamodvány a dr. Szenger Ede-féle segélyezésért.

M eghalt. J á n o s y  G y u la dr. 57 éves korában október 22.-én 
Czegléden. — E . K le b s , a kórbonczolástannak világszerte ismert mű 
velő je, október 23.-án, 80 éves korában, Bernben. Az elhúnyt, a kinek 
kiváló érdemei vannak a kórbonczolástan és bakteriológia terén, Bern
ben, Würzburgban, Prágában és Zürichben volt tanár s  egy ideig 
Amerikában egy tuberculint termelő  intézet élén is állott. — J .  L u c a s- 
C h a m p io n n ié re tanár, a párisi Académie de Médecíne tagja, nagyhírű  
sebész, 80 éves korában. Az elhúnyt nagy érdeme, hogy ő  szerzett 
érvényt Francziaországban L is te r  elveinek, a melyekhez mindvégig 
szigorúan ragaszkodott. Dolgozatai közül legfontosabbak azok, a melyek 
a sérvekre, a resectiókra s a trepanatióra vonatkoznak Az elhúnyt még 
teljes erő ben részt vett a londoni congressuson s az azzal kapcsolatos 
orvosi sajtóértekezleten elnökölt. Hirtelen halt meg collegái között. 
Budapesten bizonyára sokan em lékeznek a XVI. orvosi congressus 
révén a szeretetreméltó, Sympathikus, igazi franczia élénkségű  agg m es
terre. — S i r  J .  B a t t y  T u k e , jeles elmeorvos, régebben egyetemi „lec
turer“, Edinburghban, október 13.-án, 79 éves korában.

M egjelent. Prof. J .  D o l l i n g e r : Die Behandlung tuberkulöser 
Knochen und Gelenke. A londoni nemzetközi orvosi congressuson tar
tott referáló elő adás. Különlenyomat a congressus tárgyalásaiból. — 
B ó k a y  Z o l t á n : A veleszületett szívbajok monographiája esetek kapcsán. 
A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem által a Bukovinszky- 
pályadíjjal kitüntetett munka. Budapest, „Pátria“  i rodalmi vállalat, 1913.

Szem élyi hirek külföldrő l. Tanári czímet nyertek H . B e y e r 
(Berlin, oto-rhinologia) és M . K i r s c h n e r (Königsberg, sebészet) magán
tanárok. — Rendes tanárok le ttek : E  D . C o o l id g e (belorvostan, Chi
cago), L . W . E ly (orthopaedia, San-Francisko).

Kisebb közlések  az orvostudomány körébő l. Ismeretes, hogy 
a terhességet bizonyos biológiai reactiók segélyével is meg lehet álla
pítani. W a ld s te in és E k le r  egy lépéssel még tovább ment. Állatkísér
letekben ugyanis azt találták, hogy spermának bejutása bizonyos elvál
tozást idéz elő  a nő stény szervezetében, a mely elváltozás biológiai 
reactio segítségével kimutatható. A jövő ben tehát a szüzességet is meg 
lehet majd állapítani kémlő cső ben végzett v izsgálatta l! (W iener klinische

Mai számunkhoz R ic h te r  G e d e o n budapesti vegyészeti gyárának 
prospectusa van mellékelve.

I stvánúti sanatorium és vízgyógyintézet
Budapest, VII., Hungária-út 9. (István-út sarok.) Telefon 81—01.

Röntgen-laboratorium . Vezető je : ®r * Alexander Béla,
J * egyetemi magántanár

DR. REICH MIKLÓS Budapesti ZANDER -gyógyintézete
Dr. ZANDER G. eredeti készülékeinek teljes sorozatával és rokon physikalis 

gyógyeszközókkel tökéletesen fe lszerelt intézet.
IV., Semmelweis-uteza 2. sz. Kossuth Lajos-utcza sarkán.

n _ m  Kossuth Lajos-utcza 3. sz. (Telefon 697.) O rv o s i  
j j g *  I  1® la b o r a tó r iu m á b a n  az összes diagn. vizsgála-
Srt# 9 ■  S n r  \ J y  I  tokon kívül autovaccina elő állításával is foglalkozik.

Park sanatorium: Külön szülő  osztály
•  i  1 ■  • Dr. SZILI SÁ N D O R , v. egy.tanársegéd

UrVOSl laboratórium : vn., Király-utcza 51. Telefon 157—71.

ERDEY Dr. sanatoriuma. E f Ä ' i Ä ' Ä , “:
d p . g á m á n  B é l a

diaetás orvosi intézete
■  ■  ■  VOLOSCA—ABBAZIA. ■  ■  H

T á tra  S zép iákm agaslati gyógyhely 1010 m., vízgyógyinté
zet, sanatorium  ideg- és Basedow-betegek ré
szére, e g é s z  é v e n  á t  n y i tv a . H iz la ló - 

k ú r á k .  Vezető  orvos dr. Guhr Mihály. Tüdő betegek nem vétetnek fel.
téli kliinás gyógyhely az olasz Riviérán. 
Sanatorium külön tüdő betegek és külön 
az anyagcsere betegségeiben szenvedő k 
részére Fekvő csarnokok. Magyar ápoló
nő k. Meleg tengeri fürdő k. Kívánatra pro
spektusokat küld Czirfusz Dezső  dr., 

kir. tanácsos.
San nemo
Dr. Szontáph Miklós gyógyintézete j f “ ] ™ 1«
ellá tás, orvosi gyógykezeléssel együtt napi 1 0  koronától kezdve.

E p i le p t ik u s  b e teg ek  in téze te
BALF gyógyfürdő ben. Felvilágosítással szolgál a gyógyfürdő  gondnoksága vagy Wosinski 
István dr., örökös római gróf igazgató-tulajdonos. Vagyontalan betegek a nagymélt. m. 
kir. belügyminisztérium elő zetes engedélye alapján az országos betegápolási alap terhére

vétetnek fel, ________________
■  a  S a n a t o r iu m .M eran. Ú jonnan  á t a l a k í t v a .

P r o s p e c t u s .
Dr. GARA GÉZA.

B u d a p e s t ,  V á r o s l i g e t i - f a s o r  13 -1 5 .
Felvétetnek férfi- és nő betegek 

nő gyógyászati, sebészeti és belgyógyászati bajokkal, valamint szülő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatják. — V e g y i  é s  R ö n t g e n - la b o r a t o r iu m .

lest, UH., Városligeti fasor 11.
Bennlakó és bejáró belbetegek ré

szére. Diagnostica.Therapia. Mindennemű  ojtásos kezelések. Hizlaló és soványító kúrák. Nagy 

vízgyógyintézet. Laboratorium. Röntgen.Vezető  orvosok: R ajn ik  Pál dr. és Kovács A ladár dr

E l e k t r o m á g n e s e s  g y ó g y i n t é z e t e .  VII., Városligeti fasor I5
Az összes modern villamos gyógymódok. Röntgen-laboratorium 
Álmatlanság, neurosisok, neuralgiák, arteriosclerosis stb. ellen

Dr. Qrünwald sanatoriuma

T herap ia  san a to r iu m  r.-t.

Dr. REH
Az orvosi dajkavizsgáló-m tézetben& " l  2s2zi
Plr» M p i i m a n n  M  vezet^se mellett — a dajkák állandó orvosi vizsgálat és 
LJI . I N o l l  11 le li I I I IVI. felügyelet alatt tartatnak. Az intézet minden egyes dajkán 
az eredeti Wassermann-féle vérvizsgálatot végezi. Dr. Neumann M. az eredeti — nem egy
szerű sített — Wassermann-féle vérvizsgálathoz szükséges vérvételt bárkitő l lakásán (VII., 
Erzsébet-körut 14) d. u. 3 -4  óra között veszi, A vérvételhez szükséges steril üvegcsét 

és használati utasítást kívánatra vidékre is küldünk. Egy vérvizsgálat díja 20 korona.

Orvosi laboratórium Vezető  : Dr. VAS BERNÄT, Polik lin ika.
Szövetség-utcza 1 4 — 1 6 .  T e le fo n  J ó z s e f  1 6 - 0 3 .

Kopits ]enŐ  dr. orthopaedlai in tézetébenyil Nyár-u. 22. sz. 
betegek is felvétetnek.
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TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK.
TARTALOM: Budapesti Kir. Orvosegyesület sebészeti szakosztálya (VII. ülés 1913 április 24.-én) 822. lap. — Erdélyi Múzeum-Egyesü- 

, let orvostudományi szakosztálya (XIII. szakülés október hó 4.-én) 823. lap. — Szemelvények külföldi tudományos társulatok üléseibő l. 823. lap.

Budapesti Kir. O rvosegyesület sebészeti szak
osztálya.

(VII. ü lés 1913 április 24.-én.)

E lnök : Alapy Henrik. Jegyző : Ádám Lajos.

C sontcsapozással kezelt fe lkarcson ttörés esete.

Finály G yörgy: Az eset 6 éves leánygyermekre vonat
kozik. A jobb felkarcsont a collum chir. táján harántul el
tört. A törés után 3 nappal extensiós kezelés, mely azonban 
nem egyenlítette ki a dislocatiót. A felső  törésvég ki
felé, az alsó befelé dislokált egész vastagságában. Három nap 
múlva narcosisban redressio és Dollinger-féle sín. így is a 
hossztengely irányában kifelé néző  csúcscsal erő s szöglet
eltérés. Újabb 3 nap múlva a deltoideuson át a törésvégek 
felkerestetnek, a már bő  callus és a véralvadék kitisztíttatott; a 
bal tibia élébő l vett, a csonthártyával együtt kivésett csont
szeget alkalmazván a velő ürbe, tökéletes adaptatiót és fix 
egyesítést eszközöltek. Egyelő re gipsz-sín a külső  oldalon.
8 nap múlva prima gyógyulás, teljes activ és passiv functio.

A csontátültetések tanának mai állása szerint a csont
hártyával bíró élő  csonttól várhatjuk csak biztosan, hogy a 
szervezetbe begyógyul és nemcsak mint prothesis szerepel, 
hanem activ részt vesz a callus készítésében, mert az élő  csont
hártyából is csontképző dés indul meg. Minden más esetben 
(idegen szervezet csontja, periosteum néküli decalcinált csont, 
elefántcsontszög stb.) kevesebb a sikerre való kilátás.

Az eljárás egyszerű . Az asepsis legminutiosusabb betar
tása fő követelmény.

Verebély tanár eddig 7 esetben végzett (5 pseudoarthro
sis, 2 törés) teljes sikerrel csontcsapozást.

Az agyból eltávolíto tt löveg két esete.

Ehrlich Ernő : 1. A 19 éves szabót 1912 augusztus 25.-én 
vették fel a szt. István-kórháznak Donáth tanár vezetése alatt álló 
ideggyógyászati osztályára, baloldali spasmusos hemiplegiával. 
Felvételkor elő adja, hogy 1912 május 14.-én 9 mm. forgó- 
pisztolylyal jobb fülébe lő tt. Július 17,-éig feküdt a komáromi 
kórházban, hosszú ideig eszméletlenül, majd acut sérülésébő l 
kigyógyulva, a baloldali végtagok hüdésével elhagyta a 
kórházat.

Idegvizsgálat: A bal kar 90°-ban behajlítva a törzshöz 
van szorítva. A bal láb equinus állásban merev, térdben nem 
hajlik, járáskor a beteg maga után húzza. A reflexek fokozottak, 
az izomerő  nagy fokban legyöngült. A pupillareflexek rendben, 
az arczmozgások jók.

Röntgen-vizsgálat 1912 novemberében: A körülbelül 
7 mm.-es deformált löveg a középvonaltól kissé jobbra, a 
koponyaboltozattól 2 cm.-nyire lefelé, a bemeneti nyílás 
magasságától 5 cm.-nyire, magában az agyban látható.

A klinikai és Röntgen-lelet alapján a baloldali végtagok 
mozgató centrumának laesiója könnyen volt feltételezhető .
E miatt a beteget H ültl  sebészeti osztályára tették át, a hol 
november 19.-én chloroformnarcosisban megoperálták. A galeát 
Haidenhain-féle varratokkal vértelenítették. A sinus longitudi
nálisra ügyelve, alapjával lefelé tekintő , tenyérnagyságú Wag- 
ner-féle osteoplastikus csontlebenyt készítettek, melyet vissza
hajlítva, a durát ennek megfelelő en körülmetszették. Most a 
falx cerebrit tapintották végig, de a löveget nem találták. Ezen 
közben a sinus longitudinálisból csak perczekig tartó tampo- 
nálással csillapítható vérzést kaptak, melynek megszű ntével a 
jobb hemisphaera belső  felszínét végigtapintva, a golyót 
extrahálják. A sinus felé a vérzés miatt két tampont fektetve, 
a lebenyt néhány csomós öltéssel rögzítették.

A mű tét napjának délutánján két ízben volt a betegnek 
10—10 perczig tartó, a bal oldalra és arczfélre kiterjedő  clo- 
nusos görcse, zavartalan sensorium mellett. Láztalan lefolyás. |

Öt nap múlva a tamponokat eltávolítják, a sebet csomós varra
tokkal pontosan egyesítik, a Haidenhain-varratokat kiszedik.

A beteg 1913 január 6.-án per primam gyógyult fej
sebbel elhagyta osztályukat. A mű tét után már osztályukon 
is észlelhető  volt a beteg fokozatos javulása, mely a felső  vég
tag spasmusos bénulásának oldódásával kezdő dött. Késő bb 
izomerejét is nagy részben visszanyerte, úgy hogy jelenleg 
még csak a bal lábmozgásokban van kisebb fogyatékossága.

2. A 20 éves nő beteg 1909 augusztusában öngyil
kossági szándékból jobb halántékába lő tt. H ültl  osztályáról 
3 hónap múlva javultan távozott. Kínzó fő fájása és szédülése 
miatt 1910 november 6.-án újból felvétette magát az osz
tályra, a mikor Donath tanár ideggyógyászati lelete a kö
vetkező  volt: A jobb facialis paresises, a jobb felső  szemhéj 
kissé lelóg, az alsó s felső  végtag izomereje csök
kent, a járás erő sen paresises, széles alapú, mintegy a földhöz 
tapadó. Az ín- és izom-reflexek kiválthatók, a jobb hasfali 
bő rreflex és a Babinski-tünet nem mutatható ki. Járáskor a beteg 
erő sen szédül. Mivel a kínzó fő fájás és szédülés, másrészt a 
klinikai tünetek javulására a löveg eltávolításával némi remé
nyük lehetett, a beteg kívánságára 1910 január 9.-én chloro- 
form-narcosisban megoperálták. A Röntgen-átvilágítás a pro- 
jectilt a koponya jobb felében, a hátulsó agygödörben, köz
vetlenül az os petrosum mögött, a középvonaltól 3 cm -nyire 
jobb felé, az os occipitale belső  felszínétő l 1 cm.-nyire mu
tatta. Ennek megfelelő en készítették a Wagner-ié\e osteoplas
tikus lebenyt. Ez alkalommal azonban a kisagy felemelésének 
daczára is a golyót megtalálni nem sikerült. A löveg ponto
sabb localisatiójára tehát egy koronamekkoraságú ezüst sod- 
ronygyürüt helyeznek az agyba, azon irányban, a hol a golyót 
supponálni lehetett. A lebenyt visszahajtva, bevarrják. 9 napi 
láztalan kórlefolyás után újabb Röntgen-felvétel eszközöltetett, 
a mikor a projectilnek a gyű rű höz való viszonya olyan volt, 
hogy tő le 25  cm.-nyire fekve, a középpontján át vezetett 
szonda éppen a projectilbe ütközik. Újabb mű tét chloroform
narcosisban a projectil sikeres extractiójával. A beteg a kór
házat 1910 márcziusában hagyta el; subjectiv panaszai teljesen 
megszű ntek.

D ollinger G yula: Ha a löveget a Röntgen-felvétel alapján az 
agyvelő ben nehezen találjuk meg, akkor azt ajánlja, hogy mivel az agy
velő ben sokat keresgélni nem lehet, finom tű vel, próbaszúrásokkai igye
kezzünk a kemény löveg helyét megállapítani. Ha ez sem vezet czélhoz, 
akkor akár azonnal, akár pedig egy-két nappal késő bben világítsuk át 
a koponyát, átvilágítás közben szúrjunk reá finom tű vel a lövegre, a tű t 
hagyjuk benne az agyvelő ben és azután rögtön vágjunk reá a lövegre. 
Ez az az eljárás, a melyet idegen testek eltávolításakor más testrészekbő l 
már régen megteszünk.

A m esocolon transversum ban ülő , icterust okozó dermoidcysta.

Fáykiss F erencz: A bemutatás tárgyát tevő  beteg 12 
éves fiú, a kit 1912 szeptember hó 18.-án teherkocsi 
elgázolt. A kocsi állítólag hasán ment át, és pedig a bal 
bordaívtő l a jobb csípő taraj irányában. Akkor azonnal elvesz
tette eszméletét s csak másnap tért magához. Három hétig 
fekvő  beteg volt, ezután erő s hasmenéseket kapott, majd ha
sában növekedő  daganatot vett észre, melynek nagyobbodá
sával kapcsolatosan sárgaság fejlő dött ki, a mely mindinkább 
súlyosbodott.

A beteget 1912 deczember 10.-én Réczey professor kli
nikájára hozzák be, a mikor is a jól fejlett, de rosszul táp
lált gyermeken súlyos icterus észlelhető . A has mérsékelten 
behúzódott, a jobb oldalon azonban elő domborodó s tapin
táskor a jobb bordaív alatt kétökölnyi, sima felületű , a lég
zési mozgásokat követő , elég jól mozgatható, hullámzást mu
tató térfogatnagyobbodás észlelhető , mely nyomásra fájdalmat
lan. A lép megnagyobbodva nincsen.

A szék teljesen acholiás, rendkívül bű zös. A vizeletben 
sok epefesték, erő s indican-reactio, egyébként kóros alkotó
részek nem mutathatók ki. Röntgen-vizsgálatkor Rieder-ét-
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kezés után a gyomor árnyékát balra eltolva látják, a pars 
pylorica a gyomor törzséhez van szorítva, A gyomor kiürülése 
normalis. A colon transversum a colon descendens mellé van 
szorítva a daganat által, ürtere azonban szabad.

Kétféle lehető séget tételeznek fel. Az egyik az, hogy a 
trauma folytán májruptura következtében epecysta jött létre, 
mint a minek ritka esetét Dollinger tanár mutatta be a se
bésztársaságban ; a másik az, hogy májechinococcussal van 
dolguk, a mely az elszenvedett trauma következtében hir
telen növekedésnek indult.

A mű tétet 1912 deczember hó 19.-én chloroform-nar- 
cosisban hajtják végre. A behatolás a középvonalban kez
dett, jobb oldal felé hajló szögletmetszéssel történik.

A hasüreg megnyitásakor kitű nik, hogy közvetlenül a 
máj alatt a hasnak csaknem az egész jobb oldalát kitöltő  
daganat foglal helyet, a mely a mesocolon transversum le
mezei között ül, úgy hogy a colont egyszermind a bal oldal 
felé eltolja. A daganat medialis széle a köldököt meghaladja, 
alsó széle a spina anteriorig ér. A daganat tömlő s, a máj
jal összefüggésben nincsen, azonban úgy a pylorussal, mint 
a duodenummal és a portával szoros összefüggésben van. A 
choledochus kitágult, szögletbetörést mutat. A mesocolon 
transversumon nyílást készítenek, hogy a tumort kifejtsék, 
azonban éppen a portával olyan szoros összefüggésben van, 
hogy a daganat kifejtése czélszerű nek nem látszik s ezért a 
tömlő  kifejtését abbahagyva, megnyitják s sző röket tartalmazó 
dermoidcystának bizonyulván, egy darabot kivágva, a hasfali 
sebbe kivarrják s lazán kitömik. A kivágott darab szövet
tanilag többrétegű  laphámból és durva kötő szöveti rostokból 
álló tömlő falnak bizonyul.

A sebszélek per primam egyesültek. Az icterus lassan 
szű nik, a szék festékessége azonban nem teljes. Három 
héttel késő bb az icterus ismét fokozódni kezd, lassanként 
ismét teljesen acholiássá válik a szék s ezért 1913 február 
25.-én újabb mű téti beavatkozás történik. Chloroform-narco- 
sisban ismét behatolnak, még pedig a régi laparotomiás heg
nek megfelelő leg. Az epehólyag erő sen tágult, a porta körül 
heges összenövések, a choledochus külön ki nem praeparál- 
ható s ezért cholecystenterostomiát végeznek, a melyhez a 
jejunumnak a plicától két arasznyira eső  kacsát használják 
fel. A cysta ekkor már teljesen kitelő dött és elhegesedett, 
daganatnak a hasban semmi nyoma sincsen. A hasfalakat 
rétegzetesen egyesítik.

Per primam gyógyulás. A mű tét után két nappal norma
lis szék. Az icterus négy hét alatt teljesen megszűnik s ma 
a beteg úgy dermoidcystáját, mint az icterust illető leg töké
letesen meggyógyult.

Bemutatta a beteget: 1. A ritka elhelyezödésű  daganat 
miatt. E dermoidok Lexer szerint a bursa omentalisban ke
letkeznek s onnan nő nek a mesocolon transversum lemezei 
közé, ezt bizonyítja az, hogy a fő bb ereket a bursa 
omentalis felő l kapják. 2. Jelen esetben nem gyökeres mű 
téttel is rövid idő  alatt gyors és veszélytelen gyógyulást le
hetett elérni. 3. A tartósan jól mű ködő  cholecystenterostomia 
miatt. (Folytatása következik.)

Erdélyi M úzeum-Egyesület orvostudományi 
szakosztálya.

(XIII. szakülés 1913 október hó 4.-én.)

E ln ök : Davida Leo. Jegyző  : Konrádi Dániel.

1. Fugulyán Katalin : Exophthalmus pulsans. A 22 éves nő 
beteget 1911 január 14.-én meglő tték az állán keresztül fel
felé irányitott lövéssel közvetlen közelrő l. Márczius 9.-én a 
sebészeti klinikán elő adta, hogy a lövés után két hétig nem 
tudott nyelni, arcza és jobb szeme megdagadt; erő s fülzúgása 
és kettő s látása miatt jelentkezett. Az akkori kortörténet adatai 
szerint a szem részérő l feltű nő  elváltozások voltak. A jobb 
szem 5 milliméterrel elő bbre állt a balnál, szemhéjerei tágak, 
a bulbaris kötő hártya vérmes, a háttér és az opticus vérmes, a 
jobb papillán finom szürkeség, a jobb szemen jobbra, balra, 
fel- és lefelé nézéskor kettő s látás, mely idő közben elmúlt s 
a klinikáról eltávozott.
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1913 szeptember 27.-én a szemészeti klinikán jelentke
zett azzal, hogy füle éjjel-nappal zúg, jobb félfeje fáj, idő n
ként szédül, különösen ha jobb oldalra hajlik, ezen az olda
lán nem is tud aludni. A jobb szem 10 mm.-rel elő bbre áll, 
mint a bal, azonkívül kifelé és lefelé is eltolódott. A jobb 
felső  szemhéj egészben véve megnagyobbodott, vastagabb, 
bő rén megvastagodott kanyargós erek tű nnek át, hasonló
képpen megvastagodtak a kötő hártya és sclera erei is. A jobb 
pupilla szükebb, mindkettő  jól reagál. A háttér mindkét szem
ben vérmes, a papillaris erek teltek, vastagabbak, kanyargó
sak, pulsatio sehol sem látszik rajtok. A látás 6/ g > kettő s képei 
nincsenek. Az orbita alatt lévő  gödör jobboldalt egészen ki 
van töltve, a balnál melegebb és szabályszerű  lüktetés érez
hető , ső t ha kissé oldalról nézünk a lecsukott szemhéjra, lát
hatjuk is ezt a lüktetést. Rátapintva erre a helyre, kb. mogyo
rónyi puha daganatot érzünk, a mely patkóalakúan hajlott, 
igen vastag, némileg összenyomható, azonban az ujjak közül 
könnyen kicsúszik. Lüktetése a pulsussal egyidő ben üti meg 
ujjúnkat, de hulláma hosszabb. Esetünkben koponyaalapi törés 
volt a kiinduló pont, a mit a 2*^ év elő tt készített Röntgen
kép bizonyít.

II. Elfer Aladár a duodenalis szondát és alkalmazását mu
tatja be.

III. Zsakó István és Benedek László elő adása : Dystrophia 
musculorum p rogressiva (juvenilis alak) esete betegbemutatás
sal. (Megjelenik egész terjedelmében az „Értesítő ben“.)

IV. Lechner Károly elő adása : A beszám ítás és a jogorvos
lás kérdése a büntető törvénykönyv r revisió ja alkalm ából. (Meg
jelenik egész terjedelmében az ,,Értesítő “-ben.)

Szem elvények külföldi tudományos társulatok üléseibő l.

A peritonitis an tisepsises kezelésérő l tartott elő adást 
B. Credé a szász sebészek egyesületében. A vakbélgyuladások 
nem komplikált eseteinek mortalitása az újabb kezelési elvek 
betartása mellett csaknem O^'o-ra szállt alá. Komolyabb, de 
azért helybeli jellegű  szövő dmények esetén is az operatiós 
eredmények állandó javulását látjuk. A nehéz sepsises esetek
ben, nevezetesen azokban, a melyekben a bajhoz az általános 
hashártyagyuladás társul, gyógykezelésünk még épp oly ered
ménytelen, mint a milyen évtizedek elő tt volt. Éz esetek
ben a mortalitás még ma is közel 50%-

A szerző  eljárást ajánl, melylyel a vakbélgyuladás e 
nehéz formáit több mint tíz év óta kezeli. Ha módszere nem 
is teljesen biztos, de mindenesetre több eredménynyel kecseg
tet, mint minden idáig megpróbált és szokásos gyógyeljárás.

Lényegében eljárásában három szempont jut érvényre:
1. A hasüreget a mű tét után nyitva hagyja és ezüst- 

gaze-zal több irányban drainezi, hogy a következő  napokra 
teljesen szabad lefolyást biztosítson.

2. Az egész hasüreget alaposan desinficiálja 20—50 gr. 
1%-0S collargolnak a hasürbe való beöntése által. A bél
kacsoknak és azok recessusainak e desinficiáló folyadékkal 
való gondos kitörlése után a folyadék egész mennyiségét a 
hasüregben hagyja.

3. Az általános sepsis ellen küzd különösen az által, 
hogy a hasüregbe a drainagera használt gaze-tamponok közé 
2—3 005 gr.-os collargoltablettát helyez el. Kimutathatólag 
e tabletták rövid néhány óra alatt oldódnak és a ductus 
thoracicus útján a vérbe felszívódva épp oly erélyesen hat
nak, mint az intravenosus collargolinjectio.

Természetesen a sepsis eseteiben használatos egyéb 
kezelési eljárások, mint a subcutan, intravenosusan vagy per 
rectum adott konyhasós infusiók, a beleknek idejében való 
megmozgatása stb. mint segédeljárások nem nélkülözhető k.

A collargol nem mérgező , ily módon való adagolásától 
félnünk nem kell. Az ezüstgaze-csíkokat (melyeket lehető leg 
lazán kell elhelyezni, nehogy tamponálólag hassanak) a nyol- 
czadik napon kell eltávolítani. Elő nyük, hogy használatuk 
mellett benövés nem történik és így könnyen távolíthatók el. 
Drainage czéljára egyszerű  steril gaze is használható. A collar- 
golpastillák teljesen szabadon, a drainagera használt gazéba 
való pakkolás nélkül is elhelyezhető k a belek recessusaiban.
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Eljárásának igazolására érdekes statisztikával szolgál. 
Különféle sebészek osztályairól a vakbélgyuladás műtétéinek 
közel 10.000 esetérő l való kimutatástgyüjtöttössze. AlO.OOOeset 
tanúsága szerint az összmortalitás 3 13'2%. Korai mű tétek
esetében (Frühoperation) l c/0 a halálozás. Ott, a hol már 
abscessus képző dött, a mortalitás 9—14% között ingadozik. 
Általános peritonitis eseteiben pedig a halálozás a 40—45%-ot 
is eléri. Ezzel szemben kezelési eljárásával általános perito
nitis eseteiben 28%-ra sikerült a halálozást lenyomni.

Nagyon természetes, hogy a vakbélgyuladáson kívül 
minden más hashártyagyuladás és hasüri tályog hasonló mó
don kezelhető . (Münchener med. Wochenschrift, 1913, 38. sz.)

Szénásy dr.

PÁLYÁZATOK.
7725/913 kig. szám.

Pest-Pilis-Solt-K iskun vármegye pomázi járásához tartozó Nagy
kovácsi községben megüresedett község i orvosi á llásra pályázatot 
hirdetek.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy az 1908 : XXXVI11. t.-cz. 7. 
§-ában elő írt képesítésüket s eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmá
nyokkal felszerelt kérvényüket hozzám f. évi novem ber hó 19.-ének 
déli 12 óráig annál inkább adják be, mert a késő bb érkező  kérvé
nyeket figyelembe nem veszem.

A községi orvos javadalm a:
1. Az állampénztárból 1600 korona törzsfizetés és évenként 4 íz

ben ismétlő dő  200 korona kórpotlék.
2. Látogatási, vágóbiztosi és halottkém lési díjak szabályrendelet 

szerint.
3. Lakás természetben, mely á l l : 4 szoba, elő szoba, csukott ve

randa, fürdő szoba, konyha, kamra, pincze és egyéb mellékhelyisé
gekbő l.

A megválasztott orvos a kerületi munkáspénztártól 600 korona, 
a budapestvidéki kő szénbánya r.-t. társládájátói 400 kor., özv. Geist 
Gáspárné uradalmi pénztárából 200 korona és gróf T isza István nagy
kovácsi erdő gondnoksága pénztárából 200 korona tiszteletdijat élvez, 
úgyszintén az erdő gondnokságtól egy lónak természetbeni ellátá
sát kapja.

Kézi gyógytár az eddigi orvosoknak engedélyezve volt, ennélfogva 
arra szintén kilátása lehet.

A választást Nagykovácsin a községházánál 1913. évi november 
hó 20.-ának d. e. 10 órakor fogom megtartani.

P o m á z, 1913 október hó 28.-án.
F ó n a g y  d r ., fő szolgabíró.

(Meran, Obermais, Untermais,Grätsch) kli
matikus gyógyhely Német-Déltirolban szá
raz levegő jével, tiszta égboltozattal és majd
nem teljes szélcsenddel ő szkor és télen. 

Saison: szeptember junius. 1912/13 évi forgalom 36.091 vendég.
Városi gyógy- és fürdöintézet, Zanderterem, vízgyógyintézet, szén

savas és mindennemű  gyógyszeres fürdő k, temperálható úszómedencze, 
lég -és napfürdő k, pneumatikus kamra, teljes belégzési therapia, radium- 
emanatorium. — Sző lő kúrák, ásványvíz-ivókúrák, terepkúrák, szabad 
légkúrák. Javalatok: szív-és edénybajok, alégző utak megbetegedései, 
idegbajok, vesebajok, lábbadozási idő szak.

Csatornázás, 4 hegyi ivóvízvezeték. Új gyógyház belorvosi, sebészeti 
és szemosztálylyal. Sanatoriumok 20első rendű  szálloda, szám os pensio 
és kiadó villák. Színház. Sport. Hangversenyek.

Prospectusokat díjmentesen küld a KURVORSTEHUNG.

498/1913. szám.
Az újonnan rendszeresített sajtoskáli körorvosi állásra pályá

zatot hirdetek.
Az állásra pályázók terjeszszék be az 1908. évi XXXVIII. t.-cz.  

7. §-ában körülírt kellékeket igazoló okmányaikat, hivatalos úton 
hozzám.

A választás határidejét külön fogom megállapítani.
Az állás javadalma : 1600 korona törzsfizetés, 600 korona lak

bér, esetleg természetbeni lakás. Évi 800 koronával megváltható fuvar
átalány

A kör területéhez több uradalom tartozik, a melyek közül az 
egyik 400 korona évi átalányösszeget helyezett kilátásba.

C s e p r e g , 1913 október21.
S im o n  G é z a , fő szolgabíró.

1913. V. 63/60 470.
A Győ ri Kerületi Munkásbiztosító Pénztár igazgatósága az alább 

i felsorolt jelleggel és feltüntetett illetményekkel javadalmazott állásokra, 
j jelen pályázati hirdetménynek a Munkásbiztosítási Közlöny-ben való 
I első  megjelenésétő l számított bezárólag 15. (tizenötödik) napnak dél- 
j után 2 órájáig terjedő  határidő vel ezennel nyilvános pályázatot h irdet:

1 (egy) évi 3600 korona kezdő fizetéssel javadalmazott, a pénz- 
. tár által megállapított Győ r városának I. körzetében szervezett orvosi 
I á llásra ;

1 (egy) évi 3600 korona kezdő fizetéssel javadalmazott, a pénztár 
I által megállapított, Győ r városának III. körzetében szervezett orvosi 

állásra ;
1 (egy) évi 2600 korona kezdő fizetéssel javadalmazott rendelő 

intézeti sebészorvosi állásra.
Ez állásokat szervező  igazgatósági határozat az Országos Pénz

tár által jóváhagyandó, mely után az állásokat az igazgatóság választás 
útján tölti be. A megválasztott orvos tartozik az érvényben levő  szo l
gálati és fegyelmi szabályzatot, valamint az ügyviteli szabályt magára 
nézve kötelező nek elismerni és a kerületi orvosok ezenkívül a szá
mukra kijelölt körzetben lakni.

Pályázati kérvények, a melyek oklevélmásolattal s az eddigi 
orvosi szolgálatot igazoló bizonyítványmásolattal szerelendő k fel, a 
Győ ri Kerületi Munkásbiztosító Pénztár igazgatóságához czímezve, a 
pénztár iktatóhivatalában (Opitz Ferencz-utcza 2. sz. a.) bármely 
hétköznap d. e. 8 órától déli 2 órá ig terjedő  idő  alatt nyújtandók 
be, a hol az orvosi körzetek beosztása is betekinthető . A határidő n túl 
érkező  kérvények nem vétetnek figyelembe.

Alkalmaztatás iránt eddig beérkezett kérvények figyelembe nem 
vétetnek s benyújtóik felhivatnak, hogy a mennyiben valamely állást 
elnyerni óhajtanak, újabb pályázati kérvényeiket benyújtani el ne mu- 
laszszák.

A választás egy évi próbaidő re szól, mely idő  alatt a szolgálati 
viszony minden kártalanítás nélkül 3 havi felm ondással megszüntet
hető . Az állások a megválasztástól számított 8 napon belül foglalan- 
dók el.

Az állásokra vonatkozó részletes felvilágosítás a hivatalos órák 
alatt a fő orvosnál nyerhető , a hol az egyes orvosi körzetek beosztása 
is betekinthető .

Kelt a Győ ri Kerületi Munkásbiztosító Pénztár igazgatóságának 
1913. évi október hó 8.-án tartott ülésében.

R u d a s  S á n d o r s. k., V izk e le th y  S á n d o r s. k.,
elnök. igazgató.

L.;

E L S Ő R A N G Ú  G Y Ó G Y V Í Z  É S  D I A E T E T I K U S  I T A L .

Vesebajoknál, hugyhólyag-bántalmaknál és köszvénynél, czukorbetegségnél, em észtési és 
lé legzési szervek hurutjainál a B ő r  és L i t h i o n  t a r ta l m ú  g y ó g y f o r r á s

1 T O 1
a kontinens legelső  orvosi 
szaktek intélyei á lta l k i
tű nő  sikerrel használtatik.

Hugyhajtó hatású. 
Kellemes izü.

Könnyen emészthető . 
Teljesen tiszta.

j, Állandó összetételű .

Vasmentes.

Kiváló óvszer a vörhenynél (scarlatina) fellépő  vesebántalmaknál.
Különösen oly egyéneknek ajánlatos, kik ülő  életmódjuk folytán aranyeres bántalmakban, hasi vérbő ségben, 
máj- és veseizgalomban vagy hugysavas lerakódásokban, vesehomok és vesekövek képző désében szenvednek. 

Orvosi szakvélemények, gyógyeredményekrő l szóló bizonylatok és egyéb forrdsleirdsok ingyen és bérmentve dllnak rendelkezésre. 

SCHULTES ÁGOST Szinyelipóczi Salva tor-fo rrás V álla lat, B udapest, V. R udolf-rakpart 8.
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ORVOSI H ET ILA P
A lap íto tta : M arkusovszky Lajos 1857-ben . Fo ly ta tta : Antal G éza és H ő gyes Endre.

SZERKESZTI ÉS KIADJA:

LENHOSSÉK MIHÁLY EGYET. TANÁR ÉS SZÉKELY ÁGOSTON EGYET. TANÁR

FŐ SZERKESZTŐ . SZERKESZTŐ .

M ellék lete i: SZEMÉSZET Grósz Emil szerkesztésében. QYNAEKOLOG1A Tóth István és Scip iades Elemér szerkesztésében.

T A R T A L O M .

E R E D E T I  K Ö Z L É S E K .

Borszéky Károly és Báron Sándor: Közlemény a budapesti kir. magy. tud.-egyetem 
2. számú (Réczey Imre ny. r. tanár, udv. tanácsos) sebészeti klinikumáról. A vérzés- 
csillapitás májmű tétek alkalmával. 825. lap.

Boross E rn ő: Mai álláspont a beékelt ureterkövek diagnostikájáról és therapiájáról. 
827. lap.

Vértes Oszkár: Közlemény a berlini friedrichshaini közkórház bakteriológiai laborató
riumából. (.Fő orvos: Dr. Wolff-Eisner.) Adatok az eklampsia pathogenesiséhez. 830. lap.

Tornor E rnő : A tuberculosis leküzdésének új rendszere Magyarországon. 833. lap.

Irodalom -szem le. Könyvismertetés. Prof. Dr. F ranz F. K rusius: Experimentelle Tuber
kulosestudien. — Lapszemle. Belorvosion. A. P ic k : Az étvágytalanság kezelése, külö
nös tekintettel az ideges formákra. — Elm ekórtan. G. Lom er: A luminalról. — Szülészet 
és nöorvostan. Schröder: A szülészeti mű tétek késő bbi eredményei. — Venereás beteg
ségek. J. Schereschewsky: Syphilisimmunisatiós kísérletek spirochaeták tiszta (enyé
szetével. — Orthopaedia. H n á tek; Az ischias kyphotica. — Kisebb közlések az orvos
gyakorlatra. W indesheim: Súlyos anaemia. — Schütze: Tüdő gümő kór. 834- 836. lap-

Magyar orvosi irodalom. Gyógyászat. — Klinikai füzetek. — Orvosok lapja. — Budapesti 
orvosi újság. 836. lap.

Vegyes hirek. 836. lap.

Tudom ányos társulatok. 838 -  840. lap.

EREDETI  KÖZLEMÉNYEK.

K özlem ény a budapesti kir. m agyar tudom ány-egyetem  2. számú 
(Réczey Imre ny. r. tanár udvari tanácsos) sebészeti klin ikumáról.

A vérzéscsillapítás májmű tétek alkalmával.*
Ir ta: B o r s z é k y  K á r o l y dr., egyet czím zetes rendkívüli tanár és B á r o n  

S á n d o r dr., mű tő orvos.

A májsebészet technikájának legnehezebb része kétség
telenül a vérzéscsillapítás, melynek kérdése még egyáltalán 
nem tekinthető  végleg megoldottnak; mutatja ezt különösen 
az a körülmény, hogy az idevonatkozó módszerek száma 
mindinkább szaporodik. Újabban csepleszátülíetést (Loewy, 
Girgolaff, Boljarski) és fasciaátültetést (Ritter, Kirschner, 
Kornow-Schlaack) ajánlottak e czélra.

A régi és újabb módszerek közös hátránya, hogy csak 
bizonyos kedvező  esetekben alkalmazhatók; ezért nincs máig 
sem általánosan elfogadott módszer.

A budapesti II. számú sebészi klinikumon a ligamentum 
hepatoduodenale mű szeres leszorítását alkalmazzuk minden 
oly esetben, midő n a máj egy részének resectiója szükséges 
s így a vérzéscsillapítás elő reláthatólag nehézségekkel járna.

Tuffier, de Rouville, Bastianelli és Tricorni a ligamen
tum hepatoduodenale digitalis compressióját ajánlotta prae- 
ventiv vérzéscsillapítás czéljából. A ligamentum hepatoduo
denale mű szeres leszorításának sebészi fontosságáról elő ször 
Conceniino emlékezik meg. Hogwarth Pringle és M akaggi 
a mű szeres leszorítást ajánlja májsérülés eseteiben. 1910-ben 
Báron kísérletei alapján a ligamentum hepatoduodenale mű
szeres leszorításának rendszeres alkalmazását ajánlotta nagyobb 
mű tétek alkalmával.

Eljárását Magyarországon első ízben Hültl, majd a II. 
számú klinikum (lásd Borszéky: Orvosi Hetilap, 1911) alkal-

* Kivonatban elő adatott a londoni nemzetközi orvoscongressuson.

mazta sikerrel. Azóta Klose és különösen Thöle foglalkozott 
e módszerrel, majd Mc D ili  csekély módosításokkal újból 
ajánlotta.

A ligamentum hepatoduodenale, illetve a vena portae 
leszorításának élettani jelentő ségét gyér klinikai, fő leg azon
ban kísérleti tapasztalatai alapján Cl. Bem ard, Roger, Ő ré, 
Bach, Vulpian, Cohnheim, és Litten, Lesser, Marey, Notkin, 
Stolnikow, Heidenheim, Popow, Tigerstedt, Wassilewski, Bur
denko, Erhardt, Ranschoff, Langenbuch, Ponfick, Ludwig és 
Thizi, Tappeiner, Schiff, Villáid, és Thöle tette alapos meg
beszélés tárgyává. Mindezen szerző k a ligamentum hepato
duodenale, illetve a vena portae huzamosabb ideig tartó 
leszorítását életveszélyes beavatkozásnak tekintik. Ez az egy
hangú, úgyszólván kísérleti tapasztalatokra támaszkodó véle
mény az oka annak, hogy az eljárás a sebészetben ezideig 
nem nyert polgárjogot. A nekünk hozzáférhető  irodalomban 
H ültl  eseteit és a mieinket leszámítva, semmi adatot sem talál
tunk arra vonatkozólag, hogy a ligamentum hepatoduodenale 
mű szeres leszorítását élő  emberen megkísérelték volna.

Kedvező  klinikai tapasztalataink arra indítanak, hogy 
az eljárást a legnyomatékosabban ajánljuk. Az eljárás jogo
sultságát illető leg két kérdés merül fel:

1. Okoz-e a ligamentum hepatoduodenale leszorítása 
bármiféle káros elváltozást a hasüri szervekben, illetve ma
gában a ligamentum hepatoduodenale képleteiben?

2. Hogyan kell értelmeznünk a vena portae leszorítása 
által okozott keringési zavarokat s mily módon ellensúlyoz
hatjuk azokat?

A mi az első  kérdést illeti, Conceniino, M akaggi, H og
warth Pringle és Bálon kísérletei egyértelmű ig azt mutatják, 
hogy a ligamentum hepatoduodenale hosszabb (l>/2 óráig 
tartó) leszorítása sem okoz maradandó makroskopos vagy 
mikroskopos változást sem a lépben, a gyomorban, bélben 
és májban, sem a ligamentum hepatoduodenale képleteiben. 
Burdenko a vena portae huzamosabb ideig tartó leszorítása 
után a hasüri ganglionokban elváltozásokat észlelt (a speci-
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fikus sejtelemek diffus chromatolysisét stb.). Ezen elváltozá
soknak azonban klinikai szempontból nem tulajdoníthatunk 
nagyobb fontosságot, habár e szerző  ama feltevése, hogy a 
vena portae leszorítása után a vérnyomás állandó sülyedését 
e ganglionok vérbő sége okozza, figyelemreméltó.

Egy bonczolásra került májechinococcus-sipolyesetünk- 
ben, melyben a ligamentum hepatoduodenale másfél óráig 
tartó leszorítását alkalmaztuk, a hasüri szervekben, valamint 
a ligamentum hepatoduodenale képleteiben semmiféle makro
vagy mikroskopos elváltozást nem tudtunk kimutatni.

A portaleszorítás veszélyeit illető leg a következő  ténye
ket állapíthatjuk meg:

1. A vena portae acut állandó leszorítása emberen és 
a használatos kísérleti állatokon biztosan halálos kimenetelű . 
A halál beálltának idő pontja a leszorítástól számítva egyé
nenként változó, ugyanazon állatfajon azonban körülbelül 
állandó. A különböző  állatfajokon a halál beálltának átlagos 
ideje különböző .

2. A vena portae idő leges leszorítását úgy az ember, 
mint a kisérleti állátok bizonyos idő n át minden káros követ
kezmény nélkül tű rik el. Ez a sebész által kihasználható 
idő tartam az emberen és a kisérleti állatokon azonkívül egyé- 
nenkínt is különböző .

A vena portae leszorítása által okozott halál tulajdon
képpeni oka még nincs kiderítve. A leszorítás után a vér
nyomás többé-kevésbé meredeken sülyed egészen a halál 
beálltáig. Tappeiner kísérletei azt mutatják, hogy ez az állan
dóan bekövetkező  jelenség nem magyarázható sem a hasüri 
erekbe való elvérzés, sem pusztán ideges, reflexes befolyás 
által. Egyrészt ugyanis a porta-halál után a hasüreg erei 
sokkal kevesebb vért tartalmaznak, mint a mennyinek más 
úton való elvonását (venaesectio, arteriosectio) a kisérleti állatok 
minden baj nélkül eltű rik. Másrészrő l a portaleszorítás a nyaki 
gerinczvelő  átvágása után is a jellemző  vérnyomáSsülyedést 
eredményezi. Thöle kísérletei azonban azt mutatják, hogy az 
ideges befolyásoknak mégis van némi szerepük. Kutyákon 
rendes körülmények között a halál a portaleszorítás után 
2 V4—3 órával áll be, miközben a vérnyomás gyorsan sülyed. 
Ha azonban a porta leszorítása a hasi vagusok átvágása után 
történik, akkor a vérnyomás lassabban sülyed és a halál 
csak 5—8 óra múlva következik be. Thöle szerint a vena 
portae leszorítása a portarendszer túltelő dését idézi elő , a mi 
viszont a hasi vagus és esetleg a sympathicus subserosus 
idegvégző déseit izgatja, súlyos reflexhatásokat idézve elő .

A következő kben röviden beszámolunk azon kísérletek
rő l, melyeket egyikünk (Báron) a portahalálra vonatkozólag 
végzett.

E kísérletek házinyulakon történtek (a 16. és 17. számú 
kísérlet kutyán). A vérnyomást pontosan mértük és feljegyez
tük; az állatokat aetherrel altattuk.
1. A ligament, hepatoduod. leszorítása, halál 42 perez után 
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4. A ligamentum hepatoduodenale leszorítása. A vér
nyomás eleinte lassan, késő bben gyorsabban sülyed. 1 cm8 
suprarenin-oldat (1 :10000) intravénás befecskendezése után 
a vérnyomás gyorsan emelkedik, mely emelkedés azonban csak 
rövid ideig tart. (Halál 40 perez múlva.)

5. A gyomor és lépvena leszorítása csekély, lassan ki
egyenlítő dő  vérnyomássülyedést okoz.

6. A kisebb bélgyüjtő ér leszorítása középszerű , lassan 
kiegyenlítő dő  vérnyomássülyedést okoz.

7. A nagyobb bélgyüjtő ér leszorítása. A vérnyomás 
lassan, de fokozatosan sülyed a halál bekövetkezéséig.

8. A porta és az arteria coeliaca egyidejű  lekötése. A 
vérnyomás a halál (50 perez) bekövetkeztéig lassan sülyed.

9. A porta, arteria coeliaca és arteria mesenterica sup. 
egyidejű  lekötése. Lassú, de állandó vérnyomássülyedés. Az 
állat 1 óra múlva még él.

10. A porta, arteria coeliaca, mesenterica sup. és inferior 
egyidejű  lekötése. Csekély átmeneti vérnyomássülyedés; az 
állat egy óra múlva még él.

11. A porta és aorta egyidejű  lekötése (közvetlen a re
kesz alatt). Erő s vérnyomásemelkedés, mely még 1 óra múlva 
fennáll.

12. A vena cava inferior lekötése a rekesz felett. A 
vérnyomás rohamos sülyedése közben a halál 20 perez múlva 
beáll.

13. A ligamentum hepatoduodenale leszorítása. A vér
nyomás lassan sülyed; a végtagok massage-a és a Trende- 
lenburg-helyzet vérnyomásemelkedést, az ellenkező  helyzet 
pedig vérnyomássülyedést eredményez.

14. A ligamentum hepatoduodenale leszorítása. Gyors 
vérnyomássülyedés; 10 perez múlva a porta centrális végébe 
kanült kötünk és ezen keresztül lassan és folytonosan konyhasó
oldatot infundálunk (1 óra alatt 3/i  litert). A vérnyomás ren
des magasságára visszatér; az infusio beszüntetése után a 
vérnyomás sülyed. Az állatot l3/4 óra múlva megöljük.

15. A ligamentum hepatoduodenale leszorítása. Vér
nyomássülyedés. Lassú, állandó konyhasóinfusio a vena jugu- 
larisba. A vérnyomás emelkedik és 40 perczen át állandó 
marad. Az infusio beszüntetése után csak csekély vérnyomás
sülyedés jön létre.

16. A porta lekötése. A vérnyomás lassan sülyed. 
Konyhasóoldat centrifugális befecskendezése a portába. A 
vérnyomás azonnal emelkedik. Ismételt befecskendezések ha
sonló eredménynyel.

17. A ligamentum hepatoduodenale lekötése. Kanül a 
jobb portaágba (centripetalisan) és a jobb vena cruralisba 
tömény methyiviola-oldatot eresztünk. Rövid idő  múlva a 
jobb portaág által ellátott májlebenyek határozottan erő sebb 
színező dést mutatnak, mint a többi lebeny. E kísérletet 
kétszer megismételtük hasonló eredménynyel.

E kisérletekbő l, emberen szerzett tapasztalatainkból és 
más szerző k munkáiból levont következtetéseink a követ
kező k :

A portaleszorítás hatásának nagysága egyenes arány
ban van a portalis vérkeringésben fe lgyülem lett vér mennyi
ségével.

A porta leszorításának fenyegető  hatását konyhasó-oldat 
fo lytonos lassú intravénás befecskendésével ellensúlyozhatjuk; 
így házinyulakat, melyek a vena portae leszorítása után átlag 
40 perez múlva elpusztulnak, 7 3/4 óráig életben lehetett tar
tani. E  kísérleteket kutyán is megismételtük hasonló ered
ménynyel.

A vena portae leszorítása után a vér nem fo ly ik — 
m int a hogyan gondolni lehetne — a rendesnél nagyobb 
mennyiségben a szívbő l vissza a májba, hanem úgy látszik, 
inkább az ellenkező  körülmény jön  létre; ez magyarázza a 
m áj teljes vértelenségét.

H ogy a portaleszorítás hatása az emberen és a különböző 
állatfajokon nem egyforma erő s, azt, az idegrendszerrel 
összefüggő  bizonyos egyéni különbségektő l (Thölej eltekintve, a 
portalis és a többi vérkeringés közt fennálló arány különböző 
voltának kell tulajdonítanunk.

A porta egyedülálló és az egész ligamentum hepato
duodenale leszorításának physiologiai hatása között lényeges 
különbség nincs. Sebészi szempontból persze csak az egész 
ligamentum leszorítása biztosítja a véitelen operálást [Báron).

A ligamentum hepatoduodenale leszorítását a praeven- 
tiv vérzéscsillapítás czéljából 1913 június l.-éig 11 májresec- 
tiónál alkalmaztuk Báron elő írása szerint. 4 esetben echino- 
coccustömlő ket távolítottunk el gyökeresen a környező  máj
szövettel együtt; egy esetben egy másutt végzett májechino- 
coccustömlő  kivarrása után visszamaradt sipolyt irtottunk ki. 
6 esetben alkalmaztuk az epehólyag kiirtásakor, a midő n az 
epehólyagot nagyobb darab környező  májszövettel együtt tá- 
volítottuk e l; még pedig 2 esetben epehólyagrák, 1 esetben 
epehólyagtuberculosis és 3 esetben a májszövetbe áttört ge- 
nyes epehólyaggyuladás (májtályog) miatt. A 11 májresectio 
közül 2 halt meg (1 echinococcustömlő sipoly, 1 genyes epe
hólyaggyuladás); csak az első  esetben hozhatjuk a 10 órával 
a mű tét után bekövetkezett halált a ligamentum hepato
duodenale leszorításával összefüggésbe; a bonczolási lelet
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ez esetben negativ volt; a hasüri szervek és a ligamentum 
hepatoduodenale képző dményei épek voltak, a halál pulmo
nalis embolia jelei között állott be. A másik esetben a 20 
nappal a mű tét után meghalt betegen a bonczolás broncho- 
pneumoniát állapított meg; a ligamentum hepatoduodenale 
leszorítása (30 perez) a bonczolás bizonysága szerint ez 
esetben sem járt semmiféle káros következménynyel. A liga
mentum hepatoduodenale leszorításának tartamát az egyes 
mű tétek alkalmával a következő  táblázat mutatja:

Mű téti indicatio A leszorítás 
tartania

Gyógyult Meghalt

1 1

> Echinococcus hepatis

60 perez 1 —

2
3

65 „ 
50 „

1
1

4 ) 70 „ 1 - ---

5 Májsipoly ed rnococcus- 
mű tét után 90 perez

~

1

6

7
}  Epehólyagrák 40 perez 

35 „
1
1

—

8 Tbc. vesicae felleae 25 perez 1 —

9
10

\  Cholecyst, calcul. puru- 
I  lenta

30 perez 
15 „ 1

1

11 Cholecystitis -f- abscessus 
hepatis 20 perez 1 —

Szóval összesen 11 eset; ebbő l 9 gyógyult (81 ‘82%), 
2 meghalt (18’ 18%). Csak az egyik halálesetünk írható a 
módszer rovására. Ez azonban legelső  esetünk volt, a mely
ben az eljárás alkalmazásakor még nem rendelkeztünk kellő  
tapasztalattal a ligamentum hepatoduodenale leszorításának 
veszélytelen idő tartamára vonatkozólag.

A többi eset bizonyítja, hogy a ligamentum hepato
duodenale leszorítása a kellő  cautelák betartása mellett nem 
veszélyes eljárás. E módszert természetesen csak az esetben 
alkalmazhatjuk, ha a foramen Winslowi szabad. Ha a liga
mentum hepatoduodenale képletei kórosan elváltoztak (chole- 
dochuskő  etc.), a kóros elváltozás területén kívül kell a 
leszorítást végeznünk (kövek eltolása, esetleg a choledochus 
kipraeparálása és szabadonhagyása) vagy a módszertől el kell 
állnunk.

Összes eseteinkben — leszámítva az 5-ös számú 
esetet — betegeink jól tű rték a ligamentum hepato
duodenale leszorítását; igaz, hogy minden egyes esetben ki 
volt mutatható a vérnyomás sülyedése és az érverés számá
nak emelkedése, de egyik esetünkben sem észleltünk fenye
gető  tüneteket. Mindenesetre ajánlatos az eljárás alkalmazá
sakor a vérnyomás és érverés gondos ellenő rzése. Ha a vér
nyomás igen gyorsan sülyed, állandóan és lassan konyhasó
oldatot, mely adrenalint tartalmaz, infundálunk intravéná
sán. Az adrenalin hozzáadása már azért is czélszerű, 
mert, mint azt Schmidt kimutatta, a máj ereire való hatása 
hosszantartó és így a végleges vérzéscsillapításnak kedvez. 
Ha a szívmű ködés ennek daczára váratlan módon felmondaná 
a szolgálatot, nyílt májseb mellett az aorta rekesz alatti 
leszorításával a veszélyt biztosan elháríthatjuk.

Egyik esetünkben sem került — ezt külön kiemeljük — 
ezen eljárás alkalmazását a a sor.

A leszorítást puha bélfogóval óvatosan az arteria 
hepatica lüktetésének megszű néséig eszközöljük. Ezután 
mintegy 5 perczig várunk és csak akkor fogunk hozzá a tu
lajdonképpeni májmű téthez, ha a máj anaemiás foltokat mu
tat. Magát a mű tétet ezután, elő segítve a máj majdnem töké

letes vértelensége által, gyorsan és átnézetesen hajthatjuk 
végre. A vértelen májszövetben a nagyobb erek és epeutak 
lumenjeit könnyen megtalálhatjuk; ezeket külön a legnagyobb 
pontossággal el kell látnunk körülöltések segélyével. Nem 
szabad a ligamentum hepatoduodenale leszorításának végle
ges vérzéscsillapító hatásában (M akaggi) bíznunk, mert e 
hatás valószínű leg a vérnyomás sülyedésének a következménye; 
ha most a leszorítás megszüntetése után a vérnyomás emel
kedik, erő s utóvérzés jöhet létre. A1 májsebfelszíneket ezután 
lehető  szélesen catgut-matráczvarratokkal egyesítjük. Ha a 
májseb varrását valami oknál fogva nem tudjuk pontosan ki
vinni, a tamponadehoz (esetleg csepleszszel) kell folya
modnunk. A légembolia tapasztalataink értelmében egyáltalán 
nem játszik szerepet.

A konkurráló eljárásnak, az aortacompressiónak (Senn, 
Dahlgreen, Thöle) összehasonlító értékelésére e helyen nem 
térhetünk ki. Véleményünk szerint valamennyi kiterjedtebb 
májmű tét alkalmával a ligamentum hepatoduodenale leszorí
tása, mivel nem veszélyesebb és egyszerű bb, a helyes eljárás. 
Májsérülés eseteiben — különösen kapcsolatban egyéb 
hasi szervek sérülésével — az aorta leszorítása, esetleg a 
két eljárás combinatiója (Thöle) lép elő térbe.

Összefoglalólag tehát állíthatjuk, hogy a ligamentum 
hepatoduodenale leszorítása a praeventiv vérzéscsillapítás kitű nő 
módszere m áj mű tétek a lkalm ával; nem túlságosan hosszú 
ideig (maxim um  1 óra) és kellő  óvatossággal alkalmazva ve
szélytelennek m inő síthetjük.

A mai álláspont a beékelt ureterkövek 
diagnostikájáról és therapiájáról *

K özli: B o r o s s  E r n ő dr., a Ferencz József kereskedelm i kórház 
r. i. fő orvosa,

A húgyvezető -kövek heveny vagy idő sült beékelő dése 
esetén, mielő tt a késhez nyúlunk, szükséges, hogy a kóresetet 
szigorúan elbíráljuk, mert czéltudatosan csak úgy járhatunk 
el, ha pontos topographia mellett biztosan kórjelezhetjük a 
kő beékelő dést. Csupán úgy dönthetünk határozottan, hogy 
a beékelt kő nek operativ eltávolítása sürgő sen javalt-e, ha- 
lasztható-e a mű tét és meddig, vagy egyáltalán elkerülhető -e 
a sebészi beavatkozás, ha a rendelkezésünkre álló vizsgálati 
eszközökkel és módszerekkel apróra elemezzük a kóresetet.

A cystoskopos ureterszondázás, az ureterkatheterismus, 
röntgenezés, pyelographia, chromoskopia, a vesemedencze 
capacitásának meghatározása, az elkülönített vizeletek vizsgá
lata olyan általánosan használt módszerek, a melyekkel nem
csak azt tisztázhatjuk:

1. hogy a húgyvezető ben az akadályt valóban kő  okozza, 
egy vagy több kő ?

2. fix vagy mobil-e a kő ?
3. a húgyvezető  melyik részében ékelő dött be tar

tósan ?
4. van-e a vesében is kő ? 

hanem megfigyelhetjük továbbá, hogy:
5. a kő  teljes vagy részleges elzáródást okoz-e?
6. a beékelő dés folyamán az elzáródás fokozódik-e?
7. a beékelt kő  okoz-e a vesemedenezében retentiót ?
8. megszüntethető -e a retentio a kő nek eltávolítása 

nélkül ?
9. a beékelő dés folyamán ismétlő dik-e a retentio, beál- 

lanak-e retentiós lázak ?
10. a beékelt kő  milyen kieséseket és anatómiai elvál

tozásokat okozott a vesékben?
11. a beékelő dés folyamán rosszabbodik vagy javul-e 

a veséknek functiója?
12. végül megkisérlendő -e a kő nek az endovesicalis eljá

rások valamelyikével eltávolítása az operativ beavatkozást 
megelő ző leg. Fő leg olyankor, ha a kő  a húgyvezető  alsó 
szakaszában, nevezetesen a pars intramuralisban akadt fenn 
tartósan.

* Elő adta a Magyar Sebésztársaság VI. nagygyű lésén.
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15 esetünkben 10-szer sikerült az operatiót mellő znünk. 
Réczey jubilaris albumában megjelent czikkem óta eseteim 
száma 3-mal szaporodott.

Az ismert endovesicalis eljárások közül a következő
ket használom kő beékelő déskor:

Ha glycerines vagy olajos ureterbefecskendezésekre a 
kő  nem mozdul, akkor az elő zetesen beolajozott húgyvezető be 
behatolunk a hajlítható ureterkő fogóval. Az ureterkő fogó kb. 
8-as számú ureterkatheterbe van rögzítve, szárai 1 cm.-nyire 
nyithatók széjjel (1. és 2. ábra). A kő fogót az egyes ureter-

cystoskop segélyével föltoljuk óvatosan az akadályig és ha a 
követ elértük, a cystoskop eltávolítása után nyitjuk csak 
meg a kő fogó szárait. Az egyes uretercystoskopnak vájulatát 
szélesebbre kell készítenünk, mint a milyen mély a rendes 
forgalomban levő kön az ureterkatheter befogadására szolgáló 
meder, vagy az Israel-ié\e cystoskop használandó, a melynek 
vájulata igen széles és mély. A szélesebb vájulatban azután 
a vastagabb kő fogó könnyen és simán kezelhető . A kőfogó 
száraiba belekerülvén a kő , vagy egészben sikerül extrahálni, 
vagy egy kis részecske letörik a kő rő l. A fogásokat több
szörösen megismételhetjük ilyenkor, mert ezen procedura 
által a lobos területben legalább meglazíthatjuk a beékelő 
dést és utólag lejut a kő  a hólyagba.

Ha az elő redomborodó lobos nyálkahártya elzárja, elfedi 
a húgyvezető nek hólyagbeli szájadékát, vagy ha a kő a húgy
vezető  tengelyén kívül fekszik, akkor ezen kísérlet is meddő  
maradhat és a kő nek operativ eltávolítása válhatik szük
ségessé.

Jeanbreau-nak statisztikai összeállítása szerint a kövek 
az esetek 79%-ában ékelő dnek be tartósan a húgyvezető nek 
alsó szakaszában. 15 esetünkben pedig 11-szer voltak fenn
akadva a pars intramuralisban.

Minthogy ezen alsó szakaszban tartósan beékelő dött 
kövek végeredményképpen ugyanazon súlyos szövő dményeket 
okozhatják, mint akár a collum ureterisben fennakadt kövek, 
csakhogy az alsó szakaszban a beékelő dés sokkalta gyako
ribb, a végezhető  mű tétek alkalmával és után majdnem kivé
tel nélkül nehézségek is támadnak, ezért legyen szabad e 
kérdéssel kissé bő vebben foglalkoznom.

Míg a proximalis szakaszban beekelt köveket minden 
sebész egyaránt a ferde lumbalis metszéssel távolítja el és 
ezért Garré méltán normalmethodusnak nevezi ezt, addig az alsó 
szakaszban fennakadt kövek operativ eltávolítására éppen 
7-féle methodust ismerünk.

A proximalis szakaszban beékelő dött köveknél nyílt 
kérdés az, vájjon Wagnei piopositióját kövessük-e, a ki az 
ureterolithotomia superiort mindenkor nephrotomiával kombi
nálja? Ha tekintetbe veszszük, hogy nephrotomia végzése
kor mű tét közben hányszor találunk olyan köveket, a melye
ket a Röntgen nem mutatott és hogy ureterolithotomia superior 
után milyen gyakoriak a sipolyok, a melyeket a vesekelyhek- 
ben visszahagyott kövecskék tartanak fenn, akkor Wagner 
álláspontját nem tarthatjuk erő sen túlzottnak.

A tágult vesekelyhekben egy alkalommal magunk is 
százszámra találtunk apró, mákszemnyi, legfeljebb apró serétnyi 
kövecskéket. Minthogy a Röntgen a vesékben nem mutatja 
a borsónyi uratkövecskéket, érthető , hogy mákszemnyi és 
serétnagyságú concrementumok még inkább felderítetlenül 
maradnak. Beékelt ureterköveknél tehát, ha csak lehetséges, 
készítsünk 5%-os coliargolos oldattal pyelographiai felvéte
leket. Strassmann vizsgálataiból ismeretes, hogy a collargolt 
enyhe, egyenletes nyomással befecskendezve, még ilyen erő s 
concentratióban sem pusztítja a vesehámot és esetleg jól 
láthatjuk a vesekelyhek és fornixek elváltozásait. Secundaer 
tágulatok feljogosíthatnak arra, hogy az ureterotomia superiort 
nephrotomiával kombináljuk, különösen, ha a veséknek ki- 
luxálása alkalmával vesekörüli lobos összenövéseket és a 
vese szövetében tömöttebb, duzzadtabb helyeket tapintunk, 
próbaszúrások alkalmával pedig kő re gyanús érzést kapunk.

Mélyen ülő  kövek esetén, a pars juxtavesicalis és pars 
intramuralis szakaszban beékeltek esetén nő kön a rectusig 
meghosszabbított ferde lumbalis metszés, a sectio vaginalis, 
a sectio alta, a sectio transversalis, férfiakon a perinealis, 
parasacralis, Völcker szerint a paracoccygealis metszés a fark
csigolyának eltávolításával jöhet tervbe.

3. ábra.

A sectio vaginalis virgókon, nulliparákon nem végez
hető , ső t többször szülő kön is csak azon esetben, ha a kő  
tapintható, de még ekkor is a kő nek extractiója, az ure
ter rögzítése, nehézségeket okozhat. A parasacralis metszés 
nő kön még rosszabb, mint férfiakon, mert a végbélen kívül 
még a méh is komplikálja a betekintést.

A mélyen beékelt köveknek extraperitonealis úton való 
eltávolítása pedig férfiakon nehezebb, mint nő kön. Ugyanis 
a szű k medenczén kívül az erő s izomzat, esetleg a vastag zsír
réteg nehezíti a mű tétet.

A perinealis metszés alkalmával az ülő gumók közelsége 
folytán egyre szű külő  tölcsérszerű  üregben kell dolgozni, az 

I  áttekintést pedig a prostata is zavarja.
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Völcker paracoccygealis metszésekor pedig a farkcsík- 
csontot kell föláldoznunk, hogy a kis kövecskét extrahál
hassuk.

Így talán úgy férfiakon, mint nő kön a legegyenesebb, a 
legrövidebb út marad a sectio alta, a rectus-szélek bemetszésé
vel, az ureter feltárásával és kiszegésével a parsintramuralis- 
ban beékelt kövek eltávolítására, ha a követ endovesicalis 
úton nem lehet eltávolítani.

A húgyvezető  pars intramuralisában beékelő dött kövek 
mű tétékor az ismertetett anatómiai viszonyokon alapuló 
nehézségeken kívül más körülmény is megnehezíti az ureter 
rögzítését és a kő nek extrahálását.

H is és Schewkurenko gipszöntvényeibő l ismeretes, hogy 
a pars juxtavesicalis és pars intramuralis találkozása helyén 
szöget alkot, ez alatt a húgyvezető  kitágul, néha ampullaszerü- 
leg. Ha a vizelet-sugár a kövecskét besodorja az ampullába, 
a calculus szépen megfekszik és az elég nagy erő vel kilövelő  
vizeletsugár elő l kitérve mind mélyebb fészket alkot magának; 
fő leg olyankor, ha a húgyvezető  hólyagbeli szájadékának 
záróizomzatán kívül a beékelő dés folytán lobosan elő eső  
nyálkahártya is elzárja a hólyag felé az utat.

A kő  ezáltal kiesik a húgyvezető  tengelyébő l és így 
megeshetik, hogy a húgyvezető t a kő nél magasabban tárjuk 
fel, mert elsiklunk mellette (3—4. ábra). így érthető , hogy 
a tekintélyes vastagságú ureterkathetert feltolhatjuk a concre
mentum mellett egészen a vesemedenczébe és megmagyaráz
ható Luys esete is, a ki direct cystoskoppal dolgozott és bár 
az urétert 16-os zinkbougieval kitágította, a pars intramura- 
lisból a hólyagbeli szájadéktól 2 cm.-nyíre fennakadt kis 
lencsényi követ még sem birta extrahálni. A kő  bizonyára a 
húgyvezető  tengelyén kívül eső  öbölben feküdt. {Luys: Ann. 
des mal. des org. gén.-ur. 1908, 147.)

Hasonló két ilyen esetünkrő l legyen szabad a tisztelt 
nagygyű lésnek beszámolnom.

1. U. E., herkulesfürdő i vízgyógykezelő nő , hónapok óta tartó, idő n
ként rázóhidegtő l és nagyobb fájdalmaktól kisért vesekő kólikás roha
mokban szenved.

Vizelete néha feltű nő en kevés, néha zavaros. Baloldali vesetájéka 
és a bal ureter lefutásának helye érzékeny, különösen az alsó szakaszban. 
Hólyagtükörképben; a baloldali ureter nyílását az elő eső  lobos nyálka
hártya elfedi, a vizelet nagyobb és rendetlen idő közökben fáradt csep- 
pekben e s ik ; a jobboldali ureterszájadék normalis, belő le a vizelet 
erő s rhythmusos sugárban ömlik.

1913 január 6. Egyoldali ureterkatheterismus, kryoskopia.

Bal
kék, k issé zavaros, czafatokkal 

38 cm3 
savi

A =  — 0-840 C 
NaCl =  087%

Fehérje nyomokban,a vérnek meg
felelő

Ü ledék : néhány ép vörös vérsejt, 
néhány hám- és farkos hámsejt.

Jobb
kék, igen gyengén zavaros 

15 cm3 
savi

A  =  — 1-41« C 
NaCl =  1-2%

Fehérje kb. 0 ‘25°/oo, a vérnek meg
felelő

Üledék : sok epithelsejt, húgysav- 
kristály.

R öntgen: A húgyvezető  pars intramuralisában borsónyi con- 
crementumra gyanús elm osódott határú árnyék.

1913 január 16. Endovesicalis úton a kő nek extractióját meg sem 
kísérelhettük; mű tét chloroformnarcosisban. Sectio alta a rectusszélek- 
nek bem etszésével, a bal húgyvezető  hólyagbeli szájadékának és intra
parietalis részének feltárásával és kiszegésével a hólyagnyálkahártyához.

A húgyvezető t az akadálynál jóval magasabban metszettük á t ; a 
kő  mellett elsiklottunk ugyanis, úgy hogy azt véltük, hogy a követ a 
beékelő dés helyérő l magasabbra toltuk. A követ csak akkor sikerült  
extrahálni, a midő n a hólyag falzatát kívülrő l mutatóujjunkkal rögzítve,  
a hólyag üre felé nyomtuk. A kő  a hólyag falát is kifelé domborító 
lasakban feküdt.

A húgyvezető t azért szegtük ki a hólyagnyálkahártyához, mert 
egyfelő l a húgyvezető  finom szerkezetű  záróizmát tökéletesen recon- 
struálni amúgy sem tudjuk, másfelő l recidivák esetén a köveknek újó
lagos beékelő dését a húgyvezető nek ezen területén legalább biztosíthat- 
hatjuk, secundaer szű kületnek pedig elejét vehetjük.

A hólyagtükörképben az ily módon kiszegett ureter veleszületett, 
éles, meredek szélű  diverticulum képét adja és alig képzelhető , hogy 
erélyesebb hólyagcontractiók alkalmával a vesem edencze retrograd úton 
inficiálódhatnék..

2. C. S. százados, 1912 szeptember 17.-én hirtelen a jobboldali 
vesetájékáról a húgyvezető  mentén a hólyagba, a;penisbe és herékbe ki
sugárzó nagy fájdalmakat érzett, gyakori erő ltető  vizelés-ingerrel. 
Tartós lázas állapota miatt jött Budapestre.

1912 szeptember 26. A vizeletben igen kevés geny. A hólyag
tükörképben mindkét ureternyílás normalis. A prostata duzzadt és 
nagyobb ; mérsékelt hólyaghurut. A beteg lázas. A jobb vese fagy
pontja — 0'72°. NaCl =  0426.

A Röntgen-felvétel babnyi kő re utaló árnyékot mutat a jobb húgy
vezető  intramuralis részében.

Szeptember 27. Ureterkatheterismus és glycerines befecskendezés 
után a lázas állapot hirtelen megszű nt, a közérzet megjavult, a vizelet
ben alig van geny.

Október 1. A Röntgen-képben a kő  helyzete változatlan. Ureter- 
kő fogóval feljutunk a vesem edenczébe, a követ extrahálni nem tudjuk.  
Glycerines befecskendezés. Belső leg glycerin és klysmák.

Október 2. A közérzet tartósan jó, láztalan állapot. A vizelet napi 
m ennyisége nem ingadozik. Az operatióval várunk.

Deczember 13. A Röntgen-felvételen a kő  íhelyzete változatlan. 
A hólyagtükörképben a jobboldali ureterszájadék normalis. A kő nek 
ismételt extractiója nem sikerült, a kő fogóval mindenkor elsiklottunk a 
kő  mellett.

Minthogy a veséknek functiója nem rosszabbodott, láztalan jó 
közérzettel a beteget elbocsátottuk ezen alkalommal.

A kő  ezen esetben is a húgycső  tengelyén kívül feküdt, tasakot 
alkotva magának, és minthogy functionalis vesezavarokat nem okozott, 
a mű tétet illető leg ezen alkalommal is a várakozás álláspontjára helyez
kedtünk.

1913 április 19.-én nyert értesülés szerint nagyobb gyakorlat, illetve 
lovaglás után néhány óra múlva a babnyi követ kivizelte.

4. ábra.

Tekintettel azon körülményre, hogy a kő bántalom con
stitutionalis baj, recidivák mindenkor beállhatnak; a mű tét 
után pedig szövő dmények következhetnek be, tehát a sebészi 
beavatkozással mindaddig várhatunk, a míg retentiók, reten- 
tiós lázak nincsenek, a meglévő ket pedig megszüntetni tudjuk 
a beékelt kő nek eltávolítása nélkül. A veséknek functióját 
bizonyos idő közökben ellenő rizni kötelességünk. Még rázó
lázas retentiós eseteinkben is, ha az ureterkathetert csupán az 
akadályig vezethettük fel és mérsékelt enyhe nyomással gly- 
cerint fecskendeztünk az ureterbe, gyakran frappáns módon 
esett le a lázgörbe. Valószínű leg azért, mert a glycerinnek 
izgató hatása folytán kiváltott erő sebb uretercontractiók által 
az akadály mellett néha 5—6 cm3 zavaros retentiós vizelet 
ürült ki. A kiürülő  retentiós vizelettel rendszerint megszű ntek 
a heves vesetáji fájdalmak is, bár a kő  még mindig be volt 
ékelő dve. Ezen betegeknek tehát nem szabad a nyugalmat 
ajánlani, ez káros, de nem is szükséges, ellenkező leg a foko
zott testmozgás, gyaloglás, tornázás, lovaglás elő segíti a kő 
nek kiürülését. Bő séges diuresis miatt ivókúrát, fokozott bél
mozgások kiváltásának elő mozdítására glycerynkúpokon és 
glycerinklysmákon kívül eczetes, szappanos bélbeöntéseket 
ajánljunk.
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Közlemény a berlin i fr iedrichshaini közkórház bakterio lógiai  
laboratórium ából. (F ő o rv o s: Dr. A. W olff-E isner.)

Adatok az eklampsia pathogenesiséhez.
Ir ta : V é r te s  O s z k á r dr., I. tanársegéd a kolozsvári egyetem nő gyógyá

szati klinikáján.

(Vége.)

X V . k ís é r le t.  7  c) te n g e r i m a la c z . Súlya 660 gr.
I. injectio. A tengeri malacz placentapépjébő l s/4 cm3-t intraperito-  

nealisan injiciálunk.
II. injectio A tengeri malacz placentapépjébő l 3/4 cm3-t intraperito-  

nealisan injiciálunk. A hő mérsék V2 órával az injectio után 39 0°. Az 
állat felfúvódik, beteg benyomását k e lt i; súlya november 27.-én 610 gr.

III. injectio. A tengeri malacz placentapépjébő l J/2 cm3-t intraperi-  
tonealisan injiciálunk. A hő mérsék 1 órával az injectio után 390°. 
Deczember 7.-én az állat reszket, vonszolja magát; súlya 585 gr. Este 
holtan leltük meg.

M ik r o s k o p i  v i z s g á la t :
A tüdő ben bronchopneumoniás góczok.

Hő mérsék fokokban: Hő mérsék fokokban:
d. e. 8 <5. d.u. 4 ó. d. e. 8 ó. d.U. 4 Ó.

1911 nov. 15 37-5 I. inj. 38-0 1911 nov. 27 38-0 38-2
16 38-1 384 28 38-0 38-5
17 38-3 38-2 29 38-0 38-4
18 374 38-0 30 38-2 383
19 37’6 38-4 decz. 1 38-0 38-0
20 38-3 38-3 2 38-0 38-0
21 37-5 II. inj. 39-5 3 37'8 37-9
22 39'0 38-3 4 38‘5 III. inj 3 9 0
23 38-3 38-4 5 39-5 40'0
24 38-3 38-5 6 38-4 38-0
25 38-4 38-2 7 36-2 —

26 38-0 38-3

X V I .  k ís é r le t.  8 c )  te n g e r i  m a la c z . Súlya: 570 gr.
I. injectio. s/4 cm3 placentapépet subcutan injiciálunk.
II. injectio. 3/4 cm3 placentapépet subcutan injiciálunk. A hő mér

sék i/j órával az injectio után 380°.
III. injectio. */2 cm3 placentapépet subcutan injiciálunk. A hő mér

sék >/2 órával az injectio után 38'7o. Az állat súlya deczem ber 21.-én 
530 gr.

IV. injectio. 0É3 cm 3 placentapépet in tr a v é n á s á n injiciálunk. A hő 
mérsék 5 perczczel az injectio után 370°. Az állat reszket, felfúvód ik ; 
lefektetéskor clonusos görcsök.

V. injectio. 0 3  cm3 placentapépet in tr a v é n á s á n injiciálunk. 2 perez 
múlva az állat oldalára dő l, nehezen légzik ; könnyebb rángásokjelent
keznek, fő leg az arczizomzatban. A hő mérsék y 4 órával az injectio után 
35 0°. A reflexérzékenység erő sen fokozott. >/2 órán belül beáll a halál. 
Végsúly 500 gr.

M ik r o s k o p i  v i z s g á la t : A májban helyenként majdnem totalis 
necrosis.

Hő mérsék fokokban : Hő mérsék fokokban :
d., e. 8 ó. d. u. 4 ó. d . e. 8 ó. d. u. 4 ó.

1911 nov. 15 38-0 I. inj. 38-5 1911 decz. 7 39-4 39-5
16 38-0 38-2 8 39-5 39-3
17 37 8 38-0 9 39-2 3 9 2
18 38'2 38-1 10 39-3 39-1

■ 19 37-7 37-8 11 39-0 392
20 37-8 37-8 12 39-4 39-4
21 37-6 II. inj. 38-5 13 39-0 39'6
22 38-2 38-4 14 39-2 3 9 6
23 38-2 38-2 15 397 392
24 38-0 38-0 16 39-0 39-5
25 380 38-1 17 39-5 3 9 0
26 38-0 38-0 18 39-0 39-5
27 38-0 38-0 19 39-2 39-8
28 38-0 381 20 39-0 39 3
29 37-8 38-0 21 39-6 IV. inj. 37-0
30 37-7 38-1 21 3 9 3 39-3

1911 decz. 1 38-0 38-2 23 39-2 39-5
2 38-0 38-0 24 39-0 39-0
3 38-1 38-1 25 39 1 39-7
4 38-1 38-2 26 39-0 396
5 38-2 III .inj. 38-5 27 39-4 39-0
6 39-5 39-5 28 39-4 V.inj. 37-0

X V I I . k ís é r le t.  9  c) te n g e r i  m a la c z . S ú lya : 370 gr-
I. injectio. A tengeri malacz placentapépjét tengerimalaczcomple- 

menttel (1 : 3) keverjük; a keveréket y 2 óra hosszat jégszekrényben és 
tovább még 1 óráig költő kemenezében tartjuk. Ebbő l az anyagból azután 
4 cm3-t intraperitonealisan injiciálunk. Deczember 21,-éig az állat jól 
érzi m agát; súlya 390 gr.

II. injectio. A tengeri malacz placentapépjébő l 0'5 cm3-t i n t r a 
v é n á s á n injiciálunk. Az állat jól érzi m agát; hömérséke 10 perczczel az 
jiijectio után 382°.

III. injectio. A tengeri malacz placentapépjébő l 0’3 cm3-t i n t r a 
v é n á s á n injiciálunk. A hő mérsék az injectio elő tt 38-8°, 5 perczczel az 
injectio után 38 0», 20 perczczel az injectio után 35 0°. Az állat elesett, 
oldalára dő l. 5 —6 perez múlva görcsök jelentkeznek a tarkóizmokban, 
elülső  végtagokban, 15 perez múlva a görcs megszű nik, 20 perez múlva 
beáll a halál.

M ik r o s k o p i  v i z s g á l a t :
A vesékben a hám helyenként leválófélben van és egészen kez

deti necrosisos elváltozást mutat.
A májban kiterjedt necrosisok láthatók.

Hő mérsék fokokban : Hő mérsék fokokban :
d. e. 8 ó. d. u. 4 ó. d. e. 8 ó. d. e. 4 ó.

nov. 15 37-8 1. inj. 37-4 1911 nov. 30 37-6 37-8
16 38-0 381 decz. 1 37-7 38-0
17 37-8 38'0 3 38-2 38-0
18 38-1 37-5 3 38-0 37-6
19 37-2 37-5 4 37-6 37-7
20 37-9 38-1
21 37-8 37'9
22 37-7 38-0 1911 decz. 21 37-8 II. inj. 38 ’2
23 38-0 38'2 22 38-2 38-5
24 37-7 37-8 23 38-3 38 5
25 37-7 37’8 24 38-7 38'5
26 37-5 37-6 25 38-5 384
27 37-6 37-6 26 38-5 38’3
28 375 375 27 38-8 38-6
29 37-5 37-9 28 38’8 III. inj. 37'0

X V I I I .  k ís é r le t.  1 5  c ) te n g e r i  m a la c z . S ú lya : 670 gr.
Deczember 21.-én 3/4 cm3 tengerimalaczmájpépet fecskendezünk be 

in tr a v é n á s á n .

Az állat a m egfigyelési idő  tartama alatt élénk és egészséges.

Hő mérsék fokokban : Hő mérsék fokokban :
d. e. 8 ó. d. u. 4 ó. d. e. 8 ó. d. u. 4 ó.

21 38-2 I. inj. 38‘5
22 38-3 38-0 1911 decz. 7 — 384
23 38-0 38-0 3 38-5 38-5
24 38-0 38"2 9 38-5 3 8 o
25 38-4 38'5 10 38-2 38-2
26 38-2 382 11 38-2 38-3
27 38-0 38'2 12 38-3 38-4
28 37-9 — 13 38-5 38-5

14 385 —

A XV. és XV I. kísérletben a sensibilizáláshoz fajlagos 
(arteigen) placentapépet használtunk. A XV. kísérletben intra- 
peritonealis, a XVI. kísérletben pedig subcutan befecskende
zéseket végeztünk. Bonczolástani lelet a XV. kísérletben: 
bronchopneumonia. A XVI. kísérletben 3 subcutan és 2 intra
vénás injectiót végeztünk. A III. injectio után hő emelkedés, a 
IV. injectio után pedig hő esés állott be múló bágyadtsággal 
és elesettséggel. Az V. (2. intravénás) injectio után typusos 
halál következett be.

A XVII. kísérletben az első  sensibilizáló injectio alkal
mával fajlagos (arteigen) placentapépet fajlagos complement- 
tel keverve injiciáltunk intraperitonealisan Az állat úgy ezt, 
valamint a következő  intravénás injectiót reactio nélkül tű rte 
el. A III. intravénás injectio azonban gyors hő leesést idézett 
elő  heves görcsökkel és typusos halállal.

A XVIII. kísérletben az állat visszahatás nélkül tű rte el 
3/ i  cm3-nyi fajlagos májpép intravénás befecskendezését. 
A hosszabb megfigyelési idő n át a malacz teljesen egész
séges.

X I X . k ís é r le t.  1 7  c) te n g e r i  m a la c z . S ú lya : 420 gr.
I. injectio. 2 cm3 (tengeri malacz) placentapépet intravénásán in

jiciálunk. Az állat felfúvódik, majdnem élettelen, nehezen csú szk á l; hő - 
mérséke 30 perczczel az injectio után 38’2<>. 2 nap alatt az állat teljesen 
helyre jött, egészen élénk.

II. injectio. y 8 cm3 (tengeri malacz) placentapépet intravénásán 
injiciálunk. 1—2 perez múlva görcsök, melyek csökkenő  intenzitással 
kb. 10 perczig tartanak; 15 perez múlva halál.

Hő mérsék fokokban : Hő mérsék fokokban :

d. e. 8 ó. d. u. 4 ó. d. e. 8 ó. d. u. 4 ó.
1911 decz. 21 38-6 I. inj. 38’8 1911 decz. 25 39'5 39'7

22 38-8 39-1 26 39‘0 394
23 39-0 39-2 27 39‘5 39'4
24 39-0 39-2 28 39'0 II. inj. —

X X .  k ís é r le t.  1 8  c) te n g e r i m a la c z . S ú lya : 570 gr.
I. injectio. A tengeri malacz placentapépjébő l ‘/g cma-t intravéná

sán injiciálunk. A hő mérsék 30' múlva 38’4". Az állat jól érzi magát, 
élénk.



1913. 45. sz. ORVOSI

II. injectio. A tengeri malacz placentapépjébő l V, cm3-t intra
vénásán injiciálunk. A hő mérsék 10' múlva 36 0°. 1—2' múlva az in
jectio után az egész testre kiterjedő leg görcsök jelentkeznek, melyek 
kb. 10'-ig tartanak; az állat azután felfúvódik, majdnem élettelenül ül 
helyén. A hő mérsék 1 óra múlva 35 5». Deczember 29.-én a hő mérsék 
34 0°. Az állat súlyosan beteg. Gyakran 3 —5'-ig tartó görcsöket lehet 
megfigyelni. Holtan találtuk.

M ik r o s k o p o s  v i z s g á l a t:
A vesékben az epithel n ecrosisos; az egyenes húgycsatornácskák 

hámja helyenként lelökő dött, levált.
Hő mérsék fokokban : Hő mérsék fokokban
d. e. 8 ó. d. u. 4 ó. d. e. 8 ó. d. u. 4 ó.

1911 decz. 21 38-2 I. inj. 38-4 191 1 d ecz .2 5  38‘5 38'7
22 38-6 39-0 26 38-5 38 3
23 38-8 38-7 27 38‘5 38‘5
24 38-5 38-5 28 38’5 II. inj. —

X X I .  k ís é r le t.  1 9  c) te n g e r i m a la c z . Súlya 680 gr.
A tengeri malacz placentapépjébő l 0 -5  cm3-t intravénásán injiciá

lunk. A hő mérsék 10 perczczel az injectio után 38’9<>. Az állat élénk, 
jól érzi magát. A m egfigyelés egész ideje alatt az állat virgoncz, lá tszó
lag egészséges.

Hő mérsék fokokban : Hő mérsék fokokban :
d. e. 8 ó. d. u. 4 ó. d. e. 8 ó. d. u. 4 ó.

21 38-5 I. inj. 38'9
22 38'8 39-0 1912 jan. 7 38-5 38-7
23 38-6 3 9 0 8 384 38-6
24 39-0 39-0 9 38-5 38-6
25 39-0 39-1 10 38-5 38-7
26 38-5 38-6 11 383 38 6
27 38 7 39-0 12 3 8 5 38-8
28 385 — 13 38-5 38-6

14 38-5 —

X X I I .  k is t  r ie t.  2 0  c) te n g e r i  m a la c z . S ú lya : 330 gr.
1912 január 6.-án 3 cm 3 tengerimalaczplacentapépet intravénásán 

injiciálunk. Az injectio után az állat felfúvódik, oldalra dő l. A hő mér
sék 15 perczczel az injectio után 35 0°. A malacz állapota successive 
javu l; már 1j2 óra múlva jóval mozgékonyabb és élénkebb.

Január 10, Az állat teljesen helyre jött és a további megfigyelési 
idő  alatt is teljesen egészségesnek  látszott.

Hő mérsék fokokban; Hő mérsék fokokban :
d. e. 8 ó. d. u. 4 ó. d. e. 8 ó. d. u. 4 ó.

6 38-2 I. inj. 36-0 1912 jan. 10 39-5 39-3
7 37-5 38-0 11 391 39-0
8 39-8 39 7 12 39-0 38-8
9 39-5 39-5 13 38-6 38-5

X X I I I .  k ís é r le t.  21  c) te n g e r i m a la c z . S ú lya : 360 gr.
1 cm 3 placentapépet intravénásán injiciálunk. Az injectio után 

2 —3' múlva az állat oldalra dő l, heves görcsöket kap, a melyek az 
egész testre kiterjednek. A görcsök kb. 5—6'-ig tartanak A hő mérsék 
10' múlva 35 0° alatt van. ‘/a óra múlva az állat egészen jól van, egész
ség es állat benyomását kelti. A m egfigyelés ideje alatt az állat egész
séges.

Hő mérsék fokokban : Hő mérsék fokokban:
d. e. 8 ó. d. u. 4 ó . d. e. 8 ó. d. u. 4. ó.

1912 jan. 6 37‘9 I. inj. 36-3 1912 jan. 11 39\5 39‘5
7 37-5 38-0 12 39'5 39'4
8 38-5 38-9 13 3 9 4  39’4
9 39-2 39-5 14 39‘3 39‘3

10 39-5 39-5

X X I V .  k ís é r le t.  2 2 c )  te n g e r i m a la c z . Súlya: 370 gr.
A tengeri malacz placentapépjébő l 0 5  cm3-t intravénásán inji

ciálunk. Már a szabadonbocsátás után az állat rögtön mozgékony, élénk, 
egészséges. A hő mérsék 10 perczczel az injectio után 38'0°. A meg
figyelés tartama alatt az állat egészséges.

Hő mérsék fokokban: Hő mérsék fokokban:
d. e, 8 ó. d. u. 4 ó. d. e. 8 ó. d. u. 4. ó.

1912 jan. 6 38’2 I. inj. 37.8 1912 jan. 11 38'1 38’0
7 37-6 37 5 12 37‘8 37'9
8 37-6 37-7 13 38'0 38-0
9 37-8 38'0 14 38'0 —

10 38-1 38-1

A X IX — X X IV . kísérletben fajlagos (arteigen) placenta 
különböző  mennyiségeit injiciáltuk intravénásán. Ugyanabban 
az idő ben ugyanazon anyag ugyanolyan oldatából a XIX. kísér
letben 2 0 cm3-t, a XX. kísérletben 10 cm3-t, a XXI. kísér
letben 0-5 cm3-t fecskendeztünk be intravénásán. A 2 cm3-nyi 
mennyiség az állatot beteggé teszi; 39-7°-nyi hő emelkedést 
idéz elő . A l -0 és 05  cm3-nyi anyaggal végzett injectiók 
semmi látható reactiót sem idéztek elő .
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A X X II .—X X IV . kísérletben hasonlóképp egy idő ben 
végeztünk intravénás injectiókat ugyanazon anyag ugyanolyan 
oldatával; a XXII. kísérletben 3-0 cm3-t, a XXIII. kísérletben 
l -0 cms-t, a XXIV. kísérletben 0'5 cm3-t fecskendeztünk be. 
3 cm3 után heves reactio, bágyadtsággal, melybő l az állat 
csak 3—4 nap múlva ocsúdott fel; 1 cm3 után hasonlóképp 
erő s reactio, ső t heves görcsök; 0 5  cm3 után meg egyáltalán 
nem jelentkezett reactio. Ezen sensibilizálás után még egy 
2. injectiót is végeztünk, még pedig sokkal csekélyebb meny- 
nyiségű  anyaggal. Mindkét esetben görcsök között beállott a 
halál; a XX. kísérletben a lefolyás protraháltabb volt, mivel 
a halál csak 30 óra múlva állott be és ez alatt az idő  alatt 
gyakori görcsök voltak észlelhető k.

Már elő zetes közleményünkben rámutattunk arra, hogy 
fajlagos placentával végzett kísérleteink nem felelnek meg az 
anaphylaxiás kísérletek ama principialis követelményének, 
hogy az antigen első  adagolásakor, tehát az első  injectio 
alkalmával nem szabad reactiónak jelentkeznie a kísérleti állat 
részérő l. A mi kísérleteink meg éppen azt mutatják, hogy a 
fajlagos (arteigen) placentának már az első  injectio alkalmá
val elég tekintélyes toxicitása van. A XIX., XXII., XXIII. kísér
let kétségkívül bizonyítja azt, hogy a fajlagos placenta 
mennyire mérgez már első dlegesen is. Ezt a primaer toxici- 
tást — a mint már elő ző  közlésünkben is kiemeltük — azon 
lysises fehérjebontásra vezetjük vissza, melyet a fermentumok 
magára a placentára fejtenek ki.

Kísérleti állatainkon tehát részint fajlagos (arteigen), 
részint azonos (körpereigen) fehérjével oly anaphylaxiát tud
tunk kiváltani, mely végeredményben alig mutat eltérést azzal 
az anaphylaxiával szemben, a mely teljesen idegen (art
fremdes) fehérjével idézhető  elő .

A dolog közelebbi megtekintésekor és részletezésekor 
feltű nő , hogy a fajlagos (arteigen) és az azonos (körpereigen) 
fehérjével szemben az anaphylaxia nem jelentkezik oly hirte
len gyorsan, mint a teljesen idegen (körperfremd) fehérjével 
szemben.

Ugyanis az idegen (körperfremd) fehérje egyszeri ada
golásával, tehát az első  sensibilizálás után majdnem kivétel 
nélkül és rögtön oly eklatáns anaphylaxiát idéztünk elő , hogy 
az állat gyakran már a legközelebbi injectio után az anaphy
laxiás halál typusos tünetei között pusztult el. Ezzel szemben 
többi kísérletünkben 6—7 injectióra — köztük intravénás 
befecskendezésekre — volt szükség, míg a typusos anaphy
laxiás halál beállott. Azonban itt feltétlenül meg kell jegyez
nünk, hogy az állat már a korábbi injectiók után anaphyla
xiás volt, noha a halál nem is következett be, a mit a 
hő emelkedés és az injectiókat nyomon követő  hő leesés, át
meneti rosszullét és petyhüdtség árult el. A legerősebb re
actiónak, a kifejlő dött anaphylaxia legmagasabb fokának magát 
az anaphylaxiás halált kell tekintenünk, mely egyébként sem
miben sem különbözik ama anaphylaxiás haláltól, melyeit az 
anaphylaxia-kisérletekben szoktunk látni.

Azt azonban ki kell emelnünk, a mit W olff-E isnet is 
hangsúlyoz (Entgegnung auf die Erwiderungen etc. Münch, 
mediz. Wochenschrift, 1912, 44. sz.), hogy az anaphylaxia 
kifejlő dését csak akkor tekinthetjük kétségkívül bebizonyított- 
nak, ha sikerül az állatot anaphylaxiás tünetek közt megölni. 
Ennek a hangsúlyozása nagy fontossággal bír a mi szem
pontunkból, mivel Pfeiffer (Zeitschrift für Immunitätsfor
schung, X. köt., 5.—6. füzet) az anaphylaxia kifejlő désének 
bebizonyítására a legnagyobb súlyt az anaphylaxiás hő esésre 
helyezi. Ennek a hő esésnek absolut bizonyító erejével szem
ben felhozhatjuk a tengeri malacz labilis hő szabályozását, a 
miért is kísérleteink exactságának és objectivitásának érdeké
ben az anaphylaxiás shocknak, tehát az állat exitusának elérésé
hez ragaszkodtunk.

Ezen okból és továbbá azon körülménybő l kifolyólag, 
hogy Pfeiffer tengeri nyulakkal végzett kisérletei nem vég
ző dtek positiv eredménynyel, a mi kísérleteink elő rehaladást 
jelentenek Pfeiffer kísérleteivel szemben. Azonban nekünk is 
feltű nt, hogy egyes kísérletekben a halál nem következett be 
katastrophaszerüleg, az állat nem pusztult el úgy, mintha
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villám sújtotta volna, a mi pedig a kísérleti anaphylaxiás 
halálnak paradigmája volna. Egyes esetekben inkább az 
állat sorvadását, protrahált lefolyást figyelhettünk meg, a mi
nek görcsökkel egybekötött halál vetett véget. Egyébként a 
fajlagos (körperfremd) fehérjével végzett injectiók után is azt 
láttuk néha, hogy a halál nem oly gyorsan, hanem lassan 
fejlő dő  cachexiában állott be.

Kísérleteinkbő l az is kitű nik, hogy mily változatos lehet 
ugyanazon körfolyamatnak és az azt követő  halálnak a le
folyása. Ezen azonban egyáltalán nem kell csodálkoznunk, 
ha azon betegségek változatos megnyilvánulásaira gondolunk, 
melyek kétségkívül anaphylaxiás megbetegedések. A serum- 
betegség, az urticaria különböző  formái, a szénaláz, a tuber- 
culinreactio stb. mind különböző  klinikai kórkép alakjában 
folynak le, habár in ultima analysi az aetiologia — bizonyos 
idegen (körperfremd) fehérjeanyagok parenteralis bekebele
zése — a legnagyobb mértékben egységes. A mint az 
anaphylaxiás megbetegedések különböző  formái egymástól 
eltérő  klinikai kórkép alakjában folyhatnak le, épp úgy lát
hatjuk lezajlani az ugyanazon anyag által elő idézett anaphyla- 
xiát változatos klinikai jelenségek képében a megbetegedés 
intenzitása és vehementiájának foka szerint.

Az a körülmény, hogy — a mint kísérleteink mutatják — 
azonos (körpereigen) és fajlagos (arteigen) fehérje protrahált, 
vagy ha szabad úgy mondanunk: chronikus körfolyamatot 
idéz elő , mindenesetre hozzájárulhat ahhoz, hogy az említett 
fokozatbeli különbségek létrejöhessenek és kialakulhassanak, 
így kerülünk közelebb azon felfogáshoz, a melyet első nek Veit 
hirdetett, midő n ő  a terhesek hányását, a terhesek nephritisét 
és az eklampsiát egy közös okra vezette vissza, mindezen 
betegségeket a boholydeportatio rovására írva. Azóta ez a fel
fogás mindinkább általánossá lett, úgy hogy manapság a 
hyperemesis gravidarumot, az albuminuriát és az eklampsiát 
ugyanazon aetiologiájú megbetegedések közös csoportjának 
tekintik és köztük csak fokozatbeli különbségeket vesznek fel. 
Ebben a sorban az eklampsia az utolsó fok, a legsúlyosabb 
megbetegedés. így fogva fel a dolgot, az eklampsia tulajdon
képpen egy hosszadalmas, hónapokig tartó kórfolyamatnak 
utolsó, végső  akkordja, hevenyen jelentkező  tünete egy idő 
sült pathologiás processusnak. Az anaphylaxia a vérkeringésbe 
került boholyelemektő l elő idézve már hónapok óta fennáll az 
anaphylaxiás shock, az eklampsia váratlan kitörése elő tt.

Kétségtelen, hogy kísérleteink és az eklampsia között 
bizonyos hasonlóság észlelhető . A Schmort-féle boholyembo- 
liák, melyek minden terhesség esetén beállnak, nem lehetnek 
fontosság és jelentő ség nélküliek az anyai szervezetre nézve; 
párhuzamba kell helyezni ezeket a folyamatokat kísérleteink
ben végzett injectiókkal, melyekkel kétségen felül bebizonyí
tottuk, hogy fajlagos (arteigen) vagy azonos (körpereigen) 
fehérjébő l álló anyagok a vérkeringésbe bejutva bizonyos 
hatást gyakorolnak, helyesebben bizonyos hatást gyakorolhat
nak a szervezetre. Azonban e helyen természetesen nem sza
bad szem elő l téveszteni azt, hogy a mi kísérletezésünk csak 
tökéletlen utánzása az állati szervezet háztartásában lejátszódó 
folyamatnak, melynek finom árnyalatbeli különbségeit a mi 
— mondhatni — nyers kísérleti beavatkozásunk sohasem 
tükrözheti vissza tökéletesen. Bár a folyamatok alapjá
ban véve itt is, ott is azonosak, mégsem szabad teljesen meg
egyező  klinikai symptomákat várnunk.

Az eklampsia és kísérleteink identitásának bebizonyítá
sára a klinikai symptomáknál sokkal fontosabb bizonyítékot 
szolgáltat az a körülmény, hogy kisérleti állataink szervei olyan 
mikroskopi elváltozásokat mutattak, a melyeket — Schmort 
leírása után — az eklampsiásoktól származó szervekben szok
tunk látni.

És itt rá kell mutatnunk arra, hogy kisérleti beavatko
zásunk fő leg degenerativ folyamatokat indított meg, a minek 
az a magyarázata, hogy a fajlagos (arteigen) vagy azonos (kör
pereigen) fehérje által elő idézett anaphylaxia — a mint kísér
leteink is mutatják — gyakran csak hetek múlva vezet 
halálhoz.

A kisérleti állatainkból származó szervek a következő  
elváltozásokat mutatták :

M áj: A májsejtek vacuolásak, a protoplasma szemcsés; 
a sejtmagvak roszszul festő dnek, részben necrosisosak; itt-ott 
karyolysises processusok, folyamatok. Egyes esetekben a 
necrosis erő sen kiterjedt.

Vese: Általában feltű nő  a vérbő ség. A húgycsatornács- 
kák középső  rétege erő sen hyperaemiás; az erek a duzzadásig 
telvék. Helyenként az epithel czafatokban leválott; az epithel 
magvai rosszul festő dnek; sok a magszétesés. A glomerulus- 
rétegben vérbő ség, vérzések; a glomerulusok és a leszálló 
húgycsatornácskák között csomós necrosisok; néha az ép 
szövet közepette totalis necrosis. A súlyosabb esetekben az 
egyenes húgycsatornácskák hámborítéka totálisán elhalt és 
lelökő dött.

Tüdő : Vérbő ség, egyes esetekben pneumoniás infil-
tratio.

Egynéhány esetben vizsgálat alá vettük a már sensibi- 
iizált állat vizeletét. A fehérjemeghatározásokat Roberts-Stol- 
nikow igen érzékeny módszerével végeztük. A reactio azon 
alapszik, hogy a vízzel kellő  módon felhígított vizelet és 
concentrált salétromsav érintkezési határán kékes-fehér gyű rű  
keletkezik. Ily módon a következő  mennyiségű  fehérjét sike
rült kimutatni a vizeletben.

1 c) tengeri malacz 1/6 % 0 fehérje
2 C )  n  n  V 12 ° /00 »

3 c) „ „ 3/4%o ' „
4 c) „ „ V /o o  „
5 c) „ „ V /o o  „ i

-f
A fehérjevizsgálatokat Boruttau tanár laboratóriumában 

(Friedrichshain) végeztem.
A fehérje megjelenése a vizeletben szintén anaphylaxiás 

jelenség, a mi még az anaphylaxiás megbetegedések oly 
könnyű  formáiban is megjelenik, mint a minő  a serumbeteg- 
ség. Ez a tünet olv szembeötlő  tünete az eklampsiának, hogy 
kiindulási pontja az eklampsia első  theoriáinak (Lever, F/e- 
richs, Spiegelberg, Litzmann). Az a körülmény, hogy az 
eklampsia alig fordul elő  valódi nephritis eseteiben, annál 
gyakrabban azonban terhesek nephritisében, egészen más 
színben tünteti fel a kérdést szemben a régi theoriás felfogá
sokkal. Ugyanis az újabb felfogás értelmében a fehérjevizelést 
— épp úgy, mint az eklampsiát — terhességi toxicosisnak, 
anaphylaxiás jelenségnek kell tekintenünk. Tehát az albumin
uriát nem kell egyszerű  mechanikai okok vagy anyagcsere- 
termékek által elő idézett mű ködés-zavarnak tekinteni, melynek 
következménye az eklampsia kitörése volna. Sokkal inkább 
kezdeti alakja a kóroktanilag vele azonos, csak fokozatilag 
magasabb, súlyosabb megbetegedésnek: az eklampsiának. 
Tehát az albuminuria is részjelensége a fajlagos (arteigen) 
és azonos (körpereigen) fehérjeresorptio által elő idézett anaphy
laxiás megbétegedésnek.

Ezen dolgozat eredményeit röviden a következő kben 
foglalhatjuk össze:

A terhes szervezet a boholyelemek — Schmort által be
bizonyított — felszívódása következtében anaphylaxiás álla
potban van. Hogy a chorionbolyhok, melyek fajlagos (art
eigen) és azonos (körpereigen) fehérjébő l állanak, valóban 
elő idézhetnek-e anaphylaxiát, az kisérleteinkbő l világosan ki
tű nik. Tehát az eklampsiát anaphylaxiás shocknak kell tekin
tenünk részint azon symptomáknál fogva, melyek bizonyos 
hasonlóságot tüntetnek fel az anaphylaxiás jelenségek és az 
eklampsia tünetei között, másrészt azon körülményből kifolyó
lag, hogy elpusztult kisérleti állataink szervei hasonló elvál
tozást mutattak az eklampsiában elhúnytakéihoz.

A fehérjevizelés is a mellett szól, hogy az eklampsia 
anaphylaxiás megbetegedés.



1913. 45. sz. ORVOSI HETILAP 833

A tuberculosis leküzdésének új rendszere 
M agyarországon.*

Irta : T ö m ö r  E rn ő  d r .

A tuberculosis leküzdésére Magyarországon a kérdés 
minden részletét átfogó és a haladó tudomány összes esz
közeit felhasználó, egységesen szervezett küzdelem eddig még 
nem folyt. Történtek közigazgatási intézkedések, megindult a 
sanatoriumokat létesítő  mozgalom, újabban pedig a dispen- 
saire-ekben vélték megtalálhatni a varázsszert, mely elegendő  
a gümő kór veszedelmével való végleges leszámolásra. Pedig 
mind e törekvések, bármennyire hasznosak és méltánylandók, 
mégis csak részleteket ragadnak ki a megoldandó kérdések 
szorosan összefüggő  nagy complexumából. Sokáig vitáztak 
a fölött is, vájjon a sanatoriumi, vagy adispensaire-rendszer- 
nek adjanak-e elő nyt, megjegyezvén, hogy sanatorium alatt 
fő leg a betegeket gyógyító, dispensaire alatt első sorban a 
betegséget megelő ző  prophylaxisos intézményt értettek. Na
gyon kecsegtető nek és megnyerő nek látszott az a szállóige, 
hogy a sanatoriumokban csak százakról, ezrekrő l lehet gon
doskodni, holott a betegek száma százezrekre rúg. Tehát 
keressünk valamit, a mi a százezrekre is kihat. Régebben 
ezt a valamit olyanformában követelték, hogy teremtsünk kul
túrát és vele együtt hygienét. Igen ám, de ennek a valami- 
nak a megvalósítása óriási munkát és anyagi áldozatokat 
vett volna igénybe es hogy ez elkerültessék, arra feltétlenül 
jó volt a dispensaire jelszó. A dolog lényegét tekintve azon
ban egészen hiú vitatkozás, hogy gyógyítást, vagy prophy- 
laxist végezünk-e, mert az élő  gyakorlat nem tudja elválasz
tani és két különálló, független feladattá szakítani a papíron 
és definitiókban oly könnyen szétválasztható fogalmakat. A 
dispensairet ugyanis nem a prophylaxis kedvéért keresi fel 
a beteg, hanem hogy ott gyógyulást keressen. Vagyis a beteg 
nem törő dik a tudomány elméleti definitióival és a mint 
észreveszi, hogy a prophylaxis czéljaira szolgál, holott ő  
gyógyulást keres és remél, akkor annak az intézménynek 
még a tájékát is elkerüli. Ezért tekintette a német „Fürsorge
stelle“ első  feladatának, hogy a jelentkezett beteget sana- 
toriumban, üdülő telepen vagy kórházban helyezze el, vagyis 
más szóval számára a gyógyításnak legmegfelelő bb köve
telményeit szerezze meg.

Nyilvánvaló tehát, hogy a dispensaire csak abban az 
esetben szolgálhat a prophylaxisnak, ha egyúttal a betegek 
részére a gyógyulás feltételeit megszerezni törekszik. A mi
bő l látni, hogy éppen a dispensaire az, mely a legnagyobb 
mértékben szükségessé teszi a sanatoriumok mű ködését, el- 
annyira, hogy ezek nélkül komoly munkássága lehetetlenséggé 
válik. Németországban csakugyan elő bb létesült több mint száz 
sanatorium és csak ezen az alapon fejthetett ki késő bben a 
dispensaire sikeres tevékenységet. A hol az intézménynek 
ilyen sanatoriumi elő feltételei nem voltak, ott a kikutatott 
betegek elhelyezésére vonatkozólag nagy zavar állott elő , úgy 
hogy a dispensaire-ek szembetű nő  csonkasága kórházi tüdő 
betegosztályok létesítését tette szükségessé. Ezen osztályokat 
addig, míg csak súlyos betegeket vettek fel, az összes bete
gek mint a halál kapuit kerülték. A mióta azonban kezdeti 
stádiumban levő , úgynevezett „sanatoriumi kezelésre alkal
mas“ betegeket is felvesznek, azóta mind nagyobb mértékben 
és mind több helyen nyilvánul meg az óhaj ilyen kórházi 
osztályok létesítésére.

Ebbő l látni, mennyire lehetetlen a tuberculosis ellen ko
moly küzdelmet folytatni, a nélkül, hogy a betegeket ottho
nuktól távol, más betegektő l elkülönítve megfelelő  ágyszámú 
intézetekben kezeljük. Népsanatorium, vagy közkórházi tüdő 
betegosztály? A kik a puszta szavakba kapaszkodnak, ám 
fedezzenek fel valami különbséget az ugyanazon czélnak 
szolgáló és ugyanazon eszközökkel dolgozó intézmények kö
zött. A népsanatorium állítólag drágább, a mennyiben a

* E dolgozat társadalom-politikai részei L u k á c s  G y ö r g y v. b. 1.1., 
hygienés vonatkozásai d r. W e n h a rd t J á n o s egyet, ni -tanár közléseinek fel- 
használásával készültek.

budapesti közkórházak napi ápolási dija néhány fillér hijján 
négy korona, a népsanatoriumoké pedig öt korona. Ámde a 
népsanatoriumokban is megtakarítható volna az egy korona 
különbözet, ha az élelmezést és általában az ellátást közkór
házi színvonalra sülyesztenék alá. Különben a józan észszel 
is ellenkezik, hogy egyenlő  ellátás mellett az egyik intézmény 
drágább legyen, mint a másik, csak azért, mert népsanato- 
riumnak, vagy kórházi osztálynak kereszteljük el. De talán 
van közöttük más különbség is. A népsanatorium kedvező , 
szabad környezetben fekszik, a kórház pedig városban. Á 
népsanatoriumban minden berendezkedés a tüdő beteghez 
van alkalmazva, a kórházi osztály pedig csak függeléke 
egyéb szempontoknak is szolgáló intézménynek. Maga a 
név mellékesnek látszik ugyan, de ne felejtsék el azok, a kik 
a népsanatorium lényegének megtartása mellett annak nevét 
akarnák kiküszöbölni, hogy mily suggestiv, reménytkeltő  és 
biztató hatással van a betegre, ha hallja, hogy ő t nem el
különítő  osztályon helyezik cl, hanem „betegsége sanatoriumi 
kezelésre alkalmas“. De van még egy hazai szempont, a 
mely akkor is a népsanatorium mellett szólna, ha azt az 
egész külföld elejtené: hogy t. i. a mi népünk temperamen
tumánál és mű veltségi viszonyainál fogva még a leglelkesebb 
és legodaadóbb dispensaireorvos fáradozásai mellett is egy
részt nem szokik rá odahaza az olyan életmód folytatásához, 
a mely önmagára nézve a gyógyulást, környezetére a pro- 
phylaxist jelenti, másrészt pedig semmi hatalom nem bírja 
rávenni, hogy a kórháztól való iszonyodását legyő zze.

Különben a tárgyilagosság szempontjából nem szabad 
elhallgatnom, hogy nemcsak a dispensaire-ekre fontos, hogy 
legyen hol elhelyezni a felkutatott beteget, hanem fordítva, a 
népsanatoriumokra és kórházi osztályokra nézve igen jelentő s, 
hogy legyen honnan kapni beteg-állományt és hogy legyen 
gondozó intézmény, a mely konzerválja az elbocsátott bete
geken elért gyógyeredményt.

A népsanatorium, a kórház és a dispensaire tehát nem szem
behelyezhető , egymást pótolni tudó, hanem egymást kölcsö
nösen feltételező  és kiegészítő  intézmény. Ennek az elvnek 
kell irányadónak lenni nemcsak az egyes intézmények veze
tésén belül, hanem az ő ket létesítő  társadalmi szervezetek, 
egyesületek megalkotásakor is. A tuberculosis leküzdésére 
csak oly szervezet vagy testület lehet komolyan hivatott, a 
mely legalább is az intézmények e hármas tagozatával — 
népsanatorium, kórházi osztály, dispensaire — rendelkezik, 
máskülönben teljességgel lehetetlen neki a chronikus lefo
lyású bántalmat minden phasisában nyomon követni és kö
vetkezetesen befolyásolni. Pedig ha a baj bármelyik tagozat 
hiánya folytán kisiklik a kezébő l, azzal a többi tagozat útján 
elért eredmény is illusoriussá válhatik. Oly hosszú lefolyású, 
oly chronikus a tüdő baj, oly sokféle társadalmi, gazdasági 
és kulturális mozzanat játszik közre kifejlő désében és lefo
lyásában, hogy nem küzdhet teljes sikerrel az, a ki ezen 
mozzanatokat nem összegükben veszi tekintetbe és nem 
mindegyikkel szemben czéitudatosan és tervszerű en teszi neg 
az intézkedéseit.

Ily pandemia ellen tehát sikerrel csak úgy lehet küz
deni, ha oly intézkedéseket teszünk, melyek egyidejű leg min- 
denik kóresetre kihatnak.

Nagyfontosságú maga az a problema, van-e egyáltalán 
a tuberculosissal szemben specifikus prophylaxisos védelmi 
rendszer? És itt az orvosi tudománynak be kell vallania, hogy 
bárha mindig beszélünk prophylaxisról, azért specifikus prae- 
ventiv eljárás, mint például a himlő  ellen, még ismeretlen. 
A mit a tuberculosis prophylaxisának nevezünk, az alig más, 
mint a hygiene régi és általános követeléseinek valóra válása. 
Innen van, hogy a tuberculosis elleni prophylaxis ma még 
első sorban socialpolitikai és nem biológiai feladat. Bárha 
abban egyelő re még nagy visszásság nyilatkozik meg, hogy 
eminenter orvosi kérdésekhez első sorban nem orvosi rend
szerrel kell hozzáférkő zni, viszont tagadhatatlan, hogy az 
államélet szempontjából éppen ez a nem specifikus jellegű  
küzdelem a gümő kór ellen adja a legjobb fogantyút az el
mulasztott közegészségügyi feladatok megoldásához. A alko



834 ORVOSI HETILAP 1913. 45. é t.

tásra hivatott socialpolitikus tehát nem találhatott szerencsé
sebb utat az egész közegészségügy megjavításához, mint a 
mikor első  és legfő bb gondját éppen a gümő kór elleni küz
delemre fordította. Ez a küzdelem ugyanis kulcsa az egész 
államegészségügy reformjának, mert egyrészt a gümő kór bacil- 
lusa terjedésének lehetetlenné tétele magában foglalja a heveny 
fertő ző  bajok (epidémiák) nagy részének prophylaxisát, más
részt a gümő kór iránti hajlandóság (dispositio) legyöngítését 
czélzó tervszerű  munka már egyben felöleli a társadalmi 
egészségtan legfontosabb feladatait, nevezetesen az ipar- 
hygienét, a gyermekvédelmet, a lakáskérdést, az élelmezés és 
alkoholismus stb. problémáit.

* **
Az elő bbeniekben kifejtettük, hogy a gümő kór ellen csak 

úgy folytathatunk sikeres küzdelmet, ha azt epidémiának, ső t 
helyesebben pandemiának tekintjük és támadásunkat az ösz- 
szes fertő ző  góczpontok megszüntetésére egyidejű leg irányít
juk. A milyen természetesnek látszik ez a követelmény min
den más bacillaris eredetű  bántalommal (cholera, typhus stb.) 
szemben, olyannyira utópiának tű nik fel ez Magyarországon a 
tuberculosisra vonatkozólag. Falvak, községek, járások igen 
nagy száma, fájdalom, a legelemibb orvosi ellátást kénytelen 
nélkülözni. A peripheriák szegénysége, nagy elmaradottsága 
még azokat az orvosokat is a városokba ű zi, a kik létfen- 
tartásuk biztosítása esetén a falvakban megmaradnának. Ily 
módon az a rettentő  állapot következik be, hogy a culturalis 
góczpontokon túlontúl megnő  a hygiene hadserege, míg ellen
ben elhagyatott nagy területek kétségbeejtő  védetlenségben 
maradnak. Nem képzelhető  tehát szerencsétlenebb rendszer, 
mint az, a mely ezt a borzasztó visszásságot még fokozza. 
Mert az egész magyar közegészségügynek és így a tuber- 
culosis-kérdésnek is súlypontja az orvosilag elhagyott fa lun 
van. És javítani ezeken az állapotokon csakis oly rendszerrel 
lehet, mely ezt a teljesen megbomlott egyensúlyt helyreállítani 
iparkodik Budapest példája a legvilágosabban bizonyítja, hogy 
fertő ző  bántalmak ellen nem lehet gyökeresen védekezni, ha 
a környék egészségügyi állapotát elhanyagoljuk, a mint hogy 
általában minden culturalis góczpontnak egészségügye csak 
úgy emelhető  biztosan, ha környékének hygienéje vele pár
huzamosan halad. A míg ezt szem elő l tévesztjük, addig 
minden dédelgetése a góczpontoknak a környék rovására csak 
fokozhatja a meglevő  anomáliát.

Ha így megismerkedtünk az egészet át nem ölelő  és a 
kérdéseknek csupán részleteit felkaroló törekvésekkel, akkor 
ezekkel szemben most már rá kell mutatnunk arra, hogy a 
József kir. herczeg Sanatorium-Egyesület munkaterve miként 
oldotta meg a rendszeres védelem nagy problémáját Magyar- 
országon.

Az egyesület körülbelül száz vidéki fiókegyesületből 
tevő dik össze, a melyek az országban szétszórva városokban 
és községekben mű ködnek. Minden ilyen fiókegyesület czélja, 
hogy dispensaireszerü tüdő beteggondozó tevékenységet fejt
sen ki.

A tüdő beteggondozó tevékenységet, sajnos, sok helyen 
úgy értelmezik, hogy három szobát fehér bútorral kell beren
dezni, beléje egy mikroskopot állítani és benne kétszer- 
háromszor hetenként ambulantiát tartani. Pedig ez csak holt 
keret, mely eltérít az igazi dispensaire hivatását alkotó nagy 
feladatoktól.

Az igazi dispensaire kell, hogy munkássága körzetében 
elkísérjen minden egyént gondozásával a születésétől a haláláig. 
Gondviselése már a csecsemő n kezdő dik, kiküzdve részére 
a mesterséges táplálékkal szemben az egészséges anyatejet, 
mely egész szervezete fejlő dését megalapozza. Hiszen tudjuk, 
hogy a mesterséges táplálkozással járó bélhurutok nemcsak 
nagy csecsemő halandóságot okoznak, hanem a minden fertő ző  
bajra való hajlamot, dispositiót is fokozzák. Az igazi dispen
saire elveszi a tuberculosus anyától a gyermeket, hogy egész
séges táplálékhoz juttassa. A gyermekkorban legnagyobb a 
fogékonyság — mint ezt az újabb vizsgálatok kiderítették — 
a tuberculosissal való fertő zésre. Az állati, fő leg a tehéntej

révén terjedő  gümő kór ellen is rendszeres küzdelmet folytat 
az igazi dispensaire. De kiterjed különös figyelme az iskolára 
is, mert ott legkönnyebben száll a fertő zés gyermekrő l-gyer- 
mekre, vagy tanítóról-tanulóra. Gondoskodnia kell tehát a 
megbetegedett tanítókról, tanulókról, figyelnie kell az iskola- 
hygienére és már ott el kell hintenie a gümő kór elleni ön
védelem tanának első  elemeit. Az igazi dispensaire a pálya- 
választás életbevágó kérdéseiben is felemeli útbaigazító és 
intő  szavát, hogy testi szervezetének megfelelő  pályára terelje 
a fiatal nemzedék minden egyes tagját. így például a föld
míves nem engedi gyengébb szervezetű  fiát a mezei munká
hoz, hanem teszem szabómesterségre szereti adni, a hol a 
serdülő  bizton tönkre megy, holott a szabadban való foglal
koztatás mellett megerő södhetnék. Az igazi dispensaire a 
sajátlagos ártalmakat, a melyek különböző  iparágakkal és 
élethivatásokkal kapcsolatosak, lehető leg ellensúlyozni és ki
küszöbölni iparkodik. És tovább kisérve útján, ott áll az igazi 
dispensaire gondozottja mögött a házasságkötés, családalapí
tás kérdéseiben is. Intézkedik a lakásügy hygienés rendezésé
ben, a mi által fejleszti a családiasságot és egyben megala
pozza a közegészségügy egyik legsarkalatosabb kérdésének 
megoldását. Egyáltalán szóval és írásban terjeszti és nép
szerű síti a hygienés ismereteket, küzd az alkoholismus ellen, 
propagálja a helyes testápolást és megtesz mindent, a mit a 
nemzet physikai és ebbő l kifolyólag erkölcsi épsége meg
követel.

Már ez a roppant tág mű ködési kör, mely pedig hivatá
sának csak az egyik felét tartalmazza, eléggé mutatja, hogy az 
igazi dispensaire feladatát csak a társadalom maga oldhatja 
meg és hogy az egyes orvos tevékenysége ezt a társadalmi 
actiót nem helyettesítheti. Az orvos lehet és legyen lelke, 
kovásza ennek a társadalmi összemű ködésnek, de ha hiány
zik a megértő  és támogató hadsereg, mit ér akkor az egész 
dispensaire ?

Ez még fokozottan szembeötlik, ha áttérünk a tüdő 
beteggondozó tevékenység másik felére, a mely a már be
következett gümő kóros fertő zésre vonatkozik. Világos, hogy 
az igazi dispensaire nem várhatja be, míg a betegek hozzá
jönnek, hanem neki magának kell utánuk járnia és ő ket fel
kutatnia. Éppen ezen a ponton tű nik ki, hogy a dispensaire- 
tevékenység ott kezdő dik, a hol az orvosi véget ér: mert az 
orvosi ethika tiltja, hogy maga az orvos járjon a beteg után, 
a fertő ző  betegségek elleni józan védelem pedig éppen azt 
követelné. Nyilvánvaló tehát, hogy csak egy százszemű  és 
százkezű  bizottság vállalhatja magára a betegállomány fel
kutatásának és az orvoshoz való terelésének socialis feladatát. 
És csak ha már a társadalom ezt a munkát elvégezte, kezdő d
hetik el az orvosnak ama szakértelmes tevékenysége, hogy 
megállapítsa, ki gümő kóros, ki nem, továbbá milyen intézke
désre van szükség a beteg gyógyítása és környezetének a 
fertő zéstő l való megóvása érdekében.

(Vége a jövő  számban.)

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

Könyvismertetés.
Prof. Dr. Franz F. Krusius (Berlin): Experimentelle 
Tuberkulosestudien. Veröffentlichungen der Robert Koch- 
Stiftung, Heft 5/7, Leipzig, Thieme, 1913. 16 színes képpel 

és egy görbével.

A berlini Charité szemklinikájának kísérleti laboratóriu
mából származó dolgozat áttekintést nyújt azon kísérleti 
jegyző könyvek fölött, melyeknek eredménye már a Deutsche 
medizinische Wochenschrift-ben (1911, 34, 35, 46; 1912, 
17) több elő leges közleményben megjelent.

A szóban forgó kísérletek úgy a gümő s fertő zés taná
nak, mint a tuberculosis therapiájának egynéhány fontos kér
désére vetnek világosságot.

Mindjárt az első  conclusio, a mely szerint: „quantita
tiv gümő kór-ojtások mutatják, hogy az incubatio ideje for-
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dítva arányos az alkalmazott fertő ző  anyag mennyiségével“ 
újabb bizonyítéka annak az absolut logikus tantételnek, mely 
szerint a massivabb infectiók hatékonyabbak, azaz tanúsága 
a szervezetbe behatolt kórcsírák szám a nagy jelentő ségének 
a fejlő dő  körfolyamat jellegére.

Nagyfontosságú a Krusius-fé\e vizsgálatok eredményei
nek 3. pontja is, a mely azt mondja: „A radium, mesotho- 
rium és a nap sugarainak energiája nem hatás nélkül való 
a gümő s betegségben sem a kórokozó bacteriumra, sem a 
fertő zött szervezetre nézve. A bactericid bacteriotrop hatás 
felülmúlja az electiv organotrop befolyást. Ama hatás a ten
ger színén is megvan, bár a magas hegyeken (az alpin 
kiima levegő jének szárazabb volta miatt, ref.) még inkább 
érvényesül.“

Csupán a munkálat conclusióinak 10. pontjára óhajtunk 
még kiterjeszkedni, mely szerint „a prophylaxisos subcutan 
B E (bacillus-emulsio) kezelésnek az esetek egy töredéké
ben félre nem ismerhető  relativ védő hatása volt egy késő bbi 
hatékony intracornealis tuberculosis-fertő zéssel szemben“ 
egyebekben pedig a figyelemreméltó eredeti közleményre kell 
— tér híján — utalnunk. Okolicsányi Károly dr.

Lapszemle.

Belorvostan.

Az étvágytalanság kezelésérő l, különös tekintettel 
az ideges formákra értekezik A. Pick. Mindazon faktorok, 
melyek az anyagcserét fokozzák, növelik az éhségérzést is. 
A fokozott munka, a kiadós mozgások, melyeket különösen 
alacsony külső  hő mérséklet, tengeri vagy hegyi tartózkodás 
alkalmával végezünk, emelik az éhségérzést és ezzel egy
úttal az étvágyat is. A reconvalescentiában és a fiatal korban 
nagyobb az éhség és étvágy. Az éhségérzés keletkezését kü
lönböző , részben localis, részben általános chemiai okokkal 
magyarázhatjuk. Felvehető , hogy az éhséget bizonyos ideg
középpont kormányozza, és hogy ezt az érzést a gyomor teltsége 
gátolja. Meg kell különböztetnünk étvágyérzést és étvágykép
zetet. Az étvágyérzés psychés folyamatokból tevő dik össze. 
Bartelink az étvágyat a gondolatbeli jóérzés antecipatiójának 
mondja.

A betegeket leginkább az étvágytalanság panaszai ve
zetik az orvoshoz és leküzdése már régebb idő  óta a the- 
rapiás törekvések közé tartozik. Nem közömbös ugyanis, 
hogy valaki étvágygyal, vagy a nélkül fogyasztja-e el az 
ételét, mert utóbbi esetben a gyomorváladék kiválasztása 
renyhe és elégtelen. Az étvágytalanság sok betegség kisérő  
tünete, még pedig vagy átmeneti, vagy állandó zavarok for
májában. A gyomor és béltractus megbetegedése mindenkor 
étvágyzavarral jár. Némely elmebajnak (pl. melancholia) 
kisérő  tünete az étvágytalanság. Hasonlóképpen megtalálhat
juk fertő ző  betegségekben, valamint vesebetegségekben. 
Neurosisok mellett is nagyon gyakori az étvágytalanság, 
különösen jellegző  a cyclothymiás megbetegedésekre és fő 
képpen mű vészemberek között lelhető  fel. Az étvágytalanság 
nagyétüséggel felváltva, mintegy maniás-depressiós formák
ban is nyilvánul. Ideges állapotokban néha az étvágy na
gyobb fokozását (bulimiát) észlelhetjük. Míg egyes esetek
ben kisebb mennyiség is elegendő  a kínos éhségérzés csök
kentésére, addig mások polyphagiában szenvednek, sőt még 
talán ekkor sem áll be a jóllakottság érzése. A chlorosis és 
anaemia különböző  formáiban az étvágytalanság a sejtek 
anyagcseréjének csökkenésére vezethető  vissza, bár az 
emésztő rendszer teljes átvizsgálása mindenkor kötelező , mert 
ennek esetleges gyógyítása a vérszegénységet is megszün
tetheti.

Az orvosságok közül, melyek étvágytalanság esetei
ben használhatók, első  sorban a keserű  anyagok állanak, 
bár a hatásukat nehéz megmagyarázni. Pawlow azt hiszi, hogy 
az Ízlés idegeire hatnak. Buchheim a keserű  anyagoknak 
antifermentativ hatást tulajdonít, Lifschiitz szerint a sósav
kiválasztást fokozzák, Pohl szerint leukocytosist idéznek elő , 
Batelli szerint a gyomor motilitását emelik. A savak, fő kép
pen a sósav adagolása jó hatást fejt ki, különösen olyan I

esetekben, mikor subaciditas van jelen. Hasonló hatást fej
tenek ki az antifermentativumok (kreosot, kreosotal, guajakol, 
menthol). A fű szeres levesek étvágyjavitó hatását Pawlow 
kísérletei is igazolják. Azon esetekben, a mikor az étvágy
talanságot psychés befolyások idézik elő , jó hatást fejt ki a 
hydrotherapia.

Csak midő n az étvágytalanságot elő idéző  alapbántalmat 
javítottuk, fogunk hozzá az étvágytalanság javításához. Kü
lönös nehézséget okoznak az étvágytalanság ideges formái. 
Első  sorban a psychés kezelés fontos. Amarumok és stoma- 
chicumok alig vezetnek czélhoz, ha nem kapcsoljuk össze 
psychotherapiás kezeléssel. Megnyugtatás, felvilágosítás, ne
velés a legfontosabb segítő eszközök; a depressiós állapot 
javítására törekedjünk. Az ideges anorexia kezelése nagyon 
változó. Egyes esetekben eredményhez vezet a családtól való 
elkülönítés, esetleg magaslati vagy tengeri vidékre küld
hetjük a beteget. Máskor intézeti kezelés szükséges, fő kép
pen a mikor hydrotherapiás kezelés, massage, gymnastika 
ajánlatos. Testgyakorlat, mozgás néha jól elvonhatja 
a beteg figyelmét. Lefogyott neurastheniásokra viszont jó 
hatást fejt ki a nyugalom és az izgalmak kiküszöbölése; ez 
esetekben továbbá a vas és arsen adagolása, valamint a hízó
kéra nyújt jó segítő eszközt. Cyclothymia eseteiben e mellett 
brom- és opiumkészítmények fejthetnek ki jó hatást. Heve- 
nyés gyomorbajok természetesen külön gyógykezelésre szo
rulnak. Nehezebb a feladat szokványos gyomorhurut ese
teiben. Néha erő sen fű szerezett és sós ételekkel érhetünk el 
kellő  eredményt. Különösen áll ez alkoholistákra. A vege
táriánus étkezés, mely kezdetben sok nehézséggel jár, gyak
ran vezet czélra, mert az alkohol utáni vágyás csökken. A 
gyomoratoniát physicalis módszerek, massage, hasfaradisatio, 
gerinczgymnastika, sport stb. kedvező en befolyásolja. Nagy
fokú motoros zavarok esetén a gyomormosáshoz folyamodha
tunk. Az étvágytalanság gyakran a carcinoma első  tünete, ilyen
kor ritkán sikerül pepsin, sósav, pankreatin, keserű  anyagok 
által befolyásolni. Tuberculosis esetén kreosottal érhetünk el 
jó hatást. A chlorosisosoknak étvágyérzését, ha gyomoratonia 
is fennáll, vasas orvosság adagolása mellett physicalis keze
léssel vagy antifermentativumok nyújtásával javíthatjuk.

Végeredményben a szerző  oda konkludál, hogy az 
étvágytalanság kezelése csak akkor járhat eredménynyel, ha 
causalis alapon áll és úgy a psychés, mint a testi ténye
ző kre tekintettel van; nem szabad elfeledni, hogy „a keze
lés anyaga nem az étvágytalanság, hanem az étvágytalan 
ember“. (Wiener med. Wochenschr., LXIII. évf., 106. old.)

Goldberger M árk dr.

Elmekórtan.

A luminalról több közlemény jelent meg az utóbbi 
idő ben. G. Lomer szerint a luminal oly szer, mely egyes 
esetekben más narcoticumot helyettesíthet, de a mely egy- 
szer-másszor éppen úgy fejt ki káros mellékhatást, mint az 
eddig alkalmazott hasonló szerek. (Psych.-neur. Wochenschr., 
XIV. k., 505. old.) F. Moerchen a luminalt belső leg, de fő 
képpen subcutan jól használható hypnoticumnak és sedati- 
vumnak mondja. Hatásának különböző  volta nagy elő vigyá- 
zatra int, hogy a káros mellékhatásokat elkerüljük. Minthogy 
hatása individuális ingadozásoknak van alávetve, azért, bár 
sok esetben a veronainál is jobb eredmény érhető  el vele, the- 
rapiás hasznára nem számíthatunk biztosan. Egyébként azon
ban (a különben drága szer) gyógyszerkincsünk értékes 
gazdagodását jelenti. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol, u. Psych., 
XIII. k. 517. old.) K. Frankhauser a luminal hatását epilep- 
siásokra vizsgálta és azon eredményre jutott, hogy luminal 
(O'l—0-3 gr.) adagolására a rohamok száma jóval csökkent. 
0‘3 grammnál többet nem adhatunk, mert a sensoriumra hat. 
Nem észlelte sem a luminal cumulativ hatását, sem azt, 
hogy hosszas adagolás esetében a szolgálatot felmondja. 
Hogy a bromot hosszabb idő re is helyettesítheti-e, arról még 
nem mondhat biztos véleményt, valamint arról sem, hogy 
azon esetekben is eredménynyel jár-e a használata, a hol a 
brom nem használ. (Zeitschr. f. d. ges. Neurol, u. Psych., XVII. 
k., 445. o.) Goldberger M árk dr.
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Szülészet és nő orvostan.

A szü lészeti mű tétek késő bbi eredményeirő l ír
Schröder. A bonni szülészeti klinikum anyagából összeállí
totta a gyermekhalandóságot azon csecsemő krő l, a kik mű vi 
koraszülés és császármetszés útján kerültek világra (szű k 
medencze indicatiója alapján).

A bonni szülészeti klinika anyagában 118 anyán vé
geztek mű vi koraszülést s összesen 119 csecsemő  született. 
Ebbő l elpusztult a klinikáról való elbocsátás elő tt 43 '69a/0.
A 67 élve elbocsátott gyermek közül csak 46-ról tudott to
vábbi tudomást szerezni, 21-nek a sorsa ismeretlen maradt.
A 46-ból meghalt még 14, összesen tehát 1 éven belül el
halt 55-46°/0-a a világra hozott magzatoknak. A császármet- 
széses gyermekek primaer mortalitása 12'5°/0, a késő bb el
haltaké (1 éven belül) 42,5%- Ez óriási számok fő okául 
Schröder azt tekinti, hogy a csecsemő k a klinikáról való el
bocsátás után a szülő k nyomora következtében igen nyomo
rúságos elbánásban részesülnek s jóformán alig egy pár 
kapja továbbra is az anyatejet. Tekintettel a fenti szomorú 
statisztikai eredményre, a szerző  azt ajánlja, hogy a meddig 
nincs módunkban a csecsemő k teljes felnevelését kellő  so- 
cialis-hygienés berendezésekkel biztosítani, addig medencze- 
szúkület esetén inkább az élő  gyermek perforatióját végez
zük, mintsem hogy mű tét árán hozzuk a világra a magzatokat, 
a kik legnagyobb részben késő bb elpusztulnak, az anyák 
munkaképességét pedig a nagy mű téttel sokszor teljesen meg
szüntetjük, sokszor pedig igen nagy fokban csökkentjük. (Mo
natsschrift für Geb. u. Gyn., 1913, XXXVII. köt., pótfüzet.)

Scheier dr.

Venereás betegségek.

Spirochaeták tiszta tenyészetével syphilisimmunisa- 
tiós kísérleteket végzett J. Schereschewsky (Páris). A szerző  
már több ízben közölte, hogy a syphilisspirochaetákat tisztán 
tudja tenyészteni, ha friss emberi syphilises anyagot anaerob 
feltételek mellett coagulált lósavóban helyez el. Az oltott anyag 
alatt rendszerint tisztán találhatók a táptalajban a spirochae
ták. Vaccinatiós kísérleteit a szerző  majmokon végezte. A 
vaccint tiszta spirochaetatenyészetbő l oly módon készítette, 
hogy a spirochaetákat antiforminban oldotta, majd pedig 60°-ra 
felhevítette. Az ezzel a vaccinnal elő zetesen oltott néhány 
cynomolgus-majom luesmentes maradt, akkor is, ha 6 nappal 
késő bb friss syphilises anyaggal oltották. Az az állat, mely 
vaccinával elő zetesen nem volt kezelve, ugyanazzal a lueses 
anyaggal oltva syphilist kapott. A vaccináló tulajdonságok 
úgy látszik nem az élő  spiroghaetákkoz, hanem azok endo- 
toxinjaihoz vannak kötve. Az egyik majom, mely a vaccin 
helyett spirochaetatenyészettel lett elő zetesen kezelve s csak 
utóbb lett emberi lueses anyaggal oltva, különösen nagyfokú 
lueses primaeraffectiót kapott. Az elő zetesen beoltott spiro
chaeták a szerző  szerint tehát stimulálóan hatottak. Mindezek
kel a kísérletekkel a szerző  első  sorban azt akarja bizonyí
tani, hogy spirochaeta-kulturái valóban a syphilis-spirochaetá- 

. nak tiszta tenyészetei, a melyek nemcsak morphologiailag és 
pathogenetikailag tekinthető k specifikusnak, hanem az im
munitástan szempontjából is. A kivonatnak 15 cm3-ét házi- 
nyúlba oltva, 8 nap múlva fajlagos antitestek képződését 
(praecipitinek, complement-kötő anyagok) állapíthatta meg. 
Ugyanez a spirochaeta-kivonat syphilises egyéneken fajlagos 
bő rreactiót létesít. (Deutsche medizinische Wochenschrift, 1913, 
35. szám.) Guszman.

Orthopaedia.

Az ischias kyphoticáról ír Hnátek (Prága). Az ischias 
gyakran okoz következményes scoliosist. E scoliosisok részint 
heterologok, azaz domborúságukkal az egészséges oldal felé 
tekintő k, részint homologok, azaz domborúságukkal a kóros, 
ischiasos oldal felé tekintő k. A gerinczoszlop anterior-poste
rior értelemben vett elgörbülése, azaz a kyphosis-képző dés 
csak azon ritka ischias-esetekben fordul elő , a hol kétoldali 
ülő ideg-neuralgia áll fenn. Az ischias ezen következményes

megbetegedésének oka jelenleg is még vita tárgya, az azon
ban elfogadott nézet, hogy majdnem minden makacs ischias- 
hoz elő bb-utóbb másodlagos scoliosis társul. A szerző  38 éves 
férfi-beteget figyelt meg, kin megerő ltetés következtében jobb
oldali ischias támadt, melyhez erő sen kifejezeit, 120 fokos 
kyphosis társult. Ez esetben a kyphosis képző désének okát 
úgy magyarázza, hogy a nervus ischiadicus rendellenes el- 
ágazódásáról van szó. Ezen ideg-ág alkalmasint a musculus 
sacrolumbalisban fut és a neuralgiában részt vesz. A szerző  
ezen esetével újabb bizonyítékát adja Gussenbauer és Schädel 
nézetének az ischiasos scoliosis pathogenesisérő l. (Deutsche 
med. Wochenschrift, 1913, 41. szám.) Dollinger Béla dr.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

Súlyos anaem ia egy esetében egészen friss, még me
leg embervér intraglutealis befecskendezésétő l nagyon szép 
eredményt látott Windesheim. Az egyszeri adag 10 cm3 volt; 
a befecskendezést 10—15 napi idő közzel többször megismé
telte. (Münchener med. Wochenschrift, 1913, 40. sz.)

Tüdő gümő kór ellen Schütze a chlorcalciumot ajánlja 
a gluteusokba fecskendezés alakjában. Minthogy azonban a 
befecskendezések nagyon fájdalmasak, újabban ichthyollal 
együtt adja ő ket. A hatás a phagocytosisnak tetemes foko
zódása révén áll be. A calcium-ichthyol adagja felnő ttnek 
5 cm8. (Mediz. Klinik, 1913, 37. sz.)

Magyar orvosi irodalom.

G yógyászat, 1913, 44. szám. B a u e r  L a jo s : A szénhydrátok je
lentő sége a csecsemő táplálékban. M e n c z e r  E r n ő : Az endolaryngealis 
caustica a gégetuberculosis therapiájában. H o c h s tä t te r  G y u la  : A lipo-  
jodin percutan alkalmazásáról.

Klinikai füzetek , 1913, 60. füzet. D o n a th  G y u l a: Alkohol és 
munka.

Orvosok lapja, 1913, 45. szám. V a jd a  F r ig y e s : Egy vérnyomás- 
csökkentő  ásványvízrő l.

Budapesti orvosi ú jság, 1913, 45. szám. V id a k o v ic h  K a m i l : A 
vese ereinek sérüléseirő l. „Bő r- és bujakórtan“ melléklet, 4. szám. S ch ein 
M ó r :  Izomzat és zsírszövet. B u ly o v s z k y  G y u la és M a t t y a s o v s z k y  B é l a: 
A cadogel alkalmazása az ekzema therapiájában. G o ld b e r g e r  J a k a b : A 
venereás fekélyek száraz kezelése.

Vegyes hirek.

Réczey Imre dr., a sebeszet lelkes mű velő je és tanítója, a 
I budapesti egyetem egyik dísze, október 31.-én meghalt. Legkö- 
I  zelebbi számunk méltó m egem lékezést fog hozni róla.

K inevezés. S tr ö s z n e r  Ö d ö n dr. székesfő városi orvost Pestmegye 
tiszteletbeli fő orvosává, F e k e te  Z o l tá n dr.-t a szépvizi járás (Csíkmegye) 
orvosává, P a p p  L á s z ló dr.-t a mohácsi közkórházhoz alorvossá nevez
ték ki.

A budapesti önkéntes m entő -egyesü let szeptemberben 1703 
esetben nyújtott e lső  segítséget; ezenkívül 1099 szállítást végzett, 
130 esetben mint m ozgóörség szerepelt és 24-szer vaklárma és téves je
lentés folytán vonult ki. A szeptember havi mű ködés fő összege tehát 2956.

A közkórházi orvostársulat igazgatótanácsa elhatározta, hogy 
az 1913/14. évad folyamán tartandó tudományos ülések során a rákról 
rendez demonstratiókkal egybekötött sorozatos elő adásokat. Az e lő 
adások a szt. Rókus-kórház 1. sz. sebészeti osztályának mű tő termében, 
a minden második szerdán d. u. 6 órakor kezdő dő  ü lések második 
felében fognak megtartatni. Az elő adások sorrendje a következő : 
1913 nov. 12. K r o m p e c h e r  Ö d ö n  d r . egyetemi tanár : A r á k  k ó r o k ta n á r ó l  é s 
m o rp h o lo g iá já ró l. Nov. 26. S z i l i  S á n d o r dr., kórházi laboratorium-vezető  : 
A  r á k  s e r o d ia g n o s t ik á já r ó l . Decz. 10. F isc h e r  E r n ő dr. kórházi laborato
rium-vezető  : A  R ö n tg e n - s u g a r a k  je le n tő s é g e  a  r á k  d ia g n o s t ik á já b an  é s  k e 
ze lé sé b e n . 1914 január 7. P ó ly á k  L a jo s dr., kórházi fő orvos : A  f e l s ő  lé g u ta k 
r á k ja in a k  d ia g n o s is a  é s  th e r a p iá ja . Január 2 1. F r ig y  e s i  J ó z s e f dr. és 
M a n s fe ld  O ttó  P á l dr, kórházi fő orvosok: A  [h ü v e ly -  é s  m é h r á k  f e l i s 
m e ré se  é s  k e ze lé se . Február 4. H a s e n fe ld  A r th u r dr., kórházi fő orvos: 
A  g y o m o r r á k  d ia g n o s is s a ,  k ü lö n ö s  te k in te tte l a n n a k  k o r a i  f e l i sm e r é s é re . 
Február 18. B e n c e  G y u la dr., kórházi fő o rvos: A  b é l é s  f ü g g e té k e s 
s z e r v e i  r á k ja in a k  d ia g n o s is a . Márczius 4. H e rc ze l M a n ó báró dr., kór
házi fő o rvos: A z  e m é s z tő  t r a c tu s  r á k ja in a k  k e ze lé se . Márczius 18. P ó ly a 
J e n ő dr., kórházi fő o rv o s: A  b ő r  é s  a z  e m lő  r á k ja i r ó l . Ezen elő adá
sokon az érdeklő dő  kartársakat, ha a társulatnak nem is tagjai, sz í
vesen látják.
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A cholera á llása hazánkban. Október 26,-ától november l.-é ig 
32 m egbetegedés és 25 haláleset fordult elő . Az előző  héten bejelen
tett két eset nem bizonyult chJerának. Bozovics, Dallosfalva és D eli- 
blat községek most már choleramentesek. Nagyobbszámú m egbetegedés 
(6—6) az elmúlt héten Mohácson és Tiszaburán fordult elő .

Uj védekező  szakosztá ly  a társadalm i múzeumban. Nagy
fontosságú ku.turális és közegészségügyi intézmény fog rövidesen életbe 
lépni Budapesten. A Társadalmi Múzeum, mely az alkoholismus és a 
tüdóvész leküzdése czéljából a megfelelő  szakosztályok felállítása és 
népegészségügyi kiállítások rendezése által e téren szép eredményeket 
mutat fel, újabban a nemi betegségek leküzdése czéljából új intézményt 
létesít, a venereás szakosztályt. A ragályos nemi betegségeknek nagy
mérvű  elterjedése a közönség tájékozatlansága folytán oly csapást jelent 
hazánkban, hogy első sorban ifjúság- és munkásvédelmi szempontból 
kívánatos a közfelvilágosítás és a szem léltető  oktatás. Nehogy a felserdült 
ifjúság pornographiai úton legyen kénytelen a védő  tanításokat keresni, 
a Társadalm i Múzeum -  az országos védő egyesület közbejöttével — 
népszerű  oktató müvekbő l könyvtárat állít össze a hazai és külföldi 
irodalomból, olvasótermet nyit, idő közönként pedig népszerű  elő adá
sok  kíséretében fogja bemutatni a Múzeum tanulságos gyű jteményét. 
Az actio élén D o n a th  G y u la egyetemi tanár, P o o r  F e ren cz , B e c k  S o m a 
egyetem i magántanárok, B ír ó  E d e dr. honvédfő törzsorvos, W e is z  E m i l 
dr. védő egyesületi fő orvos, F a r k a s  I g n á c z dr. urológus, S c h u s c h n y  H e n 
r ik  dr és IV a ld m a n n  F ü lö p egészségtan-tanárok állanak.

M egha lt. T ä n z e r  E r n ő dr. államvasuti felügyelő -fő orvos és kór' 
házi osztályvezető  orvos Temesvárod október 30.-án 47 éves korában- 
— L e n d l G y ö r g y dr., régebben járásorvos Temesrékáson és tisztelet
beli megyei fő orvos, 93 éves korában e hó 3.-án Karánsebesen. 
G r u b e r  J ó z s e f dr., Mármarosmegye tiszteletbeli fő orvosa, október 27.-én 
42 éves korában. — L e  D o u b le , az anatómia tanára a tours-i orvosi tan
intézetben, 65 éves korában. Az elhúnyt a franczia anatómusok egyik 
legjelesbbje volt; különösen az izomzat és csontváz változatairól írt  
alapos müvei tették nevét általánosan ismertté. J .  O g ie r , a párisi 
törvényszéki orvostani intézet méregtani osztályának vezető je, 60 éves 
korában.

M egjegyzés Bauer Lajos dr.-nak az Orvosi Hetilap 42. szá 
mában m egjelen t válaszára. Ha B a u e r dr. azt állítja, hogy az „in
toxicatio alimentarist kizárólag a táplálék sói okozzák“ és a fehérjés 
tejjel és tejféleségekkel tett tapasztalások daczára azt véli, hogy „a de- 
com positióban lévő  csecsem ő  szervezete annál kevésbé javul, minél 
több zsírt viszünk szervezetébe s a javulás csak akkor áll be, ha a táp
lálékkal bevitt zsírm ennyiséget annyira csökkentettük, a mennyire a 
szervezet tolerantiája még éppen elviselni tudja“ : e kérdésekben vele 
vitába nem bocsátkozhatunk. E feleletünk ez okból el is maradt volna, 
ha B a u e r dr. nem lett volna „kénytelen emlékeztetni bennünket, hogy 
oldatunk ajánlása elő tt már hasonló konyhasóval készült oldatok több 
oldalról ajánltattak“. Hogy ezen figyelmeztetés B a u e r részérő l te l je se n 
f e le s le g e s volt, azt 1908-ban a Budapesti Orvosi Újság 51. számában 
megjelent dolgozatunk bizonyítja, melyben N o b é c o u r t sóoldatát, M é r y 
fő zelék levesét és M o ro  répalevesét közel U/2 nyomtatott oldalon ki
merítő en tárgyaltuk. Önmagunknak tartozunk e tényállás tisztázásával.

H e im  P ú i dr. és J o h n  K á r o ly dr.
M arikovszky György dr., fogorvos lakását IV., Egyetem-utcza 

9. szám alá tette át.

tésével a fájdalom közvetlen okát eltávolítja. Csaknem teljesen ártal
matlan; egyszeri adagja 8 centigramm, napi adagja 24 centigramm.

Lapunk mai számához „M agyarország Orvosainak Évkönyve«
prospectusa van mellékelve.

Lapunk mai számához a V ia l é s  U h lm a n n czég „Tonica“ czímű 
prospectusa van mellékelve.

A t. orvos urak kéretnek, hogy a folyó 
évben beállt lakváltozá- 

sokat, a mennyiben az a kitöltött kérdő ívek útján még nem 
történt volna meg, hozzánk bejelenteni méltóztassanak.

A kérdő ívek már mind szétküldettek.

M A G Y A R O R S Z Á G  O R V O S A IN A K  ÉVKÖNYVE
SZERKESZTŐ SÉGE.

=  Budapest, VII., Kertész-uteza 16. =

Kossuth Lajos-utcza 3. sz. (Telefon 697.) O r v o s 1 
la b o r a tó r iu m á b a n  az összes diagn. vizsgála
tokon kívül autovaccina elő állításával is foglalkozik.

„Fasor- (Dr. HßrcZßl-lßlß) sanator ium / gyógyintézet
sebészeti, nő gyógyászati és belbetegek részére, Budapest, VII., Városligeti  
fasor 9. — Állandó orvosi felügyelet. — Gondos ápolás. — Kitű nő 

ellátás. — Mérsékelt árak__-^K ívánatra prospektus.

Dn Doctor
OR REICH MIKLÓS Budapesti ZANDER -gyógyintézete
Dr. ZANDER G. eredeti készülékeinek te ljes sorozatával és rokon physikalis 

gyógyeszköz kkel töké letesen  fe lszere lt in tézet.
I V . ,  S e m m e l w e i s - u t e z a  2 .  s z .  Kossuth Lajos-utcza sarkán.

stvánúti sanatorium és vízgyógyintézet
Budapest, VIL, Hungária-út 9. (István-út sarok.) T elefon 81—01.
Legmodernebbül berendezett magángyógyintézet seb észeti, nő gyógyászati, bé l
és idegbetegek részére. Igazgató-fő orvos : d a p s a i  D ap s y  V ik to r  d r . ,  O p e ra te u r  

f [ \  •  i  i  * •  Dr. SZILI SÁ N D O R , v. egy.tanarsegéd
UrVOSl labor a tórium: VII., K irály-utcza 51. T elefon 157- 71.

I

EKDEY Dr^ sanatori urna. S a t t * ’ JSfiSífair” '.

D r .  G  Á  M  Á  N  B  É  L  Ä
Szem élyi hírek külföldrő l. H . R a u b its c h e k czernovitzi magán

tanár (bakteriológia) rendk. tanári czímet, Af. K ir s c h n e r königsbergi 
docens (sebészet) tanári czímet nyert. — S te y r e r tanár (Greifswald, 
belorvostan) elfogadta a meghívást az innsbrucki egyetem belklinikái 
tanszékére. — Rendes tanárok lettek.- A . H .R y a n (Albana, élettan), C h . 
A . L e e d h a m -G re e n (Birmingham, sebészet), G. G a t t i (Florencz), S. H e n 
d e r so n (G lasgow, belorvostan), S. E . R e y n o ld s (Manchester, belorvos- 
tan), W . H . M a n w a r in g (San-Francisco, bakteriológia), L . W . E ly (San- 
Francisco, orthopaedia, C. S a c e r d o t t i (Siena, ált. kórtan).

Hírek külföldrő l. Az idei Nobel-díjat C h . R ic h e t -nek-, a híres 
párisi physiologusnak ítélték oda az anaphylaxiáról írt dolgozataiért.
A külföldi hallgatókkal szem ben hozott újabb intézkedések miatt na
gyon sok külföldi, különösen orosz marad el e félévben a német egye
temekrő l. Egy részük úgy látszik, a prágai német egyetemre telepedett 
át, mert a jelen félévben 150 oroszországi hallgató iratkozott be ezen 
egyetem orvosi fakultására.

Kisebb közlések  az orvostudomány körébő l. A máj korta
nára vonatkozó állatkísérletek alapján G u n d e r m a n n azon véleményének 
ad kifejezést, hogy az u ra e m ia tulajdonképpen a máj hibás mű ködésére 
vezethető  v issza és intoxicatio hepato-renalis névvel illetendő . (Münch, 
mediz. W ochenschr., 1913, 42. szám.) A  c a r c in o m a  é s  a  f e r tő z é s e k kö
zött fennálló viszonyt tárgyalta S c h m id t (Innsbruck) a német orvosok és 
természetvizsgálók ez évi összejövetelén. Feltű nő  szerinte, hogy a rákos 
betegek kórelő zményi adatai között mily ritkán szerepelnek fertő ző  be
tegségek ; a him löellenes védő oltással szemben is a rákos betegek 
68o/0-a  ellentálló. A rák-esetek számának szaporodása talán összefüg
gésbe hozható a fertő ző  betegségek számának m egkevesbedésével. — 
Szintén a német orvosok és természetvizsgálók vándorgyű lésén számolt 
be P á l tanár a p a p a v e r in n e l végzett vizsgálódásairól. A papaverin a 
zsigerek és az erek sima izoinzatát feszteleníti, a nélkül, hogy az illető 
szerveket bénítaná; ennek folytán a zsigerek görcsös állapotát megszün
teti és a fokozott vérnyomást csökkenti. Használható tehát uraemia, 
asthma cardiale, angina pectoris, ideges hányás, bronchus-görcs stb. 
eseteiben. Sok esetben a morphium pótszere, mert a görcs megszünte-

diaetás orvosi intézete
■  ■ ■  VOLOSCA—ABBAZIA. ■ ■ ■

T átra-S zép lak

San Remo
m agaslati gyógyhely 1010 m., vizgyógyinté- 
zet, sanatorium  ideg- és Basedow-betegek ré
szére, e g é s z  é v e n  é t  n y i tv a . H iz la ló -

k ú r á k .  Vezető  orvos dr. Guhr Mihály. Tüdő betegek nem vétetnek fék__
téli klimás gyógyhely az olasz Riviérán 
Sanatorium külön tüdő betegek és külön 
az anyagcsere betegségeiben szenvedő k 
részére Fekvő csarnokok. Magyar ápoló
nő k. Meleg tengeri fürdő k. Kívánatra pro
spektusokat küld Czirfusz D ezső  dr., 

kir, tanácsos.___________

Dr. Szontáph Miklós gyógyintézete
ellá tás, orvosi gyógykezeléssel együtt napi 1 0  koronától kezdve.

E p i le p t ik u s  b e teg ek  in téze te
BALF gyógyfürdő ben. Felvilágosítással szolgál a gyógyfürdő  gondnoksága vagy W osinski 
István dr., örökös római gróf igazgató-tulajdonos. Vagyontalan betegek a nagymélt. m. 
kir. belügyminisztérium elő zetes engedélye alapján az országos betegápolási alap terhére

vétetnek fe l.______________________________ _
O perateur o rthopad -sebészetl in 
téze té t Budapest, VII., Rákóczi

éit 10. szám a lá  helyezte át.Dr. W idder Berta lan
Dr. GARA GÉZA, M eran. Ú jonnan  á t a l a k í t v a .

P r o s p e c t u s .

T h o r a n i a  Q a n a t n r i n m  r - t  Bidipist.un..uároiiiietilasor 11.lllulflpiu U fl II U I U I I U III ll II Bennlakó és bejáró belbetegek ré
szére. Diagnostica.Therapia. Mindennemű  ojtásos kezelések. Hizlaló és soványító kúrák. Nagy 
vízgyógyintézet. Laboratorium. Röntgen.Vezető  orvosok: R a jn ik  Pál dr. és Kovács A ladár dr.

Dr. Grünwald sanatoriuma B u d a p e s t ,  V á r o s l i g e t i - f a s o r  13 -1 6 .
Felvétetnek férfi- és nő betegek 

’̂gyógyászati, seb észeti és belgyógyászati bajokkal, valamint szülő nő k. A betegek 
ezelő orvosukat maguk választhatják. — V e g y i  é s  R ö n tg e n - la b o r a t o r iu m .
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T U D O M Á N Y O S  T Á R S U L A T O K .
TA RTALOM : Budapesti Kir. Orvosegyesület sebészeti szakosztálya (Vli. ülés 1913 április 24.-én) 838. lap.

Budapesti Kir. O rvosegyesület sebészeti szak
osztálya.

(VII. ü lés 1913 április 24.-én.)

Elnök : Alapy Henrik. Jegyző  : Ádám Lajos.
(Folytatás.)

T eljes gégek iir tás két esete.

Hültl Hümér: A bemutatott két férfibeteg közül az egyi
ken a gégekiirtást 6 év elő tt végezte. Az illető  most 70 
éves, azóta jó egészségnek örvend és viruló külsejű. Nem 
lehet vita tárgya, hogy a teljes gégekiirtás carcinoma esetén 
javalt-e. Hacsak remény van arra, hogy minden rákosat eltá
volíthatunk, feltétlenül operálni kell, mert 1854 óta, mikor 
Langenbeck a mű tétet bevezette a sebészetbe, híres veszélyes
ségébő l igen sokat veszített. Míg Sendziak ezer rákos gége
esetrő l szóló statisztikája a teljes kiirtás halálozási százalékát 
44-ben állapítja meg, addig Gluck és Soerensen utolsó 63 
esete veszteség nélkül gyógyult meg.

Két veszedelem fenyegette operáltjainkat: 1. a nyelési 
pneumonia, 2. a nyakphlegmone, illető leg a mediastinitis. 
Gluck-é az érdem, hogy a nyelési pneumonia ellen már 30 
év elő tt a légcső  harántátmetszését és a proximalis csonknak 
botitonierbe való bevarrását ajánlta. A régebbi eljárásoknál, 
hol oldaltracheotomiát végezve, a légcső  csonkja mint valami 
nyitott kürtő  benyílott a gége sebjébe, hiába védekeztek tam- 
poncanuleökkel a lecsorgó sebváladék ellen. A nyak-phlegmo- 
nét azáltal kerüljük ki, hogy a garat sebét azonnal teljesen 
bevarrjuk, a beteget nem engedjük nyelni és az utókezelés 
alatt minden áron iparkodunk betegünk erejét elegendő  táp
lálékkal fentartani.

A bemutatott esetek adataiezek:
I. 63 éves. A kórjelzést Ónodi tanár és Ernyei próba- 

kimetszés alapján állapította meg: endolaryngealis carcinoma. 
Teljes kiirtás 1907 márczius 9.-én. Majdnem egészen első d
legesen gyógyult. 3 héttel késő bb phonatiós canule viselhe- 
tése czéljából garatsipolykészítés. Minden létező  modellt pró
bált, de késő bb jobbnak látszott a garatsipolyt felfrissités 
után harántvarrattal zárni. Azóta nincs panasza, pharynxhang- 
gal értelmesen beszél.

II. 53 éves. 3 év óta rekedt. Légzése nehezed
vén, Miskolczon 3 ízben endolaryngealisan operálták. Álla
pota nem javult. A kórházba felvétetett 1913 márczius 24.-én. 
A gége nyálkahártyája a bemenetben halovány. Az egész gége 
üregét kifekélyesedett, burjánzó, dudoros daganattömeg fog
lalja el, melynek határai az interarytaenoidalis tájékon élesen 
emelkednek ki az épnek látszó környezetbő l. A hangszalagokat 
a burjánzó daganat teljesen fedi. A hangrés jelentékenyen 
szű kült. A bal gégefél teljesen mozdulatlan. Nagyfokú in- 
spiratiós stridor. A gégeleletet Paunz vette fel. A próba- 
kimetszés által nyert szövettani vizsgálat laphámrákot állapí
tott meg. Mű tét 1913 márczius 28.-án.

A mű tét menete mindkét esetben teljesen azonos volt. 
A Gluck által kezdeményezett eljárástól abban tért el, hogy 
a stenosisos légzés miatt már a mű tét legelején ampu
tálni kellett az eltávolítandó gégét a légcső rő l és a légcső  
csonkját a boutoniére nyílásába bevarrni. Gluck ezen moz
zanatot legutoljára hagyja és a már teljesen kiszabadított, a 
pharynxról lemetszett, felfelé emelt gégén át altatja betegét 
addig, míg a pharynx sebét bevarrja. Gluck nem mindig 
húzza le a légcső  csonkját egy külön bő rsebbe. Az elő adó ezt 
fontosnak gondolja, mert ha a légcső  csonkját külön sebbe 
varrjuk be körkörösen, akkor a gége helyén támadt sebüreg 
a légcső tő l bő rhíd által el van választva. A gége kiszabadítá
sára legczélszerű bb kettő s ajtószerü lebenyeket alkotni, azáltal, 
hogy a szakcsont és a gyürüporcz alsó szélének magasságá

ban ejtünk az egyik sternocleidomastoideustól a másikig ha
ránt bő rmetszést, melyet a középvonalban függélyes metszéssel 
kötünk össze. A négyszegletes bő rlebenyeket lefejtve, a gége 
elülső  felszínét úgy szabadítjuk ki, hogy a fedő izmoknak, 
tehát a m. omohyoideusnak, sternohyoideusnak, slernothy- 
reoideusnak és thyreohyoideusnak azon darabját, mely a gégét 
fedi, a gégével együtt eltávolítjuk. Az arteria cricothyreoideát és 
laryngea superiort jobbról és balról lekötjük. A pajzsmirigy 
felső  szélén a fasciát harántul átvágjuk azért, hogy, mint már 
Bő se tette, a pajzsmirigyet lehúzhassuk. A bemutató tapaszta
lata szerint most elő nyös a légcsövet harántul átvágni és az 
alsó csonkot az alsó harántmetszéssel párhuzamos, alatta 
2—3 cm.-re levő  haránt bő rsebbe bevarrni. A gége leválasz
tása a nyelő cső rő l alulról felfelé a legnagyobb könnyedség
gel vihető  ki. Ezen mozzanat alatt kell a jobbra-balra félre- 
kampózott fejbiczczentő  izom alul a vena jugularison ülő  miri
gyeket is lehető leg a gégével együtt eltávolítani. Majd a 
szakcsont alatt és az epiglottis felett nyitjuk meg a garatot, 
melynek nyálkahártyáját a gégebemenetrő l ollócsapásokkal le- 
metszszük. A garat és bárzsing sebét finom csomós selyem
öltésekkel teljesen zárjuk, lehető leg úgy, hogy a nyálkahár
tyát nem öltjük keresztül. A bő rlebenyeket is összevarrjuk, a 
nyálkahártyáig azonban jodoform-csíkokat vezetünk. A garat 
helyes elzárásában van a szavatosság, hogy betegeink nem 
kapnak nyak-phlegmonét és csak ezáltal alakult sorsuk kel
lemessé, mert elő bb az étel és nyál állandóan nyakukra 
csörgött. Az összes phonatiós canuleök gyermekjátékok vol
tak és múzeumba kerültek. A betegek így meg vannak 
ugyan fosztva a hangos beszélhetés lehető ségétő l, de annyira 
a mennyire megtanulnak garathanggal közlekedni környeze
tükkel.

A mű tett betegeket legczélszerű bb az orron át bevezetett, 
állandósított és megerő sített katheteren át táplálni. Jobb ez, 
mint a nyelő csövön táplálás. Ha azt akarjuk, hogy erő ben 
maradjanak, elég sokat kell nekik nyújtani, legalább 4—5-ször 
naponta 1/2 liter folyadékot. Gluck a táplálék mennyiségét 
24 órára 4000—6000 gr.-ban állapította meg. Már a mű tétet 
követő  napon fel kell az ágyból kelteni a beteget.

Coecum resectio igen nagy lágyéksérv  gyökeres zárásával.

Hültl H üm ér : Az 54 éves férfi 9 hó óta beteg, 
az utolsó hónapokban 15 kgr.-ot fogyott. Daganatot ta
pintott ki a has jobb oldalában, a mely azóta állítólag nem 
növekedett és a múlt hó végéig semmi fájdalmat sem oko
zott. Állandóan bélzavarokban szenvedett, de véres széklete 
sohasem volt. Két nap elő tt gyomorrontás után hirtelen rosz- 
szul lett, a daganat körül nagy fájdalmak támadtak, hányt 
és erő s kólikák gyötörték. Láza nem volt, de erő sen szen
ved. Teljesen étvágytalan. A jobb hypogastriumban férfi- 
ökölnyi, dudoros, kemény, jól ide-oda mozgatható daganat. 
Gyermekfejnél nagyobb jobboldali lágyéksérv. Mű tét 1913 
február 25.-én. Chloroform-narcosis. A metszés a jobb ingui
nalis tájon, felfelé erő sen meghosszabbítva, majdnem a bor
dáig. Az obliquus externus aponeurosisának átmetszése után 
a külső  lágyéksérv tömlő jét megnyitotta és a hasfalat a sérv
kaputól ki- és felfelé átmetszette a jobb bordaívig. A coecu- 
mon és colon ascendensen, 3 cm.-re az ileocoecalis billentyű  
felett, lúdtojásnyi nagyságú rák. Typusos coecumresectio. A 
colont az angulus dexternél varrómű szerével vágta át. Az ileurn- 
kacsot side to side egyesítette a colon transversummal. A 
retrocoecalisürtalula lumbalis tájék felé gummicső vel drainezte 
meg. A hasfalzárás elő tt a funiculusról leválasztotta a sérv- 
tömlő t és a nagy hasfalsebet úgy zárta, mint a Bassini-mű tét
nél szokásos, azaz igen ferde lefutású lágyékcsatornát kerete
zett. A beteg teljesen zavartalan lefolyás után 15 nappal a 

1 mű tét után gyógyultan távozott.
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Subcutan vékonybélrepedés, mű tét, gyógyu lás.

Keppich József: A 12 éves tanulót 1912 márczius 21.-én 
a déli órákban automobil gázolta el. D u. 1 órakor súlyos 
shockban szállították Hiiltl  szt. István-kórházi sebészi osztá
lyára. Az alhason a bal csípő tányér táján széles, csíkszerű  
excoriatio. A bal czombcsont a felső  és középső  harmad ha
tárán eltört, a törés körül nagy haematoma. A has feszes, 
behúzódott, diffuse érzékeny, kisfokú défense musculaire. A 
májtompulat nincs megkisebbedve, szabad léghólyag a hasban 
nem mutatható ki. A beteg spontán vizelni nem tud, noha leg
utoljára elő ző  este ürített vizeletet. Csapoláskor normalis nyomás 
mellett 400 cm3 tiszta vizeletet nyertek. A pulsus 132, a hő mérsék 
37°. A törött végtagot gipsz-sínbe teszik, a beteget megfigyelik. 
A délután folyamán pulsusa valamivel megjavult, a has dif
fus érzékenysége megszű nt, az érzékenység csupán az epi- 
gastriumban áll fenn. A további lefolyásban a défense mus
culaire a mesogastriumot, majd az alhasi tájékot is elfoglalja. 
A beteg néhányszor csuklóit, egy ízben hányt is. A májtompu
lat megkeskenyedett, szabad levegő  a hasban most sem mu
tatható ki. A rectalis vizsgálat csekély érzékenységen kívül 
egyebet nem mutat.

Subcutan bélruptura gyanúja miatt este 8 órakor meg
operálják (Keppich). Bemetszés a középvonalban a köldök 
alatt, levegő  ürülése nem észlelhető , a belek puffadtak, belö- 
veltek, a hasüregben kevés híg, tejfelszerű  váladék, melyben 
fibrinpelyhek úszkálnak. Sérülést az elő húzható beleken a 
szorgos átvizsgálás daczára sem találnak, csupán egy maga
san fekvő  jejunalis kacson, közel a mesenterialis szélhez, a 
bél hossztengelyében 3 cm. hosszú serosarepedést. Ezt cso
mós selyemvarratokkal egyesítik. Mivel a sérülés nem pe- 
netráló, a peritonitis magyarázatául nem lehetett elfogadni. A 
metszést a középvonalban a proc. xiphoid.-ig meghosszab
bítják s tovább követve a vékonybeleket, 8 cm.-nyire a plica 
duód. jejun.-tól a bélen a mesenterialis széllel szemben 2 
cm. hosszú, 1 cm. széles, a bél hossztengelyében fekvő  foly
tonossághiány látható, a mucosa ki van fordulva. A nyílást 
a hossztengelyre harántul varrják össze 3 átöltő  catgutöltés- 
sel, ezt 2 rétegben serosával fedik, mivel a nyílás szét
húzása folytán a bél lumene jóval nagyobb lett. A hasból 
kiemelt és kihelyezett, béltartalommal szennyezett bélkacsot 
konyhasós vízzel leöblítve, a kis medenczébő l a váladékot 
kiitatva, a beleket visszahelyezik, a hasat bevarrják (a peri- 
toneumot tovafutó catguttel, a fasciát csomós síikkel, a bő rt 
átöltő  silk- és tovafutó selyemvarrattal); collodiuincsík. A 
törött czombra Bardenheuer-nyújtás alkalmazása. Két napon 
át a beteg pulsusa 120, sokat hány, a has diffuse érzékeny, 
majd a bélpassage helyreálltával a peritonealis tünetek 
elmúltak; a 7. napon a subcutan zsírszövetben keletkezett 
felületes tályog miatt a bő rsebet ki kellett nyitni, a fascia- 
varratok azonban jól tartanak. E miatt a beteg még jelenleg 
is kezelés alatt áll, teljes meggyógyulása azonban biztosan 
várható.

Alapy Henrik : Megjegyzi, hogy a défense musculaire általában 
nem eléggé méltatott tünet. A hasi folyamatokban a nyomási érzékeny
ség — feltéve hogy a beteg magánál van — ritkán csal; de a défense 
musculaire sohasem  csal, mint a bemutató esetében sem.

Nyújtó-készülékkel kombinált g ipsz-sin .

Koós A u ré l: Minden új eszköz vagy szerkezet bizo
nyos helyzet és szükséglet találkozásának következménye. A 
bemutatandó eljárás azon helyzet miatt jött létre, melyben 
a bemutató mint az egyetemi gyermekklinika sebészi rendelésé
nek vezető je van, midő n a gyermekklinika beteganyagának 
csonttöréses eseteit látja, melyeket külső  okokból ambulanter 
kénytelen kezelni. Az eljárás a dislocatióval járó törésekre 
vonatkozik és lényegileg nem egyéb, mint egyszerű  nyújtó- 
készülékkel ellátott gipsz-sín. A gipsz-sín universalis elő nyei 
ismertek; leglényegesebb az, hogy a végtag a legtermészete
sebben a gipsz-sín vályújában pihen; a gipsz-sin nem okoz 
decubitust, könnyen elő állítható és olcsó.

A csöves csontok dislocatiós töréseinél alkalmazott gipsz
sín felső  része egy felső bb testrészhez támasztva az ellen

nyújtást szolgálja, míg a sín alsó végére erő sített csiga segít
ségével az alsó törésvégre helyezett tapaszkötés közvetítésével 
a tulajdonképpeni nyújtás eszközöltetik.

Az eltolódásos alkar- és lábszártöréseknél tehát a derék
szögben behajlított gipsz-sín felső  szára a felkarra, illetve a 
czombra támaszkodik. Felkartörésnél a Dollinger-féle gipsz
sínt használja, mint a mely igen jól megtámaszkodik a mell
kas oldalán s a szükséges nyújtásnak kellő  ellennyujtását 
szolgáltatja. Az eltolódásos czombtöréseknél 1 éven aluli 
gyermekeken egy derékszögben behajlított gipsz-sínt alkalmaz, 
melynek felső  szárán, kellő en kipárnázva és nedvesség ellen 
védve, fekszik a gyermek, míg czombja csípő ben derékszögben 
behajlítva az alsó szár végéhez van rögzítve a szokásos 
tapaszkötés segítségével s így az ellennyujtást a gyermek 
saját testsúlya végzi. Nagyobb gyermekeken czombtörés ese
tén T-alakú gipsz-sínt alkalmaz, mely egyrészt az ugyanazon 
oldali elülső  felső  csípő tövishöz, másrészt az ülő gumóhoz 
támaszkodik s e kiálló csontképletek segítségével végzi az 
ellennyujtást.

A szöglettörés és a hosszirányú eltolódás e nyújtás 
segítségével megszű nik, az oldaleltolódás és tengelycsavarodás 
megszüntetésére a Bardenheuer által ajánlott ragtapasz-csíkok 
igen jól és könnyen alkalmazhatók a gipsz-sínre.

A dislocatiót okozó izomerő  könnyebb legyő zése és 
kímélet czéljából ajánlatos narcosisban alkalmazni a gipsz-sínt.

(Folytatása következik.)

PÁLYÁZATOK.
498/1913. szám.

Az újonnan rendszeresített sajtoskáli körorvosi állásra pályá
zatot hirdetek.

Az állásra pályázók terjeszszék be az 1908. évi XXXVIII. t.-cz.  
7. §-ában körülírt kellékeket igazoló okmányaikat, hivatalos úton 
hozzám.

A választás határidejét külön fogom megállapítani.
Az állás javadalma : 1600 korona törzsfizetés, 600 korona lak

bér, esetleg természetbeni lakás. Évi 800 koronával megváltható fuvar
átalány.

A kör területéhez több uradalom tartozik, a melyek közül az 
egyik 400 korona évi átalányösszeget helyezett kilátásba

C s e p r e g , 1913 ok tóber21.
S im o n  G é z a , fő szolgabíró.

837/913. ikt. sz.
A vezetésem  alatt álló közkórházban lemondás folytán megüre

sedett egy segédorvosi á llásra pályázatot hirdetek.
A segédorvos javadalmazása 1200 koroaa, lakás, fű tés, élelm e

zés. A k inevezés 2 évre szól. Távozás 4 héttel elő bb jelentendő .
Más pályázók hiányában orvosi gyakorlatra utasított orvos is 

kinevezhető . Magángyakorlat nincs megengedve.
A folyamodványok m éltóságos M a k f a lv a y  G é z a úrhoz, Somogy- 

vármegye fő ispánjához intézen.dök és a kórházigazgatóságnál nyújtan
dók be november hó 20.-á ig.

K a p o s v á r ,  1913. évi november hó 3.-án.

S z ig e th i - G y u ia  S á n d o r dr., igazgató-fő orvos.

4947/913.
Heves vármegye pétervásárai járásban Párád ideiglenes szék

h e lly e l 6 községbő l álló körorvosi á llásra pályázatot hirdetek.
A körorvos javadalmazása 160Ö kor. törzsfizetés korpótlékkal, 

600 kor. lakbér, 400 kor utiátalány, a szabályrendeletben megállapított 
látogatási díjak és az uradalmi orvosi állás elnyerése esetén az urada
lomtól mintegy 3000 kor. javadalmazás.

A választást folyó évi november hó 27.-én délelő tt 10 órakor 
Párád község házánál fogom megtartani. Felhívom a pályázni óhajtó
kat, hogy kellő en felszerelt kérvényeiket hozzám fo lyó évi novem ber 
hó 24,-éig adják be.

P é t e r v á s á r a , 1913 október 27.
D r is n y e y  B é la , fő szolgabíró.

A kassai magy. kir. állam i bábaképző in tézetnél a II. ta
nársegéd i á llás m egüresedvén, eíen  állásra pályázat hirdettetik.

Az állás lehető leg f. évi deczem ber hó 1.-én, de legkéső bb 
deczem ber 15.-én elfoglalandó.

Javadalmazás : évi 1400 korona fizetés, valamint természetbeni 
lakás, világítás és fű tés és I. oszt. élelm ezés.

Az ezen állásra pályázók az eddigi mű ködésüket igazoló okmá
nyokkal felszerelt kérvényüket f. évi novem ber hó 22.-é ig  alulírott  
igazgatósághoz nyújtsák be.

Tót nyelv bírása kívánatos. Laboratóriumi munkákban jártasak 
elő nyben részesülnek.

A  k a s s a i  m a g y .  k ir .  b á b a k é p z ő  in té z e t ig a z g a tó s á g a .
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20901/1913.
A sátoraljaújhelyi „Erzsébet“ közkórháznál lemondás folytán 

megüresedett segédorvosi á llásra ezennel pályázatot hirdetek.
A segédorvosi állás díjazása 1600 korona fizetés, kötelező  ter

mészetbeni garcon-lakás, fű tés, világítás és I. oszt. élelm ezés.
Felhívom pályázni kívánó orvosdoctorokat, hogy az 1883. évi 1. 

t.-cz. 9. §-ában megkivántató m inő sítést igazoló okmányokkal felsze
relt folyamodványaikat f. évi novem ber hó 28. án déli 12 óráig 
Zemplén vármegye fő ispánjához czím ezve hozzám annyival is inkább 
nyújtsák be, mert a késő bb érkező  folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek.

A segédorvos osztályokra való beosztása iránt esetrő l-esetre a 
kórházi igazgató intézkedik.

S á t o r a l j a ú j h e l y ,  1913. évi október 31 .-én.
D ó k u s , alispán.

7725/913 kig. szám.
Pest-Pilis-Solt-K iskun vármegye pomázi járásához tartozó Nagy

kovácsi községben megüresedett község i orvosi állásra pályázatot 
hirdetek.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy az 1908 : XXXVIII. t.-cz. 7.  
§-ában elő írt képesítésüket s eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmá
nyokkal felszerelt kérvényüket hozzám f. évi novem ber hó 19.-ének 
déli 12 óráig annál inkább adják be, mert a késő bb érkező  kérvé
nyeket figyelem be nem veszem .

A községi orvos javadalm a:
1. Az állampénztárból 1600 korona törzsfizetés és évenként 4 íz

ben ism étlő dő  200 korona kórpotlék.
2. Látogatási, vágóbiztosi és halottkémlési díjak szabályrendelet 

szerint.
3. Lakás természetben, mely á l l : 4 szoba, elő szoba, csukott ve

randa, fürdő szoba, konyha, kamra, pincze és egyéb mellékhelyisé
gekbő l.

A megválasztott orvos a kerületi munkáspénztártól 600 korona, 
a budapestvidéki kő szénbánya r.-t. társládájától 400 kor., özv. Geist 
Gáspárné uradalmi pénztárából 200 korona és gróf T isza István nagy
kovácsi erdő gondnoksága pénztárából 200 korona tiszteletdijat élvez, 
úgyszintén az erdő gondnokságtól egy lónak természetbeni ellátá
sát kapja.

Kézi gyógytár az eddigi orvosoknak engedélyezve volt, ennélfogva 
arra szintén kilátása lehet.

A választást Nagykovácsin a községházánál 1913. évi november 
hó 20.-ának d. e. 10 órakor fogom megtartani.

P o m á z, 1913 október hó 28.-án.
F ó n a g y  d r ., fő szolgabíró.

örcséiharisnyák
gyárunkban elő állítva, varrással és 

varrás nélkül, czérna vagy 
selyem bő l, gyorsan és 

olcsón beszerez
hető k

ruggyu taarugyara ii naiDurg- 
ezetoit Manier ] .  II. R e itM ler

BUDAPEST, VI., Andrássy-út 6.

Á r j e g y z é k  i n g y e n  é s  b é r m e n t v e .

RAEVALIDIMP ______
A lk a t r é s z e k ; k á m fo r ,  b a lz s a m  p e r u v ia n . é s  O l. E u c a ly p t.

Minden egyes doboz tartalm az 0-4 gr. kámfort. 

Szíverő sítő , expectoráló és étvágyger jesztő  hatása m iatt ja
valva tuberculosis, emphysema, bronchitis chronic., influenza, 
vérszegénység, görvélykór és sz ívgyen geség i állapotoknál.

M in d en  tu b u s  5  d a r a b o t  ta r ta lm a z .
P o n t o s  h a s z n á la t i  u t a s í t á s  m i n d e n  t u b u s b a n  t a lá lh a tó .

Egy t u b u s  f e l n ő t t e k  r é s z é r e  M V 2 0 ,  g y e r m e k e k  s z á m á ra  ( f é l  a d a g )  M 0 '8 0 .
Irodalmat és mintákat szívesen küld a

bei Hannover.
Abt. Chem. Fabrik.

E L S Ő R A N G Ú  G Y Ó G Y V Í Z  ES D I A E T E T I K U S  ITAL.

Vesebajoknál, hugyhólyag-bántalmaknál és köszvénynél, czukorbetegségnél, em észtési és 
lé legzési szervek hurutjainál a B ő r  és L i t h i o n  t a r ta l m ú  g y ó g y f o r r á s

a kontinens legelső  orvosi 
szaktek intélyei által k i
tű nő  sikerrel használtatik.

Hugyhajtó hatású. 
Kellemes izü.

Könnyen em észthető . 
Teljesen tiszta.

T

f
Állandó összetételű . 

Vasmentes.

Kiváló óvszer a vörhenynél (scarlatina) fellépő  vesebántalmaknál.
Különösen oly egyéneknek ajánlatos, kik ülő  életmódjuk folytán aranyeres bántalmakban, hasi vérbő ségben, 
máj- és veseizgalom ban vagy hugysavas lerakódásokban, vesehom ok és vesekövek képző désében szenvednek.

Orvosi szakvélemények, gyógyeredményekrő l szóló bizonylatok és egyéb forrdsleirdsok ingyen és bérmentve dllnak rendelkezésre.

SCHULTES ÁGOST Szinyelipóczi Salvator-forrás Vállalat, Budapest, V. Rudolf-rakpart 8. C.

M i k r o s k o p o k  minden célra 
különféle árviszonylatokban.

ZEISS
O P H T A  L M O L O G I  A I  M Ű S Z E R E K  
K Y S T O S K O P O K .  E3 G A S T R O S K O P O K .  

M ik r o p h o to g r a p h ia i  é s  p r o j e c t i ó s  k é s z ü l é k e k  s tb .

Katalógusokat a mű szerek megjelölésével és „Mt 117“-re való hivatkozás
sal díjmentesen küld:

CARL ZEISS Ges. m. b. II. Ilii 1X1  Ferstelgasse 1.
Gyárak: Győ r, Jena, London, Riga, Wien.

Tábori és szín
házi látcsövek.

M a g a s  f é n y e r ő . 
N a g y  l é t k o r .
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SZERKESZTI ÉS KIADJA:

LENHOSSÉK MIHÁLY EGYET. TANÁR ÉS s z é k e l y Ág o s t o n EGYET. TANÁR

FŐ SZERKESZTŐ . SZERKESZTŐ .

M ellék letei: SZEMÉSZET Grósz Emil szerkesztésében. GYNAEKOLOG1A Tóth István és Scip iades Elemér szerkesztésében.

v

T A R T A L O M .

E R E D E T I  K Ö Z L É S E K .

Benedek László: Közlés a kolozsvári ideg- és elmegyógyászati klinikáról. (Igazgató: 
Lechner Károly dr., m. kir. udv. tanácsos, egyet, tanár.) A Noguchi-féle luetinnel para- 
lysises betegeken végzett bő rreactiókról. 841. lap.

Schütz J á n o s: Közlés a budapesti kir. magy. tudományegyetem I. sz. kórbonczolástani 
intézetébő l. (Igazgató: Genersich Antal dr., udv. tanácsos, nyilv. rendes tanár.) A vena 
cava superior fejlő dési rendellenességének néhány esete. 845. lap.

Genersich Andor: Közlemény az algyógyi magy. kir. állami tüdő sanatoriumból. (Fő 
orvos : Mauks Károly dr.) A tüdő gümökórra gyanúsak auscultatiója. 849. lap.

Tömör Ernő : A tuberculosis leküzdésének új rendszere Magyarországon. 851. lap.

Borszéky K ároly : Réczey Imre. 852. lap.

Irodalom-szemle. Könyvismertetés. Illyés G éza: Tapasztalatok a vesesebészet körébő l. 
Lapszemle. Sebészet. Andrée: Submucosus lipoma okozta invaginatio miatt végzett 
ileocoecalis resectio. -- B. Valentin: A gerinczoszlop enchondromája. — Elm ekórtan. 
P elz: Transcorticalis aphasia. — G Fiat au . Ganser-tünetcsopor i. — Gyermekorvostan. 
B. M a rfa n: Veleszületett bujakóros späsmusos paraplegia. — Venereás betegségek. 
B laschko; A syphilis veszedelme és az állami ellenő rzés kérdése. — BŰ rkórtan. R. 
P o lla n d; A pinosol nevű  kátránykészítménynek dermatotherapiás alkalmazása. — 
Húgyszervi betegségek. A. Hyman és A. S. Sanders: Az ondóhólyagok idő sült gyula- 
dása. — Kisebb közlések az orvosgyakorlatra. K ärcher; Anaesthesin. — Maier: Epi
lepsia. 853—855. lap.

Magyar orvosi irodalom. Gyógyászat. — Orvosok lapja. — Budapesti orvosi újság. 
855, lap.

Vegyes hírek. 856. lap.

Tudom ányos társulatok. 857- 858. lap.

EREDETI KÖZLEMÉNYEK.

Közlés a kolozsvári id eg- és e lm egyógyászati klin ikáról. (Igaz
g a tó : Lechner Károly d r , m. kir. udvari tanácsos, egyet, tanár.)

A Noguchi-féle luetinnel paralysises betegeken 
végzett bő rreactióról.

Irta : B e n e d e k  L á s z ló dr., tanársegéd.

Az a tény, hogy a lueses fertő zést átszenvedett egyé
nek a syphilises szervek, vagy éppen a tisztára tenyésztett 
spirochaeta pallida kultúráinak kivonatával szemben túlér- 
zékenyek, egyrészt diagnostikai szempontból nagy horderő - 
vel bír, másrészt a lues-paralysis-kérdés, illetve a paralysis 
lényegének szempontjából is még messzemenő en lesz ki
használható.

A gummaképző désben Finger, Landsteiner, Wassermann 
és N akano a szövetek reactióképességének allergiás értelem
ben való megváltozását látja, mely specifikus ingerekre jut 
kifejezésre. Az utóbbi szerző  a harmadlagos syphilis két 
esetében átszű rt lueses májkivonattal gummaszerü feké
lyeket tudott kísérletileg elő idézni. Ezek szerint tehát a 
késő i bujakóros elváltozások az anaphylaxiás reactiókkal 
közel rokon folyamatok volnának. így válik érthető vé, hogy 
miért fokozódik a túlérzékenységre alapított reactiók száza
lékszáma és erő ssége a harmadlagos idő szak felé a korábbi 
stádiumokkal szemben

Ismeretesek azon különbségek, a melyek a paralysist, 
mint nosologiai egységet, eléggé elhatárolják a tertiaer lues 
cerebralis alakjaival szemben. Ezekkel ellentétben vannak 
egyrészt még csak theoriás, másrészt szigorúan élettani ala
pon álló eredmények, melyek összeköttetést létesítenek a két 
betegség között.

Vizsgálataim alapján kétségtelennek tartom, hogy az 
allergiás reactióval a paralysis bujakóros származásának 
biológiai bizonyítékai egy új taggal szaporodtak, de ugyan

akkor egy ennél nagyobb súlylyal bíró tényre kell hogy fel
hívjam már most a figyelmet, a mely a reactiónak a két 
betegségben elő forduló különbségeibő l adódik és a mely talán 
hivatva lesz a két betegség klinikai elválasztását megkönnyí
teni. Ugyancsak ezen különbségek reámutatnak arra is, hogy 
az anaphylaxiás kísérletektő l a lues-paralysis-kérdés megol
dását illető leg is még sok érdekes eredmény várható.

A syphilisben a cuti-, illetve az intradermo-reactióval 
Noguchi elő tt mások is kísérleteztek. így M eiiowsky (Arch, 
f. Derm. u. Syph. 1909), a ki lueses foetusok májából nat
rium chloratum-oldattal vagy glycerinnel készített emulsió- 
kat használta fel e czélra; bár a toxikus fehérjealkotórészek 
zavarták némiképp a reactiót, mégis a bujakórosoknak egy 
tekintélyes °/0-ában positiv volt az. Szintén glycerines máj- 
extractumokkái végzett reactiókról számol be Nicolas, Favre, 
Gauthier, a kik az intradermo-reactiót megbizhatóbbnak tart
ják a cuti-reactiónál, az általuk „syphilin“-nek nevezett kivo
natra nézve. Tedeschi és M eirowskya Cű /me/fe-féle ophthalmo- 
reactio mintájára conjunctivalis becseppentéseket is alkalmaz
tak ; ezenkívül C. Biuck, Bertin, Le Bruyaut, Ciuffo, 
Jadassohn dolgozott ilyen irányban, többnyire nagyon kevés 
eredménynyel. (Dr. H. N a ka n o: Arch. f. Dermat. u. Syph., 
1913, CXVI. köt. 2. fű z.)

Mint a tuberculosisban, úgy a luesben is megkísérel
tek nem specifikus anyagokat ily értelemben felhasználni; 
amott az albumosekkal, majd Goggia a jodkalium concen- 
trált oldatával ért el sikereket, a luesben pedig Loeper, Des- 
bous és Dureaux a glycolsavas natrium concentrált oldatá
val végzett inoculatiókat, melyeknek kedvező  eredményeit 
azonban Fontana saját tapasztalatai alapján kétségbe vonja.

Noguchi (The Journ. of Exp. Med. V. XIV., 1911, 6. 
sz.) a treponema pallidum ascites-agar-kulturájából készített, 
60° C-no sterilezett emulsiót (- „luetin“) használta fel. 
Noguchi-fé\e kísérletekrő l azóta N obl és Fluss (Wiener kiin. 
Wochenschr., 1912, 13. sz.), Kämmerer (Münch, med. Wo-

I
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chenschr., 1912, 28. sz.), Géber (Gyógyászat, 1913), Robin
son, majd Bellantoni számolt be.

Bujakóros szervek kivonatával végzett oltásokat újabban 
R. M üller és R. O. Stein (Wien. kiin. Wochenschr., 1913) 
és Nakano (lásd fent).

A szerző k többségének egybehangzó véleménye szerint, 
a míg az intracutan reactio primaer lues eseteiben csak el
vétve, csak kis %-ban positiv, addig tertiaer lues-esetek- 
ben majdnem 100% positiv és erő sen kifejezett. A Wasser- 
mann-reactióval való összehasonlítás is a III. stadium felé 
az allergiás bő rreactiónak kedvez, míg a secundaer, de külö
nösen a primaer esetekben az utóbbi elmarad a Wassermann- 
reactio mögött.

Parasyphilis eseteiben eddig N oguchi (72 paralysis- 
esetben) oltott luetinnel eléggé sikeresen: 45-ben positiv, 
27-ben negativ reactio és 5 tabes dorsalis közül 3 + ,  2 —; 
rajta kívül N obl és Fluss (2 eset, mindkettő  + )  és Kämme
rer (7-bő l csak 2 + .)

Géber tanársegéd volt szíves a Noguchi-tói kapott luetin 
egy részét további kísérletezés czéljából nekem átadni. Szí
vességét hálásan köszönöm.

A beteganyagot részben a klinikánk elmeosztályai, rész
ben a dicső szentmártoni és a nagyváradi megyei közkórházak 
tébolydái osztályai szolgáltatták; a beteganyag átengedéséért 
ezen intézetek igazgatóinak, illetve fő orvosainak: Sző ts Mózes, 
Zsakó István, Fráter Imre és Kenéz Kálmán dr.-oknak e 
helyen sem mulaszthatom el hálás köszönetemet nyilvánítani.

A luetinbő l egy-egy oltásra 0'07 cm8-t alkalmaztam, 
melyet 003 cm3 steril physiologiás konyhasó-oldattal fel
hígítottam. Az együtt 01 cm3-t kitevő  folyadékot finom tű vel 
lehető leg felületesen a bő rbe fecskendeztem akként, hogy a 
fecskendő  tű jének vége mintegy 4—5 mm.-nyi hosszúságban 
feküdve intracutan, egy a scabiesben typusosnak mondott 
atka-járatnak megfelelő  sánczot emelt. A befecskendés helyéül 
az alkar volaris felületét használtam, melyet elő zőleg aether- 
rel és alkohollal megtisztítottam. Noguchi utasítására a telje
sen fölöslegesnek bizonyult controll-folyadékot elhagytam.

Negativ esetekben a befecskendezés helye pár óra múlva 
mint kis, 2—3 mm. átmérő vel bíró „quaddel“ emelkedik ki, 
majd 20—24 óra múlva halványpirosan elszínező dik, 24— 
36 óráig észleleteim szerint körülbelül egyforma intenzitású 
marad, majd fokozatosan halványodik, de gyakran még 
4—5 napon át is mint kis gombostű fejnyi-kölesnyi göbcse 
tapintással kiérezhető , de ekkor már minden reactiótól mentes. 
Kivételt ez alól azon negativ reactiókban láttam, melyekben 
az injectio helyén és közvetlen környezetében parányi vérzés 
mutatkozott. Ilyenekben a vérzés körül halvány vörös udvar 
képző dik ki, vagyis a vérzés maga is az első  48 órában 
traumás reactiót tart fenn. A vérzés kezdő dő  haemochroma- 
tosist mutat barnás-sárgás színeket játszva és a környezeti 
reactiós udvar is elhalványul a 3.—4. napra.

A positiv reactiókban a befecskendezés helyén mutat
kozó elváltozás az első  24—48 órában is az esetek egy jó 
részében már bizonyos mértékig elválasztható a negativ 
reactióktól, a mennyiben a positiv reactiók élénkebb vörösek 
és jobban kiemelkednek a bő r színe fölött. Némelyikben 
már ekkor élénk piros, babnyi-koronányi udvar mutatkozik. 
Ső t kivételesen már 24—28 óra múlva erő sen oedemás, inten- 
zive elszínező dött udvar veszi körül a 3—5 mm. átmérő jű , 
elmosódott határú papulát. A 3 .-4 .  napon a positiv reactio 
még kifejezettebb lesz, átmérő jében növekedve, jobban elő 
emelkedik, udvara nő , gyakran a papula közepén, vagy néha 
excentrikusán kis, 2—3 mm. átmérő jű  pustula képző dik, mely 
többnyire makroskoposan észrevétlenül, szövethiány hátra
hagyása nélkül kiürül. A reactiók a positiv esetekben a 
4 .-5 .  napon legkifejezettebbek. Egy paralysises esetben volt 
alkalmam észlelni, hogy a kifejezetten positiv reactio, mely 
a 10. napon már meglehető sen visszafejlő dött, egy létrejöve- 
telére nézve „paralysises hyperthermiá“-nak tartott lázas moz
galom alatt ismét fellobbant, némileg hasonlóan a Pirquet- 
féle tuberculin-reactióknak „secundaer“ alakjaihoz.

Egy másik tabeses esetben pedig, melyrő l a dicső szent

mártoni beteganyagból Zsakó fő orvos volt szíves értesíteni, 
az 5. napon megtartott revisio után 8 nappal jelentkezett 
mintegy 5—6 mm. átmérő jű  livid papula, mely kisebb fokú 
viszketéssel és fájdalmassággal járt; 7—8 nap múlva lassan
ként kezdett visszafejlő dni. Ezen utóbbi eset a „torpid“ re
actiók körébe tartozik, a mennyiben az 5. napon a befecs
kendezés után gombostüfejnyi göbcse volt csupán tapintható, 
minden reactio nélkül.

Ha Noguchi értelmében a 6. napot veszszük a reactio 
tekintetében döntő  fontosságúnak, akkor, észleleteink szerint, 
a reactio erő ssége tekintetében 3 fokozatot állapíthatunk meg; 
és e tekintetben nem tarthatjuk egyedül az osztályozás alap
jára elégnek a felületi kiterjedés különbségeit, hanem számba 
kell vennünk a kiemelkedést, az udvar- és pustulaképző dést, 
az elszínező dés intenzitását, a fejlő dés idejét és az involutiót. 
Ha mindezekre tekintettel nem vagyunk, épp úgy fognak el
térő , hibás eredmények felmerülni, mint a localis tuberculin- 
reactiók specificitását ellenő rző  vizsgálatok alkalmával, melyek
nek határozatlanságát Pirquet (éppen az ú. n. „Stich-reac- 
tiók“-ra nézve) abban látja, hogy a fecskendő tű  hegye néha 
mélyebbre, máskor felületesebb rétegek közé nyomul és így 
a helyi gyuladásos jelenségek szabálytalan módon jutnak a 
külbő rön kifejezésre (1. Pirquet: Handb. d. Immunitätsfor
schung, Kraus-Levaditi: I. Ergebn. 1911, 200. oldal). Ha 
azonban az összreactiót és nemcsak annak egyes jelenségeit 
tartjuk szem elő tt, akkor a technikai hibákból eredő  tévedé
seket a minimumra csökkenthetjük a reactiók „leolvasásakor".

Az I. fokozatút „erő s“ jelző vel jelölném meg:
a) a jól kiemelkedő  sötétvörös, tömötten beszű rő dött 

éles határú papulákat, ha azok felületi átmérő je a 4—5 mm.-t 
meghaladja, tekintet nélkül az „udvarreactióra“ ; b) az élénk 
piros udvarral körülvett quaddel-reactiót, ha a felületi átmérő  
az udvarral együtt a 8—10 mm.-t meghaladja; c) az oede
más környezetű , elmosódott határú papulákat; d) a pustulás 
reactiókat.

A II. fokozatba, melyet „közeperő s“-nek jelzek, tartoz
nának : á) a halványvöröses, livid papulák 4—5 mm. át
mérő n felül, melyek élesen kiemelkednek; b) a sekély lapos, 
halvány, 6—8 mm.-rel bíró papulákat, melyek udvara a 
2 - 3  mm.-t meghaladja; c) az élénk piros, kizárólagosan 
„udvarreactió“-k 8—10 cm.-en felül.

A III., „gyenge“ fokozatba volnának számíthatók: a) az 
udvarnélküli 5—8 mm. átmérő jű , vagy ennél nagyobb lapos, 
inkább csak kitapintható papulák; b) a halvány vagy livid, 
6—8 mm. átmérő jű , vagy ennél kiterjedtebb „papula nélküli 
udvar“-ok.

Összesen 95 betegen végeztem a Noguchi-féle luetinnel 
mtradermalis reactiót, és pedig: 81 dementia paralytica pro
gressi vában, 10 dementia praecoxban, 3 lues cerebriben és 
1 lues latensben szenvedő  betegen. Az eredményt a következő  
táblázat mutatja:

A kór neme
1  ' Erő s K° z.fP- 
n  erosCA) j

Gyenge j Negativ

iS %-ban
....

Dementia paralytica 81 28 =  34-6 23 =  28’4 1 4 =  17-4 16 =  19-7
Dementia praecox 10 1 =  10 9 =  90
Lues latens ......... 1 —

1 1
1 ! —

A táblázatból kitű nik, hogy paralysis progressiva 81 eseté
bő l összesen 65 eset, vagyis 80'40% ad positiv reactiót, míg 
a controll gyanánt felhasznált 10 praecoxos közül csupán 
1 adott gyengén positiv reactiót.

Ezeken kívül kell tárgyalnom lues cerebri 3 esetét, 
melyben a befecskendezés helyén az 5. napon a következő  kép 
állott e lő : a mintegy 3 5—4 cm. átmérő jű  élénk piros udvar 
közepén mogyorónyi tömött, sötétvörös göbcse fejlő dött, mely
nek szélei fokozatosan mennek át a gyuladásosan vizenyő s 
környezetbe. Az egyik esetben a lobos oedema körülbelül 
kisgyermektenyérnyi kiterjedést ért el.
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A 7. napon a leírt jól kiemelkedő  képlet közepén vesicula- 
képző dés észlelhető , melynek sű rű bb barnás-sárgás tartalma 
a 8. és 10. nap között (a befecskendezés után) kiürül és 
kezdő dik az involutio. 3 hét múlva még lapos, babnyi 
göbcse érezhető  ki, mely felett a bő r rozsda-barnásan fes- 
tékezett.

Nagyjából ez a leírás mind a három esetre nézve áll, 
melyekben „gummaszerű “ reactiókról van szó. Hasonló ha
talmas reactiókat a paralysises betegeken sohasem észleltem. 
Ezen feltű nő  különbség miatt a reactiókat moulageokkal és 
aquarellfestményekkel rögzítettem; az utóbbiakról készült 
színes ábrákat mellékelem.

Sajnos, hogy jelenleg több kétségtelenül „lues cerebri “- 
nek kórjelzett esettel nem rendelkeztem; másfelő l pedig 
oltóanyagom is kifogyott. De ezen három eredmény, szem
ben más 92-vel, már magában véve is elég arra, hogy gon
dolkodóba ejtsen a felő l, vájjon nem lehetne-e a lues cere- 
brit a paralysis progressivától tisztán allergiás úton elvá
lasztani ?

A két betegség differencziálásának nehézségeire és emi
nens fontosságára nem szükséges e helyen reámutatnom. A 
fentiek után kétségtelennek kell tartanom, hogy az ilyen irány
ban tett vizsgálatok még akkor is nagy haszonnal járnának, 
ha a lues cerebrire nézve hasonló, igen erő s reactiók csak 
az eseteknek egy bizonyos százalékában volnának kimutat
hatók, a paralysis-eseteknek állandóan jóval gyengébb reactió- 
jával szemben, mert legalább a lues cerebri ezen százalékára 
nézve kizárható volna az intradermo-reactio által a paralysis 
fenforgása.

Az összehasonlítás kedvéért egy, a paralysisben elő
forduló „erő s" jelzésű  reactio aquarelljének fényképét is be
mutatom.

A három különös érdekességű  eset kórtünetei közül 
legyen szabad csak a következő ket közölnöm:

1. J. Gy. 38 éves férfibeteg. Lues cerebralis és de
mentia encephalopathica klinikai tünetein kívül a Wasser- 
mann-reactio vérsavóval negativ, liquor cerebrospinalissal 
negativ, ez utóbbival Nonne-Appelt-iéXt ammoniumsulfatos 
reactio: opalescentia nyomokban ; lymphocytaszám : 44 Rosen
thal-Fuchs szerint.

2. Dr. L. M. 33 éves. Hemiplegia lat. dextri, lues 
cerebri, stenosis aortae mellett; a Wassermann-reactio vér
savóval egy keresztes kötést a d ; cerebrosp. folyadékkal a 
Wassermann-reactio negativ; Nonne-Appelt: gyenge opales
centia; lymphocytaszám: 81.

3. T. J. 47 éves. Lues cerebri. Dementia encepha- 
lopath., a Wassermann-reactio vérsavóval positiv, a liquor 
negativ, Nonne-Appelt: nyomokban, lymphocytaszám: 65.

Az 1. és 2. számú beteg vérsavójának negativ, illetve 
gyengén positiv Wassermann-reactióját az erő s intradermalis 
reactio semmi tekintetben sem befolyásolta (a II. vizsgálat 
2 hét múlva történt, intradermo-reactio után).

Az utóbbi körülményre azért voltam figyelemmel, mert 
M üller és Stein (Wien. kiin. Wochenschr., 1913.) utóbbi 
dolgozatában felemlíti, hogy az általuk elő állított lueses 
szerv-kivonattal végzett intracutan oltás 12—14 nap múlva, 
átmenet nélkül, az eddig negativ Wassermann-reactiót erő 
sen positivvá változtatta, 2 esetben pedig a kötés erő sségé
ben volt határozott emelkedés észlelhető . Szintúgy nem volt 
alkalmam a Noguchi-ié\e luetinnel erysipelasszerű  reactió
kat látni.

Nakano nyomán az egyik lues cerebralisban szenvedő  
betegen (J. Gy.) megkíséreltem a fentleírt igen erős intra- 
dermo-reactiót 05  gr. neosalvarsannal befolyásolni, de a lo
bos jelenségek visszafejlő dése a neosalvarsannal nem kezelt 
másik két beteg efflorescentiájának visszafejlő désével lépést 
tartott.

T. J. (lues cerebri 3. sz.) betegbő l gummaszerű en el
változott bő rrészletet kimetszettem és 4°/0-os formalin-, pa
raffin-, haematoxylin- eosinkezelés után szövettanilag meg
vizsgáltam. A szövettani kép a következő  volt:

Az efflorescentia széli zónájából készült egyes metsze
teken 4 oc., 3 obj. (Reichert) nagyítással feltű nő  a lobos |

infiltratiónak a sző rgyökér-hüvelyek és glandulae sudoriferae 
mentén való terjedése és e mellett a corium és tela subcutanea 
vérereinek tág volta. Az erek jó része szintén kisebb- 
nagyobb mértékben Iobos beszű rő déssel kísért. Az említett 
képletektő l függetlenül góczszerü és diffus infiltratiós terüle
tek is találhatók, de aránylag jóval kevesebb számban, úgy, 
hogy a haránt metszeteken a hosszanti csíkokat alkotó be- 
szű rő dések adják meg a mikroskopiumi kép charakterét. 
Ezeken kívül a proliferáló kötő szövet alkot - a metszeten 
szabálytalan alakú területeket. Az utóbbiakban elszórtan egy- 
egy óriás sejt tű nik fel, melyeknek némelyike kissé megnyúlva 
a sző rgyökérhüvelyekhez simul. A vérerek számban nem sza
porodtak. Az epidermis str. corneuma a centruma felé meg
vékonyodott, helyenként teljesen hiányzik, míg a szélek felé 
tömegesebb lesz.

Nagyobb nagyítással (4 oc. 7 obj. R.) kitű nik, hogy 
a beszű rő déseket részben egymagvú, kis gömbsejtek alkot
ják, a melyek mellett azonban feltű nő  számmal vannak po- 
lynuclearis és polymorph magvú leukocyták.

A fiatal kötő szöveti sejtek között sok az egy-egy na
gyobb csoportba összeálló, „epitheloid“ sejtekre emlékeztető  
sejt, ovalis, kerek, vagy legömbölyítetten szegletes mag
gal. Az interstitialis collagen rostok nem mutatnak szapo
rodást. Az utóbbiak helyenként kisebb-nagyobb kiterjedésű , 
hosszúkás réseket határolnak. A talált óriássejtek többsége 
közelebb áll az „idegentest-óriássejtek“-hez, mint a Lang- 
hans-typusúakhoz.

A vérerek fala magában véve nem mutat elváltozást.
A lobos beszű rő dések a tela subcutaneát sem hagyják 

szabadon, míg az epidermisben csak egy-két kivándorolt 
leukocyta található.

A reactio helyének centrális részében áthaladó haránt 
metszetek által nyújtott kép, a központi pustula helyét leszá
mítva, lényegében a fenti lelettel megegyező  magatartást mutat.

A szövettani kép tehát érdekesnek látszik az óriás sej
tek, epitheloid sejtek és az infiltratiós területek elhelyezke
dése és alkata miatt.

A mikroskopiumi leletet Veszprémi tanár volt szíves 
ellenő rizni.

A tuberculin bő r-reactiókra vonatkozólag ismerések 
Bandler-Kreibich (Deutsche med. Wochenschr., 1907, 40. sz.) 
és Ferrand-Lemaire (Presse medicale, 1907, szept. 28.) szö
vettani vizsgálatai.

A spirochaetaextractummal elő idézett bő rreactiók mi- 
kroskopi képe a Bandler és Kreibich által tuberculin-oltá- 
sokra vonatkozókéhoz sok tekintetben mutat hasonlatosságot, 
de különösen eltér abban, hogy itt a polynuclearis leuko
cyták aránylag nagy számmal vannak képviselve. (Lásd az 
ábrákat.)

A Noguchi-ié\e luetinbefecskendezésekkel egyidejű leg 
52 paralysisesen Wassermann-reactiót is végeztünk az össze
hasonlítás czéljából. Az ellenő rzés kedvéért ez utóbbi Was- 
sermann-reactiók a Marschalkó-kUnikán végeztettek, a mit 
Géber tanársegéd volt szives felajánlani.

Az összehasonlító vizsgálatok e tekintetben, mint az 
elő re látható volt, a paralysis progressiva eseteiben végered
ményben a Wassermann-reactio javára dő ltek el és ezen 
szempontból semmi állandó összefüggés sem volt található; 
ugyanis a kéneső kezelés okából, az elő bb végzett Wasser- 
mann-reactióhoz képest csökkent kötéserő sséget mutató, vagy 
éppen negativ Wassermann-reactiót adó esetekben épp úgy 
találtam „erő s“ intradermo-reactiót, mint „gyenge“ vagy ne
gativ intradermo-reactio esetén kifejezetten positiv Wasser- 
mann-reactíót.

Összefoglalva az elmondottakat, legjelentő sebbnek lát
szik elő ttem azon eredmény, mely a lues cerebralis és pa
ralysis progressiva elválasztását czélozza bő rallergiás úton.

A kérdést már csak azért is megfontolandónak tartom, 
mert az eddigi intradermalis reactiók a bevezetésben említett 
syphilidologusok többségének adatai szerint is éppen a ter- 
tiaer lues-esetekben voltak a legkifejezettebbek és így a fenti 
két betegség ily úton való differencziálása már eleve sem 
látszik valószínű tlennek.
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2. ábra.

1. ábra. 4. ábra.

5. ábra.

3. ábra. 6. ábra.
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8. ábra.

Ábramagyarázat.
a) S z ín e s  t á b l a :

1. ábra. Intradermo-reactio az alkar volaris felületén lues cere
bralis esetében, az ötödik napon, az inoculatio után, aquarell-festmény 
után (a szövegben említett Dr. L. M. betegen).

2. ábra. Intradermo-reactio dementia paralytica progr. esetében 
az ötödik napon, aquarell után.

3. ábra. Intradermo-reactio lues cerebralis esetében a hetedik 
napon (J. Qy. nevű  betegen), színes moulage után.

4. ábra. Involutióban lévő  intradermo-reactio lues cerebralis ese 
tében (T. J. nevű  betegen), a tizenegyedik napon, színes moulage u tán ; 
(az alábbi mikrophotogrammok ezen bő rreactióra vonatkoznak).

b) M ik r o p h o to g r a m m o k :

1. ábra. Az efflorescentia széli zónájából készült metszeten 
(2 oc. 3 obj. Reichert) a corium diffus infilratiós területei mellett az 
epiderm isben csak néhány fehér vérsejt foglal helyet.

2. ábra. Oriássejt a corium pars reticularisában, epitheloid sejtek
között.

3. ábra. Vérér körüli leukocyta- és lymphocyta-beszű rő dés. A 
corium collagen-rostjai szabálytalan réseket határolnak.

4. ábra. Qömbsejtes és részben leukocytás infiltratio egy glan
dula sudorifera mentén.

5. ábra. Tágult vérér a coriumban és ennek környezetében szá
mos lymphocyta.

G. ábra. Diffus beszű rő dés a pars reticularisban.
7. ábra. Infiltratio a hajhagyma körül.
8. ábra. Erő sen kitágult vérér a coriumban.
A 2— 8. mikrophotogramm 4 oc., 3 obj. (Reichert) nagyítás

sal készült.

Közlés a budapesti kir. magy. tudom ányegyetem  I. számú 
kórbonczolástani in tézetébő l. ( Ig a zg a tó : G enersich Antal dr.,  

udv. tanácsos, nyilv. rendes tanár.)

A vena cava superior fejlő dési rend
ellenességének  néhány esete.
Irta: S c h ü tz  J á n o s dr., volt II. tanársegéd.

A vena cava superior fejlő dési rendellenességei, külö
nösen a duplicitas, nem tartoznak éppen a ritkaságok közé. 
Az esetek legnagyobb részét egyformaságuk miatt a bon- 
czolók bizonyára nem is tartják leírásra érdemesnek, úgy 
hogy az irodalomba nyilván azok az esetek kerültek az első  
sorba, a melyekben a nagy vénákon kívül a szív fejlő désére 
vonatkozó egyéb rendellenességek is voltak. Az 1910/1911. 
tanévben a Szent István-kórházban a vena cava superior 
fejlő dési anomáliájának 4 esetét volt alkalmam bonczolni. 
A négy közül két esetnek (I., II.) rendkívül ritka volta talán 
eléggé indokolja az esetek közlését.

I. eset. P. J. 61 éves férfi. (10841/619 bjkv. 1910. október 21.*) 
D ia g n o s is : V ena  c a v a  s u p e r io r  in  la te re  s in is t r o  d e sc e n d e n s . (D u c tu s 
C u v ie r i  s in is te r  p e r s is te n s .)  V en a  a z y g o s  s in is t r a , v e n a  h e m ia z y g o s 
d e x t r a .

Endarteriitis chronica deformans cum incrassatione valvularum  
seminularium aortae et insufficientia earum. Hypertrophia ventriculi  
cordis sinistri. Degeneratio parenchymatosa myocardii. Hyperaemia 
chronica universalis, induratio cyanotica lienis et renum, hepar moscha- 
tum. Hydrops universalis, praecipue anasarca. Synechia et oedema 
pulmonum. Empyema antri Highmori dextri.

2. ábra. I. eset. Az érnek 
proximalis, a sinus corona
rius cordisnak megfelelő 

részlete.

A bonczolás-jegyző könyvnek a szívre vonatkozó r é sz e: A szív
burok tenyérnyi területen szabadon látható, benne kb. 100 cm3 tiszta 
sárga savó, belfelülete sima, fénylő . A szív nagy, széles, 12X 15 cm. 
A nagy verő erek a rendes módon feküsznek, t. i. a tüdő verő ér elül, az 
aorta mögötte. Elágazódásuk is megfelel a szckottnak. A fülcsék rábo
rulnak a nagyerek törzsére. A jobb és bal kamara szokott elhelyezke
désű . A jobb pitvar a jobb kamara fölött, tő le k issé elfedve fekszik. 
Egészben véve 7 cm. magas, a fülesével együtt lO'/a cm. széles. A 
vena cava ascendens a jobb pitvarba nyílik, a vena cava decendens 
benyílását azonban nem találjuk a rendes helyén. K ikészítéskor kitű 
nik, hogy a bal vena anonyma egyenesen lefelé halad, az aortaiv, az art. 
pulmonalis, valamint a tüdő gyüjtő erek elő tt. A jobb vena anonyma pedig 
az aortaív ágai elő tt harántul húzódik a bal oldalra, ujjnyi vastag s a 
carotis communis sinistra magasságában szakad be a bal anonymába. 
Az egyesü lésbő l származott venatörzs, vagyis a vena cava superior 
hüvelykujjnál valamivel vastagabb, összelapultan mérve mintegy 22 mm., 
a bal pitvartól balra, részben elő tte a szívburok széles redő jében elhe
lyezkedve fut le s a bal pitvar falában mintegy elvész. Az erek kuta- 
szolásakor kitű nik, hogy a vena cava superior a bal pitvart elérve, 
fokozatosan tágul, kétujjnyi széles, összelapultan 4 1/,, cm .-nyi bulbussá 
lesz, a mely látszólag a bal pitvar falát alkotja, de valójában a bal 
kamara mögött a sulcus coronariusban jobbra húzódik s a vena cava 
inferiorral 90°-nyi szöget alkotva, ennek beszájadzása fölött szakad a 
jobb pitvarba. A szív saját gyfijtő erei ebbe a nagy venatörzsbe öm le- 
nek, a tüdő gyüjtő erek pedig a bal pitvarba. A vena cava inferior a 
szokott helyen jobboldalt van, az aortától jobbra s a máj mögött húzó
dik a jobb pitvarhoz. A vena azygos a bal oldalon húzódik végig és a

* Az eset bonczolás-jegyző könyve közölve ,v°h  Budapest szé
kesfő város közkórházai évkönyvének „G enersich: Érdekesebb esetek a 
Szt. István-kórház 1910. évi bonczolási anyagából“ ez. részében.

1. ábra. L eset. V. cava 
superior sinistra in situ.
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VI. hátcsigolya magasságában czeruzavastag harántággal az aorta d es
cendens kezdetét megkerülve beszakad a vena cava descendensbe. A vena 
hemiazygos ellenben jobboldalt van, csak lúdtollvastag és a X. hát
csigolya magasságában közlekedik a vena azygossal. A ductus thora
cicus jobboldalt foglal helyet és a III. hátcsigolya magasságában a szo
kott módon halad a bárzsing mögött a bal oldalra. A bal szív izomzata 
13 mm. vastag, a jobb szív izomzata 4 mm., eléggé tömött, de töré
keny s k issé zavaros. Az art. pulm onalis és a tricuspidalis billentyű i 
épek. A bicuspidalis vitorlái szélükön k issé megvastagodottak. Az aorta 
félholdalakú billentyű i szívósan megvastagodottak s k issé megrövidültek. 
Az aorta tág, 10 cm. kerületű , belső  felületén számos lencse-rajzszög- 
fő nyi-fillérnyi, részint szürkésfehér áttünő , részint vajsárga szívós meg- 
vastagodás. A coronariák belfelülete m eglehető sen sima.

II. eset. K. J.-né 38 éves varrónő . (11031/24. 1911. január 9.) 
D iagn osis: D u c tu s  C u v ie r  i  s in is te r  p e r s is te n s  c u m  a t r io  s in ist r o  a n a - 
s to m o s a n s .

Pneumonia crouposa lobi superioris et medii pulmonis dextri in 
stadio hepatisationis rubrae. Hypertrophia ventriculi sinistri cordis  
minoris gradus. Degeneratio parenchymatosa myocardii, renum et 
hepatis. Synechia totalis pulmonum et oedema. Atrophia, anaemia uni
versalis.

3. ábra. II. eset. V. cava sup. duplex in situ.

Bonczolás-jegyzökönyví kivonat: 148 cm. magas, sovány. Mind
két tüdő  egész terjedelmében a mellkas falához s a szívburok külső 
lemezéhez odanő tt. A szívburokban kevés tiszta sárga savó. A szív
burok sima, fénylő . A bal kamara burkán néhány lencse-fillérnyi vér
zéses folt. A szív középnagy, 8 cm. széles, 7 cm. hosszú s kb. 6 cm. 
vastag ; sajátságosán szögletes alakú, a mennyiben a rendes szívcsúcson 
kívül, a melyet a jobb s z í v  alkot, még egy másik tompaszögletű  csúcsa 
is van, az elő bbitő l felfelé s oldalt vagy 4 5 cm.-nyire a bal kamarán. 
Az aortán és art. pulmonalison rendellenesség nincs. A vena cava 
superior (dextra) szű kebb, mint lenni szokott, alig kisujjvastagságú. 
A vena anonyma dextra majdnem ugyanilyen vastag. A baloldali vena 
jugularis interna és subclavia 6 mm. átmérő jű  szondával jól átjár
ható gyüjtő érré egyesül, a mely baloldalt hosszirányban halad lefelé, az 
art. pulm onalis elágazódása magasságában intrapericardialissá lesz, 
rövid darabon a pericardium hátulsó falából kiemelkedő  redő ben foglal 
helyet, majd a bal pitvar falába jut, a mikor hátra s jobbfelé kezd 
kanyarodni s végül a sulcus coronarius posteriorban elhaladva, beszá- 
jadzik a jobb pitvarba. A vena anynoma dextrát s ezt a gyüjtöeret az 
aortaív magasságában egy vékonyabb, kb. 4'5 mm.-es katheterrel átjár
ható haránt gyüjtő érág köti össze, a melybe l -5 cm.-nyi távolságban 
egymástól a pajzsmirigy mindegyik lebenyébő l eredő  egy-egy véko
nyabb gyüjtő ér ömlik. A bal pitvar felm etszésekor kitű nik, hogy az 
említett gyüjtöeret a bal pitvar folytonosságában megszakítja oly módon, 
hogy az érnek csak oldalsó fala van meg (ez egyúttal a pitvar fala is), 
medialis falát egy kb. 4 mm. magas és 3 cm. hosszú billentyű szerű 
képző dmény jelzi. Ennek helyzete olyan, hogy ez által az ér folytatá
sában haladó felfelé tekintő  sekély vályú keletkezett. A billentyű  ere
dési vonala a sulcus coronariustól 3, a baloldali vv. pulmonales eredé- 
sétő l P5 cm.-nyire van. A billentyű  által alkotott vályú folytatásában az 
említett gyüjtő ér újra kezdetét veszi, nyílásának belső  határát a billentyű -

4. ábra. II. eset. A baloldali v. cava superior lefutása.

szerű  sáncz folytatását tevő , majdnem a sulcus coronariusig terjedő
1 5  cm. hosszú billentyű  alkotja. A külső  falon alacsony, keskeny, 
fonálszerű  taraj egészíti ki oválissá a nyílást. A gyüjtő ér ezután vagy 
3 cm.-nyi hosszúságban közel a sulcus coronariushoz a bal (illetve 
azután nagyon rövid darabon a jobb) pitvar falában fut. A jobb pit
varba való beszájadzása a sinus coronarius benyílási helyének felel 
meg, a mutatóujj begyét befogadó hosszúkás ovális, melynek felső 
csúcsa az annulus fibrosushoz van közel, alsó csúcsa a vena cava inferior 
beszájadzása mellett fekszik. Ettő l vagy 5 mm. széles hártyás billentyű 
választja el. A szív saját gyüjtő erei a bal és jobb pitvart összekötő 
gyüjtő értörzsbe szakadnak. A bal kamara izomzata'erő sen összehúzódott,
16 mm. vastag, tömött, szívós, k issé fakó barnavörös, mérsékelt vér
tartalmú. A jobb kamara izomzata vagy 3 mm.-nyi, egyébként a baléhoz 
hasonló. Mindkét szív billentyű i épek.

5. ábra. II. eset. A baloldali v. cava superiornak a bal pitvarban 
levő  részlete.

III. eset. A. V. 38 éves könyvkötő . (11068/61 bjk. 1911. január 24.) 
Bonczolásra került stenosis aortae klinikai d iagnosissal.

Bonczolási kór je lzés: V ena c a v a  s u p e r io r  d u p le x . Endarteriitis  
chronica deformans majoris gradus cum stenosi ostii arteriosi sin., 
dein hypertrophia excentrica ventriculi cordis sinistri. Hyperaemia uni-
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versalis chronica (induratio cyanotica lienis et renum, brunea pulmonum, 
hepar moschatum). Hydrops universalis.

Kivonat a bonczolás-jegyző könyvbő l:
A szívburok férfitenyérnyi területen szabadon fekszik, 50 cm3 

tiszta sárga savót tartalm az; mindkét lemeze sima, fénylő . A szív két 
ökölnyi, csúcsát a bal szív alkotja. A bal szív izomzata tágabb kamara 
mellett 16 mm. vastag, tömött, eléggé szívós, k issé zavaros, mérsé
kelt vértartalmú. A jobb szív izomzata középvastag. Az aorta, art. 
pulmonalis, vv. pulmonales rendes elhelyezésű ek és fejlő désű ek.

Tulajdonképpeni vena cava superiort anonymákkal nem találunk;  
helyén egy a szív jobb pitvarába ömlő , legnagyobb vastagságában kis- 
ujjnyi gyüjtő ér, a melybe a szokásos helyen belészájadzik a vena azygos. 
Baloldalt hasonló kaliberű  gyüjtő eret találunk, a mely a vena jugularis 
sinistra és vena subclavia sinistra egyesülésébő l keletkezett, függő le
gesen lefelé az art. pulmonalis bal ága mellett haladva, belép a szív
burokba ; itt a szívburoknak kb. 2 cm. széles kettőzetében fekszik, de 
a bal pitvart elérve, ennek falában halad tovább nagyjában párhuza
mosan a sulcus coronariussal s a szivet baloldalt hátulról megkerülve, 
mindinkább kitágulva, kifejezett külön nyílás nélkül a jobb pitvarba  
szájadzik. A szív saját gyüjtő erei az említett érnek a szív falában futó 
részletébe ömlenek. A leírt két gyüjtő erei ott, a hol az anonyma sinistra 
szokott helyet foglalni, egy vékonyabb, kb. 2 mm. átmérő jű  gyüjtő ér 
köti össze. Baloldalt a vena hemiazygos felső  részletében a rendellenes 
gyüjtő ér felé tart a vena azygos módjára, azonban harántul futó, vagy 
4 cm. hosszú, legfelső  részletében mintegy czukorspárga vastagságú tömör 
köteggé alakulva folytatódik a rendellenes vena falába. A bal pitvar 
aránylag szű k, a jobb pitvar tág. Az aorta billentyű i erő sen megvasta
godottak, m eszesek, szélükön összenő ttek, az aorta szájadéka a kisujj 
begyét is alig fogadja be.

6. ábra. II. eset. A baloldali v. cava superiornak megfelelő  vájulat 
a bal pitvar falában. IV.

IV. eset. K. Sz. 24 éves divatárúsnő . (11573/564.1911 augusztus 29.)
D iagnosis: D u c tu s  C u v ie r i  s in is te r  p e r s is te n s  r u d im e n ta r iu s . 

Valvulae duae art. pulmonalis. Diverticulum spurium (defectus) septi 
membranacei ventriculorum cum concretione cuspidis medialis valvulae 
tricuspidalis et stenosi spuria coni arteriosi.

Carcinoma mammae dextrae cuti accretum cum propagatione ad 
m usculos pectorales, metastasibus nodulorum lymphaticorum axillarium  
et supraclavicularium. Incisiones, necrosis partialis carcinomatis. Erysi
pelas lateris dextri thoracis et humeri dextri. Sepsis. Degeneratio 
parenchymatosa myocardii, renum et hepatis. Pleuritis purulenta dextra.

Kivonat a bonczolás-jegyző könyvbő l: 150 cm. magas, jól fejlett.  
A szivburokban kevés tiszta sárga savó, fala sima, fénylő . A szív 
középnagy. Az aortán, art. pulmonalison, vena cava inferioron kívülrő l 
rendellenesség nem látható. A vena cava superior kalibere is a rendes
nek megfelelő . Baloldalt a sinus coronarius, illetve a vena obliqua Mar- 
shalli folytatásában egy kb. 4 mm. kerületű , közönséges anatómiai 
szondával alig kutaszolható, de egészen átjárható, függő leges lefutású 
vena húzódik felfelé, a mely a vena jugularis interna s subclavia sinistra 
egyesü lése táján közlekedik a vena anonyma sinistrával. Az említett ér 
az art. pulm onalis bal ágának alsó széle magasságában lép a szív
burokba, a melynek 2 cm. hosszú és 2 cm. széles, a frontalis síkban 
elhelyezett kettő zete tetején halad végig, majd a vena obliqua .Marshalli, 
illetve a sinus coronariusbafolytatódik. Az anonymába való beszájadzásától 
lefelé 4 cm.-nyire ugyanolyan vastagságú, az art. pulmonalist megkerülő 
vena indul ki, a mely lefelé a vena hem iazygosba megy át. A vena 
azygos rendes lefutású.

1

7. ábra. II. eset. A vena cava inferior (szonda) és a vena cava superior 
sin. beszájadzása a jobb pitvarban.

A szív izomzata vékony, a bal szíven 7, a jobbon 3 nim.-nyi, 
petyhüdt, k issé törékeny, zavaros, fakó, barnavörös, vérszegény. A bil
lentyű k általában vékonyak, hártyásak. Az art. pulmonalisnak csak 
elülső  és hátulsó billentyű je van. A billentyű k eredése alatt 3 cm.-nyire 
a conus arteriosus kezdeténél egy körkörösen futó kötő szó vetes 
tarajos kiemelkedés van, a mely a conus nyílását annyira szű kíti, hogy 
csak a kisujj hegyét fogadja be. Ezen taraj fölött azonban a conus egy 
kisujjnyi nyílású, kb. 2 ‘/2 cm. hosszú csatorna útján közlekedik még a 
kamara ű rével. Az említett tarajhoz a tricuspidalis billentyű  medialis 
vitorlája látszólag odanő tt; pontosabb vizsgálatra kitű nik, hogy a 
vitorla tulajdonképpen a septum ventriculorum felső  részéhez nő tt oda 
s annak fillérnyi kiterjedésű  (a septum membranaceumnak megfelelő ) 
hiányát fedi. Ez által a septumon mogyorónyi, domborulatával a jobb  
kamara felé tekintő  kitüremkedés keletkezett, a melynek alsó csúcsá
ban egy anatómiai szondát befogadó közlekedés van a két kamara közt.

8. ábra. III. eset. Vena cava superior duplex közönséges esete.

A vena cava superior ezen fejlő dési rendellenességeit 
a fejlő déstan segítségével érthetjük meg. Az embryoéletnek 
igen korai szakában felső  (ill. elülső ) s alsó (ill. hátulsó) 
páros értörzsben egyesülnek az összes gyüjtő erek. A felső  
értörzsek a szív felett (elő tt) fekvő  részek vérét gyű jtik össze, a 
kopoltyúbarázdák mögött haladnak a szív felé ; ezek a venae 
jugu lares prim itivae (vagy az összehasonlító fejlő déstan 
elnevezése szerint cardinales anteriores). A hátulsó részek 
vérét összegyű jtő  törzsek az aortát közrefogva haladnak fel
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felé: venae cardinales (vv. cardinales posteriores). Mindegyik 
oldali vena cardinalis anterior és posterior rövid haránt
irányú csatornává egyesül : ductus Cuvieri, a melyek a szív 
mögött haladva, a szívpitvar folytatását alkotó sinus veno- 
susba ömlenek. Késő bb a v. jugularis primitiva nyaki részé
bő l a v. jugularis interna lesz, a mely az önállóan fejlő dött 
v. jugularis externával v. jugularis communis-szá egyesül. Ez 
a végtagok fejlő désével keletkezett v. subclaviát is felveszi 
magába. A fej, a nyak és a felső  végtagok aránytalanul 
nagyobbmérvü fejlő désével ezek az értörzsek nemsokára 
annyira fejlő dnek, hogy a ductus Cuvieribe való beszakadásuk 
elmosódik, abba észrevétlenül folytatódnak (a ductus Cuvieri 
merő legesebb lefutású is lesz). Ezzel a két ductus Cuvieri- 
bő l jobb és bal v. cava superior fejlő dött ki. A vena cava 
superior tulajdonképp két részbő l van összetéve: a v. jugu
laris primitivának a subclavia beömlése alatti részébő l s a 
ductus Cuvieri-bő l. A bal v. cava superior reptiliákban, 
madarakban és sok emlő s állatban végleg megmarad, a bal 
pitvar hátulsó falát megkerülve a sulcus transversusban a 
jobb pitvar felé halad, miközben a szív saját vénái is belé- 
ömlenek. Emberben (és sok emlő sben) a bal v. cava superior 
redukálódik. Ugyanis a két v. cava superior között haránt 
összeköttetések fejlő dnek ki a subclaviák beszakadásának ma
gasságában. Már a 10 mm. hosszú embryóban több ven
tralis fekvésű  közlekedő  ágat találunk. Ezek egyike fő anasto- 
mosissá lesz, mindjobban kitágul; vele ellentétben a v. 
cava superior sinistrának ezen harántág s a szív között 
fekvő  része mindjobban szű kül — nyilvánvalóan a szíven 
közben beállott helyzetváltozások okozta kedvező tlen ka
nyargós lefutása miatt —, végre egészen felszívódik. Csak 
a s z í v  saját ereit összegyű jtő  proximalis része marad meg 
mint sinus coronarius, mely a valvula Thebesii-tő l elfedve a 
jobb pitvarba ömlik. A bal v. cava superior helyét a bal 
pitvaron gyakran vékony, ferdén lefutó ér, a v. obliqua 
M arshalli is jelzi. Maradványa egy, a bal pitvar mögött s 
tő le balra lévő  pericardialis redő ben helyet foglaló fonal- 
szerű  köteg is (ligamentum venae cavae, „Vestigial fold of 
the Pericardium Marshall“), a melyet többé-kevésbé kifej
lő dve minden szíven megtalálunk. A vena cava superior 
duplex nyilván úgy jön létre, hogy a haránt összekötő  ág 
képző dése elmarad. A felnő ttben található viszonyok már a 3 
hónapos embryóban teljesen kialakultak.

A vv. cardinales posteriores szerepét a késő bb kifej
lő dő  (elő bb kettő s) v. cava inferior veszi át, elő bbiek fejlő 
désükben elmaradnak, a jobboldali v. azygos-szá lesz, a bal 
v. hem iazygos-szá, a mely a bal ductus Cuvieri obliterálása 
után a v. azygos-szal lép összeköttetésbe.

Ezen fejlő déstani adatok segítségével már most követ
kező képpen értelmezhetjük az eseteket: A III. eset v. cava 
superior duplex egészen közönséges esete, mondhatnám a 
typusos anomalia, a melyet e téren találni szoktunk ; nyilván 
olyan módon keletkezett, hogy a cavákat összekötő  harántág 
nagyon hiányos kifejlő dése miatt az embryós állapot meg
maradt. A v. cava superior sinistra a szív saját gyüjtő ereit 
is felveszi, mert hiszen a sinus coronariust helyettesíti. A 
v. cardinalis (posterior) sinistra folytonosságát s a v . cava 
sup. sinistrával való kapcsolatát köteggé obliterált felső  
részlete jelzi.

A IV. eset annyiban érdekes, hogy azon embryós 
állapot rögzítését tünteti fel, a melyben a baloldali v. cava 
superior már majdnem teljesen visszafejlő dött. Rendes kali
berű  sinus coronariust találunk, az e között s a v . anonyma 
sinistra között fekvő  részlet számbavehető  functiót aligha 
teljesített. Figyelemre méltó, hogy ebben az esetben egyéb 
fejlő dési rendellenességek is voltak jelen : két pulmonalis 
billentyű  és septum membranaceum-hiány. Az utóbbiból szár
mazható következményeket azonban egészen elhárította a 
tricuspidalis billentyű  egyik vitorlájának lenövése, miáltal 
gyakorlati szempontból úgyszólván teljesen elzárta egymástól 
a két kamarát. A betegnek valóban nem is voltak a szív 
részérő l kellemetlenségei.

Az I. esetben a jobb v. cava superior fejlő désében
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visszamaradt, illetve teljesen eltű nt, csak a baloldali maradt 
meg. Hogy mi indította meg a jobboldali v. cava superior 
fejlő désben való visszamaradását, azt eldönteni természete
sen nem lehet. A szív és a többi nagy ér rendes el
helyezésű  s fejlő dést!, úgy hogy mechanikai faktorokat, 
helyzetváltozásokat mint elő idéző  okot felvenni nem lehet. 
Gondolhatunk arra (ugyan minden szilárd alap nélkül), hogy 
abban az embryós idő szakban, a midő n a vv. cavae su
periores kaliberében az egyiknek (rendesen a balnak) teljes 
visszafejlő désével végző dő  nagyságbeli ingadozás megkez
dő dött, olyan mechanikai viszonyok állottak fenn, a melyek 
a baloldalira nézve sokkal kedvező bbek voltak s minthogy 
annak nagyobbmérvü növekvése egyszer már megkezdő dött, 
ez a rendes viszonyok helyreállása után is folytatódott. 
Hiszen tudvalévő én sokszor egy lökés elegendő  arra, hogy 
a fejlő dést maradandóan rendellenes mederbe terelje. A v. 
cava superiornak ezen szokatlan lefutása az életben semmi 
kellemetlenséget sem okozott.

Legérdekesebb a II. eset. A v. cava superior duplex 
közönséges eseteitő l különbözik már annyiban is, hogy 
a két cava superiort összekötő  haránt ág meglehető sen 
vastag (4-5 mm. átmérő jű ), mindenesetre alkalmas lehetett 
volna arra, hogy még valamennyire fejlő dve, a bal fejfél s 
a bal felső  végtag vérét a jobboldali v. cava superiorba 
szállítsa. A bal v. cava superior megmaradását tehát a 
szokott felvétellel (a haránt anastomosis hiányos kifejlő dése) 
ebben az esetben magyarázni nem lehet. Másik különleges
sége az esetnek a baloldali v. cava superiornak a bal 
pitvarral való közlekedése, a melynek másodlagos úton kellett 
létrejönnie, mert ilyen állapot a fejlő dés egyik szakában sem 
található. Talán elfogadhatóan fejti meg az esetet a követ
kező  magyarázat: A bal v. cava superior közlekedése a bal 
pitvarral talán olyan idő ben jött létre, a mikor a két v. cava 
közti harántág már meglehető sen ki volt fejlő dve. Minthogy 
a bal pitvarral való közlekedése miatt a vér lefolyása a bal 
oldalon is nagyon egyszerű vé vált, a cava superior sinistra 
nem fejlő dött vissza, annak ellenére, hogy közben a harántág 
is mindinkább növekedett. Azonban a bal pitvarral való 
közlekedés nem volt olyan terjedelmű , hogy a bal ductus 
Cuvieri összes vére a bal pitvarba került volna ; a vérnek 
nyilván elég nagy mennyisége a keletkezett vályúban, majd 
a sulcus transversusban futó éren át a jobb pitvarba áramlott. 
Ezért nem fejlő dött vissza, ső t ellenkező leg, ezért lett tekin
télyes tágasságé érré a bal v. cava superiornak proximalis, 
a sinus coronariusnak megfelelő  részlete is. Ebben az esetben 
természetesen keveredett egymással .a vénás és artériás vér 
s olyan viszonyok állhatták fenn kisebb mértékben, mint 
ductus Botalli apertus, foramen ovale apertum vagy septum 
ventriculorum hiánya esetén. Sajnos, erre vonatkozó adatokat 
nyerni nem sikerült. A tanulságos eset megértését talán 
eléggé lehető vé teszik a mellékelt fényképfelvételek.

Röviden akarom még az idevágó irodalomban felsorolt 
esetekkel saját eseteimet összevetni. Mint már említettem, a 
vena cava superior duplicitása (III. eset) éppen nem ritka s 
a legtöbb eset bizonyára nem is került közlésre; ábrázolását 
megtaláljuk több anatómiai tankönyvben vagy atlaszban 
(Broman, Toldt), illetve fejlő déstanban. Marshall 1849-ig 
(1641-tő l) 31 ilyen esetet tudott összegyű jteni. Ancel és 
Villemin (1908) 89 idevágó esetet gyű jtött össze. (Igaz, 
hogy a v. cava superior sinistra simplex néhány esetét is 
ideszámították.) Typusos v. cava superior duplex eseteit 
közölte még Hahn, Golubew, Mausert, howalewski, W il
lige, Rochevalier és Rouviére. Több feljegyzést találunk 
olyan esetekrő l, a melyekben a cava superior duplici- 
tásán kívül egyéb a szív fejlő désére vonatkozó rendellenes
ségek is voltak jelen. (Turner, Geipel, Ruge, Gallois, 
Thomson és D rum m ond) Ezek közt ugyan találhatunk 
olyan esetet is, a melyben a v. cava superior sinistra a bal 
pitvarba (Geipel), illetve közös pitvarnak baloldali részébe 
(Ruge) ömlött, azonban ezekben az esetekben a rendellenes
ség létrehozásában más viszonyok is szerepeltek, nevezetesen 
azok, a melyek a szív súlyos, az életet lehetetlenné tevő
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egyéb rendellenességeit (Geipel esete 6 hónapos gyermek: 
cor triloculare biatriatum ; Ruge esete: a szülés után 4 
órával meghalt koraszülött pitvar- és kamarasövényhiánynyal) 
is okozták. Úgy hogy ezek az esetek a persistens cava 
sinistrának a bal pitvarral való közlekedésének sajátságos 
rendellenességét mutató (II.) esetünkkel párhuzamba nem 
állíthatók.

A IV. esethez hasonló állapotot ír le Ancel és Vil- 
lemin 50 éves férfiban: csekély dimensiójú cava sinistra, 
a melybe a vv. mammariae sinistrae és vena hemiazygos 
beleömlött. A vena anonyma sinistra (mint esetünkben is) 
rendes kaliberű  volt.

A mi a vena cava superior sinistra egyedüli meg
maradását illeti, kevés közlést találunk az irodalomban. A 
szívnek fejlő dési rendellenességeivel párosult eseteket közöl 
Wilson (Schröder nyomán czitálva), Schröder és Miura. A mi 
esetünkkel (I.) teljesen megegyező t, tehát a bal oldalon lefutó 
v. cava superior typusos esetét közli M ausert és Rochevalier. 
Több ilyent a nekem hozzáférhető  irodalomban feljegyezve 
nem találtam. (Meg akarom még jegyezni, hogy legújabban a 
budapesti I. sz. kórbonczolástani intézetben bonczoltak egy 
esetet, a mely I. esetemmel teljesen megegyezik: typusos v. 
cava superior sinistra.)

Ezen esetek leírásával a v. cava superior fejlő dési 
rendellenességeinek casuistikáját óhajtottam gyarapítani. A
II. eset kapcsán reá akarnék még mutatni arra, hogy a vele
született cyanosis klinikai tünetei esetén a szokásos ana
tómiai okokon kívül mint újabb lehető ségre erre a minden
esetre rendkívül ritka, az eddigi irodalomban talán egyedül 
álló anomáliára is gondolhatunk.

Irodalom . A n ce l, P . e t  V i l le m in , F . : Sur la persistance de la 
veine cave supérieure gauche chez l’homnie. 6 fig. Journ. de l’Ana- 
tomie et Physiologie norm, et pathol. Anné 44. 11)08. 1. sz. 46 -  62. 1.
— D a l to n  N o r m a n : Dextrocardia; left superior vena cava, endocarditis. 
Trans, path. Soc. London V. 50. 1899. 41. 1. — F i tz  G e r a ld , D . P  ■ 
The study of developmental abnormities as an aid in that of humain 
embriology, based on a persistent left superior vena cava. Dublin Journ. 
med. Sc. Ser. 3. 1909. 445. sz. 14—18. 1. G a l lo is : Forme rare de 
malformation cardiaque congénitale. Lyon méd. LXXXIII. 469. o. Déc. 
1896. G e ip e l : Situs transversus u. Transposition der grossen Herz- 
gefässe. Arch. f. Kinderheilkunde, 35. köt. — G o lu b e w : Ein Fall von 
V. cava superior duplex. Wratsch. 1895. 37. sz. (Oroszul.) — H a h n  H . : 
Über Duplicität im Gebiete der oberen und unteren Hohlvene. Inaug. 
Dissert. München 1896. — H o c h s te tte r  F . : Entwicklung des Venen
system s der Wirbeltiere. Ergehn, der Anatomie u. Entwicklungs
geschichte, Ili. köt. 1893. — K o w d le w sk i,  C h . ] .  : Ein Fall von Verdop
pelung der oberen Hohlvene. Verh. russ. nied. Ges. Warschau 1904.
— M a r s h a ll ,  I . : On the development of the great anterior veins in 
man etc. Phil, trans. R. Soc. London 1850. — M a u s e r t : Zur Kasuistik  
der Vena cava superior sinistra etc. Inaug. D iss. G iessen, 1899. — 
M iu r a :  Ein Fall mit angeborenen Herzanomalien. Virchows Archiv  
115. köt. 353. 1. — R o c h e v a lie r , M a r i n : Sur la persistance de la veine 
cave supérieure gauche chez l’homme, Thése. Montpellier, 1909. 1 fig.
— R o c h e v a l ie r  M . e t  R o u v ié r e: Veine cave supérieure double avec 
transposition de la grande azygos. Montpell. méd. T. 52. 5. sz. 
116— 126. 1. -  R ü g e : Über Defekte der Vorhofsscheidewand des Her
zens. Virchows Archiv. 126. köt. — S c h rö d e r  R . : Über Anomalien der 
Pulmonalvenen, zugleich ein Beitrag zum Cor biloculare. Virchows 
Arch. 205. köt. 1. f. 1911. 122. 1. — T h o m so n  a n d  D r u m m o n d : Nine 
cases of congenital heart d isease. Edinb. Hosp. Rep. VI 190 ». — T u r 
n e r  C h .: A congenitally malformed heart. Path. soc. of London. 1882. 
The Lancet, 1882. vol. II. 1304. 1. — W il l ig e  H .:  Ein Fall von Erhalten
bleiben der Vena cava superior sinistra. D iss. med. Göttingen, 1904.
— W ilso n /.: A description of a very unusual formation of the human 
heart. Philos. Transact, of the Roval Soc. of London, 1798. Part. I.

Közlem ény az a lgyógy i magy. kir. állam i tüdő sanatorium ból.
(Fő orvos : Mauks Károly dr.)

A tüdő gümő kórra gyanúsak auscultatiója.
Irta : G e n e r  s ic h  A n d o r dr.

Kapcsolatban egy tanulmányommal, mely azon vég
következtetést eredményezte, hogy nyílt, fertő ző  tüdő tubercu- 
losisban az esetek 98°/0-ában kétségbevonhatatlan anormalis 
auscultatiós jelenségek találhatók, megismertetem az ered
ményt adó vizsgálati technikát. Ezzel egyrészt az utánvizsgá- 
latot teszem lehető vé, másrészt pedig a körülbelül öt évi

szaktapasztalatból leszű rő dött vizsgálati módszer közlésével 
az auscultatiónak a szélesebb gyakorlatban súlyához mért 
elterjedését kívánom elő mozdítani.

Feladatom megoldásakor az auscukatiót megelő ző  vagy 
vele összefüggő  egyes mű veletek rövid megemlítését nem ke
rülhetem el.

Az alábbiakban a mi intézetünk viszonyai és szokásai jut
nak kifejezésre.

Betegeink a sanatoriumig általában hosszú, fárasztó 
utat tesznek meg. A beteget a vasúti állomásnál „Dettweiler“- 
rel látjuk el, intézetünkbe való megérkezése után tisztasági 
fürdő t vesz, intézeti fehérnemű t, hő mérő t, házirendet, lázlapot 
kap és az ápoló röviden felvilágosítja a sanatoriumban tanú
sítandó viselkedését illető leg. A nationale felvétele után a 
vöröskeresztes ápolónő  a beteget minden fertő ző  gümő kóros- 
nak bizonyult vagy egyébként ragályos ápolt egyén után fer
tő tlenített megfigyelő  szobák egyikébe helyezi el, hő mérő 
zésre tanítja meg és egyéb tudnivalókat közöl vele. Az ápolt 
a megfigyelő szobában addig marad, míg az érkezés utáni 
első  napon első  ízben végzett, többszörös köpetvizsgálat a 
tüdő tuberculosis fertő ző  vagy nem fertő ző  természetére kö
vetkeztetni enged. A fertő ző  eseteket lehető ség szerint izolál
juk. A vizeletet az első  köpetvizsgálattal egyidő ben vegyha- 
tásra, fehérje, czukor, geny, indican, Russo, diazo jelenlétére 
kutatjuk át minden esetben és teljesen felszerelt laboratóriu
munkban az esetleges rendellenességeket tisztázzuk. Test
súlymérés. Aznap pontos anamnesis-felvétel és a betegnek 
orvosi kioktatása a tuberculosis és az ellene való küzdelem 
lényegérő l. A rendes felvételi vizsgálatot, melyet az alábbiakban 
részletezni fogok, heveny bántalom által adott, sürgető  java
latoktól természetesen eltekintve, csak pihent, nem vérző  be
tegen végzem. Ha a beteg lázas és a láz régebben és egyen
letesen, közepes intenzitással áll fenn, a mielő bbi beha
tóbb vizsgálatnak mi sem áll útjában. Ha azonban általában 
idő sültebb tuberculosisra vonatkoztatható, csak az utazás által 
kiváltott hő plust találok, akkor kifejezett sülyedési tendentia 
mellett a teljes rendező dést, elhúzódó hő emelkedés esetén 
pedig a megállapodást várom meg, hogy a vizsgálat káros 
hatását a lehető ség szerint elimináljam. Azon esetet felvéve, 
midő n a beteg az út fáradalmait már kipihente, nem lázas, 
a közelmúltban nem vérzett vagy jelenleg nem vérzik, az aus
cultatio szempontjából a következő képp vizsgálom meg a beteget.

Érlökés- és légzésszám-meghatározás. Ha mindkettő  
magas, úgy az auscultatiót gyöngédebben, több megszakítás
sal végzem. Fontos azon kérdésnek nem mindig könnyű 
megválaszolása, hogy a beteg a tüdő bő l mennyi és milyen 
(inkább híg vagy nyúlós) váladékot ű rit. Igen kevés tüdő 
köpet mellett az auscultatio révén is általában kevés elválto
zás várható. Híg váladék esetén inkább nedves, nyúlós esetén 
inkább száraz zörejekre lehetünk elkészülve. Abban, hogy a 
cm3-ben megmért, kiköpött váladéknak körülbelül hányad
része juthat a felső  légutakra, csak ezeknek gondos megvizs
gálása : orr-garat-gégemegtekintés lehet segítségünkre. Emellett 
a felső  légutak viszonyainak pontos ismerete azért is lénye
ges, mert orrszű kületben vagy adenoidokban szenvedő bete
get, ha erő teljesebb alaplégzést kívánok hallani, nem fogok az 
orron át lélegeztetni. Ezután a testhosszat mérem meg, mert 
ebbő l a vitalcapacitás és a mellkasmérés várható eredményére 
nyerek támpontot. Majd vitalcapacitás- és mellkaskerületmérés. 
Utóbbinál az amplitúdóra: a legmélyebb belégzéskor és leg
teljesebb kilégzéskor centiméterekben kifejezett különbségre 
helyezek súlyt, mert ez, a vitalcapacitás nagysága, bizonyos 
mértékig a légzésszám, a tüdő köpet mennyisége és milyen
sége, kevésbé az érlökésszám, ritkán a respiratióval össze
függő  oldalfájdalmak a várható alaplégzés valószínű erő sségére 
vagy gyengeségére nézve adhatnak útmutatást. A vizsgálat 
többi része a már említett mellkasméréssel együtt derékig 
meztelenre vetkő ztetett mellkason történik. A vizsgáló helyi
ség levegő jének megfelelő  temperaturájáról tehát gondoskod
nunk kell. A beteget a meghű léstő l való félelme nyugtalanná 
teszi, de a testtel érintkező  hideg orvosi kéz és eszköz, a 
hallgatócső  különben is kellemetlen sensatio, mely, ha
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fázássá fokozódik, a bő r alatti izomzat összehúzódását már 
oly idő ben kiválthatja, mikor ez még nem látható és ezzel 
a légzés simaságában, valamint az izomhang, illető leg inzörej 
útján is zavart okozhat, mert saccadált, illető leg érdes légzést 
késztet felvenni teljesen normalis légzési typus helyén is. 
További lényeges követelmény, hogy a vizsgálóhelyiség vilá
gos, könnyen takarítható, jól szellő ztethető , ügyesen felszerelt 
és mindenekelő tt csendes legyen. Én a vizsgálóm ajtajára 
szerelt, csak a percussio és az auscultatio idejére kitolt, „csend“ 
felírással ellátott karral értem el kielégítő  zajtalanságot. A 
beteg mellkasának megtekintését úgy a melli, mint a háti 
felszínen minden esetben végzem. A mellkas mozgásainak 
lényegesebb, egymagukban döntő , kóros eltéréseit csak kife
jezett légtelenségek, tüdő tágulat, összenövések, erő s fájdalmak 
stb. mellett várhatjuk. Tekintettel vagyok a gerinczoszlop 
egyenességére, mert ettő l való eltérések sok auscultatiós vál
tozást helyeznek kellő  világításba. Ezután kevés esettő l elte
kintve, midő n a palpatiót is igénybe veszem, a kopogtatásra 
térek át. Végzem az általában halk, de változtatott intenzitású 
összehasonlító, symmetriás és functionalis kopogtatást. Az 
így nyert határokat és viszonyokat a beteg testére dermo- 
graph-fal a falkensteini séma szerint vezetem rá. Meglepő 
désre ritkán, ellenkezésre sohasem találtam. A nő k sem 
voltak kivétel. Ajánlom a nő kön a percussiót és auscultatiót 
eleinte kissé, majd jobban és végül derékig letolt ingváll 
mellett a háton kezdeni meg. Ezután elül a kulcscsont feletti 
és alatti tájat kopogtatom egészen addig, míg az emlő  na
gyobb vastagságot nem ér el, midő n is a beteget arra szólí
tom fel, hogy „mellét“ az ingváll alatt saját kezével jól emelje 
föl. Most az ingvállnak lefejtése után az elő bb emlő tő l fedett 
mellkasrészt és a tüdő  alsó határát is könnyen kikopogtatha
tom. Ezt az egyik oldalon elvégezvén, az ingvállat vissza
emelem. Ismétlés elkerülése végett megemlítem, hogy e mód
szer a hallgatódzáskor is igen jól bevált. Egyébiránt valóban 
intelligens nő  nem fogja ellenezni, ha a pontos vizsgálat 
érdekében a hátat derékig egyszerre lemeztelenítjük és a ko
pogtatást elül is alulról felfelé, azaz az általában épebb rész 
felő l a kórosabb felé és kétoldalt összehasonlítólag végezzük. 
A hát percussióját czélszerű en ennek auscultatiója követheti. 
A kopogtatás elvégzése után a találtakat (épp úgy, mint a 
többi adatot, mert változás, gyógyeredmény csak így Ítélhető  
meg) jegyző könyvileg rögzítem és az auscultatióra térek át. 
Az auscultatiót számomra igen megkönnyítette, ső t intelligens 
vizsgálton mondhatom élvezetessé tette eljárásom, melylyel 
az auscultatióra, ennek megkezdése elő tt, minden vizsgáltat 
10 pontban oktatok ki. E 10 pont a következő :

1. Nyitott szájjal lélegezzék.
2. Oly mélyen lélegezzék, hogy azon érzése legyen, 

mintha több levegő t magába szívni nem birna.
3. Bizonyos oly gyorsasággal lélegezzék, mintha só

hajtana.
4. Ezek mellett csendesen vegyen levegő t, azaz a „tor

kában“ húzó, reszelő  zörej ne keletkezzék.
5. Mindig egyformán lélegezzék, belégzés után mind

járt ki is lélegezzék.
6. Csak akkor lélegezzék, ha a bő rt ujjammal érintem.
7. Ne nyeljen.
8. Vállait ne mozgassa, ne feszítse.
9. „Köhögjön“ felszólításra egyszer, röviden, bizonyos 

erő vel köhögjön, utána ujjérintésre mélyen lélegezzék.
10. Ha érezné, hogy fáradni kezd, rögtön szóljon.
Ezeknek elmondása közben a megkívánt légzést és kö

högést a vizsgáltnak be is mutatom és arról szoktam meg
győ ző dni, hogy azonnal, egyszeri elmondásra megértett és a 
légzést kifogástalanul végzi.

Az auscultatióhoz a hallgatócső  okvetlenül hozzátartozik. 
Hallgatócső  nélkül tüdő csúcsot elül a kulcscsont fölött hall
gatni nem lehet. Az egyöntetű ség kedvéért az egész tüdő  
fölött csak hallgatócső vel, egy hallgatócső vel és egy füllel: 
a bal fülemmel hallgatok. E megszorítás orvosra, betegre 
nézve kétségtelenül bizonyos hátrányokkal, kényelmetlenség
gel jár, de viszont a vizsgálónak semmivel sem pótolható

fölényes biztosságot ad. Néhány szóval összefoglalom a jó 
hallgatócső  kellékeit: A hallgatócső  inkább rövid, mint hosszú 
legyen; a hosszú hallgatócső  könnyen billen; bori felszíne 
így fájdalmakat okozhat és inkább ad mellékzörejt. A hall
gatócső  bori vége magasan tölcséres legyen, bori felszíne 
lehető leg nagy legyen, hogy egy légzéskor tágabb területű  
eltéréseket észlelhessünk; egyenlő  számú hallgatócső -elhelye
zéssel ily módon úgyszólván az egész tüdő t a beteg felesle
ges fárasztása nélkül hallgathatjuk meg. A széles bori vég 
a keskeny bordaközöket, ha a bő ralatti kötő szövet kevés zsír
párnával rendelkezik, fő leg a mellkas oldalsó alsó részein 
ugyan áthidalja és így mellékzörejeket okozhat, de ezeket 
keskeny bori végű  hallgatócső vel sem kerülhetjük el, mert 
ez meg a bő rt nagyobb felületével a bordaközökbe türemlíti 
be. A hallgatócső  füli része a vizsgáló füléhez, illető leg en
nek környékéhez úgy simuljon, hogy a hang vezetésében za
var ne legyen. A szokásos lapos vagy mélyített tányérú hall
gatócső  thragusomat a külső  füljárat nyílására nyomná rá. 
Ezért saját használatomra a kétfelé tölcséres stetoskopot válasz
tottam, melynek füli tölcsérében a kissé összehajtott bal fül
kagylóm oly módon foglal helyet, hogy a füli vég laposas 
széle a fülkagyló töve körű i levő , hajszáltól nem borított 
bő rterületen nyer támaszt. így a hang vezetésében akadály 
nincs, a hallgatócsövet, mert ellenkező  esetben magamnak is 
fáj, distalis végével mindig csak gyöngéd nyomással illesztem 
a beteg bő rére, a mellkas mozgásait hallgatócsövemmel le
hető ség szerint követem, ezenfelül pedig éppen a füli vég 
különös elhelyező désével a fül körüli hajszálak által okozható 
zavaró, finom mellékzörejek keletkezését kizárom. A hallgató
cső  lehető ség szerint egy részbő l álljon, mert több alkotórész, 
különösen ha csuklószerkezettel illeszkednek egymáshoz, 
gyakran vezet idegen zörejhez. A stetoskop anyagát illető leg 
az egyéni ízlést mindenképp respektálom, csak megemlítem, 
hogy pl. fa, fém és kaucsuk közt, ezeknek szilárdsági, szer
kezeti különbségében rejlő  okoknál fogva a hang vezetésében 
és transformatiójában (általában resonantiának nevezzük) oly 
eltérések vannak, melyek egyugyanazon hangnak, illető leg 
zörejnek a választott hallgatócsö szerint különböző színezetet 
adnak: pl. a kemény gummi-hallgatócső  a fa-stetoskoppal 
egyszerű nek hallott, nedves szörtyzörejt kissé vagy kifejezet
ten ropogónak, ezt talán csengő  jellegű nek tünteti fel. A 
stetoskopok e tulajdonságán néhány vizsgáló azon szokása 
és ajánlata alapszik, hogy a különböző  auscultatiós jelen
ségek pontos felismerése, ezeknek mintegy szétbontása végett 
lehető leg sokféle hallgatócsövet használjunk. Ez ajánlattal a 
magam és a gyakorlóorvos szempontjából mint fölöslegessel, 
ső t a gyakorló orvosra nézve zavaróval, itt nem foglalkozom. 
Én, némely hátránya daczára, a fém-, az aluminiumhall- 
gatócső  mellett foglalok állást. A hallgatócsövet meg kell 
szokni, hogy praecisitással használhassuk. Más anyagból, 
mint fémbő l készült eszközt az eltű rés veszélye fenyeget. 
Ezért ajánlhatom a végig egy darabból hengerelt fémhallgató
cső  használatát. Említett elő nyéhez még a könnyű  tisztítha- 
tása, valamint azon tulajdonsága is járul, hogy a bő rhöz 
(a lakkozott fa-stetoskoppal ellentétben ) nem tapad és ez 
úton a zavaró momentumok sorából a crepitatio-féle mellék
zörejek egy más forrását rekesztjük ki. Hátrányai a hidegség, 
a min azzal, hogy rövid idő re saját kezünkhöz tartjuk, köny- 
nyen segíthetünk. A stetoskopot ezért is czélszerü a nadrág
zsebben tartani. Tél idején házon kívül tett orvosi látogatás
kor és hideg, nyirkos kéz mellett a bal kézre szintén vala
melyik belső  zsebben hordott fehér czérnakeztyű t húzzunk. 
Kevésbé jön szóba, hogy mint fém, ha pl. aluminium: rideg, 
inkább sebészi, mint belgyógyász-eszköz benyomását teszi. 
A hang vezetését illető leg azon fenti megjegyzésre utalok, 
hogy mint minden hallgatócső höz, ehhez is szokni kell és 
hogy megszokás esetén mindent, a legfinomabb nuanceot is 
ideszámítva, meghallhatunk vele. Mielő tt a hallgatódzást elkez
deném, a beteg orra és szája elé egy külön ismertetett, egy
szerű  kézfogással feltehető , impermeabilis anyagból készült, 
de a beteg légzését nem akadályozó kosár útján törekszem 
a beteg köhögésekor és köhögtetésekor különben légzési
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sphaerámba kerülhető  gümő -bacillusok ellen védekezni. A 
kosarat mindig azon megjegyzéssel alkalmazom, hogy a be
teget vele a zsebkendő tartás kényelmetlenségétő l akarom meg
kímélni. A kosár alkalmazásához ijedő s, neurastheniás bete
gen negativ köpetvizsgálat esetén nem ragaszkodom. A 
hallgatódzást általában a beteg álló helyzetében végzem. Ké
nyesebb nő ket támlanélküli, beállítható székre ültetve vizsgá
lok. Minthogy csak bal füllel hallgatok, a bal oldal elülső  
felületének auscultatiójához a nő nek is fel kell állania. Hang
súlyoznám az orvos kényelmes elhelyezkedésének fontosságát. 
Igen mélyen tartott fej vagy más szokatlan helyzet a hallga
tódzást kínossá, eredményét bizonytalanná teszi. Ezután a 
stetoskopot a hallgatandó tüdő részlet feletti bő rre mindig 
merő legesen helyezem el, miközben én e részlettel lehető leg 
szemben foglalok helyet. A bori vég a beteg bő rére, a füli 
vég fülem környékére egész terjedelmével egyenletes nyo
mással támaszkodik. Sok betegnek szokása mélyebb légzés
kor egyszersmind oldalkitéréseket végezni. Ez esetben, de 
fő leg gyermekeken, ha a szülő k nem jól rögzítik ő ket, és még 
inkább ideges, serdülő  fiatalokon a mellkast ennek ugyan
azon felén vagy a hallgatócső vel szemben levő  felületén el
helyezett bal kezemmel rögzítem, vagy ha ez, fő leg csúcsok 
hallgatásakor, czélhoz nem vezetne, a mellkas bal karommal 
körülölelem és ugyanekkor, különösen jobboldalt elül felül és 
baloldalt hátul felül való hallgatáskor, bal vállammal az azon 
oldali vállat oly mértékben immobilizálom, a mennyire ezt a 
légzéshez szükséges helyzetváltoztatás megengedi. A hallga- 
tódzás ideje alatt jobb kezem negyedik ujjának utolsó ízével 
jobb füljáratomat elzárom. Ha a légzés hörgi színezete hibás 
légvételre gyanús, ellenő rzés czéljából nyitott jobb füllel is 
hallgatok. Az auscultatiót a jobb csúcson elül kezdem. Itt, 
míg a beteg a légzést kifogástalanul nem végzi, megállapo
dom, lehető ség szerint az egész Krönig-tért és ennek hatá
rait végighallgatom. Óvakodjunk attól, hogy a Kröníg-tér 
nyaki határán túl, a tracheához igen közel kerüljünk, mert a 
légzésnek ilyenkor mindjobban elő térbe jutó hörgi színezete 
félrevezetne. A sima hallgatódzást megnehezítő  vállizmokat a 
betegnek oly fejmozdulatával, melynél az azon oldali fül a 
vállhoz közeledik, az áll pedig az ellenkező  oldalra tér ki, 
ellazítom. A stetoskopot elhelyezve, a mellkast rögzítő  kezem 
egy felemelt ujjával való gyöngéd ütögetés alakjában a lég
vételre megadom a jelt. Első sorban a csúcsok hallgatásakor 
mindig arra ügyelek, nem végez-e a beteg izomzata a hall
gatócső  alatt forcirozott, felesleges, izomhanggal és ínzörej
jel zavaró összehúzódásokat, melyeknek mértékét azután a szük
séghez képest, de mindenesetre ezen zörejek lehető  eltű né
séig csökkentem. A csúcs hallgatásakor (alaplégzési eltérés 
nélkül is) a beteget köhögtetem; különös figyelemmel vagyok 
a köhögés alatti kilégzéskor és még inkább az ezt követő  
mélyebb belégzéskor esetleg hallható szörtyzörejekre. Némely 
más szerző vel ellentétben hangsúlyozom, hogy egy köhögte- 
tés hatását csak az ezt követő  egy, első  és nem még máso
dik és harmadik belégzés phasisa idejére szokta érvényesí
teni, azaz, ha a szörtyzörejeket újra hallani kívánom, újra 
köhögtetnem kell. A köhögtetés révén sokszor az érdes lég
zés okára nézve is sikerül támpontot nyernem: a köhögtetést 
követő  belégzés alatt feltisztuló vagy mint olyan eltű nő  érdes 
légzés a legnagyobb valószínű séggel izomeredetü. Keletke
zése módját illető leg talán nem messze esik a valóságtól 
azon feltevésem, hogy az érdes légzés említett alakja lassú, 
megfeszített, állandó izomösszehúzódás eredménye : ezt szán
dékosan, saját magamon mindig elő  tudom idézni, illető leg 
erő ltetett belégzéskor az érdes légzés beállásának idő pontját 
mindig meg tudom jelölni. De az érdes légzés némely alak
jának izomeredete mellett még azon megfigyelésem is vall, 
hogy a beteg fáradásakor, tehát nagyjában gyengébb alap
légzés mellett oly helyen áll elő , hol elő bb gondos hallga
tásra nem volt észlelhető . A köhögtetés, különösen a beteg 
rövid pihentetése után, ilyenkor is útbaigazíthat. Ha az érdes 
légzés a nyálkahártya, illető leg a légutak egyenetlen felszínének 
physikai következménye, akkor köhögtetéskor, vagy még a ki
légzéskor (ez csak nagyobb gyakorlat és igen ügyes köhö

gés mellett szokott elő fordulni), vagy sokkal inkább és gyak
rabban a köhögést követő  mélyebb belégzés phasisában 
mindenféle szörtyzörejeket hallunk ott, hol az érdes lég
zés ezelő tt az egyedül gyanús momentum volt. Ha a köhög
tetés alatt és utána nyugodtan akarjuk megfigyelni, vájjon 
szörtyzörejek jelentkeznek-e, tanácsos a beteget arra figyel
meztetni, hogy a „köhögjön" utasítás után egy perczczel 
lehető leg röviden, egyszer, erő sen, de „tüdő vel", azaz ne 
mellkassal köhögjön és utána a mély légzést csak akkor 
kezdje el, ha erre a jelt ujjérintés alakjában megkapta.

(Folytatása következik.)

A tuberculosis leküzdésének új rendszere 
M agyarországon.

Irta : T ö m ö r  E r n ő  d r .

(Vége.)

Mindezek miatt tartotta Lukács György, a József kir. herczeg 
sanatorium-egyesület szellemi vezető je, mindenekfölött szüksé
gesnek, hogy még a legkisebb községekben is gondozóbizottsá
gok alakjában társadalmi szervezetek létesüljenek, melyeknek 
tagjai mindenik foglalkozási toborzódnak össze. Hogy pedig 
ez a bizottság valóban mű ködjék és ne csak múló fellobba- 
nás kifejező je legyen, arra feltétlenül szükséges, hogy egy 
állandó alkalmazottra, gondozónő re támaszkodjék, a ki a kül
földi „Gemeindeschwester“-t pótolja a magyar viszonyok közt 
s a ki a beteg ágyánál a körzet összes orvosai rendelkezé
seinek foganatosítója, a beteg ügyeinek és érdekeinek fel- 
világosító szószólója és egyben állandó élő  kapocs a betegek 
és a gondozóbizottság között.

Hogy pedig ilyen gondozóbizottságok alakulhassanak 
és a gondozónő  beiktatásával a tudomány haladásának meg
felelő en tervszerű en járhassanak el, ahhoz egy állandó köz
ponti iniciativára, egy tartós kezdeményező re van szükség s ez 
a vándor-dispensaire. Az egyesület minden gondozóbizottsághoz 
az év folyamán egy-két hétre elküldi hordozható laboratórium
mal és vándormúzeummal felszerelt orvosi szakközegét, a ki
nek feladata ama környék orvosainak a haladó tudomány
nyal való szellemi kapcsolatát fentartani, a gondozónő t ta
nítva és útbaigazítva ellenő rizni, a gondozóbizottságot és ál
talában a nagyközönséget elő adásokkal és a vándormúzeum 
tárgyainak bemutatásával felvilágosítani és az ügy számára 
lelkes és kitartó támogatását biztosítani.

A hol pedig még gondozóbizottságok sem alakíthatók, 
mint például nagyon kis községekben, tanyákon, ipartelepe
ken stb., ott legalább bizalm i egyént kell szerezni és azt va
lamely szomszédos bizottsággal tartós kapcsolatba hozni, 
hogy ily módon a gondozó tevékenység az ország minden 
zugába kihasson. És ez nagyon fontos ügy, mert éppen e 
zugokban lappanghatnak a rejtett fertő ző  góczok, melyek a 
környékre állandó veszedelmet jelenthetnek. Az itt megnyert 
bizalmi emberektő l indulhat ki aztán az egészségügy iránti 
érdeklő dés felkeltése ama legelhagyatottabb helyeken, a minek 
következtében idő vel kifejlő dik az orvos iránti szükséglet ér
zéke is.

Látjuk tehát, hogy a tüdő beteggondozó tevékenységhez 
nem fehérbútoros három szoba kívántatik első sorban, hanem 
egy fölöttébb komplikált és az egész országra kiterjedő  tár
sadalmi szervező  munkásság, mely a központból átgondolt 
elvek szerint legyen irányítva s mely a maga helyére állítja 
mindenütt az orvost, a bizottságot, a bizalmi egyént és a 
gondozónő t.

Több ilyen gondozóbizottságot aztán igenis lehet, ső t 
kell egy magasabb egységbe összefoglalni, a mire legalkal
masabb valamely vidék kulturális góczpontja, legmódosabb 
városa, a mely a maga anyagi és erkölcsi erejébő l hozza 
létre vidéke gondozóbizottságainak egyesítését. Az ilyen gócz- 
pont igenis vállalkozhatik arra, hogy a maga anyagi áldozat- 
készségébő l ambulatoriummal egészítse ki saját gondozó
bizottságát és ennek mű ködését vidéke gondozóbizottságaié
val hozza kapcsolatba. (Mikroskopi vizsgálat, differencziáló



852 ORVOSI HETILAP 1913. 46. sz.

diagnosis stb.) Szóval az ilyen kulturális góczoknak nem 
szabad a központi és fő leg állami anyagi támogatást a vele 
versenyezni nem tudó szegényebb és gyöngébb értelmiségi! vi
déktő l elkaparintani, hanem ellenkező leg az egész tüdő beteg
gondozó intézménynek csakúgy van komoly értelme, ha ama 
versenyképtelen vidékeket veszi leghathatósabb pártfogásába.

A mi már most ezeknek a kulturásabb gócznak gon
dozó intézményeit illeti, azok természetesen magasabbrendű  
tevékenységre vannak hivatva, mert speciálisán képzett szak
emberrel jól ellátott ambulatoriummal rendelkeznek és maga
sabb értelmiségű  városi lakosságra támaszkodhatnak. Ennek 
megfelelő en kapcsolatuk a haladó tudománynyal és rész
vételük az egyesületi központ tevékenységében sokkal inten
zivebb.

E nagyobb góczpontok együtt, magukba foglalván a 
kisebb gondozóbizottságokat és bizalmi egyéneket, egy az 
egész országot átfogó egyesületi központban tömörülnek és 
szervező dnek össze olyan feladatok megoldására, a melyeket 
külön-külön czélba venni nem tudnának.

E feladatok fő képpen a következő k: oly intézetek léte
sítése, a melyekre valamennyi fiókegyesületnek szüksége van, 
de a melyeknek megteremtése és fentartása az egyesek ere
jét túlhaladja. Ilyenek a sanatoriumok. Hogy pedig ezekben 
valamennyi fiókegyesület kifejtett munkásságához képest 
egyenlő en részesedjék, arról a központ van hivatva gondos
kodni. Ugyancsak a központra tartozik olyan specialis inté
zetek létesítése, melyekre bár minden fióknak szüksége van, 
de specialis functiojánál fogva létesítésük nem tartozhatik 
az egyes fiókok feladatai közé. Ilyenek : a középiskolai ta
nulók sanatoriuma, lupusbetegek gyógyintezete, csont- és 
izületi tuberculosisban szenvedő k intézete stb. Továbbá a 
kísérletképpen létesített intézetek próbaalkotása: mert erő 
pazarlás volna ilyen próbákat sok helyütt eszközölni. Ilyen 
például a gyermekház, stb.

Az egyesületi központ természetes feladata, hogy társa
dalom-politikai és orvostudományi irányítást adjon az összes 
fiókoknak. Mert az egyesület valamennyi tagozatának beiktatása 
a társadalmi és az állami életbe, valamint a nemzetközi tu- 
berculosismozgalomba, csak a központból vihető  keresztül.

Nyilvánvaló továbbá, hogy mindazok a tapasztalatok, a 
melyek az egyesületi prophylaxisos küzdelem vezetésével 
megbízott szakemberek, valamint a központi gyógyító inté
zetekben alkalmazott szakközegek mű ködésébő l összehalmo
zódnak, csakis az egyesületi központ szű rő jén keresztül jut
hatnak el a vidéki gondozó-bizottságokhoz. És hogy ez 
utóbbiak valóban fel is használják a tudománynak velük 
közölt haladását,' továbbá a reájuk bízott anyagi javakat 
ebben az irányban a leggazdaságosabban kezeljék, az ter
mészetesen szintén csak az egyesületi központból ellenő riz
hető . A fiókoknak egymás közötti kapcsolatát, összemű kö- 
dését szervezni, nem kevésbé a központ gondjai közé tar
tozik. Úgyszintén az egész felvilágosító irodalom szerkesztése 
és kiadása, valamint egy rendszeresen megjelenő  népszerű 
sítő  hygienés folyóirat és a szükséglethez képest rendkívüli 
kiadványoknak, védekezésre kioktató röpíveknek a központ
ban való megjelentetése szintén egyenes érdeke a vidéki 
fiókoknak. Nagyon természetes, hogy az egyesület folyóira
tában általános érvényű  és érdekű  népszerű  orvosi dolgoza
tokon és a mű velt nyugat hasonló irodalma legértékesebb 
jelenségeinek megismertetésén kívül helyet kaphatnak a 
vidéki szervezeteknek helyi jellegű  közleményei is. Szintén 
központi teendő  a vándordispensaire és vándormúzeumok 
fentartása, valamint az arról való gondoskodás, hogy ezek a 
szükséghez képest minden fiókhoz eljussanak.

íme, ezek a lényeges pontok, melyek által egységessé 
válik a százfelé szakadozott hazai tuberculosisellenes küz
delem. Mint minden prophylaxisos küzdelemnek, mely nem 
specifikus jellegű , hanem általános hygienés intézkedéseken 
alapul, sajnos, az itt kifejtett prophylaxisos rendszernek 
sem lehet a közvetlen hatását megállapító kritériuma. Ámde 
valljuk meg, az ilyen formalis kritériumra nincs is szükség, 
mert a tényleges mű ködés és a tényleges siker minden krité

riumok között a legcsattanóbb. A használt általános intézke
dések már magukban is hygienés haladást jelentenek, elha
nyagolásuk pedig vészthozó mulasztást. Lehetetlen tehát két
ségbevonni, hogy a legnagyobb mértékben hasznosak és 
szükségesek. Még ha a tudomány a gümő kór specifikus 
prophylaxisát már megállapította volna, akkor is teljesség
gel nélkülözhetetlenek volnának az imént vázolt általános'ön- 
védelmi intézkedések.

Természetesen mindenütt számolni kellett a hazai eddigi 
alkotásokkal és a remélhető  — sajnos nagyon kis méretű  — 
anyagi erő kkel.

Ámde még a hazai nehéz körülmények között is nagyot 
és maradandót alkothatunk, ha le tudjuk győ zni a szét
húzásnak azt az átkát, mely történelmileg minden szebb hazai 
kezdeményt meggyöngített és veszedelembe sodort. Számot
tevő  eredményhez azonban csak a szocziálpolitikus és az 
orvos együttmű ködése vezethet.

A tuberculosis elleni mozgalom csak azon feltétel alatt 
felelhet meg a haladó tudomány követelményeinek, ha nem 
töredezik szét a localpatriotismus által sugallt terület-hatá
rokra, a mely határok csak az emberi érzelem- és érdek
világ körében bírnak jelentő séggel, de sajnos magára a fer
tő ző  bántalomra nézve egyáltalán nem léteznek. Innen van, 
hogy mihelyt a küzdelem területi határok szerint szakadozik 
széjjel, többé nem tud sem anyagi, sem tudományos szem
pontból az olyan veszedelemmel megküzdeni, mely az em
berek kedvéért nem hajlandó egyes különálló területekre 
széjjelszakadni. Egységes jellegű  nagy fertő ző  bántalom ellen 
csakis egységes és tudományos jellegű  nagy szervezkedéssel 
szállhatunk síkra. Ezt követeli nemcsak magának a kórnak 
lefolyása, hanem a védekezésnek és gyógyításnak egész 
tudományos rendszere is, a mely azt tanítja, hogy sikeres 
küzdelemhez az intézmények egész sorozata, de legalább is 
a sanatorium-korház-dispensaire hármas tagozata feltétlenül 
megkivántatik és ezek bármelyikének hiánya a rendszeres 
munkát megbontja. Ha az a tudományos meggyő ző dés vezet 
bennünket, hogy a különböző  intézményeknek egy bonthatat
lan egységes rendszert kell alkotniok, akkor, de csakis akkor 
vehetjük ki komolyan részünket a gümő kór elleni nemzet
közi mozgalomból. És csakis akkor emelkedhetünk hygienés 
intézmények kérdésében a nyugateurópai színvonalra.

I  Réczey Imre.

A tudomány-egyetemet és a magyar sebészetet nagy 
gyász érte: Réczey Imre 65 éves korában október 31.-én 
meghalt. Elvesztését első sorban a 2. számú sebészeti klinika 
fájlalja, a melynek 21 éven keresztül fáradhatatlan és önfel
áldozó vezető je és igazgatója volt, de veszteséget jelent halála 
a magyar sebészekre és orvosokra egyaránt, mert egyike volt 
az orvosi közügyek leglelkesebb és legönzetlenebb harczo- 
sainak.

Réczey Imre 1848-ban született Budapesten ; a természet- 
tudományok és az orvosi pálya iránti szeretetet atyjától örö
költe, a ki szintén orvos volt, az akkor nagy hírnévnek 
örvendő  Stáhly Ignácz segédje. Középiskolai tanulmányait a 
budapesti kegyestanítórendnek gymnasiumában végezte és már 
itt is kitű nt tanulótársai között nagy szorgalmával és tehet
ségével, mindvégig első  eminens lévén. Egyetemi tanulmányait 
szintén a budapesti egyetemen végezte; medikus korában 
különös szeretettel a boncztannal foglalkozott és Lenhossék 
tanár intézetében készült „A vena portae és ductus thoraci
cus“, valamint „A tápcső beli zsírfelszívódás utai“ czímfi dol
gozataival pályadijat is nyert. 1871-ben orvosdoctori és 
1872-ben sebészdoctori és szülészmesteri oklevelet kapott. 
Egyetemi tanulmányainak befejezése után azonnal Kovács 
József, kora legnagyobb magyar sebészének klinikáján mint 
mű tő növendék nyert alkalmazást és 5 éven keresztül ezen 
klinika kötelékében is maradt.
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Első  önálló tudományos dolgozatai e hetilap hasábjain 
1875-ben jelentek meg „A Heppner-féle gátvarratról“ és „A 
csontok rosszindulatú álképleteirő l“. Klinikai alkalmaztatásá
nak utolsó évében, 1876-ban „A csontok és Ízületek sebészi 
bántalmairól“ szóló tanból egyetemi magántanárrá képe- 
síttetett.

A klinika kötelékébő l megválván, a fő város közkórházá
nak egyik sebészi osztályára neveztetett ki rendelő orvosnak, 
majd fő orvosnak; ezzel bő séges beteganyaghoz jutott, a 
melyet továbbfejlő désére, nevezetesen az antisepsis gyakorlati 
alkalmazásának elsajátítására és az újabb mű téti módok ki
próbálására bő ségesen ki is használt; ezen idő bő l valók „Az 
újabb sebkezelési módok és azok értéke“, „Adatok a subli- 
mat-sebkezeléshez“, „A sebgyógyítás drain nélkül“, „A vese
kiirtásról“, „A bő ralatti veserepedésekrő l“ és „A sebészeti 
gümő s megbetegedések“ czímű  dolgozatai.

Tudományos mű ködése nem maradt elismerés nélkül; 
1884-ben a rendkívüli tanári czímmel lett kitüntetve és 1892 
szeptember 1.-én a II. számú sebészeti klinika igazgatójává 
neveztetett ki Lumniczer tanár helyére.

Tavaly ünnepelték volt és akkori tanítványai húszéves 
tanárságának évfordulóját tanártársainak és az ország minden 
részébő l összegyű lt kartársainak impozáns részvéte mellett; a 
neki ez alkalommal átnyújtott önálló tudományos dolgozatok
ból álló kötet, a melyet kizárólag tanítványai írtak, eléggé 
bizonyítja, hogy húszéves tanárságának ideje alatt sikerült 
tanítványaiba szakmájuk és tudományuk önálló mű velésére 
való szeretetet és fogékonyságát beleoltania.

A legtekintélyesebb német sebészi szaklapok egyike, a 
Bruns által szerkesztett „Beiträge zur klinischen Chirurgie“ 
ezen dolgozatokat német fordításban mint különálló ünnepi 
számot adta ki Réczey tiszteletére.

A mikor Réczey klinikájának vezetését átvette, az a szt. 
Rókus-kórház egyik sebészi osztályát alkotta; hiányos fel
szereléssel, a medikusok tanítására és operálására szolgáló 
egyetlen szű k és rosszul világított helyiségben kellett dol
goznia és tanítania. Sok utánjárás és rábeszélés után sikerült 
az irányadó köröket meggyő znie arról, hogy egy új klinika 
felépítése úgy a tudományos munka, mint az oktatás érde
kében elkerülhetetlenül szükséges; a mikor az engedélyt és 
az építési és felszerelési költségeket is sikerült megszereznie: 
éjjelt nappallá tevő  csodálatraméltó energiával maga dol
gozta ki az új klinika terveit és felszerelését.

Felejthetetlen pillanat volt, a mikor éppen most 11 éve 
az elkészült új klinikába bevonultunk; olyan örömet és meg
elégedést, mint a milyent mesterünk arczán akkor láttunk, 
csak az érezhet, a ki a maga erejébő l elérte vágyai netovább
jának teljesülését.

Tudományos dolgozatainak száma 102-t tesz ki; közü
lök több a Bruns-ié\e folyóiratban, a melynek társszerkesz
tő je volt, német nyelven is megjelent. Legutolsó czikke 
Lister-rő l e hetilapban megjelent nekrológja volt.

Tudományos munkálkodásának koszorúját a M arku- 
sovszky-féle egyetemi jubilaris elő adások czímén tartott mun
kájával fejezte be a sebészet újabbkori fejlő déséről; hét 
elő adásban a sebészeti diagnostikai módok, a sebészeti kór
tan és sebfertő zés tana, a gyuladás- és ráktan, az érzéstele
nítő  eljárások, a sebészeti gyógyítási módok, valamint az új 
sebészeti mű tétek tárgyalásával a mai sebészetnek hű  képét 
rajzolta.

Mint sebészt a józan conservativismus jellemezte; de a 
haladás elő l nem zárkózott el mereven; a lumbalis érzéste
lenítést pl. kiterjedten alkalmazta és a gyomorfekélyek, vala
mint a májbeli echinococcustömlő k radicalis kiirtása mellett 
foglalt állást. Legkedvesebb mű tétéi az arczplastikák és a 
sérvmű tétek voltak; ez utóbbiak meghonosításában nagy 
érdemei vannak; klinikáján közel 4000 Bassini-ié\e mű tét 
végeztetett.

Ámbár a kitüntetéseket sohasem hajhászta, de mégis 
örömmel töltötte el, a mikor a katonaorvosi intézmény fej
lesztése körül szerzett érdemei elismeréséül a vaskoronarend- 
del és az egyetemi oktatás körüli érdemeiért az udvari taná

csosi czímmel tüntették ki. Kartársainak bizalma és nagyra
becsülése az orvosegyesületben, a közkórházi orvostársaságban 
és a sebésztársaságban az elnöki tisztséghez juttatták. Leg
utolsó kitüntetése, az igazságügyi orvosi tanács elnöksége, 
talán a legnagyobb örömmel töltötte el, mert ebben a díszes 
positióban orvostársainak és az orvosi közügynek a legtöbbet 
vélt használhatni; fájdalom, a sors másként akarta.

Halála nem következett be váratlanul; már évek óta 
fennállott szívbaja 1910-ben marienbadi tartózkodása alatt 
annyira rosszabbodott, hogy hónapokon keresztül a szobát 
sem hagyhattad és a rektori méltóságról is e miatt volt kény
telen lemondani. Betegségét mindenki elő tt titkolta és még 
saját magának sem akarta elhinni, hogy kíméletre van szük
sége. Halála elő tt három héttel még szigorlatoztatott és leg
utolsó napjáig minden iránt érdeklő dött, a mi klinikáján 
történik.

Egész életét munkában töltötte és elmondhatjuk róla, 
hogy nem dolgozott hiába!

Borszéky Károly.

IRODALOM-SZEMLE.

Könyvismertetés.
Illyés Géza: Tapasztalatok a vesesebészet körébő l. 7
színes és 12 egyszínű  ábrával. Budapest, Franklin-társulat,

1913.
8 évi mű ködése alatt végzett 349 vesemű tétérő l számol 

be a szerző  az elő ttünk fekvő  vaskos kötetben. A vese vizsgáló 
módszereit és a vesén végzett mű téteket áttekintő  rövid beve
zetés után a szerző  az operált eseteiben gyű jtött tapasztalatokat 
foglalja össze az egyes kórformák szerint csoportosítva, meg
emlékezvén az illető  betegség aetiologiáját, pathologiáját, 
symptomatologiáját, diagnostikáját, mű téti indicatióit és me- 
thodusait illető  adatokról, kiemelve és egyes irodalmi ada
tokkal összehasonlítva az elért mű téti eredményeket; a mon
dottakat számos kortörténettel, a vesegümő kór fejezetében egy 
nagy táblázattal is illusztrálja. Egészében véve a munka inkább 
casuistikus természetű  és jelentő ségű , és mint ilyen leginkább 
azon szempontból bir értékkel, hogy alapja lehet egy majdan 
megírandó tankönyvnek vagy monographiának a szerint, a 
mint a szerző  kétségtelenül bő  és gazdag casuistikus anya
gát felhasználni szándékozik. Jelen formájában ugyanis a 
könyv ahhoz, hogy a kezdő  vagy azé téren kevésbé tájékozott 
tanuljon belő le, túlbő  a casuistika, azonfelül a tárgyalás nem 
eléggé rendszeres, némely tekintetben egyoldalú vagy hiányos 
és sokszor nem eléggé áttekinthető .

Azt pedig, hogy a már kész szakember végigtanulmá
nyozza, rendkívül megnehezíti ama körülmény, hogy a szerző  
egyes érdekesebb tapasztalatai a közismert, banális tények 
halmazába úgyszólván el vannak dugva. Az irodalmi adatok 
fogyatékossága s a vitás pontoknak nem elég éles beállítása 
pedig nem engedi meg, hogy a munkát a vesesebészet 
monographiájának tekintsük, a mint hogy azt, mint a czím- 
bő l is kiderül, maga a szerző  sem óhajtja annak tekinteni. 
Az azonban kétségtelen, hogy maga az anyag, mely e könyv
ben feldolgozásra került, igen szép és tanulságos és ezért a 
munka számíthat a szakemberek, a sebészek és urológusok 
figyelmére. Pólya.

Lapszemle.

Sebészet.

Submucosus lipoma okozta invaginatio miatt vég
zett iieocoecalis resectióról ír Andrée. Kevés esetet isme
rünk az irodalomban, a hol belső  béllipoma volt az in
vaginatio oka. Az eddig ismertetett 17 eset közül 8-ban 
kísérelték meg a resectiót, a melyek közül 5 gyógyult meg, 
a szerző  esete a hatodik. Leggyakrabban a 30.—40. év kö
rül fordul elő , egy esetben 83 éves volt a beteg. Az ana- 
mnesisre jellemző , hogy a daganat lassan nő , néha 3—5 évig 
fennáll a nélkül, hogy valami kellemetlenséget okozna. A
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vastagbélben sokkal gyakoriabbak, mint a vékonybélben. Az 
olyan lipomák, a melyeknek széles alapjuk van, nem okoz
nak oly könnyen bélelzárodást, mint a vékony kocsánynyal 
bírók, a melyek könnyen vezetnek invaginatióhoz. A pro
gnosis a hely szerint különböző , az alsó bélrészletben levő k 
néha per anum is eltávolíthatók, míg a magasabban levő k 
csak laparotomia útján. N inaus egy esetében az invagináit 
bélrészlet spontan kiürült. Több béllipoma (Sangalh) ritkán 
fordul elő , ámbár közöltek eseteket, a melyekben külső  
és belső  béllipomát találtak {Hahn). A szerző  esete 66 éves 
nő betegre vonatkozik, a kin 5 hét óta ileusos rohamok je
lentkeztek. A jobb bordaív alatt tumor volt érezhető . Mű tét
kor kitű nt, hogy az ileum kb. 20 cm. hosszban a colonba 
betüremkedett. Ezen egész bélrészlet reszekáltatott és ileo- 
colostomia végeztetett. Az eltávolított jejunumban mogyorónyi 
submucosus lipomát találtak, mely a valvula colin keresztül 
maga után húzta a vékonybelet a colonba. Ezáltal a bél
lumen kb. czeruzavastagságúvá szű kült. (Bruns’ Beiträge, 
85. köt.) I fj. Hahn D ezső dr.

A gerinczoszlop enchondromájáról ír B. Valentin. 
Úgy maga a daganat, mint a leírt esetben annak localisa- 
tiója a ritkábban elő forduló esetek közé tartozik. Csak
nem valamennyi esetben jellemző  az, hogy a daganat 
két csigolya közé nő  és komprimálja a gerinczvelő t, de 
betörhet a vér- és nyirokerekbe is és valódi metasta- 
sisokat okozhat. De ez nem annyira jellemző , mint a gerincz- 
csatornába való beburjánzás. Az is lehet, hogy a daganat 
a bordafejecsbő l indul ki és az intervertebralis lyukakon jut 
be a gerincscsatornába. Éppen ez a körülmény okozza, 
hogy a gerinczcsatorna enchondromáinak prognosisa igen 
rossz, a mortalitas igen nagy, mert hű déseket, trophiás 
zavarokat, decubitust okoznak. A szerző  esete 33 éves be
tegre vonatkozik, a ki egy hó leforgása alatt myelitises 
symptomák mellett betegedett meg. Parapeglia jelelentkezett 
rajta a reflexek fokozódásával, a sensibilitas megszű nésével 
mindkét alsó végtagon. Röntgen-átvilágítással a 11. inter
costalis területen baloldalt, a gerinczoszlop mellett ovalis 
alakú árnyék látszott, melyet gümő kóros folyamatnak tartot
tak. Cystitis, végbélhű dés, lázak mellett a beteg meghalt. A 
sectio a l l .  csigolyából kiindult enchondromát derített ki, 
mely a gerinczvelő t összenyomta. A daganat rapid növeke
dése és a beteg gyors leromlása miatt sebészi beavatkozásra 
gondolni nem lehetett. Sokkal kedvező bbek a körülmények, 
ha a daganat a gerinczoszlop külső  részén foglal helyet, 
ilyenkor annak exstirpatiója könnyen megy és gyógyulásra 
vezethet. (Bruns’ Beiträge, 85. köt.)

Ifj. Hahn Dezső dr.

Elmekórtan.

A transcorticalis aphasiával foglalkozik Pelz. A 
„transcorticalis tünetcsoportot“ nem a spontán- és „után- 
beszéd“ közötti dissociatio, hanem fő képpen a spontán 
beszéd rendszeres összefüggésének és a hosszabb beszéd 
megértésének zavara jellegzi. A transcorticalis tünetcsoport 
elő idézésére nem feltétlenül szükséges valamelyes kézzel
fogható, anatómiailag lokalizálható agyvelő megbetegedés, 
hanem az agyvelő  mű ködésének zavara is elő idézheti. Psy- 
chologiailag a magasabb complexfunctiók zavara felel 
meg neki. A transcorticalis aphasia elnevezésen a transcor
ticalis tünetcsoport társulását értjük más aphiás, agnotiás 
és egyéb tünetekkel. (Zeitschr. f. d. gesamte Neurol u. Psych. 
XI. k., 110. old.) Goldbeiget M árk dr.

A Ganser-tünetcsoporttal foglalkozik G. Flatau. A 
kriminálisok és nem kriminálisok hysteriás ködös állapotában 
jelentkező  Ganser-tünetcsoport formájában nam található kü
lönbség. A tünetcsoport lefolyásában azonban az észlelhető , 
hogy a nem kriminálisok között a Ganser-tünet általában 
gyorsabb lefolyású, vagyis rövidebb ideig tart és azavartság 
sem oly intenzív, mint a kriminális betegek között. Ennek 
oka talán az lehet, hogy a „mellébeszélés“ (Vorbeireden) tünete 
ritkább a nem kriminális betegek között. Azon körülmény,

hogy a nem kriminális betegek között a Ganser-tünetcsoport 
gyors lefolyású, gyakran pár óra alatt teljesen lezajlik, lehet 
az oka, hogy fel sem ismerik, vagy hibásan értelmezik. (Zeit
schrift f. d. ges. Neurol, u. Psychiatrie, XV. kötet, 122. o.)

Goldberger M árk dr.

Gyermekorvostan.

A veleszü letett bujakóros spasm usos paraplegiá-
ról értekezik B. Marfan. A betegség lassan, fokozatosan 
fejlő dik ki, kezdetben csak kisfokú sántikálásban, késő bb 
határozottan nehezített járásban nyilvánul. A járás lassanként 
spasmusos typust vesz fel, járáskor a lábfő vel kaszálva a 
talpat a földrő l nem emelik fel a betegek, az alsó végtagok 
merevek, nehezek, a térd nehezen hajlik meg. A lábfő k ren
desen mérsékelt pes equinovarus-állásban vannak. E tünetek 
nyugalom esetén, üléskor, fekvéskor jóformán eltű nnek, fekve 
az alsó végtagok kissé addukálva, befelé rotálva vannak, a 
gyermek azonban könnyen szét tudja ő ket terpeszteni. Az 
izmok ereje és volumenje megmarad. A spasmusos állapot 
tehát fő képpen csak járáskor van meg, nyugalomban csak
nem eltű nik. Az összes reflexek erő sen fokozottak. A felső  
végtagok rendes functióval bírnak. Fájdalom vagy hyper
aesthesia nem kiséri a kórképet. Legfeltű nő bb kisérő  tünete 
a látás romlása. A pupillák fényre nem, alkalmazkodásra 
csak renyhén reagálnak. A lumbalpunctio fokozott nyomást nem 
mutat. A Wassermann-reactio mindig positiv. A testi fejlettség 
rendes, szellemileg azonban kissé visszamaradtak az illető k. 
A betegség spontán nem gyógyul, hanem folyton progrediál 
és a tünetek folyton fokozódnak. A kórfolyamat oka való
színű leg meningomyelitis syphilitica, a mely a dorso- 
lumbalis segmentumban székel. A szerző  szerint igen hasonlít 
a felnő ttek paralysis spinalis spastica lueticájához, bár ott a 
szemek részérő l elváltozások nem láthatók. Lehetséges, hogy 
rendszeres sclerosisos helyek vannak a gerinczvelő ben és az 
agyban, de bizonyosat mondani e tekintetben nem lehet, mert ily 
eset bonczolva még nem volt. A kórjelzés szempontjából 
első rendű  fontossággal bír azon körülmény, hogy a spas
musos állapot nem rögtön a születés után észlelhető, hanem 
a 4.—8. év között kezdő dve folyton fokozódik. A Port-féle 
megbetegedés a gerinczoszlopon észlelhető  elváltozások foly
tán könnyen kizárható. A positiv W asseimonn-reactio és az 
anamnesisnek pontos felvétele könnyen eligazít a kór
jelzésnek felállításakor, a mondott tünetek alapján. A Strümpell- 
féle paralysis spasticától a látási és értelmi zavarok és a 
W assermann-reactio útján lehet elkülöníteni. Specifikus ke
zeléssel igyekeznünk kell, ha a paralysis spastica már ki is 
fejlő dött, legalább a továbbterjedését a bántalomnak meg
akadályozni. Legjobb eredményeket a salvarsannal értek el, 
a melyet többször egymásután intravénásán alkalmaztak. 
(Archives de Médecine des Enfants, 1913, XVI. köt. 8. sz.)

Bókay Zoltán dr.

Venereás betegségek.

A syphilis veszedelm érő l és az állam i ellenő rzés 
kérdésérő l nyilatkozott Blaschko (Berlin) a XVII. nemzetközi 
orvoscongressuson (London). Spencer H erbeit-nek az a kije
lentése, hogy a nemi betegségek aránylag jelentéktelen bajok, 
melyek kiterjedt állami intézkedéseket nem érdemelnek meg, 
ma már erő sen túlhaladott álláspont. Ma már teljes mérték
ben bontakozik ki a nemi bajok nagy fontossága. A syphilis 
és gonorrhoea nemcsak csökkenti az utódok számát, hanem 
minő ségüket is rontja. Nem lehetetlen, hogy a városi lakók 
egyre fokozódó testi degeneratiója is bizonyos fokban a syphi- 
lisben nyeri magyarázatát. A venereás bajok fő forrása a 
prostitutio. A nemi bajok csökkentése nagyrészt a különböző  
socialis reformoktól, a fiatalság erkölcsi és hygienés nevelé
sétő l, valamint a gyógyulásra szolgáló alkalom adásától vár
ható. Fontos továbbá, hogy a prostituáltak között pusztító 
nemi bajok ellen is küzdjünk. Ezzel szemben bizonyos, hogy 
a regiementatio (orvos-rendő ri ellenő rzés) eddig egyik or
szágban sem csökkentette nagyobb mértékben a nemi bajo
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kát. A reglementatio abból indul ki, hogy a prostitutio telje
sen körülhatárolt foglalkozás, a mi pedig a mai viszonyok 
között nem áll többé. A rendő ri ellenő rzés alatt álló prosti
tuáltak mindenütt csak kis részét alkotják a prostitutiót ű ző k 
teljes számának. A legveszedelmesebbek a fertő zés szem
pontjából (friss lues) éppen a kezdő  prostituáltak, ezek pedig 
csak igen nehezen kerülnek ellenő rzés alá. A rendes rendő ri 
ellenő rzés alatt álló contingens már régebbi prostituáltakból 
áll, a kik már relative kevésbé veszedelmesek (a lues 
fertő ző  szakán inkább vannak túl). Egyes prostituáltak inter
nálása kétségtelenül megakadályozza a fertő zések bizonyos 
számát, de azért ez az ellenő rzés nélküli beteg nő k, valamint 
a beteg férfiak számához képest elenyésző  csekély, s a 
nyilvános prophylaxis szempontjából nem esik latba. A cse
kély haszonnal szemben sok a hátránya a reglementatiónak. 
Ilyen hátrány többek között az, hogy sok község azt hiszi, 
hogy a reglementatio intézményével a prophylaxisnak már 
eleget tett. A sok szigorú rendő ri intézkedés, ső t zaklatás sok 
leányt visszatart attól, hogy baját idejében gyógyíttassa. Az 
is baj, hogy az ifjúság garantiát lát a reglementatióban s min
den óvó intézkedést elmulaszt. Hozzájárul ehhez az is, hogy a 
közönség a prostitutióban a reglementatio miatt állami institu- 
tiót lát. A prostituált nő  degradálva és a polgári társadalomból 
kizártnak érzi magát s így nem is tartja kötelességének, hogy 
a társadalmat betegségektő l megóvja. Nem utolsó tényező  az 
sem, mely a reglementatio ellenében fölhozható, hogy a 
prostituált nő  sorsát sok tekintetben a rendő rség közegei 
intézik, a kik pedig akárhányszor visszaéléstő l, erő szaktól 
vagy brutalitástól sem riadnak vissza. A legértékesebb harcz- 
modor a prostitutio rákfenéje ellenében mégis csak a fölvi- 
lágosítás és a gyógyítás. Renitens, tudva fertő ző  prostituáltak 
természetesen állami beavatkozást igényelnek. A reglementatio 
a mai formájában csak korcs intézmény, mely összekuszálja 
a modern hygienés elvet középkori prostitutiós politikával. 
(Münchener med. Wochenschrift, 1913, 39. szám.)

Guszman.

Bő rkórtan.

A pinosol nevű  kátránykészítménynek dermato- 
therapiás alkalmazásáról nyilatkozik R. Polland (Graz). 
A különböző  fakátrányfajok már régóta nélkülözhetetlen gyó
gyító tényező i a dermatotherapiának. Ezeknek a szereknek 
(ol. rusci, fagi, juniperi stb.) sajnos, több kellemetlen saját
ságuk is van. így különösebb hátrányuk az átható szaguk és 
a színező , piszkító tulajdonságuk. Mivelhogy nem tiszta ké
szítmények, nem ritkán bennük levő  oly anyagok is jutnak 
érvényre, melyek a bő rt izgatják. Haladásnak tekinthető  
ezért a „pinosol“ nevű  kátrányos készítmény, melynek 
alig vannak kellemetlen melléktulajdonságai, hatása ellenben 
legalább oly megbízható, mint a régi kátrányoké. A szerző  
a legkülönböző bb olyan bő rbajok esetén kísérelte meg, a 
melyekben a kátránykezelés általában indikált. Eddigi kísér
letei igen kielégítő  eredményt adtak, a mennyiben kide
rült, hogy a pinosol teljes értékű  pótszere az oleum rusci- 
nak. Nemcsak gyuladást csökkentő , parasiticid és viszketést 
csillapító hatású, hanem nem mérgező  és jóformán szagtalan 
készítmény. (Österreichische Arzte-Zeitung, 1913, 3. sz.)

Guszman.

Húgyszervi betegségek.

Az ondóhólyagok idő sült gyuladásáról a hátulsó 
húgycső  urethroskopiai lelete alapján írt klinikai tanulmányt 
A. H ym an és A. S. Sanders. Az orvostudomány a spermato- 
cystitis két alakját különbözteti meg, úgymint a bacteriumok 
által okozott és a catarrhalis ondóhólyaggyuladást. Az első  jóval 
gyakoribb, mint az utóbb említett s legtöbbször kankós ere
detű . Egyébként azonban a pneumococcus, a staphylococcus, 
a streptococcus, a bacillus coli communis és a Koch-féle bacil
lus is szerepelhet mint a vesiculitis kórokozója.

Az ondóhólyaglob tünetei akárhányszor más betegsége
ket — urethritis posterior, cystitis, colliculitis, prostatitis — 
utánozhatnak és fő képp három alakban nyilvánulnak, még

pedig mint legkülönböző bb fokú fájdalom (kólika a coitus 
végén), fokozott nemi izgalom (erectiók, erotismus, gyakori 
pollutiók) a betegség kezdő , és gyengült sexualis irritatio 
(korai magömlés, gyenge s fokozatosan mind hiányosabb 
merevedés) a késő bbi szakában, végül húgycső folyás, hólyag- 
tenesmus és rheumás jelenségek.

Nagyszámú urethroskopiai vizsgálataik alapján a szer
ző k arra a következtetésre jutottak, hogy a húgycsőtükrözés
bő l egymagában nem ítélhetjük meg az ondóhólyagok álla
potát, bárha a prq^tata- és az ondókivezető  csövecskék kül
seje némi adatokat szolgáltat a betegségre vonatkozólag; 
prostatitis eseteiben általában véve a prostatanyílásokat, 
vesiculitis eseteiben pedig a ductus ejaculatoriit fogjuk 
kórosnak találni. Az ondóhólyaglobra mindenesetre az lesz 
a legjellemző bb, ha az ondókivezető  csövecskékbő l genyet 
látunk kiszivárogni. Egyébként pedig az ondódomb el
változásaiból semmiképp sem fogunk a függelékek állapotára 
következtetni, minthogy a colliculuson ugyanezeket az elvál
tozásokat nem komplikált hátulsó húgycső kankó csaknem 
valamennyi esetében,ső t önfertő zés avagy mértéktelen közösülés 
következményeképpen még az egyszerű  urethritis irritativánál 
is akárhányszor találhatjuk.

Hogy az ondóhólyag tartalmát ttsztán, tehát húgycső- 
és prostataváladék nélkül kaphassuk, erre a szerző k a leg
alkalmasabbnak a Cabot-féle eljárást mondják. Ez a követ
kező képp folyik le : hólyagöblítés, prostatamassage, ismét 
hólyagöblítés (de most már konyhasóoldattal) és végül ondó- 
hólyagmassage; a most kiürülő  váladékot fel kell fogni és 
megvizsgálni. Idő sült ondóhólyaglob 100 vizsgált esetében a 
szerző k aránytalanul legtöbbször a kankót találták kórokozó
nak, de az ondóhólyagváladékban csak nagyon ritkán sikerült 
gonococcust kimutatniok. Húgycső tükörrel a specifikus esetek 
a nem specifikusoktól nem különböztethető k meg. (Journal 
des pratic., 1913, 9. sz.) Drucker.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

Az anaesthesinnel elért jó eredményeirő l számol be 
Kärcher. Mindenekelő tt nátha ellen ajánlja a következő  kenőcs 
használatát: Rp. Anaesthesini 1 ‘0; Ungu. boriéi cereati 
ad 200; Natrii sozojodolici 0 ’2. Gyomorfájás, hyperemesis 
gravidarum és dyspepsia nervosa eseteiben hasznosnak bizo
nyultak a ‘ /2  grammos anaesthesin-porok, naponként többször 
bevéve. Fájdalmas végbélerosiók ellen jók az anaesthesin- 
suppositoriumok: 0'3 anaesthesin, 2 0 butyrum cacao. (The
rapie der Gegenwart, 1913, 8. füzet.)

Epilepsia egy esetében Maier feltű nő  jó hatását látta 
az elarson nevű  újabb arsenkészítménynek. Hasonló esetet 
ismertet újabban Sussm ann is ; naponként 3-szor adott 2—2 
tablettát. (Deutsche med. Wochenschrift, 1913, 39. sz.)

Magyar orvosi irodalom.

G yógyászat, 1913, 45. szám. L e c h n e r  K á r o l y : A beszámítás és 
a jogorvoslás kérdése. B a u e r  L a jo s : A szénhydratok jelentő sége a 
csecsemő táplálékban. „Honvédorvos“ melléklet, 9. szám. A jk a y  Z o ltá n : 
Vízellátás a harczmező n. F a r k a s  L á s z l ó : A lő tt sebekrő l és azok e lső 
leges gyógykezelésérő l hadsebészeti álláspontból.

Orvosok lapja, 1913, 46. szám. S z a n a  S á n d o r : Socialpsycho- 
logiai vizsgálatok a dajkaságba adott nagyobb gyermekek ellenő rzése 
körül. O lá h  G y u la : A kolera gyógyítása.

Budapesti orvosi ú jság, 1913, 46. szám. V id a k o v ic h  K a m i l l : A 
vese ereinek sérüléseirő l. „Szemészeti lapok“ melléklet, 3. szám. G o ld - 
z ie h e r  V i lm o s: Adalék a sympathiás szemgyuladás pathologiájához.

Vegyes hírek.
K inevezés. B a u m a n n  I z s ó dr.-t Oraviczabányán államvasuti or

vosi tanácsadóvá, G o ld m a n n  B é la dr. törökbecsei orvost tiszteletbeli 
járásorvossá, B a c z o n i  A lb e r t dr.-t, L e s ty á n  P á l dr.-t, D ö r f l in g e r  J á n o s 
dr.-t, K a u fm a n n  Im re dr.-t, B la n á r  L á s z ló dr.-t és W e is z  M e n d e l dr.-t  
a gyulai közkórházhoz segédorvossá nevezték ki.

V álasztás. E s z e n y i  G y u la dr.-t Osgyánban, S c h e ip n e r  G y ö r g y 
dr.-t Nagytószegen körorvossá választották.
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T iszti orvosi v izsga. Az 1913 október hó 19.-étő l 21.-éig  Kolozs
várott megtartott tiszti orvosi vizsgákon kitű nő en képesíttetett: R e is s e n - 
b e r g e r  G u s z tá v  A d o l f körorvos, Szentágota. K épesíttettek: D é r e r  J ó z s e f 
kórházi alorvos, Pozsony. E c k h a r d t  M ih á ly körorvos, Medgyes. H a y n a l 
G é z a közkórházi igazgató-fő orvos, Besztercze. H a lá s z  A n d o r gyakorló
orvos, Nagyvárad, H e d r ic h  M ik s a gyakorlóorvos, Szászlekencze. K a u n i tz 
O s z k á r körorvos, Mező bánd. K le in  S a m u gyakorlóorvos, Szinérváralja. 
K o v á c s  K á r o ly egyetemi tanársegéd, Kolozsvár. L e i tn e r  F ü lö p egyetemi 
tanársegéd, Kolozsvár. M a g y a r i  F e re n c z körorvos, Tordaszentlászló. 
P a lá g y i  J e n ő kórházi orvos, Arad. P e s i ts  Á r o n gyakorló orvos, Nagy- 
becskerek. P o l lá k  E m i l járásorvos, Cséffa.

A budapesti egyetem  I. számú nő i k lin ikáján október hóban 
185 szü lés folyt le ; a született magzatok száma*190 volt. A nő gyógyá
szati osztályon 59 beteget ápoltak. A klinikával kapcsolatos szülészeti 
poliklinikum segélyét 126 esetben vették igénybe; a mű tétek száma 
105 volt.

M eghalt. N e u m a n n  J á n o s dr., dombóvári orvos 71 éves korában 
október 26.-án. — G la s e r  K á r o ly dr., a pozsonyi kerületi munkásbizto
sító pénztár fő orvosa, 47 éves korában november 7.-én. — N a g y  S z i 
lá r d  dr., alsóábrányi körorvos 63 éves korában november 8-án . 
F e k e te  Z o ltá n dr. csíkszépudvari orvos november 10.-én. E . P o n - 
f i c k ,  a jeles pathologus, Virchow egyik legkiválóbb tanítványa, f. évi 
április l.-é ig  a kórbonczolástan tanára a boroszlói egyetemen, 69 éves 
korában. — R . H . F i tz , régebben a belorvostan tanára a bostoni 
Harvard-egyetemen, október 30.-án. ■— R á m á n  d e  la  S o ta  y  L a s t r a , a 
sebészet tanára Sevillában. — J .  B o n é t y  A m ig o , a nő orvostan tanára 
Barcelonában. — H  J  G a r r ig u e r , a nő orvostan tanára a new-yorki 
orvosi továbbképző  tanintézeten.

A ch o lera  á llá sa  hazánkban. November 2.-ától 8.-áig 51 új 
m egbetegedés és 12 haláleset fordult elő . Nagyobb számú eset volt 
Mohácson (8) és a bácsmegyeí Szondon (28 m egbetegedés és 10 
haláleset). Az elő ző  hétrő l jelzett esetek közül 1 nem bizonyult cho- 
lerának.

Békésvárm egye közkórházának je len tése 1912. évi mű ködé
sérő l a napokban jelent meg a megszokott gazdag tartalommal, 276 
lapra terjedő  kötet alakjában, B e rk e s  S á n d o r dr. igazgató gondos szer
kesztésében. A kórházban az elmúlt évben 7589 beteget ápoltak 318.722 
ápolási napon; a sebészeti osztályon 2915, a szem észetin 350 mű tétet 
végeztek; a betegek részére 1042 ágy áll rendelkezésre. A kötet jó 
részét tudományos értekezések foglalják e l : F e ld m a n n  I g n á c z kimerí
tő en ismerteti a kórboncztani osztály mű ködését, D é c s i  K á r o ly késő i 
katatonia eseteirő l számol be, H e rm a n n  Im re a luminal nátriumról mint  
altatószerrő l értekezik, B é k é s  D e z s ő a szem osztály mű ködésének ismer
tetésén kívül „A szem m ozgások physiologiája és pathologiája“ czímmel 
közöl tanulmányt, K a c z v in s z k y  J á n o s pedig behatóan ismerteti a sebé
szeti osztály mű ködését.

A M agyar Orvosi Könyvkiadó Társulat 1913. évi illetményét 
(a S c h w a lb e tanár szerkesztette „Therapeutische Technik“ czímű munka 
fordítását két kötetben) deczember folyamán küldi szét Egyúttal fel
hívja tagjai figyelmét arra, hogy B a n d e l ie r -R o e p k e „Klinik der Tuber
ku lose“ czímű  munkájának éppen most megjelent, teljesen átalakított 
új kiadását már fordíttatja s hogy ez a munka — a mely az 1914. évi 
illetmény egy része lesz — 1914 nyaráig biztosan elkészül.

W iesinger Frigyes dr. nő orvos lakását Üllő i-út 3. szám alá 
tette át.

A legutóbb i idő ben je len t m eg a franczia családstatisztika
(a m inistére du travail kiadásában), melynek adatai megvilágítják 
Francziaország népesedésének csökkenését s eléggé magyarázzák, hogy 
miért foglalkoznak a franczia orvosok, nemzetgazdászok s  politikusok 
évrő l-évre intenzivebben Francziaország depopulatio-veszélyének kér
désével.

1 ,8 0 5 .7 4 4 családban n em v o l t gyermek
2 ,9 6 7 .5 7 1 f f 1 g y e r m e k volt
2,661,978 n 2 f f »
1,643 425 3 f f »

987.392 n 4 n

566.768 n 5 n n

327.241 n 6 n ff

182.998 n 7 » f f

94.729 » 8 » ff

44.728 n 9 n n

20.639 n 10 » f f

8.305 ff 11 n ff

3.508 n 12 f f

1.437 n 13 n ff

554 n 14 f f f f

249 n 15 n ff

79 n 16 f f „
34 n 17 n n
45 n 18 n ff

Szem élyi hírek külföldrő l. A greifswaldi egyetem belorvostani 
tanszékére P . M o r a w i tz rendkívüli tanárt, a freiburgi belorvostani poli-  
klinika vezető jét nevezték ki. — Az innsbrucki egyetemen az orvosi 
chemia tanszékét A . W in d a u s dr., eddigi rendkívüli tanár a freiburgi  
egyetemen, foglalja el. -  A freiburgi egyetemen rendszeresített sebé
szeti poliklinikai rendkívüli tanári állást G . H o tz dr. würzburgi czímz.

rendkívüli tanárral töltötték be. — H . G e b b dr. magándocens (Greifs
wald, szem észet) tanári czímet nyert. — J .  T a i l le n s magántanárt Laus- 
sanneban (belorvostan) rendkívüli tanárrá nevezték ki . —  Rendes tanárok 
le ttek : H . Z e id le r (sebészet) és D . S a b o lo tn y rendk. tanárok (mindkettő  
a szt.-pétervári nő i orvosi tanitézeten), A . E . E y c le s h y m e r (St. Louis, 
anatómia), D . R . J o se p h (élettan St. Louis). — A . H e r l i t z k a (élettan) és 
G  B . A l la r ia  (gyermekorvostan) turini magántanárok rendkívüli taná
rok lettek.

Lapunk mai számához a „Chinoin“ D r .  K e r e s z ty ,  D r .  W o l f  é s 
T á rs a , vegyészeti gyár, Újpest, „C adogel“ czímű  prospectusa van 
csatolva.

Mai számunkhoz B a l la  S á n d o r  é s  tá r s a czég „Neurolin Balla  
és M agnospirin B a lla “ czímű  prospectusa van mellékelve.

Lapunk mai számához „A rsoferr in -tek tolettes“ (Apotheke zum 
Heiligen Geist, Wien 1, Operngasse 16) czímű  prospectus van csatolva.

Dr. Székely Imre és Dr. Szilas Jenő  orvo
sok. Erzsébet-körút 22, földsz. Tel. 34 -97.

I stvánúti sanatorium és vízgyógyintézet
B u dap est, VII., H u ngár ia -ú t 9. (István-út sarok.) T e le fon  81—01.

R ön tgen -lab ora to r ium . • D r. A le x a n d e r  B é la ,
J * egyetemi magántanár

D r .  Q r ü n w a l d  s a n a t o r i u m a Budapest, Városligeti-fasor 13-15.
Felvétetnek férfi- és nő betegek 

nő gyógyászati, seb észet i és belgyógyászati bajokkal, valamint szülő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatják. — V e g y i  é s  R ö n t g e n - la b o r a t o r iu m .

DR. REICH MIKLÓS Budapesti ZANDER -gyógyintézete
Dr. ZANDER G. eredeti készülékeinek te ljes sorozatával és rokon physikalis 

gyógyeszközokkel töké letesen  fe lszere lt in tézet.
IV., Semmelweis-utcza 2. sz. Kossuth Lajos-utcza sarkán

Kossuth Lajos-utcza 3. sz. (Telefon 697.) O rv o s i 
la b o r a tó r iu m á b a n  az összes diagn. vizsgála
tokon kívül autovaccina elő állításával is foglalkozik.Dr. Doctor

Park-sanatorium: Külön szüld osztály
A  •  i  i  i  •  Dr. SZILI SÁ N D O R , v. egy.tanársegéd
UrVOSl laboratórium : VII., K lrály-utcza 51. Telefon 157—71.

EKDÉV Dr. sanatoriuma. X g . '

D r .  G  A  M  A  N  B  É  L  A
diaetás orvosi intézete
■  ■ ■  VOLOSCA—ABBAZIA, ■  ■  ■____

m agaslati gyógyhely ÍÖ1Ö m., vizgyógyinté- 
zet, sanatorium  ideg- és Basedow-betegek ré
szére, e g é s z  é v e n  á t  n y i tv a . H iz la ló -

k ú r á k .  Vezető  orvos dr. Guhr Mihály. Tüdő betegek nem vétetnek fel.
V ezető : Dr. VA S BERNÁT, Polik lin ika.
Szövetség-utcza 14— 16. Telefon József 16-03.

T átra-S zép lak

Orvosi laboratórium
Kopitj J e n ő  d r  orthoPaecliaL intézetében VII.^ Nyár-u. 22. sz

Az orvosi dajkavizsgáló-intézetben
Dr. Neumann M . L Ä l t t b

San Remo

vő  betegek is felvétetnek.
(Sziv-u. 28. sz.

. Telefon 93-22.) 
a dajkák állandó orvosi vizsgálat és 

• felügyelet alatt tartatnak. Az intézet minden egyes dajkán 
az eredeti Wassermann-féle vérvizsgálatot végezi. Dr. Neumann M. az eredeti — nem egy
szerű sített — Wassermann-féle vérvizsgálathoz szükséges vérvételt bárkitő l lakásán (VII., 
Erzsébet-körut 14) d. u. 3 -4  óra között veszi. A vérvételhez szükséges steril üvegcsét 

és használati utasítást kívánatra vidékre is küldünk. Egy vérvizsgálat dija 20 korona.

w \ -r*  í j  E l e k t r o m á g n e s e s  g y ó g y i n t é z e t e ,  VII, Városligeti fasor 15
l l l ^  IC  p  f i  j\ z összes modern villamos gyógymódok. Röntgen-laboratorium 

Álmatlanság, neurosisok, neuralgiák, arteriosclerosis stb. ellen 
téli klimás gyógyhely az olasz Riviérán 
Sanatorium külön tüdő betegek és külön 
az anyagcsere betegségeiben szenvedő k 
részére Fekvő csarnokok. Magyar ápoló
nő k. Meleg tengeri fürdő k. Kívánatra pro
spektusokat küld Czirfusz Dezső  dr., 

kir. tanácsos.

Dr, Szontagh Miklós gyógyintézete
ellá tás, orvosi gyógykezeléssel együtt napi 10 koronától kezdve.

a ■ ■  h i a ■  a Sanatoriuin•Dr. GARA GÉZA, Meran. Ú jonnan  á t a l a k í t v a .
'  P r o s p e c t u s .

Budapest, Ulí., Uárosligeti fasor 11.
Bennlakó és bejáró belbetegek ré

szére. Diagnostica.Therapia. Mindennemű  ojtásos kezelések. Hizlaló és soványító kúrák. Nagy 
vízgyógyintézet. Laboratorium. Röntgen.Vezetö orvosok : R ajn ik  Pál dr. és Kovács A ladár dr.

E p i le p t ik u s  b e teg ek  in téze te
BALF gyógyfürdő ben. Felvilágosítással szolgál a gyógyfürdő  gondnoksága vagy Wosinski 
István dr., örökös római gróf igazgató-tulajdonos. Vagyontalan betegek a nagymélt. m. 
kir. belügyminisztérium elő zetes engedélye alapján az országos betegápolási alap terhére

vétetnek fel.
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TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK.
TARTALOM : Budapesti Kir. Orvosegyesület sebészeti szakosztálya (VII. ü lés 1913 április 24.-én) 857. lap. Az Országos Orvos- 

Szövetség pécsi fiókja (I. tudományos ülés 1913 október 10.-én) 859. lap.

Budapesti Kir. O rvosegyesület sebészeti szak
osztálya.

(VII. ü lés 1913 április 24.-én.)

E ln ök : Alapy Henrik. Jegyző : Ádám Lajos.
(Folytatás.)

A szabad hasüregbe áttört sigm akörüli tá lyog  m ű tett esete.

Keppich J ó z se f: 43 éves boltiszolgát mutat be, kinek 
kórelő zményébő l kiemelendő  7 éves korában kiállott typhusa, 
valamint azon körülmény, hogy könnyen megfázik, ilyen
kor 1—2 napig tartó liasgörcs mellett hasmenése van. 
A legutóbbi ilyen hasgörcse 1912 karácsonya körül volt, 4—5 
napig volt beteg. Széke mindig magától van, rendesen két
szer naponta, nyálkás nem szokott lenni. Jelen baja 1913 
január 10.-én rendkívül heves hasgörcsökkel kezdő dött, úgy 
hogy ágyba kellett feküdnie; hányásingere, hányása nem volt, 
hő emelkedésrő l nem tud, nem mérték. 4 hétig súlyosan be
teg volt, gyakran volt széke, ez sokszor nyálkás volt. Bél- 
passagezavarok nem voltak. 1 hétig lábbadozó beteg volt, 
majd három héten át ismét foglalkozása után nézhetett. Már- 
czius 19.-én ismét súlyos beteg lett, rendkívül heves has
görcsei voltak, hányásingere, hányása nem volt, lázról sem tudott. 
Orvosa tanácsára Dieballa magántanár szent István-kórházi 
belosztályára vétette fel magát Appendicitisre volt gyanús, 
bár az érzékenység a középponttól bal felé volt a legnagyobb. 
Hő mérséke 38° körül volt. Márczius 26.-án délelő tt 11 óra
kor rendkívül heves hasgörcsökrő l panaszkodott, hasa rend
kívül erő sen fájt. Hányásingere, hányása ekkor sem volt. Dél
után 2 órakor hívták hozzá a bemutatót, ekkor az alhas mindkét 
oldalán kifejezett défense musculaireja volt, nagy érzékeny
séggel, melynek punctum maximumát a bal oldalra teszi 
a sigmabél tájékára, itt a kopogtatási hang tompult. A 
májtompulat rendes. A magától ürített vizeletben kóros alkotó
rész nincs. A rectalis vizsgálatkor a kis medencze rendkívül 
érzékeny.

A diagnosis perforativ peritonitis; rögtöni mű tét végett 
H ültl  sebészi osztályára viszik.

Délután a kép még sokkal súlyosabb. A beteg rend
kívül elesett. Hő mérséke 38'5°, pulsusa 112, a défense mus- 
culaire az egész hasra kiterjedt, az epigastrium erő sen me- 
teorismusos, az alhas teknő szerű en behúzódott, olyan a kép, 
mint a milyen gyomor-duodenum-perforatio eseteiben szokott 
lenni. A májtompulat alig kétujjnyi, szabad levegő  a hasban 
nem mutatható ki. Az explorativ laparotomiát a közép
vonalban a köldök alatt csinálja. Levegő  nincs a hasüregben. 
A belek puffadtak, belöveltek, köröttük híg, tejfelszerü, genyes 
váladék. Megnézik a coecumot, az teljesen szabad, az appen
dix ép. A gyomor-, duodenum-, pankreasvizsgálat czéljábóla 
metszést a processus xiphoideusig hosszabbítja meg. A pan- 
kreasban néhány tömött, fehéres, lencsényi folt, a gyomor, 
a duodenum teljesen ép. Végigvizsgálva a vékonybeleket, két 
legalsó vékonybélkacs a sigmabél legalsó részének jobb 
oldalához van tapadva és lúdtojásnyi tályogot zár kö
rül, melybő l tejfelszerű , káposztalészagú geny szivárog. 
Megfelelő  izolálás után az összenövéseket szétfejtve, a tályog
üreget kitakarítja. A sigmabél legalsó része és az áthajlás a 
rectumba vaskosan beszű rő dött. Perforatio sem a vastag-, sem 
a vékonybélen nem mutatható ki.

A tályogüregbe jodoformcsíkokat helyezve, azokat a 
hasfalon kivezeti, a hasfal többi részét rétegesen zárja.

5 napon át a beteg jól van, a has alig érzékeny, a 
peritonealis tünetek fokozatosan visszamennek, bélpassage van. 
Márczius 31.-én a reggeli hő mérsék 38'6°, pneumonia a jobb
oldali alsó tüdő lebenyben, a has-sebben, a subcutan szövet
ben genyedés, a bő rvarratokat eltávolitja, a fascia-varratok 
tartanak.

Április 10. A tompulat a tüdő  felek feltisztult, a hasüreg 
sebébő l alig van váladék, a seb tisztán sarjadzik.

Április 15. A drainezés helyén bélsár ürül, április 18.-án 
a bélsár ürülése megszű nt, a sebüreg rohamosan kisebbedik, 
a beteg még kezelés alatt áll.

A tályog genyjébő l tiszta coli tenyészett ki.
A sigmoiditis és perisigmoiditis épp oly különálló kór

képpé kezd kialakulni, mint a typhlitis és a perityphlitis.
A sigmoiditis a falra szorítkozhatik, tályogképző désre 

vezethet, utóbbi perforálhat. A sigmoiditis lehet: 1. acut, 2. 
chronikus. Mindkettő höz társulhat genyedés, tályogképző dés. 
Az idő sült sigmoiditis szű kületek keletkezésére vezethet.

A sigmoiditis általános colitis részjelensége lehet, ön
állóan is fejlő dhetik, máskor a folyamat kiinduláshelye a 
rectum és innen terjed a folyamat felfelé.

A sigmabél a székkiürítés szabályozója. A bélsár itt a 
legsű rű bb, a bomlási folyamat is a legelő haladottabb. Gyak
ran találni rajta diverticulumokat, melyekben bélsárrögök 
megakadnak; spasmusra való hajlandóság mellett ezen bél
sárrögök nem ürülnek ki, a diverticulumok tágulnak, faluk 
vékonyodik, a nyálkahártyán fekélyesedések képző dnek, gyula- 
dás társul hozzá, a mirigy közti állomány proliferatiójával; 
ezt a kórképet Virchow már 1853-ban leírta. Ä lefolyás külön
böző  a szerint, a mint a gyuladás a sigmabél szabad, avagy 
fixált részén áll be. A borító peritoneum is megbetegszik, 
tályog képző dik, mely a köldök körül, a bal rectus külső  
szélénél jelentkezhetik; ha a folyamat a sigmabél mobilis ré
szébő l indul ki, a csípő tányérban, esetleg a lumbalis tájon; 
avagy subphrenikusan jelentkezik a tályog, ha a sigmabél 
fixált része a folyamat székhelye. Ily subphrenikus tályogot 
is volt alkalma egy másik betegen megnyitni, ez azonban 
már nem segített a betegen.

Patek a franczia irodalomból 28 tályogos sigmoiditis- 
esetet gyű jtött össze, valamennyi halálos volt.

Heveny kéto ldali hom loküreggenyedés extraduralis tályogga l.

Paunz Márk: A homloküreg genyedésének intracrania
lis szövő dményei háromféle alakban nyilvánulhatnak: extra
duralis tályog, genyes lágyagyburoklob és homloklebeny- 
tályog. E háromféle folyamat sokszor egymással szövő dve 
észlelhető . Ezen szövő dmények úgy a heveny, mint az idő sült 
homloküreggenyedésnél fejlő dhetnek és általában ritkák. Éppen 
ezért minden egyes eset megérdemli a közlést.

29 éves férfit mutat be, a ki 1912 november 27.-én 
heveny náthát kapott; másnap a homloktájra szorítkozó 
nagyfokú fejfájás állott be és felső  szemhéjai megpöffed- 
tek. Felvételkor az orrüreg a heveny nátha tüneteit mutatja, 
genyes-nyálkás váladékkal mindkét középső  orrjáratban. 
A homlok lágyrészei elmosódottan duzzadtak, fő ként a 
glabella táján, és itt tapintásra nagyfokú érzékenység is 
észlelhető ; a felső  szemhéjak duzzadtak. A beteg lázas 
(40 0° C), nagy mértékben elesett, az érlökés szapora (120). 
Jobboldali neuritis optica. Néhány napi észlelés alatt a gla
bella táján hullámzás észlelhető , subperiostalis tályog fejlő 
dött, melyet 1912 deczember 7.-én megnyitott. Erre az 
állapot javult, a láz csökkent (38-0° C), a közérzet jó lett, az 
oedema visszafejlő dött. Deczember 10.—13. között jó köz
érzet mellett több ízben néhány perczig tartó, eszméletlenség
gel járó rángógörcsök jelentkeztek. A hő mérséklet 36 6—37’0°C; 
az érlökés 72. Fejfájás nincsen, csak bizonyos nyomás-érzés. 
A szemfenék vizsgálata jobboldalt kifejezett neuritis opticát, 
baloldalt venosus hyperaemiát mutat. Deczember 13.-án a jobb 
felső  szemhéj erő sen megduzzadt, csüng. Nyilvánvaló volt, hogy 
intracranialis szövő dmény fejlő dött, agytályog vagy extraduralis 
tályog. Ezért 1912 deczember 13.-án gyökeres mű tétet végzett. A 
jobb homloküreg, iveit metszéssel megnyitva, telve van genynyel.
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A septum interfrontale jobbfelé elhajlott, felső  végén lencsényi 
nyílás, mely bevezet a genynyel telt bal homloküregbe. Ezért 
ezt is ívelt metszéssel felbontotta. A két ívelt metszés össze
köttetvén a már elő bb ejtett haránt metszéssel, a septum 
interfrontale eltávolításával mindkét homloküreg egy nagy 
csontos üreg alakjában feltárul. A bal homloküreg nagyobb; 
hátulsó falának felső  része kissé szürkésen elszínesedett, de 
sem nem érdes, sem áttörve nincsen. A hátulsó fal felvésésével 
egy ezüstforintnál nagyobb tályogot nyitott meg, mely a csont 
és a dura között a bal sinus frontalis felső  határát 2 cm - 
rel is túlhaladja és belő le mintegy 2 evő kanálnyi híg, sárgás
zöld geny ürül nagy nyomással. Hogy a tályog jól hozzá
férhető  legyen, még egy 3 cm. hosszú függélyes metszés vált 
szükségessé. A kemény agyburok ép, fénylő , de alatta két 
helyen mintegy 2 cm. hosszú, 1 cm. széles, genyesen infiltrált 
sáv látható. Ezért óvatosan fellazítja ezen területeken a 
durát; de geny itt nem ürül, csak az arachnoidea reczé- 
zete van genyesen beszű rő dve. Tamponade. Deczember 14.-én 
a beteg közérzete jó; felültetéskor rövid ideig tartó rángó
görcsök. Kezdetben kisebb hő emelkedések (37 5—38’0°), majd 
teljesen láztalan állapot és jó közérzet mellett élénk sarjadzás 
indul meg és a homloküregek lassan kitelő dnek. A dura felett 
sokáig lepedékes a sebfenék. 1913 január közepén mindenütt 
tiszta, nem lepedékes sarjadzás, ezért január 17.-én a terve
zett Killian-ié\e gyökeres mű tét bevezetéséül mindkét kö
zépső  kagyló elülső  részét eltávolítva, az elülső  rostasejte
ket az orron át kitakarította. Január 24.-én kétoldali Killian-ié\e 
gyökeres mű tét és a sebszélek felfrissítésével varrat. Csak két 
jodoforrncsíkot vezetett be az alsó sebszögletekbe, úgyszintén 
az orrüreg felé. Az egyesülés jól sikerült, csak a lebeny
csücskök találkozásánál vált szét a varrat és ez a terület sar
jadzás útján gyógyult. Az illető  1913 márczius 7.-én teljesen 
gyógyultan hagyta el a kórházat. A tályog helyének megfele
lő ig  meglehető s a behúzódás, de agylüktetés nem érezhető . 
Fejfájás vagy egyéb agy-tünet azóta nem jelentkezett.

Az esetben figyelemreméltó az extraduralis tályog gyors 
fejlő dése a heveny nátha és homloküreggenyedés kapcsán. 
A neuritis optica korán keltette fel a gyanút, hogy intra
cranialis szövő dmény áll fenn, ez beigazolást nyert a rángó
görcsök megjelenésével, míg a mű tét kétségtelenül felderítette a 
való tényállást. Habár a homloklebenyt illető  bántalmakban 
gócztünetek nincsenek, éppen a homloküreggenyedésekben 
elég könnyű  a beavatkozás, a mennyiben a homloküreg hátulsó 
falának eltávolításával az agytályog vagy extraduralis tályog 
könnyen megtalálható. A korai és erélyes beavatkozást ez eset
ben teljes siker koronázta.

Az e lő esett méhkürt m int a tá lyogos vakbélgyu ladás gyógyu lásá
nak akadálya.

Paunz Sándor: A H ültl  vezetése alatt álló sebészeti 
osztályon az utolsó 8 év alatt 860, a magángyakorlatban 
pedig 876 megoperált appendicitist volt alkalma észlelni, 
összesen tehát 1736 esetet.

Ezen 1736 eset közül 3 esetben a gyógyulás folyamán 
a sebbe került méhkürt gátolta meg annak záródását.

Az első  eset 25 éves nő betegre vonatkozik, a kit 
betegségének 10. napján appendicularis tályoggal szállí
tottak be 1910 augusztus 24.-én a Pajor-sanatoriumba, a hol 
H ültl  a retrocoecalis s részben a kis medenczébe is 
lenyúló tályogot azonnal megnyitotta. A seb begyógyulását az 
abban karfiolszerű en ülő  méhkürt pavillonja, melyet az utó
kezelés közben többször égettek le, megakadályozta, úgy 
hogy 4 hónap után, 1910 deczember 28.-án a fennálló si
poly mellett végezték az; újabb mű tétet, mely a sipolyme
netnek a heggel együtt való körülmetszésébő l, a méhkürt- 
nek a méh sarkából való excisiójából, a féregnyúlvány kiir
tásából s a hasfal reconstructiójából állott. A beteg 10 nap 
múlva per primam gyógyultan távozott.

A második eset 17 éves leányra vonatkozik, kit 
betegségének 5. napján, 1911 november 17.-én szállítottak 
Brassóból a sanatoriumba appendicitis perforativa tüne
teivel. Mű tét azonnal: a bemetszéskor a szabad hasürbő l bű 

zös geny ürül, mely a kis medenczébő l jön, a hol a perfo
rált appendix rögzítve van. A féregnyúlványt eltávolítják; 
tamponade szokott módon.

Utókezelés közben a seb gyógyulását gátló s annak 
fenekén karfiolszerű en ülő  méhkürtöt lekötötték, mire az pár 
nap múlva lelökő dött s a seb lassanként záródott, úgy hogy 
4 hónap múlva, midő n a hasfalreconstructiót végezték, a tuba 
a heggel semmi összefüggésben sem volt, hanem visszahú
zódott a medenczébe.

10 nap múlva per primam gyógyultan távozott.
A harmadik eset 34 éves nő betegre vonatkozik, a kit 

1912 május 21.-én vettek fel a kórházba. Ez az eset azért is 
tanulságos, mert abortussal egyidejű leg állott be az appen
dicitis s kezelő  orvosa sokáig azt gondolta, hogy talán jobb
oldali adnexmegbetegedéssel áll szemben. Minthogy az ante- 
flexióban levő  kicsiny méh jól megmozgatható s a mindkét 
oldali adnexumok jól kitapinthatok, az ileocoecalis tályogtól 
izolálhatok voltak, a diagnosist appendicularis tályogra tette.

A mű tét a tályognak megnyitásából és tamponálásából
állott.

Június 29.-én kis sipolylyal távozott. Július 21.-én új
ból jelentkezik: a seb nem záródott; a kortörténet szerint 
„a heg közepén a sarjakkal fedett, 4 cm. hosszú appendix 
áll k i; levágjuk, lapissal megégetjük“.

Augusztus 3. Kendermagnyi sipolylyal ambulans keze
lésre távozik.

Augusztus 27. Appendectomia és hasfalreconstructio vé
gett jelentkezik s a mű tét alkalmával kiderül, hogy a hegbe 
a tuba van benő ve, nem pedig az appendix s ez tartotta 
fenn a gyógyulást gátló sipolyt.

Szeptember 8. Per primam gyógyultan távozott.
Mind a három esetben tehát a tályog sarjadzása köz

ben, a heg zsugorodása folytán a méhkürt pavillonja a be
metszés területébe került és annak gyógyulását meggátolta.

A tanulság tehát az, hogy ha idejekorán felismerjük a 
haragos vörös, karfiolszerű  jellegzetes képérő l a sebben 
fekvő  méhkürt-pavillont, húzzuk elő  s kössük le, mert ezzel 
a seb gyógytartamát lényegesen megrövidíthetjük. Ha ez 
nem sikerül, nem marad más hátra, mint fennálló sipoly 
mellett belemenni a secundaer mű tétbe, a mikor a méhkür
töt a heggel együtt izoláljuk s reszekáljuk, természetesen 
ezzel egyidejű leg a hasfalreconstructiót s appendectomiát is 
elvégezzük.

Koponyahiány zárása Hacker-Durante szerint.

Pollák  Z sigm ond i A 15 éves kovácstanonczot 1912 de
czember 29.-én szállították be a kórházba, mert patkolás 
közben lórúgás érte a jobb halántéktájon. Megvizsgálva a 
beteget, a következő ket találták :

A jobb szemöldök felett harántujjnyira a szemöl
dökkel párhuzamos 8 cm. hosszú, 3 cm.-nyíre tátongó, kissé 
csipkézett szélű  folytonossághiány látható, a mely a csontig 
terjed. A sebzés mélyén látható, hogy a koponya körülbelül 
koronanagyságú helyen behorpadt és a behorpasztott csont
lemez a környező  csont alá részben becsúszott. A szem ép, 
a gyerek öntudatán van, pulsusa 105, nem hányt.

A betegen H ültl  tanár megbízásából trepanatiót vég
zett chloroform-narcosisban. Az alácsúszott és benyomott 
szennyes csontdarabokat eltávolította, miközben kitű nt, hogy a 
durát egy csontszilánk átfúrta és rajta J/2 cm.-nyi sebet ej
tett. A csontszéleket legömbölyítette, miáltal koronanagyságú 
csonthiány maradt vissza. Csíkot vezetve be, a sebszéleket 
egyesítette. Zavartalan gyógyulás mellett a beteg január 28.-án 
javultan távozott lencsényi sarjadzó sebbel. Plastikai mű tétre 
rendelték be 6 hét múlva.

Február 24.-én véteti fel magát gyökeres mű tét végett. 
Ekkor a jobb halántéktájon látható a mű tét utáni heg, mely
nek környékén diffus pulsatio észlelhető . A csonthiánynak 
megfelelő leg a bő r koronányi területen besüppedt.

A csontdefectus zárására számos mű téti eljárás áll ren
delkezésünkre. Fedhetjük a defectust ugyanazon egyénbő l
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származó csonttal, más egyén csontjával, állat csontjával és 
más anyagokkal, pl. celluloiddal. Az autoplastikás eljárások 
közül legnevezetesebb a M üller-König-fé\e eljárás, melynél 
a defectus melletti területbő l készítünk bő rbő l, csonthártyából 
és csontból álló nyeles lebenyt és ezt a defectust fedő  lágy- 
részlebenynyel felcseréljük. Ez az eljárás egyike a legbizto
sabbaknak, a legtöbb esetben kivihető  és nagyon alkalmas a 
koponya anyaghiányainak a fedésére.

Jelen esetben aránylag kisebb anyaghiánynyal volt dol
guk és ezért czélszerübbnek tartották a Hacker-Durante-féle 
eljárást alkalmazni, már azért is, mivel kozmetikai szempont
ból ezen eljárással szebb eredmény érhető  el, mint a Müller- 
K önig-félével. Azonkívül jelen esetben a csontdefectus haj- 
talan területen volt, a halántéktáj elülső  részén és a Müller- 
König-ié\e eljárással hajas területet kellett volna átültetni.

A mű tétet a következő  módon hajtották végre: A de
fectus fölött felhasították a bő rt és szabaddá tették a csont
hiányt. A csontszéleket felfrissítették, majd a hiány feletti te
rületen kirajzoltak egy a hiány nagyságának megfelelő  koro- 
nányi csonthártya-csontdarabot, mely körül körfürészszel 
árkot készítettek. Ebbe belehelyeztek egy lapos véső t és le
vésték a csonthártya-csontlebenyt, melyet a defectusba he
lyeztek a csonthártyával befelé. Azáltal, hogy a csonthártya be
felé kerül, megakadályozható, hogy ártalmas összenövések 
jöjjenek létre a lebeny és a dura, illetve az agy között, a mi 
a Jackson-epilepsia meggátlására bir fontossággal. A lebeny 
fölött egyesítették a lágyrészeket és a bő rt. A további gyó
gyulás zavartalanul folyt le, a seb prímára gyógyult.

A mi már most az átplántált csont sorsát illeti, tudjuk 
az erre vonatkozó vizsgálatokból és kísérletekbő l, hogy az 
átplántált csont tönkre megy ugyan, de helyét az átültetett 
csonthártyából és durából képző dő  új csont pótolja, ezért 
megkísérelték csupán nyeles csonthártyalebeny átplántálását, 
de ez esetben nagyon kevés új csontállomány képző dött, 
miért is ezen eljárás csak egész kis defectusoknál nyerhet 
alkalmazást.

Idegen test az arczban.

Tóthfalussy Im re: A 40 éves férfi pipával szájában szék
rő l leesett, a pipa szára eltörött és a száj felő l belefúródott a 
bal arczfélbe. Az illető  a pipaszárat szájából kihúzta és bár 
hiányzott a pipa szárának nagy darabja, arra ügyet sem 
vetett. Arcza ettő l az idő tő l kezdve dagadni kezdett, a bal 
orrszárny mellett sipoly képző dött, melybő l állandóan genyes 
váladék szivárgott. Ez az állapot 2 hónapon keresztül tartott, 
mialatt a beteg több orvosnál is járt, a kik megnyugtatták, 
hogy a sipoly majd begyógyul. Végre a beteg fölkereste Hültl  
sebészeti osztályát s itt a következő ket állapították meg: A beteg 
bal pofája duzzadt, oedemás, nyomásra igen fájdalmas; a bal 
orrszárny mellett czérnavastag sipolynyílás látható, melybő l 
igen bű zös genyes váladék ürül. A száj nyálkahártyája a bal 
pofának megfelelő en szintén duzzadt, más kóros elváltozás 
nem észlelhető  rajta. Nagyfokú szájzár van jelen. A pofát két 
tapintóujj közé fogva, a pofa mélyében kemény resistentia 
érezhető . A sipolynyílásba vezetett szonda kemény testre 
bukkan. A Röntgen-felvétel a bal arczfélben idegen test ár
nyékát mutatja.

Az elő adó a beteget localis anaesthesiában megoperálta, a 
sipolyt feltárta és ekkor egy idegen testre bukkant, mely a 
letörött pipaszár darabjának bizonyult; az eltávolított pipa
szár 61/ 2 cm. hosszú, V 4  cm. átmérő jű és hosszában elhe
lyezve feküdt a pofa szövetében, úgy hogy egyik vége az 
alsó állkapocs felhágó száráig, másik vége az orrszárnyig 
terjedt.

A bemutatott esetnek az ad érdekességet, hogy a szo
katlan nagyságú idegen test olyan hosszú ideig (2 hónap) 
feküdt a beteg pofájában, tehát oly helyen, mely a vizsgálat 
szempontjából igen könnyen hozzáférhető .

(Folytatása következik.)

HETILAP

Az O rszágos O rvos-Szövetség pécsi fiókja.
(I. tudományos ü lés 1913 október 10.-én.)

1 • Doktor Sándor elő adást tart „I. K. a nő gyógyászatban“
czímmel; egész terjedelmében fogja közölni valamely szak
lapban.

2. W ertán E m il: Szokatlan nagyságú epekő  által létrehozott 
gangraenás epehólyaggyu ladásnak cholecystectom ia útján gyó 
gyult esete.

A 71 éves nő beteget 1913 szeptember 16.-án a követ
kező  anamnesissel vették fel a pécsvárosi közkórház bel
gyógyászati osztályára : A beteg hasában már évek óta érzett, 
de mindezideig semminemű  kellemetlenségeket sem okozott 
daganat 14 nap elő tt fájdalmassá vált és lényegesen meg
nagyobbodott, azóta állítólag szelek sem távoztak, 4 nap óta 
idő nként csuklik és otthon több ízben hányt. A hányadék 
milyenségére nézve felvilágosítást adni nem tud. Icterusa 
nem volt.

Jelen állapot: A teljesen elgyengült nő  igen súlyos beteg 
benyomását teszi. Állandóan felhúzott lábak mellett, folytonos 
nyöszörgés között fekszik ágyában. A hasban középen, a köl
dök magasságában, kis gyermekfő nyi, körültapintható térfogat
nagyobbodás, mely a legenyhébb tapintáskor is heves fájdal
makat vált ki. A has egyébként puha, nem érzékeny, feltű nő  
meteorismus nincs. Ittléte alatt az elfogyasztott kávét, tejet 
kihányta, széke több ízben adott beöntésre sincs. Bélsár- 
hányása nem volt, ritkán csuklik. Pulsusa szapora, kicsi, 
könnyen elnyomható, nyelve bevont. Hő mérséke 37 5—38° 
között váltakozik. A beteget ileus-diagnosissal a sebészeti 
osztályra helyezték át.

Mű tét szeptember 19.-én : Median laparotomia a köldök 
megkerülésével. Az epehólyag két ökölnyire megnagyobbodott, 
a feszülésig telt, a környezettel (gyomor, colon transversum, 
cseplesz, vékonybelek) frissen, szalagosán összenő tt; az 
összenövések leválasztása annál is inkább nehézségbe ütkö
zik, mert a feszes, telt epehólyagon egy koronányi demarcatiós 
terület esetleges megrepedésétő l tarthattunk. Az epehólyag 
leválasztása a májágyról elég könnyen sikerült, a ductus 
cysticust és az art. cysticát elő bb együtt, majd az epehólyag 
eltávolítása után külön-külön lekötjük, a májágy vérzéscsilla
pítását tamponálással eszközöljük, egyébként réteges hasfal
varrattal a hasüreget zárjuk. A tejfelszerű  genynyel telt epe
hólyagban tyúktojás nagyságú és alakú, sima felületű , chole- 
stearinos epefestékes kő  volt. A beteg igen gyenge szív
mű ködése excitansokra erő sbödik. Láztalan lefolyás.

Szeptember 28.-án a tamponade és a hasfalvarratok 
eltávolítása. Kevés epefolyás, utóbb ez is megszű nik.

A beteg közérzete és táplálkozási viszonyai nap-nap 
után javulnak és október 11.-én gyógyultan távozik.

Ugyanő  bemutatja hólyagkő  és urethrakő  mű tét útján 
gyógyult két-két esetét és Schm idt mű tő fő orvos által operált 
kiterjedt vastagbélcarcinom a esetet.

K enessey Aladár fő orvos conjunctiv itis vernalis és cyclitis 
chronica érdekes eseteit, továbbá cornealis p lastika egy gyó
gyult esetét mutatja be.

W allerstein  Bódog fő orvos periton itis circumscripta gyó
gyult esetérő l számolt be.

PÁLYÁZATOK.
A lő csei ág. hitv. ev. egyházközség tulajdonát képező  nyilvános 

jellegű , nyolczvan ágyra berendezett H e rm a n n  G u s z tá v-kórház igazgató
választmánya egy a lorvosi á llásra pályázatot hirdet.

Javadalmazás: 1500 korona készpénzfizetés (bennlakás kötele
zettsége mellett), két bebútorozott szobából álló lakás és teljes ellátás.

Az állás 1914 január 1.-én okvetlenül elfogla landó.
Első  segélyt kivéve, magángyakorlat nincs megengedve.
Folyamodni óhajtók felhivatnak, hogy kellő  képzettségüket iga

zoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvényeiket H r i t z  A r th u r  dr. 
igazgató-orvos (Lő cse) czímére legkéső bb  1913. évi deczem ber hó 
15.-é ig ,nyújtsák be.

Általános orvosi gyakorlat m egszerzésére a kórház kiválóan al
kalmas.

L ő c s e , 1913 november hó 11.
H r i t z  A r th u r  dr., igazgató-orvos.
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7725/913 kig. szám.
Pest-Pilis-Solt-K iskun vármegye pomázi járásához tartozó Nagy

kovácsi községben megüresedett községi orvosi állásra pályázatot 
hirdetek.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy az 1908 : XXXVI11. t.-cz. 7. 
§-ában elő irt képesítésüket s eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmá
nyokkal felszerelt kérvényüket hozzám f. évi november hó 19.-ének 
déli 12 óráig annál inkább adják be, mert a késő bb érkező  kérvé
nyeket figyelembe nem veszem .

A községi orvos javadalm a:
1. Az állampénztárból 1600 korona törzsfizetés és évenként 4 íz

ben ismétlő dő  200 korona kórpotlék.
2. Látogatási, vágóbiztosi és halottkémlési díjak szabályrendelet 

szerint.
3. Lakás természetben, mely á l l : 4 szoba, elő szoba, csukott ve

randa, fürdő szoba, konyha, kamra, pincze és egyéb mellékhelyisé
gekbő l.

A megválasztott orvos a kerületi munkáspénztártól 600 korona, 
a budapestvidéki kő szénbánya r.-t. társládájától 400 kor., özy. Geist 
Gáspárné uradalmi pénztárából 200 korona és gróf Tisza István nagy
kovácsi erdő gondnoksága pénztárából 200 korona tiszteletdijat élvez, 
úgyszintén az erdő gondnokságtól egy lónak természetbeni ellátá
sát kapja.

Kézi gyógytár az eddigi orvosoknak engedélyezve volt, ennélfogva 
arra szintén kilátása lehet.

A választást Nagykovácsin a községházánál 1913. évi november 
hó 20.-ának d. e. 10 órakor fogom megtartani.

P o m á z , 1913 október hó 28.-án.
F ó n a g y  d r ., fő szolgabíró.

837/913. ikt. sz.
A vezetésem  alatt álló közkórházban lemondás folytán megüre

sedett egy segédorvosi állásra pályázatot hirdetek.
A segédorvos javadalmazása 1200 köroaa, lakás, fű tés, élelm e

zés. A kinevezés 2 évre szól. Távozás 4 héttel elő bb jelentendő .
Más pályázók hiányában orvosi gyakorlatra utasított orvos is 

kinevezhető . Magángyakorlat nincs megengedve.
A folyamodványok méltóságos M a k f a lv a y  G é z a úrhoz, Somogy- 

vármegye fő ispánjához intézendő k és a kórházigazgatóságnál nyújtan
dók be november hó 20.-áig.

K a p o s v á r ,  1913. évi november hó 3.-án.
S z ig e th i - G y u la  S á n d o r dr., igazgató-fő orvos.

A kassai magy. kir. állami bábaképző intézetnél a II. ta
nársegédi állás megüresedvén, ezen állásra pályázat hirdettetik.

Az állás lehető leg f. évi deczem ber hó 1.-én, de legkéső bb 
deczem ber 15.-én elfogla landó.

Javadalmazás : évi 1400 korona fizetés, valamint természetbeni 
lakás, világítás és fű tés és 1. oszt. élelm ezés.

Az ezen állásra pályázók az eddigi mű ködésüket igazoló okmá
nyokkal felszerelt kérvényüket f. évi november hó 22,-éig alulírott  
igazgatósághoz nyújtsák be.

Tót nyelv bírása kívánatos. Laboratóriumi munkákban jártasak 
elő nyben részesülnek.

A k a s s a i  m a g y .  k ir .  b á b a k é p z ő  in té z e t i g a z g a tó s á g a .

■ UX C LAU s e  a

„Haematicum"

S E. KLEBWE1N
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Mily vaskészítmények alkalmasak hosszasan 
. tartó használathoz? Csakazok, melyek a foga

kát nem támadják meg, a gyomrot nem 
' -T terhelik, könnyen assimilálódnak, melyeket a 

betegek jól tű rik meg és szívesen veszik be. —
Mindezen sajátságokkal rendelkezik a 
HAEMATICUM GLAUSCH,mely ezért az összes 
vaskészítmények közt az első  helyet foglalja 
el és e miatt az ös«zes országok orvosai évek i 
óta, mint a legrationalisabb, legolcsóbb vas- | 
készítményt étvágytalanság, vérszegénység, 
chlorosis, neurasthenia és az összes gyengeségi 
állapotoknál, valamint sú lyos bajok után üdülés 
idejére rendelik. Fél üveg ára 230 gr. tartalommal 
150 korona, egész üvegé 500 gr. 260 korona. A 
Haematicum Glausch minden gyógyszertárban, vala
mint az ausztria-magyarországi fő raktárban :

Adler Apotheke S. E. Kleewein, Kremsben, Wien mellett
beszerezhető .

Orvos uraknak kísérleti minták i n g y e n  és d í j m e n t e s e n állnak rendelkezésre.

R e
SANATORIUM Legmodernebb berendezés, az összes gyógy- 

eszközök, hozzáépítéssel most meg
nagyobbítva. Erdő ktő l környezve.KAWINKEL legeoyéiiibb kezelés. ° 4 orvos.

Megbeszélő  állomás: W ien I., Opern- 
I d e g -  é s  k e d é ly -  gasse 6, szerdán és szombaton ‘/25—*/26. 
b e t e g e k  r é s z é r e .  Prospectus kívánatra. Égési éven át nyílva.

fali. ferri Protonéi.
Dr. Deér

s in e  e t  c u m  a r s e n o

készítmény — megbízható vér
képző  és tonicum — alkalmazása 
még a természetes ágensek mel
lett is sz e r en csé s gondola t. Kli
nikusok, nő orvosok elő szeretettel 
rendelik. 100 darab tabletta üveg

ben 2 korona. Kapható a gyógy
szertárakban.

4437
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E L S Ő R A N G Ú  G Y Ó G Y V Í Z  É S  D 1 A E T E T I K U S  I T A L .

Vesebajoknál, hugyhólyag-bántalmaknál és köszvénynél, czukorbetegségnél, em észtési és 
lé legzési szervek hurutjainál a B ő r  és L i t h i o n  t a r ta l m ú  g y ó g y f o r r á s

U
Hugyhajtó hatású. + 

Kellemes izü.

Könnyen em észthető . 
Teljesen tiszta.

a kontinens legelső  orvosi 
szaktekintélyei álta l k i
tű nő  sikerrel használtatik

Állandó összetételű . 
Vasmentes.

K iváló óvszer a  vörhenynél (scar la tina) fe llépő  vesebán ta lm aknál.

Különösen oly egyéneknek ajánlatos, kik ülő  életmódjuk folytán aranyeres bántalmakban, hasi vérbő ségben, 
máj- és veseizgalomban vagy hugysavas lerakódásokban, vesehomok és vesekövek képző désében szenvednek. 

Orvosi szakvélemények, gyógyeredményekrő l szóló bizonylatok és egyéb forrdsleirdsok ingyen és bérmentve dllnaft rendelkezésre. 

SCHULTES ÁG OST Szinyelipóczi Sa lvator-forrás Vállalat, B udapest, V. Rudolf-rakpart 8. '

A Zoltán-féle csukam ájolaj
Ara K 2.— k a p h a t ó  m i n d e n  g y ó g y s z e r t á r b a n . Ara K 2.-
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A lap ította: M arkusovszky Lajos 1857-ben. Folytatta: Antal G éza és H ő gyes Endre.
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I. P h y s i k a i  b e v e z e t é s  a  r a d i o a c t i v  a n y a g o k r ó l .

M ondotta: H e v e s i  G y ö r g y dr., egyetemi m.-tanár.

A nehéz fémeknek, mint pl. az ólomnak egy grammja 
millió X  millió X  millió X  ezer atomot tartalmaz. Minden ilyen 
atom egy csillagrendszernek felel meg; az atom középpont
jában aránylag kis térre szorítva van meg az atom anyagi 
magva, mely positiv elektromos töltéseket hordoz és az 
atom felületi rétegeiben keringenek nagy sebességgel a ne
gativ elektromos részecskék.

Ha az ilyen csillagrendszer megbomlik, úgy annak a 
középpontjából egyes részek kiszakadnak, óriási sebességgel 
elhagyják az atomot és igen nagyszámú egyéb atomon át 
futnak, míg annyira lefékező dtek, hogy nem haladhatnak 
tovább. Míg a positiv részek, az úgynevezett „«-részek“ 
melyek mindig egy heliumatomhoz csatolva hagyják el 
az atomot, aránylag nehezek és így miután V3U mm. pa
piroslapon áthaladtak volt, már felerészben fennakadtak, ad
dig a negativ részek, az ú. n. „p-részecskék“ nem hordanak 
magukkal anyagot, így igen könnyű ek és a felük akkor 
akadt fenn csupán, miután 2 mm. papírlapon át haladtak 
volt. E csillagrendszereket, melyeket atomoknak nevezünk, 
nincs módunkban megbolygatni és az óriási energiát, mely 
bennük rejlik, saját czéljainkra felhasználni; szerencsére az 
elemek atomjainak egy része, ismeretlen okoknál fogva, de 
rendkívül nagy rendszerességgel önmagától szétesik.

Míg pl. az ólom, vagy a kéneső  grammjának csak né
hány atomja esik szét egy óra alatt, addig 1 gr. uránnak

— melyen elő ször tapasztaltuk az elemek, illetve atomok 
szétesésének a tüneményét — tízezer atomja esik szét egy- 
egy másodpercz alatt s így tízezer elektromos részecskét 
lövel ki a fenti idő  alatt. Ez aránylag még mindig kis szám; 
vannak elemek, melyek az atombomlás tüneményét és azzal 
járó részecskék leadását — radioactiv sugárzást — még je
lentékenyül nagyobb mértékben mutatják és ezen elemek 
közül a legismertebb a radium.

A radium 1 gr.-jának másodperczenként millió X  har- 
minczezer atomja esik szét, a mibő l az következik, hogy 
1700 esztendeig fog tartani, míg 1 gr. rádiumnak a fele 
megszű nt radium lenni.

Ha a rádiumatom egy sugárzó részecske leadása mel
lett szétesik, egy új atom — egy új elem atomja — lesz be
lő le, az emanatio atomja. Ez az emanatio chemiailag a le
vegő ben kis mennyiségben jelenlevő  argonnal, neonnal és 
hasonló gázokkal rokon.

Ha az ily módon képző dött emanatiót nem távolítjuk 
el leszívás vagy hevítés útján a rádium-készítménybő l, úgy 
abban benne marad, és jelenléte által lényegesen fokozza a 
radium sugárzó hatását. Ez az emanatio maga is szétesik 
ugyanis, még hozzá sokkal gyorsabban, mint a radium maga; 
a folytonosan képző dő  emanatiónak a fele 4 nap alatt meg
szű nik emanatio lenni és a fent említett a-részek leadása 
mellett egy új elemmé, a „RaA“-vá lesz, mely chemiailag ro
kon a kénnel, selennel. Ennek a RaA-nak a fele három perez 
alatt átalakul a-részek leadása mellett RaB-vé, mely chemiai
lag az ólommal azonos, ez a RaB viszont p-részek leadása 
mellett 27 perez alatt RaC-vé bismuttá, melynek a fele 
viszont 19 perez alatt esik tovább szét; a további átalakulása 
ez utóbbi elemnek aránylag lassan történik, és így megbe
szélése ezen elő adás keretén kívül fekszik.

Az idő egység alatt bizonyos számú emanatioatom kép
ző dik a rádiumból, viszont meghatározott számú emanatio 
atom esik szét; hat hét leforgása után bekövetkezik az az 
állapot, hogy a frissen készített és cső be zárt rádiumból ú.
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a. emanatio-atom születik meg, mint a mennyi elhal egy nap 
alatt, úgy beállott a „radioactiv egyensúly“, a készítményünk 
sugárzása nem változik többé és csak néhány esztendő  múlva 
észlelhetjük majd ennek jelentéktelen csökkenését.

A radium sugárzásánál sokkal bonyolultabb viselkedést 
mutat a mesothor, egy ugyancsak nagyfontosságú radio
activ elemnek a viselkedése. E mesothor chemiailag azonos 
a radiummal, de atomjai jóval instabilisabbak a radium atoméi
nál, 1 gramm mesothornak már 5V2 esztendő  alatt átalakul 
a fele az ú. n. mesothor Il-vé, mely vegyileg a lanthannal 
rokon és 6 óra alatt 0-részek leadása mellett átalakul radio- 
thorrá, mely felerészben 2 év alatt a -részek leadása mellett 
alakul át Th. X-szé; ez utóbbi chemiailag azonos a rádium
mal, valamint a belő le keletkező  thoriumemanatio a radium- 
emanatióval csak rövidebb életű , a Th. X „félideje“ 3—7 
nap, a thoriumemanatióé 1 perez; viszont a Th. A.-é, 
mely chemiailag és a sugárzás természetét illető leg a RaA- 
nak felel meg, 1/7 másodpercz, a Th. B.-é 10 6 óra, a Th. 
C.-é 1 óra.

Azáltal, hogy a mesothor és a thoremanatio között egy 
aránylag hosszú életű  (2 éves) elem van, a radiothor, a friss 
mesothorkészítmények sugárzása elő ször növekedni fog és 
csak körülbelül 4 esztendő  múlva fogja elérni maximalis su
gárzását, majd késő bb csökkenni fog. Mesethorkészítmények 
sugárzása tahát igen erő sen változhatik már aránylag rövid 
idő  alatt.

* *
*

Minden atombomlást, radioactiv átalakulást, a- vagy 
^-részeknek a kilövelése kiséri; az elő bbiek néhányszor 
tízezer, az utóbbiak néhányszor százezer kilométernyi se
bességgel haladnak másodperczenként és pályájuk mentén 
lényeges chemiai változásokat hoznak létre, de az a-rész 
még Vio mm.-nyire se tud behatolni a szövetbe, a /3-sugár 
se tovább 1 cm.-nél, tehát csak a szervezet felületi rétegeire 
gyakorolhatnak hatást.

Miközben azonban ezen gyors «- és /^-részek, különö
sen az utóbbiak, anyaatomjuk közepébő l kijönnek és annak 
a felületén áthaladnak, sebességük lefékező dik és az így 
szabaddá lett energia rovására létrejön egy igen penetráló 
fénysugárzás, melyet ^-sugárzásnak, Y-fénynek neveznek.

Ez a Y-sugár igen penetráló, igen rövid hullámhosszú, 
az ultra-ultraibolyafénynél is ibolyább fény. Ennek a f- 
fénynek nincsen közvetlen chemiai hatása, de pályája men
tén keletkeznek /3-részek, negativtöltésű  elektromos részecs
kék, melyek keletkezésük helyén és rövid pályájuk mentén 
elváltozásokat hoznak létre. E másodlagosan fellépő ß-részek 
annál penetrálóbbak lesznek, minél penetrálóbbak az ő ket 
létrehozó y-fénysugarak.

Ha a y-sugarak útjába fémlemezeket állítunk, ő ket meg
szű rjük ólmon, platinán vagy más fémen keresztül, úgy ez 
annak felel meg, mintha a napfényt zöld, piros vagy más 
színű  szű rő n bocsátanánk keresztül. A y-fény természete 
hozza azonban magával, hogy a szű rő ink sokkal tökéletle
nebbek, mint a rendes fényszű rő k, minden fémlap keresztül- 
bocsátja a „fehér“ fénynek egy részét, megerő sítve azt „zöld“, 
„sárga“ vagy más fénynyel, a fémszű rő  természete sze
rint. A Röntgen-fény átmenetet képez az ultraibolyafény és a 
y-fény között, rövidebb hullámhosszú az elő bbinél, de ke
vésbé penetráló az utóbbinál.

A y-fénynek a Röntgen-fénynyel szemben nemcsak az 
az elő nye van, hogy mélyebbre hat, de a pályája mentén fel
lépő  és az elváltozásokat elő idéző  ^-sugarak penetrálóbbak, 
hatásosabbak.

II. T a u ffe r  Vilm os tanár elő adása.

Tisztelt Orvosegyesület!
Mintegy 30 esztendeje, hogy néhai Balogh Kálmán 

„Néhány szó a hasadó gombákról“ czím alatt, mint első  
szólott a Kir. Orvosegyesület színe elő tt az akkor még 
egészen kezdetén levő  új tudományról, a bakteriológiáról. 
Mi, kortársai és közvetlen utódai szemtanúi vagyunk annak

az óriási haladásnak, a mi ezen felfedezés nyomán tudo
mányunkban végbement; megváltozott felfogásunk a kórszár
mazás, a kórlényeg tekintetében csaknem az egész vonalon.

Azt hiszem, hogy nem túlzók, a mikor első ként szólva 
e helyen a sugárzó elemek jelentő ségérő l, úgy vélekedem, hogy 
most pedig a therapiát illető leg állunk új korszak elő tt, mely
ben a jövő  fejlő dése most még épp oly kiszámílhatatlan, mint 
a milyen kiszámíthatatlan volt a bakteriológia jelentő sége 
30 év elő tt. De illik hozzánk és kötelességünk a korai en- 
thusiasmustól tartózkodni, mert jól tudom, hogy az itt el
hangzó szózat végig zeng a társadalmon és sok hiú reményt 
kelthet a szenvedő  emberiségben, a betegekben, reményt és 
követelést, melynek megfelelni képtelenek vagyunk; de más
részt mulasztás és igazságtalanság volna, ha urbi et orbi el 
nem mondanánk, ha egyszer meggyő ző désünkké vált, hogy 
a szenvedő  emberiség egy nagy, egy ú j kincshez ju tott, mely
nek minél kiadóbb hasznosítása a gondjainkra bízott betegek 
érdekében kötelességünk.

A szokásos módtól eltérve, a conclusiókat bocsátom 
elő re, úgy a mint azok tanulmányaink és eddig gyógykezelt 
17 betegünk megfigyelése alapján kialakultak és csak azután 
bocsátkozom a tételek bizonyításába:

A méhrák radiummal való végleges gyógyítása mosta
nában még a kísérletezés tárgya, meg kell állapítanunk, hogy 
kísérleteink esetleg súlyos veszélyekkel is járhatnak, nevezetesen :

1., mert a radium és mesothorium puha sugarai ki
számíthatatlan módon és mélyen égethetnek;

2., mert a sugárszű rés technikája mind ez ideig kellő  
biztossággal még megállapítva nincsen;

3., mert joggal képezheti vita tárgyát, hogy mennyiben 
áll a gyógyítás érdekében /^-sugarak elszű rése és hogy csak
ugyan a Y-sugarak a leghatásosabbak-e, és mert nem is
merjük a secundaer sugárzás jelentő ségét sem ;

4., mert a sugárzó energiának mennyiségét az alkal
mazáskor még megmérni nem tudjuk és nem ismerjük a 
besugárzásnak azon középadagját, a mely még czélszerű en 
hat, sem azt, a mikor ezzel már ártunk;

5., mert a radiumsugarak nemcsak a rákos fekélyt 
pusztítják, hanem ha túladagoltatnak, az élő  szöveteket és 
szerveket is súlyosan károsíthatják;

6 , mert a radium távolhatását a szervezetben és a 
sugárzás hatásának jövendő beli következményeit még egy
általán nem ismerjük;

7., mert máris ismerve van, hogy úgy a fehér, mint 
a vörös vérsejtek a besugárzás által súlyosan megtámad- 
tatnak;

8., mert még távolról sem tudjuk, hogy a helyi, azaz tüneti 
gyógyulás látszata mögött mikor és milyen körülmények kö
zött lappang a recidiva és mert hosszú idő n át Damokles 
kardjaként lebeg a recidiva veszélye a beteg feje felett, és 
mert csak évek múlva nyerünk feleletet a nagy kérdésre, 
vájjon végleg gyógyít-e a radium, avagy nem ?

9., mert semmi ismertető jel nem mutatja, hogy mikor 
tekinthetjük a besugárzó gyógyítást befejezettnek.

S ha mindezen kérdéses, ső t nem egyszer veszélyes 
körülmények daczára a radiummal való gyógykezelést máris 
az emberiség nagy áldásának kell tekintenünk és a mennél 
nagyobb terjedelemben való gyógykisérletezést az állam, 
társadalom és a magunk kötelességének kell tartanunk, ez 
onnan van:

1., mert eddigi eljárásaink mellett a méhrákban szen
vedő  nő k közül alig 20%-nak volt kilátása a végleges meg
gyógyulásra, csakis azoknak, a kiket a véletlen szerencse és 
saját belátásuk elég korán a kellő  avatottsággal bíró mű tő 
höz vezetett;

2., mert a rákos betegek 80%-ánál, kiknek bajával 
szemben eddigi eszközeinkkel egészen tehetetlenek voltunk, 
mostan a rádiumban olyan soha nem sejtett hatalmas gyógy
szert találtunk, melylyel bámulatos kedvező  módon tudjuk 
befolyásolni a siralmas állapotot, mert már néhány napi 
kezelés után megszű nik a vérzés, eltű nik a kiállhatatlan bű z, 
elapad a folyás, egy csapásra eltű nnek a legrettenetesebb
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fájdalmak, visszatér az üdítő  álom, megjön az étvágy és a 
halálraváró új életkedvet kap, kinézése felvirul és a kétségbe
eső  újólag remél;

3., mert a radiummal kezelt rákos daganatok górcső i 
vizsgálata alapos reményt nyújt, hogy a gyógyulás nem lát
szólagos, hanem lényegi, t. i. meg van állapítva, hogy nem
csak kötő szöveti zsugorodás megy végbe, hanem tényleg a 
rákos fészkeknek pusztulása történik a radiumsugarak ha
tása alatt;

4., mert még abban a legszomorúbb esetben is, ha 
reményeink mind dugába dő lnének és lelkesedésünket is
mét egy keserves csalódás váltaná fel, a radium sugárzó 
ereje hivatásunk legnehezebb részletében, a méhrákban 
halódóval szemben a legnemesebb és legmagasztosabb 
segítő  eszközt adja kezünkbe, a legmagasztosabbat, a mit 
ember — embertársának nyújthat: a könnyű  meghalást, az 
euthanasiát.

* **

Aradiumkezelésezidejtílegtehát pusztánempiriás és bizony
talansága a következő : a physikusok arra tanítanak, hogy asu.gd/'- 
zás intenzitása ingadozó és hogy ez ingadozás törvényszerű sége 
csak a physikai kísérlet határain belül érvényesül és még koránt 
sincsen kezünkben eszköz, melynek segítségével meg tudnánk 
határozni, hogy a mikor 50—100 vagy 150 mgr. radiummal 
dolgozunk és azt 5—6 naponkint napjában több órán át 
alkalmazzuk, a sugárzó energiának mennyi, számokban is 
kifejezhető  quantumát alkalmaztuk a betegen.

Az alkalmazott sugárzó energia mennyiségének meg
ítélését még jobban megnehezíti, hogy elkerülendő  az «-su
garak és a p'-sugarak puha részének égető  és a szöveteket 
pusztító hatását, okvetlenül szű röket kell a lkalm aznunk, a 
melyekkel ezen puha sugarakat felfogjuk; a szű rő rő l pedig 
sohasem tudjuk biztosan, hogy a sugárzó energiának mily 
részletét tartja vissza, továbbá azt sem, hogy a szű rő fém 
maga minő  secundaer sugárzást produkál. Más szóval, mos
tanában, a mikor a gyógyczélból felhasznált sugárzó energia 
mennyiségét egyszerű en milligramm-órákban fejezzük ki, azaz 
mondjuk, hogy x mgr. rádiumot y óraszámon át alkalmaz
tunk, szörnyen felületes quantitásmeghatározással élünk, 
a mi pedig a siker vagy balsiker, a gyógyítás vagy ártalom 
szempontjából egyáltalán nem közönyös. Különösen nagy 
baj, hogy a sugárzás intenzitásának mérése lehetetlen, mert 
ezáltal lehetetlenné válik, hogy a különböző  helyen, más és 
más egyén által történő  kísérletek eredményei egymással 
összehasonlíthatók legyenek. Szükséges volna tehát mindenek 
elő tt, hogy a hol radiummal vagy mesothoriummal dolgoz
nak, egyszersmint physikus is közremű ködjék, a ki a radium 
és mesothoriumnak idő beli charakterét mindig újra és újra 
meghatározza és ezáltal a kísérleteknek számokban is kife
jezhető  alapját biztosítja.

Minthogy absolute nem tudjuk, hogy milyen chemiai 
vagy physika i hatás az, a melyik a ráksejtek pusztulását, 
beolvadását és eltű nését okozza, a legnagyobb bizonytalan
ságban vagyunk a tekintetben, hogy vájjon nem a leghasz
nosabb részét teszszük-e hatástalanná szű rő ink által a nagyon 
drága sugaraknak; innen van, hogy a kísérletező k egy része 
már a /7-sugarak kemény részét is igénybe veszi, a másik 
kísérletező  pedig az égetéstő l és ismeretlen mellékhatásoktól 
tartva, az eddigi empíriára támaszkodva, csak erő s ólom
szű rő kkel dolgozik, azaz lehető leg csakis a y-sugarak hatá
sára számít.

Az a felfogás, mely a /í-sugaraknak tulajdonítja a ha
tást, azoknak kedvez, a kik csak kevés radiummal rendel
keznek és úgy gondolkoznak, hogy fél oly vastag szűrő vel 
dolgozva 50 mgr. rádiumával, ugyanannyit vagy talán még 
többet érhetnek el, mint az a másik, ki talán 100 mgr.-ot hasz
nál, de kétszer oly vastag szű rő t alkalmaz. Ez a kérdés, 
pedig kiváló gyakorlati fontossággal bír, mert nincs kizárva, 
ső t valószínű , hogy a ^'-sugarakkal dolgozó látszólagos gyó
gyulást produkál és eljárása mögött a recidiva fenyeget.

A radium alkalm azásának technikája egyelő re kísérlete
zés tárgya, megállapodott módszerrel tulajdonképpen nem 
rendelkezünk. Az alkalmazásnak két typusa dominál, egyik 
az, hogy a rádiumot phiolaszerü üvegbe zárjuk, védelmül lehe
tő leg vékony ezüsttokot használva, még 1—3 mm. vastag ólom
vagy aluminiumtokba zárjuk, melynek falvastagsága a szerint 
módosul, hogy milyen mértékű  szű réssel akarunk élni. Az 

.alkalmazás technikájának másik typusa az, hogy firniss segé
lyével lapszerű en kiterítve fekszik a radium és így a seb
felülethez többé-kevésbé czélszerüen simul. Mi magunk állan
dóan az elő bbeni formát alkalmaztuk és úgy gondolkozunk, 
hogy a sugárzás egy bizonyos központból kiindulva, minden 
irányban történik és teljes mértékben akkor használtatik ki, 
a mikor a radiumphiolát (pl. uterus-corpus-carcinoma miatt) 
a méhürbe toljuk fel. Legtöbbször azonban csak bizonyos 
irányban van szükségünk a sugárzásra, a mikor pl. a hüvely
boltozatban a méh nyakát elfoglaló rákos fekélyre akarunk 
hatni. Ilyenkor a sugárzás a többi irányban nemcsak hogy 
nem hasznos, de káros is lehet, a mennyiben nem rákos 
szöveteket ér, tehát szükséges, hogy a besugárzást nem igénylő  
területeket a hatástól megóvjuk. Az össz-sugárzásnak tehát 
jó nagy részletét úgy igyekszünk hatástalanná tenni, hogy a 
behelyezett radiumtokokat gazecsíkkal tamponáljuk be, úgy 
hogy csak a rákfekély felé tekintő  felülete a tokoknak marad 
szabadon. Világos, hogy ily körülmények között egyik és 
másik esetben az össz-sugárzásnak különböző  fokú értékesí
tése történik, a mennyiben a méhürben körkörösen minden 
irányban, a hüvelyboltozatban való alkalmazásnál pedig csak 
egy irányban jutnak teljes mértékben érvényre, de azt véljük, 
hogy a kár haszonba megy, a mennyiben a tetemes mennyi
ségű  gaze szövetében a puha sugarak legnagyobb részben 
absorbeáltatnak és ezzel a hüvelyfalak a veszélyes égető  puha 
sugárzástól megkiméltetnek.

Első rendű  fontosságú kérdés, hogy mennyiben bír a 
radium selectiv hatással a ráksejtekre. Más szóval, mennyiben 
pusztítja a sugárzás a ráksejteken kívül az ép szövetelemeket 
is. Eleinte optimisták voltunk, a tapasztalat azonban csak
hamar bebizonyította, hogy a selectio csak annyiban áll, hogy 
bizonyos embryonalis jellegű  vagy legalább is a gyors újon
nan képző désre és gyors pusztulásra szánt szövetelemek 
kevésbé képesek ellenállani, tehát gyorsabban szenvednek és 
pusztulnak a sugarak hatása alatt, mint a többiek Az ki van 
mutatva, hogy a legkisebb ellenállási képességgel a petefész
kekben a folliculusok hámja, a ráksejtek, a cheloidok és az 
újabb megismerések szerint a prostata bír, tehát ezekben nyil
vánul a sugárzás hatása a leggyorsabban. Azt is tudjuk, hogy 
a selectiv hatás csak addig érvényesül, a míg a besugárzás 
rövid ideig tart és kis mennyiséggel történik, nagyobb meny- 
nyiségű  radiumsugárzás huzamosabb idő n át még erő s szű 
rő k alkalmazása daczára is igenis megtámadja a többi szö
vetet is és sajnos, hogy még mindig nem tudjuk, vájjon a 
különböző  szövetelemek minő  mértékben és minő  következ
ményekkel szenvednek, valamint azt sem, hogy az egyes 
orgánumok, azaz az összetett szerkezetű  képletek: hashártya, 
érfalak, nyirokpályák, nyirokcsomók, bélfalak, parenchymás 
szervek minő  módon befolyásoltalak a sugárzás által és nagy 
kérdés, vájjon ezen hatások nem fognak-e évek múlva ki
számíthatatlan formákban megnyilvánulni és innen van, hogy 
ma még senki sem tudhatja, hogy mik az intenzív besugár
zásnak esetleg távoli következményei. A mikor tehát gyógy- 
eredményeket látunk és intenzív hatásokat észlelünk, nem 
hányhatjuk be szemünket az ártalom lehető sége elő l sem, 
annál is inkább, mert sikert a test mélyében fekvő  dagana
tokon csak nagy mennyiségű  és huzamos besugárzással érünk 
el, holott azt sem tudjuk, hogy hol van a határ, a mikor az 
eredményt már elértük és hol, a mikor már az ártalom kez
dő dik. A helyzet ilyenkor annál is inkább bizonytalan és rossz, 
mert nincsen mértékünk, hogy mikor szüntessük be a keze
lést és hogy a helyi kedvező nek látszó változás mikor jelenti 
egyszersmind a várt gyógyulást. E tekintetben ma még mind
nyájan csak kísérletezünk és a legszebb siker esetén is kérdő 
jel elő tt állunk, vájjon hetekig, hónapokig, évekig, vagy vég-
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leg fog-e tartani a gyógyulás. Hiú volna arra támaszkodni, 
hogy a felszínen fekvő  bő rrákok kapcsán már végérvényes 
tapasztalásokkal rendelkezünk s hogy a végleges gyógyítás 
sokszor bizonyítva van, mert ezek a tapasztalások a mélyben 
levő  szerveket illető leg alig irányadók; a megtámadott szervek 
és szövetek itt úgy anatómiai, mint physiologiás tekintetekbő l 
egészen más minő ségű ek, mint a bő r; ezeknél a végleges

közelebbi forrását is elpusztítani. E végbő l mindenek elő tt a 
nyirokpályák szerkezetét kell szem elő tt tartanunk, a mit a 
méh és környezetét illető leg az ábra érzékíti meg.

Krönig-nek ez ábrájában látjuk, hogy a méhet behálózó 
nyirokerek részben a legközelebbi nyirokcsomókban folynak 
össze, másik részük ellenben hosszú utat befutva egészen 
távoleső  csomókban találkoznak különböző  irányból jövő

1. kép.

gyógysikerre csak akkor lehet kilátásunk, ha a rádiumban 
olyan tulajdonságokat fogunk felismerni, melyek nemcsak a 
közvetlen érintkezési felületen, hanem tovaterjedő leg a távoli 
komplikált szövetekben is kifejtik hatásukat.

A kérdés sarkpontja tehát az, vájjon csak helyileg hat-e 
a sugárzás, avagy szám íthatunk annak távolhatására is; ettő l 
függ t. i., vájjon bírjuk-e valaha a regionaer nyirokpályá
kon tovaterjedő  megbetegedést, tehát a recidivának leg-

nyirokpályákkal, úgy hogy a rákcsírok tovaterjedésének útjai 
egyáltalán kiszámíthatatlanok; innen van, hogy esetleg egé
szen helybelinek látszó kicsiny méhajakrák kapcsán már a leg
korábbi idő ben egészen távoli nyirokcsomóban lehetséges a 
metastasis, míg más esetben, a legelő haladottabb inoperabilis 
idő szakban elő fordulhat, hogy a regionaer nyirokcsomók mind 
szabadok.

Természetes, hogy e kérdés, t. i. a nyirokpályák szerké-
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zete a test minden régiójában külön lesz figyelembe veendő , 
a mikor a radiumtherapiát a más helyeken lokalizált beteg
séggel szemben alkalmazzuk és annak a metastasisokra való 
távolhatását várjuk.

A sugárzás hatását illető  tanulmányunkban mostanában 
m ég d kezdetnek kezdetén vagyunk, legfeljebb azzal számol
hatunk: 1. hogy mennyi rádiumot alkalmazunk, 2. hogy mi
lyen a sugárszű rés egészen durva meghatározásban, 3. hogy 
mennyi idő n át (milligr.-órákban kifejezve) történik a be
sugárzás és 4. hogy nagyjában milyen a besugárzandó terü
letnek anatómiai helyzete, mélysége, terjedelme; sőt a meta- 
stasisok szempontjából egészen ismeretlen feladatokkal állunk 
szemben. Észlelésünk tehát egyelő re még nagyon primitiv és 
a kérdéseket is csak durva körvonalakban tudjuk felállítani 
és egész tudásunk abban a principialis megismerésben rejlik, 
hogy a sugárzó energiával igenis be tudunk hatolni a mélybe, 
be a testüregekbe, a felülettő l egészen távoleső  helyekre. Ez a 
megismerés azonban igen nagyon sokat jelent, t. i. azt, hogy 
máris lehető nek kell tartanunk, hogy az ismeretlen helyen és 
ismeretlen mélységben fekvő  metastasisokhoz is eljuthatunk 
sugárkévénkkel, ha nem is úgy, mint a mikor puskából 
veszszük czélba az elejtendő  vadat, hanem úgy, mint a mikor 
a fényszóróval keressük a síkon az ellenséget. A kérdések 
kérdése az, vájjon eljutunk-e valaha ahhoz a kívánt tökély
hez a methodusban és hogy alkalmas-e a sugárzó energia 
arra, hogy a szervezet rejtekeit elég intenzív módon, nagyobb 
ártalom nélkül tehessük ki a kellő en erélyes sugárzás hatá
sának. Ha ez a kérdés tisztázva lesz és elő nyösen dő l el, 
úgy egészen jól elképzelhető , hogy a szétszórt rákcsírok min
denütt elpusztíthatók lesznek.

A radiumgyógyítás kezdő  idejében a bő rrák és hasonló 
természetű  bajok gyógyításának eredményeit látva, a sebészek 
is megkisérlették a rákos megbetegedéseknek e módon való 
gyógyítását és arra a sajnos tapasztalásra jutottak, hogy 
látszólagos gyógyulás és behámosodás után rövidebb-hosz- 
szabb idő  múltával a kórfolyamat legpusztítóbb alakjában 
tört ismét elő , úgy hogy nem egy közülük, reményét vesztve 
csakhamar felhagyott a kísérletezéssel. Ezek a kísérletek jó 
form án m ind abban az idő ben történtek, a mikor Dominici még 
nem fedezte fe l  a sugarak szű résének módját és a mikor a 
Röntgen-therapia még nem ülte diadalát, tehát úgy kell hogy 
legyen, hogy a sebészkisérletező k jórészben a puha /í-suga- 
rakkal dolgoztak és specifikus módon pörkölték a fekélyt és 
nem hatolva eléggé a mélybe, a felszínes gyógyulás látszata 
alatt a rákos sejtek a mélyben tovább éltek, terjedtek, pusz
títottak s a mikor a destructio a felszínre került, tehát a fel
törés helye alatt, kráterszerü gyors pusztulás mutatkozott, a 
mi azt a képet adta, mintha a látszólagos gyógyítás a leg
rosszabb indulatú recidivát készítette volna elő . Tartanunk 
kell tő le, hogy a kezelésnek épp említett módja, t. i. kevés 
anyaggal gyorsabb hatást elérendő  elégtelen szű réssel, a mi
kor a puha /^-sugarak jutnak érvényre, a méhrák kezelésében 
mi is ilyen felületes gyógyulás látszatát fogjuk kelteni és hogy 
a mélyben rejtő ző  ráksejtek pusztítása csakhamar vehemens 
módon fog megnyilvánulni; a mi aztán alkalmas lehet arra, 
hogy a gyógyításba vetett hitet megingassa.

Az épp mondottakban látom én azt a veszedelmes rést, 
a melyen át az „üzlet“, Jegalább egy idő re szentélyünkbe 
világszerte betörhet és megronthatja a methodus hitelét, mert 
kevés, de drága anyaggal rövid idő  alatt minél több beteget 
kezelni, természetesen a befektetett töke érdekében áll, s ha 
a látszólagos gyors gyógyítást (?) ilyenkor még az „állítóla
g o s “ ! veszély kérdéses volta is menti: úgy közel áll a lehető 
ség, hogy nem a higgadt megfigyelés, hanem az anyagi érdek 
dominálhatja az ítéletet.

Fontos kérdés, hogy mennyi ideig tartson a besugárzás?
Sajnos, e kérdésre mostanában meg hiányzik a meg

bízható felelet. Az, a ki nagy mennyiségű  radiummal dolgo
zik, csakhamar kedvező  változásokat lát: a vérzés és folyás 
szű nik, az eves bű zös váladék eltű nik, a necrosisos felület 
feltisztul, a terület zsugorodik és a felületre hám borul. Szó
val a gyógyulás nem egy esetben már 2—4 hét lefolyása

alatt befejezettnek látszik; ez csak látszólagos gyógyulás! 
Annak kezei között, a ki mai felfogásaink szerint helyesen, 
erő sen filtrál (3 mm. ólom), mérsékelt nagy adagokat hasz
nál (100—150 mgr.) és nagyobb idő szakokat enged a keze
lések között (2—5 — 10 nap), ugyanezen helyi elváltozásokat 
talán csak 4—8 hét alatt és 15—-20.000 mgr.-óra behatása 
után láthatja, tehát sokkal késő bben, mint a másik, de véle
ményem szerint ez a helyes, mert e módon járva el, a szer
vezet alig szenved és a theoriás mérlegelés szerint is inkább 
enged reményt arra, hogy a gyógyulás tartós leend, mert a 
rákos fekély nem pörköltetik az ismert specifikus módon és 
intenzive juthatnak érvényre a penetráló ^-sugarak, a me
lyektő l a ráksejtek pusztulását a mélyben várjuk.

Felette kívánatos, hogy a radium alkalmazásának mód
szerét illető leg bizonyos megállapodások már a közeljövő ben 
létrejöjjenek, mert mostanában az eljárás egységének hiányá
ban az észlelési eredmények összehasonlítása teljesen lehetet
len és legtöbbször homlokegyenest ellenkeznek egymással; 
szolgáljon illusztrálására a lény, hogy a bécsi Naturforscher- 
Versammlung alkalmával Wertheim esetet közöl, hol 9 nap 
alatt 29.000 mgr.-óra radium alkalmaztatott egy betegen; 
átszámítva ez annyit jelent, hogy a beteg 9 napig állandóan 
130 mgr. rádiumot hordott a testében. Ezzel szemben miná- 
lunk ugyancsak 9 nap alatt V. ülésben maximálisan 6575 
mgr.-óráig volt radium alkalmazva és most van egy betegünk 
(17. szám), a ki a rádiumot kitű nő en tű ri, kinél 9 nap alatt 
IV. ülésben 9200 mgr.-órán át tartottuk benn. Az eredmények 
összehasonlítása tehát absolute lehetetlen, mert a hol a be
sugárzás olyan horribilis módon intenzív, ott eltekintve a 
helyi következményektő l, az általános közérzetre való hatás 
lesz dominálóvá és nem meglepő , ha az így kezelt betegek
nél gyors összeeést, az érverésnek tetemes szaporaságát és 
rövid idő n cachexia bekövetkeztét látták. Már az eddigi ke
vés tapasztalásunk alapján is megállapíthatjuk, hogy a bete
gek úgy helyi, mint általános reactio szempontjából rendkí
vül különböző  módon viselkednek a radiummal szemben és 
hogy a mint a késő bbiekben még a casuistika kapcsán kifej- 
tendjük, az alkalmazáskor mindig individualizálnunk kell.

Széleskörű  kísérletezés tárgya volt már a modern ra
diumtherapiát megelő ző leg, hogy a sugárzó energiával szem
ben a rákos szövet érzékenynyé tétessék, újabban az intenzív 
besugárzás kapcsán nemcsak az elkerülhetetlennek látszó 
pörkölés és a szervezetre való általános hatás miatt, a mi 
az intenzív besugárzással együtt jár, hanem az anyag rend
kívüli drágasága és szű kös volta miatt is kívánatos, hogy 
módot keressünk a rák érzékenynyé tételére a sugarak hatá
sával szemben, azaz arra, hogy kevesebb intenzitású besugár
zással rövidebb idő  alatt érjük el czélunkat. A dermatologu- 
sok ezt úgy látszik, már megtalálták, a mennyiben a lupus 
érzékenységét jód belső  adagolásával tényleg már képesek 
felfokozni. A méhrákot illető leg az ezirányú kísérletek még 
nem vezettek eredményhez s a jövő  feladataihoz tartozik ezen 
módnak megtalálása is.

A radium és Röntgen-sugarak együttes használásának 
kérdése. A radiumkezelés mai, bár kezdetleges technikája leg
nagyobb részben a Röntgen-sugarakkal tett nagy haladás és 
tapasztalások eredménye és minden kétségen felül áll, hogy 
a radiumtherapiának útjait a röntgenologusok egyengették; 
örömünkre szolgál, hogy az úttörő k között egy hazánkfiával 
is találkozunk: Kelen dr. tagtársunk személyében. Ezeknek 
köszönjük ugyanis az ismereteket, melyeknek alapján a suga
raknak minő ségét, a sugárzás erejének mérését, adagolását, 
az erythemadosisok határát, a szű résnek lényegét és finom 
kimű velését és ezzel a pörkölés veszélyeinek elkerülését meg
tanultuk és mindennek mai eredménye végre: az úgynevezett 
intenzív besugárzás lehető sége; valódi gyógysikereinket ugyanis 
csakis ennek a módszernek, az intenzív besugárzásnak kö 
szönjük.

A mikor a radioactiv elemek sugárzásának tulajdonsá
gát felismerték és a y-sugarak lényege és azonossága, a 
Röntgen-féle kathod-sugarak y-részletével ismertté lett és 
tudomásunkra jutott, hogy a mélyrehatás szempontjából



8 6 6 ORVOSI HETILAP 1913. 47. sz.

milliószor erő sebb energia áll rendelkezésre a rádiumban : 
csak applikálni kellett a röntgenologia kapcsán gyűjtött 
ismereteket a sugárzó energia ezen fajtájának alkalmazásánál 
is. Sajnos, itt még nem vagyunk annyira, mint a Röntgennél, 
mert míg emitt már elég nagy praecisitással dolgozunk, ez a 
radiummal lehetetlen; a míg itt arról is számot adhatunk 
magunknak, hogy egy ismert számokban kifejezhető  sugár
energiával körülbelül milyen mélyen hatolunk be a test mé
lyébe és bizonyos pontot, pl. a petefészkeket tényleg úgy 
tudjuk-e megtámadni, hogy a sugarak absorptiója a számított 
helyen történjék meg, addig a radiumkezelésben ez még 
lehetetlen; ső t okunk van attól tartani, hogy az u- és p'-suga
raknak elszű rése után az állítólag egyedül ható y-sugarak, me
lyek az összsugárzásnak amúgy is csak egy századrészét teszik 
ki, olyan túlságos keménységüek, hogy legnagyobb részben ke
resztülfutnak a szervezeten a nélkül, hogy az útjukba eső  rák
sejteknek ártanának. Most, a midő n ismereteink minden oldalon 
csak ingatag alapokon állanak, megnyugvásunkra szolgál, hogy 
a radium alkalmazása mellett a jól kiszámítható Röntgen-y-su- 
garakat is alkalmazhatjuk, a melyeket kiszámítható mélység
ben és jól irányítva küldünk be oda, a hol azokkal hatni 
akarunk.

Az intenzív Röntgen-besugárzás a rákgyógyítás érdekében 
azóta lehetséges, a mióta Krönig és Gauss merész kísérletei 
alapján lehető vé vált, hogy az elő bb alkalmazott besugárzás 
mennyiségét akár a százszorosára is emelhetjük baj nélkül. A 
Röntgen-sugárzással való rákgyógyítás ideje tehát tulajdon
képpen Krönig és G auss-szál kezdő dik. A radium alkalma
zásának tudományát és az elért eredményeket az 1913. év 
elejéig kimerítő n regisztrálva találjuk Lazarus nevezetes köny
vében (Handbuch der Radium-Biologie und Therapie. Wies
baden, 1913), a hol mindazt olvashatjuk, a mit a tudományos 
világ e kérdést illető leg produkált.

A rádiumnak therapiás alkalmazása jórészt a francziák 
érdeme, a kik közül Wickham és Degrais, meg Dominici 
Párisban törtek utat a methodusnak és máris óriási tapasz
talásra tekintenek vissza.* Eredményük azonban inkább csak 
a felszínen fekvő  rák esetében volt, a méhrákot illető leg úgy 
ő k, mint mások kísérletei csaknem teljesen eredménytelennek 
mutatkoztak, úgy hogy az érdem elvitázhatatlanul a Krönig-é, 
a ki Röntgen-kezelés kapcsán nyert tapasztalatokat merte át
vinni a mesothoriummal való kezelésre is, a mikor a sugár- 
szű rés körül tett tapasztalásai alapján az eddigi adagokat 
sokszorosan felülmúló nagy adagokkal és sokkal hosszabb 
idő n át való expositio mellett olyan eredményeket ért el, 
mint elő tte senki más.

Joggal mondható tehát, hogy a hallei congressuson 
Bum m és Doederlein közremű ködésével tulajdonképpen Krönig 
alapította meg a méhrák gyógyításának új idő számítását.

A radium therapiájának makroskopiai és histologiás ered
ményei. Annak végérvényes eldöntése, hogy csak tüneti múló 
sikert, vagy pedig végleges gyógyulást eredményez-e a ra
dium, csak 3—5 év múlva lesz lehetséges. Gondosan meg
figyelve egy újonnan kezelés alá fogott beteget, legtöbbször 
azt látjuk, hogy a fekély felszíne 3—4000 mgr.-óra behatá
sára 10—14 nap alatt feltisztul és a tömeges necrosis helyén 
legföljebb imitt-amott mutatkozik még piszkos szürkés csapa
dék. A rákos fájdalmak már 2—4 nap múlva megszű ntek, az 
evesedés eltű nt és a betegnek bizalma az élethez máris vissza
tért. 7—8000 mgr.-óra és 4—5 heti gyógytartam után a 
fékéi teljesen, vagy legnagyobb részben eltű nt vagy legalább is 
megkisebbedett és az élénk sarjadzás képét mutatja; 12— 
15.000 mgr. óra és 6—8 hét elteltével a legnagyobb fekély 
is eltű nt szemünk elő l; az elő bb gyermekökölnyi esetleg 
kráterszerü öböl tölcsérszerű leg megszükült, száraz hegtöme
get látszik alkotni, a melyben semmi sem emlékeztet arra, 
hogy ott elő bb egy carcinomás fekély vagy barlang fog
lalt helyet.

Különbözik ettő l némileg a kép, ha nem pusztán radium-, 
hanem egyszersmind Röntgen-kezelés is történt a hüvelyen

át való közvetlen besugárzás útján. Ilyenkor ugyanis a spe
cifikus Röntgen-égetés hatása is meglátszik a hüvelyben 
szürkés csapadék alakjában, mely a hüvelynyálkahártya felü
letes rétegének leválása által okoztatik. Hogy csakugyan 
Röntgen-hatással és nem a radiummal kapcsolatos jelenség
gel van dolgunk, bizonyítva van a corpuscarcinoma esete 
által, a hol a radiumcsövecskék sohasem feküdtek a hüvely
ben, hanem mindig benn a méhürben magában és a szürke 
lepedék, a hüvélynyálkahártya felszínes rétegének jellegzetes 
leválása mégis megvan, nyilvánvaló jeléül annak, hogy az a 
Röntgen-hatás által idéztetett elő .

A medencze kötő szövetében az elő ző leg konstatált beszü- 
rödés, melyet a rákos betegség tovaterjedésének tulajdonítot
tunk, a radiumbesugárzás alatt sem tű nik el. Ennek magya
rázata az, hogy éppen úgy, mint a kifekélyesedett rákos szövet 
helyén, emitt a zsugorodott kötő szövet foglalja el a rákos be- 
szű rő désnek helyét.

Ezen szemlélhető  és tapintható változások mellett a leg
nagyobb mértékben fontos, hogy vájjon a gyógyulás csak 
kötő szövetes túltengés és zsugorodás eredménye-e, avagy 
tényleg a rákos szövet elpusztítása történt selectiv módon. 
Ezen fontos kérdést tanulmányozva, úgy járunk el, hogy 
minden betegen, ki kezelésünk alá kerül, a fekély egy kivágott 
részletébő l megállapítjuk a histologiai kórképet, mely mint a 
diagnosis bizonyítéka és összehasonlítási alap állandóan eltétetik. 
A besugárzási therapiai alatt idő nkint, a kóros helyrő l ékalak- 
kimetszés történik és a histologiai képben fokról-fokra figye
lemmel kisérjük a rákos szövetben történő  elváltozásokat. Az 
eljárás eredményes vagy eredménytelen volta végérvényesen 
csak akkor fog eldő lni, ha kellő  hosszú idő  (egy-három év) 
múlva egyik-másik méhet és a környező  nyirokmirigyeket 
kivágva, az egész anyagot sorozatos minutiosus vizsgá
latnak vetjük alá. Természetes, hogy ez az utolsó vizsgálat, 
t. i. a gyógyult beteg kivett méhének vizsgálata, csak ked
vező  alkalom adtán és ritkán lesz lehetséges. Elő relátható, 
hogy a bizonyító értékű  anyag nem egyhamar lesz elég bő sé
ges, annál is kevésbé, mert az olyat, a kin 4, esetleg 8 hét
tel a besugárzás befejezte után vették ki a méhet, sem pro, 
sem contra nem tarthatjuk bizonyítónak. Magunk ilyen eset
tel már csak az elmúlt idő  rövidsége miatt sem rendelkezünk. 
Hogy minő  elváltozások jönnek létre a carcinomás szövetben 
a sugárzó kezelés tartama alatt, egynéhány typusos képben 
mutatja be Schmiedlechner tanársegéd úr, a k i a radium-, 
m int a Röntgen-kezelést, valamint a laboratóriumi nagy 
m unkát is a legönfeláldozóbban és igazán önzetlenül végzi.

* *"*

S c h m id le c h n e r  K á r o l y :

A  r a d i u m k e z e l é s  h a t á s a  a  c a r c i n o m á s  s z ö v e t  s z e r k e z et é r e .

(Mikroskopi készítmények bemutatása.)

A radiummal kezelt betegeken nemcsak a therapia meg
kezdése elő tt végeztünk próba-excisiót vagy curettaget és 
annak mikroskopi vizsgálatát a .diagnosis megállapítására: 
hanem többször a kezelés folyamán és befejeztével is 
részleteket metszettünk ki a neoplasma eredeti helyérő l a 
mikroskopi vizsgálatra. A histologiai képben észlelt elválto
zások minden esetben korán, a radium aránylag rövid idejű  
alkalmazása után már jelentkeznek és haladásuk annyira 
jellemző , hogy mikroskop alatt lépésrő l-lépésre követhetjük 
az elváltozásokat, a folyamat a szemeink elő tt megy végbe.

A következő kben két betegen : az egyik esetben az uterus 
collumában fejlő dött carcinoma, a másik esetben az uterus 
corpusában székelő  adenocarcinoma miatt végzett radium
kezelés folyamán nyert mikroskopos praeparatumok után készí
tett Lumiére-féle autochrom felvételeinket mutatjuk be. (E közle
ményhez technikai okokból csak egyszínű  clichék készültek, 
az eredeti színes képek egy késő bbi munkában jelennek meg.)
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I . e se t. F . I .-n é . N . f .  sz .  3 0 5 . C a r c in o m a  co l li.

2. sz. kép.

3. sz. kép.

Zeiss Project, oc. 2. Object, apochrom. 16 mm. kamara kihúzása 35 cm. 
Kb. 100-szoros nagyítás.

A radiumkezelés m egkezdése elő tt történt próbaexcisio. Carci
noma alveolare, a sű rű én egymás mellett álló rákos alveolusokat kes
keny kötő szövetes réteg választja el.

Zeiss : Comp. oc. 4. Obj. apochr. 8 mm. Kam. 35 cm. Kb. 250-szeres
nagyítás.

Az elő bbi készítménybő l egy carcinomás alveolus erősebb na
gyításban : A rákos fészekben a sejtet majdnem teljesen kitöltő , csak 
keskeny protoplasmagyű rű vel körülvett, nagy sejtmagvak sű rű én állanak 
egymás mellett. Sok m agoszlás látható, a mi a ráksejtek életképességét, 
a folyamat haladását bizonyítja.

Z e iss : Comp. oc. 4. Obj. apochr. 8 mm. Kam. 42 cm. Kb. 320-szoros nagyítás.

Próbaexcisio a kezelés XI. napján, 3150 mgr.-óra radium alkalmazása után. Egy rákalveolus képe, melyen a ráksejtek plasmájának 
megduzzadása lép elő térbe. Az alveolus átlátszóbb, halaványabban festett ; a sejtek nagyok, a sejtfal élesebben tű nik elő , a sejt laphámhoz 
hasonló. A sejtmagvak megnagyobbodtak, egyenetlenül festő döttek, szabálytalan alakúak, sok helyen a plasmában képző dött vacuolában, mint 
egy üregben fekszenek. Az alveolus peripheriás részeiben a sejtek válaszfala eltű nt, a plasma szem csés, egymásba folyt, a magvak helyén 
szabálytalan chromatintartalmú rögök láthatók. A sejtekben beálló pusztulás hozza létre ezeket az elváltozásokat. A rákos fészek körüli kötő 
szövetben gömbsejtes beszű rödés jelzi a környékező  ép szövet reactióját.
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Z e iss: Comp. oc. 4c Obj. apochr. 8 mm. Kam. 35 cm.’ Kb. 250-szeres
nagyítás.

Próbaexcisio a kezelés XXIV. napján, 8075 mgr.-óra radium al
kalmazása után. Az alveolusok hiányzanak, helyükön üregek láthatók, 
mintha a rákos tömeg kiolvadt vo ln a ; a színes képeken ezek hala- 
vány amorph tömeggel vannak kitöltve, melynek a széli részein sötét 
chromatin-rögökbő l álló alaktalan tömegek vannak lerakodva. Az alap
kötő szövetben diffus göm bsejtes infiltratio állott be, legkifejezettebb ez 
az alveolusok környékén. II.

Z e iss : Comp. o c .j l .  Obj. apochr. 8 mm. Kam. 35 cm. Kb. 250-szeres
nagyítás.

Próbaexcisio a kezelés L1V. napján, 16.375 mgr.-óra radium al
kalmazása után. A kötő szövetes alapban fibrillák jelentkeztek, melye
ken a sclerosis jelei láthatók. A kép középső  részén a degeneratio kö
vetkeztében a sejtek összefolytak, egynemű  hyalin tömeggé alakultak át. 
A rákos szigetek helyét egyes elszórt, halaványan festett, hólyagalakú 
magvak és chromatin-rögök mutatják. Ép carcinomás sejteket sehol sem 
láthatunk.

5. sz. kép.

Zeiss : Comp. oc. 4. Obj. apochr. 4 mm. Kam. 35 cm. Kb. 510-szeres
nagyítás.

Az elő bbi képen látható szélső  alveolus képe erő sebb nagyítás
ban. Az alveolusban a karyolysis következtében a magvak legnagyobb 
része elpusztult, csak néhány helyen látható egy-egy sötét szem ecskék- 
bő l álló halom, a magvak pyknosisának maradványa. Az alveolus kö
rüli kötő szövetben gömbsejtek, leukocyták, óriás-sejtek, melyek az el
pusztult sejtek detritusmaradványát felveszik és eltávolítják. A szom 
szédságban helyet foglaló ér fala megvastagodott, az adventitiában kez
dő dő  sclerosis jelei láthatók.

I I . e se t. K r .-n é . N  f .  s z .  3 0 7 . A d e n o c a r c in o m a  c o r po r is  u te r i  c. d e g .
c a rc in o m .

7. sz. kép.

Zeiss : Comp. oc. 4. Obj. apochr. 8 mm. Kam. 35 cm. Kb. 250-szeres
nagyítás.

A radiumkezelés m egkezdése elő tt történt próbacurette. Adeno
carcinoma corporis u te r i: a többrétegű  polymorph sejtekkel bélelt 
járatokat egymástól keskeny kötő szövetes réteg választja el. Egyes he
lyeken a hámsejttömeg burjánzása oly nagyfokú, hogy a központi üre
get teljesen kitölti és szilárd hámcsapokat alkot.
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8. sz. kép.

Zeiss : Comp. oc. 4. Obj. apochr. 4 mm. Kam. 35 cm. Kb. 510-szeres
nagyítás.

Curette a kezelés XIV. napján, 8725 mgr.-óra radium alkalma
zása után. A 3. sz.-hoz hasonló kép. A sejtek plasmája duzzadt, szem 
csés, a széli részeken összefolyt. A magvak duzzadtak, szabálytalan 
alakúak, egyesekben sötét hálószerű  szerkezet látható, a széli részeken 
a magvak teljesen eltű ntek, A környezetben göm bsejtes infiltratio. 9

9. sz. kép.

Z e iss : Comp. oc. 4. Obj. apochr. 8 mm. Kam. 35 cm. Kb. 250-szeres
nagyítás.

Curette a kezelés XXL napján, 15.025 mgr.-óra radium alkal
mazása után. Az alveolus helyét helyenként szem csés szerkezetet 
mutató, halaványan festő dö tömeg tölti ki, melyben különböző  nagy
ságú, szabálytalan alakú, egyenetlenül festett magvak láthatók. A sejtek 
alakja elm osódott. Az alapszövetben sok vérzés.

10. sz. kép.

Z e iss: Comp. oc. 8. Obj. apochr. 4. Kam. 35 cm. Kb. 700-szoros
nagyítás.

Az elő bbi készítmény erő sebb nagyítással. A sejtek fala eltű nt, 
a protoplasmájuk egy tömegbe olvadt össze, syncytialis jelleget öltött, 
melyben helyenként k isebb-nagyobb vacuolák képző dtek. A sejtmag
vak különböző  alakúak, nagyságúak és különböző  intenzitással festő d- 
tek, bennük sötétebb chromatinhálót vagy pyknotikus szem ecskéket lát
hatunk. A magvak szabálytalanul vannak elszórva, máshol több mag 
fekszik egymás mellett, úgy hogy a kép chorionepitheliomára hasonlít; 
a peripherián minden szerkezet elmosódott és az egész tömeg elszaru- 
sodást mutat.

11. sz. kép.

Z e iss : Comp. oc. 4. Obj. apochr. 8. Kam. 35 cm. Kb. 250-szeres
nagyítás.

Curette a kezelés XXXXV11I. napján, 23.325 mgr.-óra radium  
alkalmazása után. Az alapszövetben kifejezett hyalinos degeneratio ; az 
alveolusok helyén sötéten festett chromatin-rögök halmozódtak fel, de 
rákos sejtek sehol sem láthatók.

Hogy a histologiai képnek ez a jellemző  és állandó változása, a ráksejteknek elpusztulása, eltű nése a megbetegedés 
helyérő l, mennyiben függ össze a tényleges gyógyulással: azt a további vizsgálatok, összefüggésben a klinikai tapasz
talatokkal, fogják megmutatni.
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T a u f f e r  V i lm o s tanár:

Láttuk tehát, hogy a lényeges elváltozás tényleg a car- 
cinomás sejtekben m agukban megy végbe és hogy a ráksejt
m agvak duzzadása, vacuola képző dése, törmelékes szétesés, 
a sejthatárok eltű nése és a rákos fészkek szétrobbantása 
után azoknak eltű nése történik és hogy a képet a sejt
dús kötő szövet ujdonképzödése dominálja. A kötő szövetnek 
dominálása a képben azt a feltevést is megengedte, hogy az 
egész hatás talán nem is egyéb, mint a túltengett kötő szövet 
által okozott zsugor, melyben a rák nyomás folytán ment 
tönkre. Ezzel szemben áll az éppen demonstrált észlelés, hogy 
igenis a ráksejtekben magukban történik a primaer elválto
zás és hogy a kötő szövetes zsugor csak következményes ál
lapot. Ezen optimistikus felfogással szemben áll az, hogy 
egyik másik vizsgáló úgy találta, hogy a felszínes gyógyulás 
alatt a szövetek rejtett mélyében még többé-kevésbé érintet
len, vagy csak kevéssé roncsolt fészkek vesztegelnek és hogy 
a gyógyulás ezek szerint csak látszólagos és félő s, hogy a 
recidiva elő bb-utóbb ismét elő tör. A skepsis további indo
kolt oka az, hogy gyógyultnak látszó esetekben a környéki 
nyirokcsomók histologiai minő sége még sohasem képezte 
alapos vizsgálat tárgyát, positiv tudásunk tehát e tekintetben 
még teljesen hiányzik. Optimismusunk ezzel szemben azzal 
védekezik, hogy az olyan esetek, a melyekben még carcino- 
más fészkek találkoztak a mélyben, talán nem voltak elég 
intenzív módon és elég hosszasan kezelve vagy hogy a his- 
tologiás vizsgálat talán igen rövid idő vel történt a kezelés 
befejezése után. Egy szóval ezek a tények eléggé mutatják, 
hogy korántsem vagyunk még annyira, hogy magunknak a 
végleges eredményt vagy eredménytelenséget illető leg histo- 
logiás alapokon ítéletet alkothatnánk.

Lássuk már most, hogy mi szól a radiumkezelés ered
ményes volta mellett.

Eseteink áttekintése.

A radiummal való kezelést ez év augusztus 9.-én kez
dettük meg, eddigelé 17 esetünk van, melyek közül 6 még 
az eredmény minden szempontból való demonstrálására nem 
alkalmas. Az esetek minő ségét, a betegség elő haladottságát 
a rajzok és a mellékelt tábla mutatja, a melyben a 
betegeket 3 csoportba állítottuk. Az I-gyel jelölt csoportba 
azok tartoznak, a kikben a carcinomás megbetegedés mint 
localis körülirt, kezdő dő  fekély van jelen, tehát az operabi- 
litás szempontjából a legkedvező bb. A II-vel jelölt csoportba 
azok foglaltatnak, a kikben elő haladott a folyamat, átterjedt 
már a környezetre, a hüvelyre és a medenczebeli kötő szövetre, 
azonban még az operabilitás határán belül állanak, bár a 
carcinomás megbetegedés már súlyos jellegű  és nem egyben 
közülök esetleg a laparotomia után kell visszatérnünk és a 
radicalis operálás szándékával felhagynunk. A III-mal jelölt 
csoportban az inoperabilis esetek sorakoznak, a kikben a baj 
a mi felfogásunk szerint lehetetlenné teszi az ép szövetben 
való operálást, a kik ha meg is operáltatnának, a legnagyobb 
veszélynek volnának kitéve, a mennyiben csak ureter- meg 
hólyagresectio stb. árán volna a mű tét befejezése kierő szakol
ható, legnagyobb részük pedig olyan, hogy náluk radicalis 
operálásra gondolni sem lehet. A mint a tábla mutatja, az 
első  csoportba tartozott 5, a másik csoportba 4, a harmadik 
csoportba 8 eset.

A kezelés átlagos tartama 44 nap volt, az ülések száma 
7— 17 között változott és a radium-mgr.-órák száma 11.400— 
23.325 között ingadozott. Az alkalmazott rádium-besugárzás 
intenzitása mgr.-órákban van kifejezve. A Röntgen és rádium
mal vegyesen kezelt betegeknél a Röntgen-besugárzás mértéke 
az ülések száma és az alkalmazott x-ek mennyiségében van 
adva. (5 M. A. megterhelés, M üller-cső , 10 Wehnelt, 3 
mm. aluminium, focustávolság a vaginában circa 32 cm., 
abdominal. 15 cm. Bauer 9—10. Egy ülésben 60 x.)

A kezelés kapcsán felmerült tapasztalások a táblában 
2 csoportba oszthatók, elő ször olyanok, melyek a kezelt te
rületen helyileg láthatók és olyanok, melyek a betegek álta
lános állapotában voltak észlelhető k.

A helyileg látható eredményeket a bemutatott helye
ken és a képekben demonstrálhatjuk nevezetesen azt, hogy 
egy sincs a betegek között, a kinél a szer cserben hagyott 
volna és az eredmény mindeniknél szemmel láthatóak, mert 
carcinomás fekély és roncsolás ^nyomtalanul eltű nt minde
niknél, a beteg tehát symptomatice egytő l-egyig gyógyult. 
\  helyi változás az egyes esetekben egészen különböző  idő  
alatt következett be, van olyan, a kinél úgyszólván beolvad 
a fekély és már 5000 mgr.-óra után csaknem nyomtalanul 
eltű nt a daganat, ezt a beolvadást, ezt az eltű nést kiválóan 
a hüvelyrák esetében látjuk (13. számú eset), tehát annál a 
formánál, melytudvalevő lega legrosszabb természetű  a genitaliák

1. eset. Ma.-né.

2. eset. V.-né.
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T ünetileg  gyógyu lt e s e te k:

1 302 Ma. I. c. port. VIII. 9 IX. 20 42 XVI 18.615 480 VIII 240 IX 60 II 780 subfebrilis normalis kisfokú kevésszer kisfokú hyper — 15 0-6

2 251 V. I. c. cerv. VIII 9 X. 11 63 XVI 21.500 210 V 240 VII 40 I 490 1 X  38-5-ig n közepes n » hypo — 8 1-2

3 308 Só. II. n  n VIII. 18 X. 3 46 XIV 20.575 390 VII 240 XI 20 I 650 subfebrilis n kisfokú n változatlan
~  5

-  2-5

4 304 St. III. c. port. VIII. 9 IX. 20 42 XIV 17.935 120 II 240 XII 60 I 420 n . erő s nagyfokú kisfokú hypo változatlan +  2

5 303 Schö. III c. colli VIII. 10 X. 9 60 XVII 17.130 170 III 120 IV _ — 290 n n >» » n  n —  18 4-0-7

6 305 F I . III. »  n VIII. 10 IX. 21 42 XIII 16.375 270 IV 240 XI 60 II 570 2 X  38-5-ig tachycardia Yt n n  n -  20 -  1

7 306 Me. III. n  v VIII. 10 IX. 20 41 XVI 21.400 360 VI 240 X 60 II 660 subfebrilis normalis kisfokú kevésszer 1 X  56%  esés változatlan -2 -3

8 307 Kr. III. c. corp. VIII. 12 IX. 20 39 XV 23.325 300 V 180 VI 20 I 500 lázas, retentio » n » kisfokú hypo —  22 — 2-3

9 311 Ko. III. recid. IX. 4 IX. 30 26 VII 11.400 180 IV 140 IV 40 I 360 subfebrilis » nagyfokú sokszor „ hyper +  3 4-0-3

á t 1 a » b a n 44 XIV 18.600 275 V 210 VIII 40 I 525

A kezelés m ég folyam atban v a n:

10 324 Sch. I. c. port. IX. 27 X. 20 23 VIII 17.000 260 V 120 III 20 I 4 .0 subfebrilis normalis kisfokú nincs változatlan +  5 1-7

11 329 K. I. c. corp. IX. 27 X. 20 23 VII 15.200 110 11 60 II — 170
” »

<
» »

_ 2 - 0 - 4

12 362 M. I. c. cerv. X. 7 X. 20 13 IV 6.700 — — 120 IV — — 120 normalis n nincs V változatlan változatlan

13 310 B. II. c. vag. IX. 3 X. 20 47 III 5.000 270 V 120 II 40 I 430 subfebrilis n » n kisfokú +  2 +  1-0

14 335 T. II. c. port. IX. 3 X. 20 47 VI 12.100 120 II 120 IV — — 240 normalis n n rt
”

— 3 o - i

15 360 H. II. n  r> X. 4 X. 20 46 IV 9.400 60 I 60 I — — 120 subfebrilis V kisfokú » n 4 —  0 4

16 356 Schm. III. c. colli X. 8 X. 20 42 IV 9.400 30 I 40 II — — 60 n tachycardia nincs » n változatlan változatlan

17 376 M. III. r> r> X. 13 X. 20 37 III 6.800 — — 120 III — — 120 n V ■
változatlan 4 »

1913, 
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mindencarcinomája között; a gyógyulás alatt észleltük e beteg
nél, hogy a radium hatása e helyen, t. i. a hüvelyben egészen 
más, mint a méhen látni szoktuk, t. i. gyorsabb, intenzivebb, 
mint amott és hogy az infiltrált szövet gyuladásos beolva
dása folytán a hüvely és végbél válaszfala áttört és egy idő re 
nagyon kínteljes állapotot okozott a betegnek. Szerencsére 
2—3 hét alatt annyira gyógyult, hogy ma már csak egy vékony

4. eset. St.-né.

Carcinoma portionis.
Mgr.-óra =  17935. x =  420.

5. eset. Sch.-né.

Carcinoma colli.
Mgr.-óra =  16375. x =  570.

7. eset. M.-né.

Carcinoma colli.

Mgr.-óra =  21400 x =  660.
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9. eset. Ko.-né.

Recidiva post op.
Mgr.-óra =  11400. x =  360.

13. eset. B.-né.

Carcinoma vaginae.
Mgr.-óra =  5000. x =  430.

sebkutatónak átjárható sipoly látható, mely a betegnek alkal
matlanságot nem okoz. Más esetekben, nevezetesen a méh
nyak roncsolása alkalmával tapasztaltuk, hogy a rákos fekély 
egyik-másikban sokkal makacsabban tartja magát, de egyben 
sem tovább, mint legfeljebb 2—3 hétig, hogy azután gyor
san változzék kedvező re a kép. A leggyorsabb javulást és 
tüneti helyi gyógyulást a recidiv carcinoma esetében láttuk 
(9. szám), kin a vidéken 6 hónap elő tt hüvely-méhkiirtás 
történt.

E betegen már 8000 mgr.-óra után oly tökéletesen 
eltű nt a fekély, hogy a továbbalkalmazás a kórkép helyi 
minő sége után talán meg is lett volna szüntethető  és csak 
elő vigyázatból a mélybe való hatás érdekében alkalmaztuk 
tovább a rádiumot 11.400 mgr.-órán át, tehát akkor, a mikor 
Helyileg a carcinomának már nyoma sem volt. A többi ábrák

17. eset. M.-né.

Carcinoma colli.

Mgr.-óra =  6800. x =  120.

is azon roncsolásokat mutatják, a melyek miatt a rádium- 
kezelés megkezdetett és különösen a harmadik csoportba 
tartozó inoperabilis esetek azok, a melyekben a gyógyhatás 
egyszerű en bámulatos, és egy sincs közülük, a kin a tünetes 
gyógyulás tökéletes ne volna. A corpuscarcinomának keze
lésekor nagy baj, hogy a radium hatását közvetlenül nem szem
lélhetjük, mert nincs módunk a méh üregébe betekinteni és 
legfeljebb kitapintással és a curette segítségével győ ző dhetünk 
meg, hogy az elő bb mállékony és puha méhür sima kemény 
felületű vé vált, a honnan a kaparókanállal szövetet kihozni 
alig lehet, tehát a felület ezen simaságából és a histologiás 
vizsgálat útján állítható, hogy a méh belfelületén épp oly 
változás történt, mint a szemmel látható esetekben a cervix- 
ben és a hüvelyboltozatban. Első  ilyen esetünkben (8. szám) 
már 23.325 mgr.-órán át, tehát a legtovább tartott a besu
gárzás, és ezenkívül 500 Röntgen x-et is kapott. Az eleinte 
felette bő séges és véres eves kifolyás apródonkint jó minő 
ségű  genyes kifolyásnak adott helyet, mely elég bő ségesen 
még ma is és a histologiás lelet azt látszik biztosítani, hogy 
a tüneti gyógyulás ennél is befejező dött. Az egyes betegek
nek részletes leírása e helyen annál kevésbé szükséges, mert 
hisz az eredeti állapotukat feltüntető  ábrák az elért eredmé
nyeket minden egyes betegen demonstrálják.

Táblázatunk további rovatai e betegek általános állapo
tának pontos megfigyelésérő l számolnak be a kezelés alatt.

Állandó észlelésünk, a mint a megfelelő  rovat is mutatja, 
hogy a kezelés kezdetével jóformán minden betegünk sub- 
febrilissé, vagy pláne lázassá lett, de mindig csak oly mér
tékben, hogy a hő mérsék legfeljebb egyszer-kétszer emelke
dett fel a 38-5°-ig, különben pedig mindig 38° alatt maradt. 
Ez a hő emelkedés rendszerint a kezelés kezdeti idejében áll 
be, a mikor a daganatnak rohamos visszafejlő dését észleljük 
és úgy látszik, hogy ilyenkor nagyobb mértékben képző dnek 
pyrogen toxikus bomlási termékek a fekélyben, melyeknek 
felszívódása okozza a hő emelkedést. Megjegyzendő , hogy
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zavartalanul akarva észlelni a radium hatását, a legcsunyább 
necrosist sem tisztítottuk éles kanállal vagy más módon, 
hanem úgy a hogy jött, lett kezelés alá véve, tehát a szöve
tek leolvadása rendkívül nagy mértékben és gyorsan ment 
végbe. Mostanában már használjuk a Volkmann-kanalat és 
úgy tapasztaljuk, hogy ezáltal sok idő t és sugárzó energiát 
kímélünk.

Ez a hő emelkedés egyszersmind figyelm eztető  je lnek 
is tekinthető , hogy a besugárzással szüneteljünk és újra 
kezdve az adagolás intenzitásával óvatosak legyünk. A m á
sodik jóform án állandó tünet a radium hatása alatt a lehágó 
rémesében, különösen pedig a végbélben fá jda lm as tenesmus- 
tól kisért gyuladásos állapot, elég sokszor diarrhoea, egyszer 
pláne véres széklet alakjában. Kétségtelenül a legkellemetle
nebb mellékhatás, mely a besugárzásban szünetet követel, 
szerencsére néhány nap alatt eltű nik, de könnyen visszatér 
és óvatosságra int, mert igen kínzóvá válhatik. A legheve
sebben ez abban az esetünkben nyilvánult, a hol a'recidiv 
carcinoma miatt történt a kezelés, a hol pedig a radium- 
sugárzásnak sem adagja, sem intenzitása nem volt túlságos, 
a mennyiben már 4500 mgr.-óra és III. ülés után a kezelés 
8. napja alatt következett be. Hogy mi az oka ennek az erő s 
bélizgatásnak, mely a gyuladásig fokozódhatik, tulajdonkép
pen nem tudjuk és lehetséges, hogy a radiumsugárzáson 
kívül a secundaer sugárzás eredménye, melyet a bélben pangó 
bélsár vált ki és tart fenn huzamosan. Mindenesetre oly je
lenség, mely mutatja, hogy a radium hatása egyáltalán nem 
selectiv és nem szorítkozik a rákos elemekre.

A szervezette való általános hatás jeleit találjuk a kö
vetkező  rovatban is, a hol a vér minő ségének változásai 
vannak feljegyezve, a haemoglobinmennyiség és a leukocy
tosis mennyisége tekintetében. A leukocytosist illető leg má
sok tapasztalásából is tudjuk, hogy kisfokú besugárzás alatt 
a leukocytosis mérsékelten fokozódik és hogy nagymértékű  
besugárzás következtében pedig fogy, ső t a mint egy esetben 
(7. szám) nagyobb intenzitású besugárzás miatt általános 
rosszullét kapcsán a leukocytáknak számát 56%-kal láttuk 
egy 24 óra alatt leesni és úgy látszik, hogy ebben a jelben t. i. 
a leukocytosis minő ségében ujjmutatást bírunk, mely figyel
meztet, hogy a radium mellékhatása veszélyes módon kezd 
érvényesülni és talán épp ennek a szorgos megfigyelésnek 
köszönhetjük, hogy ez eset után betegeink egyikén sem fej
lő dött ki olyan súlyos általános tünet-csoport, mint a mi
lyenrő l különösen Bécsben a Naturforscher-Versammlung 
alkalmával értesültünk, a hol azonban egyszersmind a már 
említett túladagolásokról és annak vészes következményeirő l 
is tudomást vettünk. Eseteink közül 1-ben a leukocytosis 
lényegesen nem változott, 3 esetben kisfokú /jyperleukocyto- 
sis és 13 esetben mérsékelt /ry/wleukocytosis volt észlelve.

A vér haemoglobin-°/0-a a kezelés alatt a legtöbb be
tegnél csökken. Számokban kifejezve e csökkenés 3—22% 
között ingadozott és csak 3 volt közöttük olyan, a kinél a 
haemoglobintartalom 2—3%-kal emelkedett. Talán figye
lemre méltó, hogy ezek között hét eset olyan, a kiken a be
sugárzás egyáltalán nem volt intenzív, egy hüvelyrák és egy 
corpuscarcinoma esetében, a kiken a besugárzás csak 5000, 
illetve 11.400 mgr.-órán át tartott.

A testsúlyt illető leg tapasztalásunk az, hogy a fogyás a 
radiumkezelés alatt nem állandó jelenség, a mennyiben kb. 
ugyanannyi gyarapodott, mint a mennyi apadt testsúlyában 
és a mi megjegyzésre méltó, hogy a súlyemelkedés nem
csak a könnyű  esetekben, hanem a harmadik csoportban 
álló inoperabilis esetekben is észlelhető  volt, tehát várható, 
hogy a közel jövő ben, a mikor besugárzás már hosszabb 
idő n át szünetelt és a szervezet táplálkozási viszonyai ked
vező vé váltak, a testsúly emelkedése még inkább be fog kö
vetkezni, mert kétségtelen, hogy a radiumkezelés alatt elég 
gyakran fellépő  vérváltozás és a fájdalmas tenesmus meg 
diarrrhoea a mi természetesen étvágytalansággal is jár, egé
szen alkalmas arra, hogy a beteg táplálkozását lefokozza. 
Tehát közel áll, hogy a testsúly apadása e kedvező  körül
mények között a legtöbbön gyarapodásnak adand helyet,

annál inkább, mert szű nvén a vérzés, a folyás, a bűz, el
múlván a fájdalmak és visszatérve a nyugodt álom, az élet
hez való bizalma hovatovább fokozódik és a visszatért ke
délynyugalom a szervezet újra felvirulását megfogja hozni.

N agy kérdés, hogy milyen méhrákos beteget gyógyítsunk 
radiummal ?

A feleletet e kérdésre azon alapon vélem legczélszerüb- 
ben megfogalmazhatni, ha áttekintem, hogy a radium ideje 
elő tt régi módszereinkkel milyen mértékben tudtunk segíteni 
betegeinken.

Weriheim, kinek e téren legnagyobb tapasztalása és 
kétségtelenül a legnagyobb dexteritása van, Londonban e 
nyáron a következő kben referált:

1501 collum-carc. között operabilis volt =  50°/0 
450 operált közül 5 év múlva élt 186... =  42-5% 

absolut gyógyulási eredmény az 1501-hez
viszonyítva ........................................= 26%

a primaer mortalitás ......................... ... =  16‘6°/0
„ „ az utolsó 200 esetben = 12'l°/0

Ez tehát az a maximalis eredmény, mely mostanság 
emberileg és a legnagyobb dexteritás mellett méhrákosokon 
elérhető  volt. Magunk, biztos tudomást akarván szerezni, 
hogy a klinikánkon jelentkező  beteganyag az operabilitás 
szempontjából milyen, 1908-ban egy egész esztendő n ke
resztül minden carcinomást felvettünk a klinikára, a ki fel
vétetni akart. Ez év alatt összesen 114 carcinomás beteget 
láttunk, kik közül 60-at ítéltünk operabilisnek és 54 volt 
közülök olyan, a kit a priori inoperabilisnak tartottunk. Ezen 
approximativ becslés szerint, tehát 52°/0-ában az eseteknek ta
láltunk operabilitást anyagunk minő sége és ítéletünk t. i. az, 
hogy mi mit tartunk operabilisnak, egészben és nagyban 
nem jár messze a Wertheim-éiö\. Hogy anyagunk minő sége 
mennyire állandó és hogy ítéletünk az idő  folyamán nem 
sokat változott, az kitű nik a tavalyi év 113 elkönyvelt be
tegünknek minő ségébő l, a kik között az operabilitást 54%-ban 
találtuk; ez arány tehát, az 5 év elő ttivel szemben, csak 
2%-kal javult. Tanulságosnak látszik azon 91 esetnekeleme- 
zése, a ki azon bizonyos év folyamán, t. i. 1908-ban, klini
kánkon felvétetett és a kikkel már saját tanulságunk érde
kében is mindent megtettünk, a mit tenni lehetett.

A 91 eset tanulsága a következő :
Operálható volt 42 = 46%, nem operálható 49 = 54%.
Az operabilisok közöd eltávozott 8.
A továbbiakban tehát csak 83 beteggel számolhatunk.

* **
I. csoport:

Operáltatott 20, meghalt 0.
Primaer halálozás 0%.

II. csoport-.

Operáltatott 14, meghalt 6.
Primaer halálozás 43%.

Az I. és II. csoport összes primaer mortalitása 18%.
Az életben maradt 28 beteg közül Wertheim számítása 

szerint (42'5%) várható, hogy 5 év múlva véglegesen meg
gyógyulva lesz 10 egyén. Ez a 10 olyan, a melyiknek nin
csen szüksége rádiumra, mert operálás útján is meggyógyult, de a 
fennebbi adatok azt is mutatják, hogy a II. csoportba tar
tozó betegek milyen ijesztő  nagy primaer veszélynek vannak 
kitéve az operálás által, a mennyiben 14 közül 6 halt meg, 
a mi nem kevesebb mint 43%, mig az első  csoportban egy 
sem. Ezek az elő haladott esetek tehát egész más kilátással 
mennek a mű tét élé, mint az I. csoportba tartozók és tulaj
donképpen ő k maguk fizetik meg gyógyulás összhalálozási 
árát, tehát a nagy veszély miatt, mely ő ket a mű tét kapcsán 
fenyegeti, de jure nem is volnának az operáláshoz utalandók, 
mihelyt t. i. más gyógyulási lehető ségnek valamely reménye 
egyáltalán fennáll. A dolog tehát úgy áll, hogy a radium
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gyógyhatásának felfedezése után, mihelyt a végleges gyó
gyulásnak csak valamelyes reménye is megvalósul, pusztán 
az első  csoportba tartozó eseteket fogjuk az operálásra reá
beszélni ; de ezek között is akárhány fog találkozni — kü
lönösen miután a rádiumról már hallott és így az operálás
ról már hallani sem akar — tehát szintén a rádiumra 
szorul.

Számfejtésünk, hogy 10 végleges gyógyulás kilátásával 
bíró betegünket a 84-hoz viszonyítsuk, kétségtelenül nagyon 
optimistikus, mert a valósághoz akkor járunk közelebb, ha 
ahhoz a 114-hez viszonyítjuk, a ki a klinikánkon azon év 
alatt jelentkezett, mert tapasztalati dolog, hogy a mikor egy 
megoperált beteg a mű tét után meghal, a vele egysorsúak 
közül, ki mű tétre vár, mindig megfutamodik egynéhány; 
nálunk ez nyolczszor történt meg; az ilyen azután már se
hol sem veti magát alá operálásnak, hanem követi sorsát és 
belevész betegségébe. Ezzel a végleges gyógyulás elé tekintő  
tízzel tehát egész biztosan 73, de valószínű leg sokkal több 
olyan beteg áll szemben, kinek meggyógyítása érdekében ed
digi gyógyeszközeinkkel a szó teljes értelmében semmi ered
ményest sem tudtunk tenni. Ezek a százak és ezrek azok, 
a kik az új szer után esengenek és ha látjuk, a mit pedig 
mindenkinek, még a leginkább kétkedő nek is kézzel foghatólag 
demonstrálhatunk, hogy még a III. csoportba tartozó inope- 
rabilis betegen is, a kiknél eddigelé absolute semmit sem 
tudtunk eredményest tenni, nehány napi kezelés után a vér
zés és rettenetes bű z megszű nik, a folyás elapad, az éjt és 
napot szenvedéssé változtató fájdalmak egy csapásra eltű n
nek, az álom és étvágy visszatér és a kétségbeeső bb remény 
és életkedv ébred, akkor el kell oszoljék a kétely, hogy bár
mennyire hiányos is még tudásunk minden részletében, bár 
mennyire is kételkedünk, hogy végleg gyógyul-e a beteg, 
annyi máris bizonyos, hogy a rádiumban a legcsodásabb 
szert találta az orvosi tudomány, mely a legeslegsúlyosabb 
beteg szenvedéseit enyhíteni képes.

Közlemény a budapesti kir. m agyar tudom ány-egyetem  orr- és 
gégeorvostan i klin ikájáról. ( Ig a zg a tó : Ónodi A. dr., egyetem i

tanár.)

A g ég e  és légcső  Röntgen-fényképezésének 
újabb módjáról.

Irta: R é t h i  A u r é l dr., Operateur.

Hogy a Röntgen-vizsgálat mint diagnostikai tényező  
általában, de különösen a rhinologiában mily nagy fontosság
gal bir, eléggé ismert lévén, nem szükséges rámutatnom. 
Minél inkább megtanuljuk azonban értékelni az x-sugarak 
„felderítő  szolgálatát“ ama testrészekben, hol minden finom 
nuance-ot megkapunk, annál inkább érezzük azok hiányát ott, 
a hol ezt a megbecsülhetetlen segítséget nem vehetjük igénybe. 
Sehol sem oly feltű nő  ez, mint a rhino-laryngologiában. Míg 
az orrnak és melléküregeinek oly tökéletes képét kapjuk, hogy 
a diagnostika és a therapia a Röntgen-képet már nem nél
külözheti, addig a gége és légcső  Röntgen-vizsgálata eddig 
nem nyújthatott oly felvilágosítást, hogy azt akár tumorok 
esetén is szükségesnek tartottuk volna igénybe venni. Ez 
ideig csupán a harántirányú, ú. n. lateralis vagy transversalis 
fölvételek voltak ismeretesek, illetve kivihető k, mert a sagit
talis irányú képek a tarkó tömege miatt nem voltak kikap
hatok.

A lateralis irányú fölvételekre vonatkozólag Spiess, a 
neves laryngologus és nem kevésbé jeles röntgenologus a 
következő képpen nyilatkozik:

„A hangszalagok nem ismerhető k fel, legfeljebb egy, a 
sinus Morgagninak megfelelő  világosabb foltból következtet
hetünk a hangszalagok helyére. Épp ily kevéssé ismerhető k 
fel az aryporczok, a Santorini- és Wrisberg-ié\e porczok.

Majd tovább így folytatja: „A minő  fontos lenne, 
hogy a daganatok helyét és kiterjedését a Röntgen-képen 
demonstrálhassuk, sajnos, be kell vallanunk, hogy kivételes

dolog az, ha egyáltalán látunk valamit. Éppen ilyen a hely
zet más pathologiai gégefolyamatok tekintetében is. De re
ményemet a jövő be helyezem, bízva benne, hogy új utakat, 
új methodusokat fog hozni, a melyek lehető vé teszik, hogy 
az eddig föl nem derített folyamatokat megvilágíthassuk.“

El kell ismernem, hogy a transversalis felvételek több
nyire nem kielégítő k és egyedül, önmagukban kevés értékkel 
bírnak. Nem adnak eléggé biztos basist s nem ritkán telje
sen cserben hagynak. Nagy fontosságot nyernek azonban 
ezen haránt felvételek akkor, ha sikerül sagittalis irányú ké
peket nyerni, mert ez utóbbiaknak lényeges kiegészítő ül szol
gálnak.

Nagyon éreztem a sagittalis irányú felvételek hiányát 
magam is. A königsbergi egyetemi gége-poliklinika nagy 
beteganyaga sokszor adott erre alkalmat. így azután már 
hosszabb idő  óta kísérleteket folytattam arra vonatkozólag, 
miként lehetne a gége Röntgen-képeit tökéletesíteni. Kísérle
teim teljes eredménynyel jártak s erre vonatkozólag a Deutsche 
med. Wochenschrift mult évi 41. számában egy elő zetes köz
leményt bocsátottam közre. Kísérleteim folyamán ugyanis arra 
a gondolatra jöttem, hogy a gégét anterio-dorsalis irányban 
vegyem fel és érzékeny lemezként filmet használjak, melyet 
közvetlenül a gége mögött, a hypopharynxba illetve trachea
felvételkor az oesophagusba helyezzek el. Ez úton reméltem 
jó képeket nyerni. Eddig ugyanis azért nem sikerült sagitta
lis felvételeket csinálni, mert a mint már fentebb jeleztem, a 
gége gyengéd, kevés ellentállást biztosító nyálkahártyájával 
szemben a gerinczoszlop s az azt környező  izmok tömege a 
Röntgen-sugarakat aránytalanul hatalmasabb mérvben fogja 
fel. Eljárásomnak tehát az a punctum saliense, hogy a gerincz
oszlop és az izmok ki vannak rekesztve. A képek már kez
detben is várakozáson felül sikerültek.

A mióta a budapesti egyetemi orr- és gégeklinikán mű 
ködöm, a felvételeket részben a mi klinikánkon és részben a
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111. számú belklinikán végeztem, a hol Elisclier dr. egyetemi 
magántanár értékes tanácsokkal és önzetlen, fáradhatatlan 
buzgalommal mű ködött közre a felvételek készítésében, miért 
is neki e helyütt köszönetét mondok.

Nagyon fontos, hogy a film helyesen legyen vágva és 
csomagolva. A film oly alakú kell hogy legyen, mint az az 
ábrán látható. Férfiakon valamivel nagyobb, nő kön talán, 
valamint fiatalabb egyéneken kisebb is lehet. A film tehát 
fenn a hypopharynxnak megfelelő leg szélesebb és lejebb az 
oesophagusnak megfelelő leg keskenyebb kell, hogy legyen. 
A sarkok óvatosan letompítandók. A mi a csomagolást illeti, 
annak fény- és vízmentesnek kell lennie. A filmnek megfelelő  
kartonlapot vágok ki, a melyet két rétegben staniolpapirral 
fedek. A film ezután a kartonlapra kerül oly módon, hogy 
az érzékeny oldala felfelé tekint. A fénymentes pakoláshoz 
ezután a közönséges Röntgen-lemezek csomagolására hasz
nált fekete papirt veszem használatba, majd fenn és lenn be
hajlítom a papír szélét oly módon, hogy az a kartonlap felé 
essék, nehogy a film elé felesleges módon a sugarakat fel
fogó akadályt helyezzek. Ugyancsak ez okból ajánlatos a 
becsomagolás kezdetén, valamint a végén is a fekete papír 
szélét a staniolos karton fölött elhelyezni. A fekete papír 
által elértük tehát a fénymentességet. A vízmentesség eléré
séhez ugyancsak a közönséges Röntgen-lemez érzékeny fel
színére helyezett finom viaszos papírt használom, melylyel a 
fekete papírt körülveszem és az érzéketlen oldalra lehajtva a 
széleket, gummiarabicummal gondosan leragasztom. De e 
czélból a guttapercha-papir még elő nyösebben használható 
fel. Hangsúlyozni kívánom még egyszer, hogy a sarkok le
hető leg letompítottak legyenek s a boríték lehető leg sima legyen, 
nehogy nyálkahártyasérülések jöjjenek létre. Az egész csoma
got azonban minél vékonyabbra kell csinálnunk.

Az első  közleményemben hangsúlyoztam már, minő  
fontos a garatnak és hypopharynxnak correct és tökéletes 
cocainanaesthesiája.

Az anaesthesia technikája a következő : 10—2070-os 
cocain-oldatot használok s az oldatot közönséges gégeszonda 
segélyével applikálom. A cocainozás gégetükör nélkül tör
ténik, minthogy magát a gégelument nem szükséges érzés
teleníteni. Az első  ecseteléskor a nyelv spatulával le lesz 
szorítva, a garat, a szájpadívek és a nyelvgyökér be lesz 
ecsetelve s azután a szondát a hypopharynxba vezetem be. 
Ez alatt az epiglottis és az ary-tájékok a szondafejjel érint
kezésbe jutnak. Ezután 3 perczig várok és megismétlem az 
eljárást, de azzal a különbséggel, hogy míg az első ecsete
léskor a hypopharynxot pusztán beecseteltem, most a vattá
val jól becsavart szondafejet a hypopharynxban, tehát a gége 
és a hátulsó garatfal között bennhagyom és felszólítom a 
beteget, hogy nyugodtan és mélyen lélegezzék, s néhány lég
zés után eltávolítóm. Utóbbi eljárást néhányszor ismétlem, 
mert ezáltal a beteg megszokja, hogy nyugodtan és mélyen 
lélegezzen akkor is, ha a hypopharynxban idegen test 
ül. Ha nem így járunk el, úgy a beteg nyugodt viselkedése 
az expositio alatt nem lesz biztosítva. Az érzéstelenség be
állta után a film külső  burkát paraffin-olajjal jól bekenjük. 
A beteg a Röntgen-vizsgálóasztalra fekszik, ezután a filmet 
ujjunk vezetése mellett bevezetjük és megfelelő en lenyomjuk. 
A fejet kissé hátrafelé flektáljuk és ismételten felszólítva a 
beteget a mély légvételekre, a sugarakat a nyakra bocsát
juk. Ha a beteg kellő leg van elő készítve s a film csoma
golása megfelelő , akkor a beteg minden kellemetlenség nélkül 
tű ri a felvételt. Az expositio tartama természetesen függ a 
Röntgen-készüléktő l. Königsbergben Ideál-készülékkel dolgoz
tam, ennek megfelelő leg az expositio tartama J/2—1 má- 
sodpercz volt. Budapesten egyszerű  apparátussal és puha 
lámpával végeztem a felvételeket és az expositio tartama 10 
másodpercz—1 perez volt. A betegek nagyon jól tű rték a 
tartós expositiót, egyeseken egy ülésben két felvételt is köny- 
nyen lehetett elvégezni. A hosszú expositio a képeket sokkal 
élesebbé, a rajzolatot finomabbá teszi. Ha a beteg nyugod
tan lélekzik, akkora hangszalagok excursiói jelentéktelenek és 
a kép élességére nincsenek befolyással. A rövid expositio

azonban a betegre nézve kellemesebb s azért pillanatfelvéte
leket is készíthetünk.

A Röntgen-kép feltű nő en hasonlít a gége anatómiai 
harántmetszetére. A képen fenn élesen látható a nyelv
csont teste s ettő l kétoldalt a nyelvcsont szarvai tű nnek 
szembe. A nyelvcsont alatt látható, recte nem látható egy be 
nem rajzolt terület alakjában a membrana hyothyreoidea. Ez 
alatt és a kép szélén a pajzsporcz széle látható. A porcz 
teste mint homályosabb részlet észlelhető . Plastikusan van a 
recessus Morgagni rajzolva. A hangszalagok szintén feltű nő en 
élesek. A valódi hangszalagok alatt a gége üre látható, mely 
a légcső  ű rébe folytatódik. Némelykor az epiglottis is érzé- 
kítve van, a nyelcsont fölött kereken végző dve, alatta pedig 
háromszög alakú homály alakjában. Jó felvétel esetén az 
egész kép oly éles, hogy a legkisebb anatómiai elváltozások, 
a mennyiben a normalis contourokat megváltoztatják, a ké
pen felismerhető k.

Ez gyakorlati szempontból nem közömbös dolog; gon
doljunk a gégébe jutott kicsiny idegen testekre, például hal
szálkákra, vegyük, figyelembe, mily fontos a gége rákjának 
s egyéb daganatainak kiterjedését pontosan ismernünk, a mi 
még direct laryngoskopia segélyével sem sikerül mindig. 
Differentialdiagnostikai szempontból esetleg szóba jöhet tumor 
és gyuladás, posticusparesis és izületi fixatio megkülönböz
tetésére. De a kísérleti phonetika részére is új utat nyit.

Rá kell mutatnom arra is, hogy bizonyos gégescleroma- 
esetekben, melyekben a bemenet annyira megszű kült, hogy 
a mélybe nem láthatunk, a sagittalis Röntgen-felvételek fog
ják megmutatni, vájjon a mélyben vannak-e elváltozások s 
így azt is, hogy vájjon pharyngotomia subhyoideát avagy 
laryngofissiót csináljunk-e. A közelmúltban volt egy hasonló 
esetünk; a betegnek nagy légszomja volt, úgy hogy sietve 
tracheotomiát kellett csinálnunk. A jobb ary-tájék annyira 
infiltrálva volt, hogy a larynx lumene nem volt látható. A 
direct laryngoskopia nem adott felvilágosítást, minthogy a 
cső  a merev beszüremkedést nem tudta passzirozni. A Rönt
gen-felvétel azt mutatta, hogy a gége üre majdnem teljesen 
ki van töltve, a mi 2 cm.-nyi hosszúságban a tracheába 
is folytatódik. A laryngofissio alkalmával talált lelet teljesen 
fedte a Röntgen-képet.

Hogy a tuberculosus elváltozások szintén pontosan ér- 
zékíthető k, mutatja a Zeitschrift für Laryngologie VI. köteté
nek első  füzetében megjelent dolgozatomhoz mellékelt re- 
productio.

Úgy remélem, hogy e methodussal a gége és légcső  
bántalmainak diagnostikája fő leg a módszer további kifejlesz
tése után lényeges támaszt nyer.

* **

Végül kellemes kötelességet teljesítek, a mikor fő nö
kömnek, Ónodi tanárnak és báró Korányi Sándor tanárnak 
hálás köszönetemet fejezem ki a beteganyag, illetve a Rönt- 
gen-laboratorium szíves átengedéséért.

Közlemény az a lgyógy i m agy. kir. állam i tüdő sanatorium ból.
(Fő orvos : Mauks Károly dr.)

A tüdő gümő kórra gyanúsak auscultatiója.
Irta : G e n e r s ic h  A n d o r dr.

(Vége.)

A köhögtetésnek a betegre nézve fárasztó voltából önként 
következik, hogy mértékkel, és a csúcsokat ide nem számítva, 
mindig csak ott vegyük igénybe, hol szörtyzörejt várunk, de 
egyszerű  légzésre nem hallunk. A köhögtetés egy részét a 
nyitott szájjal való mély és gyors légzés nélkülözhető vé teszi. 
A nyitott száj, éppúgy mint a stetoskop is, módosítja az alap
légzés színezetét, de, ha a betegnek a torok száradása miatt 
nem kellemetlen és a beteg intelligentiája biztosítékot nyújt, 
hogy állandóan nyitott szájjal és nem felváltva nyitott és 
csukott szájjal fog lélegezni, a jól érzékelhető , hangos légzés 
elő nyeit adja.
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Általában a „köhögjön!“ jelszó elő tt a stetoskoppal a 
gyanús hely fölött gondosan elhelyezkedem, a hely környékét 
(rendesen a vállat) tő lem telhető leg rögzítem, a stetoskopot a 
bő rre bizonyos erő vel rányomom, hogy széle ezt a köhögés
kor beálló mellkas-kimozdulás folytán sehol el ne hagyja; a 
beteg e közben köhög; a mint a mellkas kissé megnyugodott 
és stetoskopom érzésem szerint úgy fekszik, mint köhögés 
elő tt, a közölt módon a mély légzésre adom meg a jelet.

E kitérés után röviden a sorrendet vázolom, melyet az 
egyes mellkasnegyedek, illető leg ezek egyes részeinek vizsgá
latakor követek. Nem állítom, hogy e sorrend a legczélsze- 
rübb, csak azt, hogy nekem mindenesetre bevált. De a sor
rend milyensége itt talán nem is oly döntő , mint inkább azon 
megfontolás, hogy általában bizonyos terv szerint járjunk el, 
mert csak így kerülhető  el azon rossz érzés, mely elfog, ha 
nem az egész mellkast hallgattuk végig. Én két okból a jobb 
csúcs auscultatiójával kezdem. Ezen okok egyike, hogy a beteg 
a légzést itt tanulja meg, tehát a respiratiós zörejeket a 
legkülönböző bb légzések alkalmával oly helyen hallgatjuk, 
mely hely klinikailag tapasztalatom szerint is a tüdő  meg
betegedésének leggyakrabbi localisatiója; másika pedig azon 
körülmény, hogy a beteg a vizsgálat kezdetekor még arány
lag pihent, miért is az érdes légzés veszélyét ily módon kerül
hetjük ki legkönnyebben. Ezután (ha a csúcson hosszabb ideig 
idő ztem, némi szünet közbeiktatásával) lefelé a tüdő  szegy
csonti fele felett hallgatódzom, közben mindig a szélekre is 
ügyelve. így jutok el a jobb tüdő  elülső , alsó határához. Igen 
czélszerű  a kikopogtatott és dermograph-fal megjelölt határok 
alatt is hallgatni, mert a határt adó tompulatot a májon kívül 
és felette infiltratiós gócz vagy ritkábban hurutos légszegény
ség is okozhatja. A jobb tüdő  alsó határáról a jobb kar 
hátratolása után a hónaljba emelkedem fel és a tüdő felkari 
felén a tüdő csúcsra jövök vissza, melyet többször és szüne
tek után meghallgatni sohasem felesleges. Ezután a beteget

1. ábra.

2. ábra.

3. ábra.
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pihentetés czéljából leültetem, a leletet sémába illesztem. 
Hasonló az irány a bal tüdő  melli felszínének auscultatiója- 
kor is. A kikopogtatott és kirajzolt szívhatárok, fő leg baloldalt 
felül (minfharmadik csúcs), az auscultatio szempontjából tapasz
talatom szerint szintén figyelmet érdemelnek.

A gyakori mély légzés után beálló apnoet a szívhangok 
meghallgatására használom fel. Rövid lélekzetű  betegen ezt 
állva, kilégzés után, elő re dő lt mellkas mellett, több szakasz
ban végzem. A bal elülső  tüdő - és szívleletet is rögzítem. 
Most a bal háti felszínt hallgatom végig: kezdem elő retartott 
bal kar mellett a bal hónaljban, majd a bal tüdő  oldalsó alsó 
szélére ereszkedem le, innen vízszintes irányban hátrafelé 
haladok, ezután a lapoczka alsó szögletéig két függő leges 
(egy scapularis és egy paravertebralis) vonal mentén, a 
lapoczka eme szögletétő l pedig a paravertebralis vonaltól kissé 
kifelé a bal csúcsig jutok fel. Az interscapularis tájat a hall- 
gatódzásra nézve azzal szélesíthetem, hogy az ugyanezoldali 
kart a mellre, a kezet pedig a másik vállra helyeztetem. A 
lapoczka alsó részétő l födött regio átkutatásában segítségemre 
lehet, ha az elő bbi mozdulatot annyira túloztatom, hogy a kéz 
ujjai a másik oldali scapula spinájára támaszkodnak. Már az 
elő bbi kéztartás esetén is a vizsgádnak azon szokása ellen 
kell küzdenünk, hogy ugyanazon oldali vállát felhúzza, a váll 
tehát a belégzés kezdetekor is inspiratiós helyzetben lévén, 
a lehetségesnél kevesebb levegő  inspiratióját engedi meg, miért 
az alaplégzésnek és zörejeinek is gyengülniük kell. Még inkább 
így van ez a forcirozott karmozdulat alkalmával, mikor is a 
váll leengedése, mert a kar erő s pántként az egész elülső  
mellkasrész köré fonódik, már alig lesz lehetséges. A lapoczka 
feletti tájon (fossa supraspinata és infraspinata) való hallgatás 
exploratio szempontjából nem sok reménynyel kecsegtet, ezért 
én e tájra nagyobb figyelmet csak akkor fordítok, ha a pana
szolt tüdő váladék quantuma egyéb teljesen negativ physicalis 
lelet mellett e lehető ségre gondolni késztet. Ezután e leletet is 
berajzolom a sémába. A jobb tüdő  hátul a ballal szemben az 
auscultatio menete szempontjából nem ad különbséget. E leletet 
is fixálom.

Ha gümő kórra csak alig gyanús csúcsokat is találtam, 
a két sensu strictiore csúcsot elül-hátul és kétoldalt egymás
sal és közvetlen szomszédságukkal egybevető leg több ízben 
meghallgatom. A csúcsról alkotott véleményt ott, hol kissé 
érdes légzést, alig megnyúlt vagy megnyúltabb kilégzést hal
lok, mindig az illető  vizsgádnak kora, neme, tápláltsága, izom- 
zata, a hallgatódzási hely és ezeken belül a physiologiás 
határok közt is igen változó egyéni sajátságok szem elő tt tar
tásával alkotom meg.

Kétségen felül érdekes volna e nyomot tovább követni, 
de e közlemény keretébő l messzire vezetne és ezért a részle
tezést más alkalomra tartom fenn.

Hátra van még röviden felemlítenem, hogy az ausculta- 
tiós jelenségek gyors és biztos felismerése csak ott lehetséges, 
hol megfigyelésünket is bizonyos fegyelemnek vetjük alá. 
Szinte magától adódik a következő  sorrend:

I. A légzés hangossága általában.
II. A belégzés és kilégzés hangosságának egymáshoz 

való viszonya.
III. A belégzés és kilégzés tartamának egymáshoz való 

viszonya.
IV. Alaplégzés-typus: sejtes, sejtes-hörgi, hörgi-sejtes, 

hörgi, metamorphozáló-e a légzés?
V. Az alaplégzés typusán belül további distinctio: a 

sejtes légzés pl. puha sejtes, éles sejtes, érdes sejtes stb. A 
hörgi légzés: egyszerű en hörgi vagy inkább amphorikus lehet. 
Úgy a sejtes, mint a hörgi légzés továbbá sima, saccadált 
stb. lehet.

VI. Köhögtetés mindenütt, hol nem egyenletes, puha 
sejtes légzést kapunk, melyben a belégzés idő tartama a ki
légzéséhez úgy aránylik, mint 5 : 1-hez. A csúcsokon teljesen 
kifogástalan, egyénileg physiologiás alaplégzés mellett is 
köhögtessünk.

VII. Szörtyzörejek: 1. szám, 2. jelleg, 3. nagyság, 4. szí
nezet szerint.

ad 2. Szárazak, nedvesek, átmenetiek-e? 
ad 3. Nagy-, közép-, apróhólyagúak-e ? 
ad 4. A szárazok sípolás, fütyülés, búgás stb. 

A nedvesek egyszerű ek, resonálók. Utóbbiak 
ismét ropogók és csengő k lehetnek.

Vili. Különleges vizsgálati eljárások: pl. bronchopho- 
niára, dörzs-zörejekre stb.

Megjegyzés: Úgynevezett „határozatlan“ légzés a mi 
jegyző könyveinkben 5 év alatt egyetlen egyszer sem szerepel, 
tehát e jelző , úgy látszik, inkább az orvos, mint a légzés 
megvilágítására szolgál.

A fentiekben egy átlag-auscultatio képét adtam. A teljes
ség kedvéért megemlítem, hogy ez átlag-auscultatio végzésé
tő l mily esetekben szoktam elállni:

Magasan és huzamosan lázas, igen elgyengült beteget 
röviden és kíméletesen, rendesen fekve vagy felültetve, köhög
tetés nélkül vizsgálok. A köhögtetés itt a betegre nézve 
fárasztó és legtöbbször felesleges is, mert nedves szörtyzöre- 
jeket nélküle is bő ségesen és könnyen hallhatunk.

Erő s tüdő vérzéskor sohasem vizsgálok. Erő s tüdő vér
zés teljes elmúlása után, két héttel rá, gyengébb kopogtatás
sal köhögtetés és mélyebb lélekeztetés nélkül is csak akkor 
vizsgálok, ha újabb, erő sebb vérzéstő l tartanom nem kell (a 
beteg a járás-kelést már egy-két nappal elő bb büntetlenül 
végezte, hő emelkedés vagy subjectiv rosszullét nincs). Erő s 
tüdő vérzésnek teljes lezajlása után egy hónappal még mindig 
csak óvatosan köhögtetek. Közepes tüdő vérzés lezajlása 
után két héttel kevés köhögtetéssel vizsgálok. Ha a vérzés 
frissebb volna, a kopogtatás szintén ellenjavalt. Hallgatódzni 
a beteg fekvő helyzetének megváltoztatása nélkül phonendo
skoppal lehetne. A kisfokú vérzés: véres csík vagy folt a köpet- 
ben, ha ez két-három napig nem jelentkezik és a beteg 
anamnesise, hő mérséke nagyobb vérzés veszélyét valószínű t
lenné teszi, az alapos vizsgálat útjába alig gördíthet akadályt.

Ezen javalatokhoz, illető leg ellenjavalatokhoz való ragasz
kodásomnak köszönhetem, hogy 5 évi ittlétem alatt nem sze
rezhettem tudomást oly ártalomról (vérzésrő l vagy hő emelke
désrő l), melynek kiváltása az alapos, de kímélő  vizsgálattal 
lett volna relatióba hozható.

A középiskolai reform.
Irta: J u b a  A d o l f  á r . , egyetemi magántanár.

Magyarországnak végre ismét jutott egy bátor közok
tatási minister Jankovich Béla személyében, a ki erélyes 
kézzel kívánja hazai közoktatásunk egyik legfontosabb ré
szének emelését, a modern élet igényeinek megfelelő át
alakítását. E végbő l még törvénymódosítástól sem riad 
vissza, a mitő l — visszaemlékezve azon nagy vitákra, a 
melyeket a középiskolai törvény alkotása okozott — minden 
minister irtózott, s a mivel a gyökeres javítást lehetetlenné tet
ték. Nemes törekvése teljes sikert érdemel annál is inkább, 
mert reményünk van, hogy utána figyelmet a közoktatás 
egyéb ágazataira is ki fogja terjeszteni. Éppen ezen siker 
érdekében kötelességemnek tartom, hogy terveivel szemben 
az orvosi kar is állást foglaljon részint az orvosi egyetemre 
készülő k megfelelő  elő képzése érdekében, részint mert az 
orvosi kar hivatott védő je az ország legdrágább kincsének, 
az ifjúság egészségének.

Mi is a magyar középiskola, a melyre a minister úr 
jelenlegi actiója kiterjed? A törvény (1882. évi XXX. t.-cz.) 
értelmében a gymnasium és reáliskola, míg újabban, a mióta 
gymnasiumi tanfolyamokat rendeznek, a felső bb leányiskolá
kat is ezek közé sorozzák a ministeri jelentések. A polgári 
iskola ellenben törvényeink szerint (1868 : XXXVIII. t.-cz.) 
a népiskolai intézetek közé tartozik, a királyi tanfelügyelő k 
alá vannak helyezve, habár tanárai (törvény szerint tanítói) 
mindenképpen arra törekednek, hogy szintén középiskolai 
rangot nyerjenek és újabban tanulmányi részükben külön 
felügyelő k által ellenő riztetnek, a mely tisztséggel egyes igaz
gatókat bíznak meg.
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A ki azonban a külföld közoktatásügyét csak felülete
sen is ismeri, azonnal észreveszi, hogy a magyar polgári 
iskola nem az, a mi külföldön. így Németországban a Bür
gerschule épp úgy 8 osztályú, mint az elemi iskola, egyenlő  
korú (6— 14 éves) gyermekeket tanít; a különbség csak ab
ban van, hogy a Bürgerschule tandíjat szed és így a jobb
módú tanulókat szedi össze, és hogy legtöbbször még egy ide
gen nyelvet is tanít. A szomszédos Ausztriában az ötosztályú 
elemi iskolához csatlakozik a három osztályú polgári iskola 
a nyolczéves tankötelezettség keretében. Svájczban is a Pri- 
marschulera következik a Sekundarschule. Az osztrák Bürger
schule és a svájczi Sekundarschule tehát a mi felsőbb nép
iskoláinknak felelne meg, a melyek életképesnek nem 
bizonyultak, részint mert a fiúk tanfolyama 3 évig tart és 15 
éves korig való, részint mert városokban és nagyobb közsé
gekben a polgári iskola fosztotta meg tanulóitól.

Tehát minek felel meg a magyar polgári iskola? Út
mutatással szolgál a polgári fiúiskola, a melynek hatéves 
tanfolyama a négy elemi osztály felett teljesen megfelel az 
akkori reáliskolának, a mely szintén hatosztályú volt és két 
hároméves tagozatra volt osztva, mint a milyennel a polgári 
fiúiskolában szintén próbálkoztak, de a könyörtelen élet kö
vetkeztében elhagyni kénytelenek voltak. Tudvalevő , hogy a 
polgári fiúiskola első  négy osztálya, míg a tanulói a tizen
négy éves kort el nem érték, igen látogatott, az 5—6. osz
tálya ellenben üres és így manap csak alig néhány iskolá
ban van meg. Más lett volna a sorsa, ha a hatosztályú pol
gári után mű egyetemre mehettek volna az ifjak, mint a hat
osztályú reálból, a melybő l késő bb nálunk 8 osztályút csi
náltak, míg Ausztriában most is csak hétosztályú. Szóval a 
magyar polgári iskola nem egyéb elkeresztelt, mű egyetemre 
nem képesítő  reáliskolánál, a melyet négyosztályú tanfolyam 
alakjában a leányokra is kiterjesztettek, a mi igen életképes 
alkotásnak bizonyult.

Törvényeink szerint van tehát két középiskolánk, fő- 
gymnasiumunk és fő reáliskolánk, a melyek voltaképpen ket
tő sek: 1. a régi klasszikus gymnasium latinnal és göröggel;
2. az újabb gymnasium latinnal és görögpótló rajzzal és 
görög irodalommal, úgy hogy ezen tanfolyam növendékei a 
görög irodalomból többet tudnak, mint a görögösek; 3. a 
tulajdonképpeni reáliskola; 4. a reáliskola latin tanfolyammal 
azok részére, a kik a felső  négy osztályban a latint rend
kívüli tárgyképpen 4+3+ 3-j-3  heti órában tanulják. Ezekhez 
mint ötödiket kell sorolnunk a polgári iskolát, a mely élet
képesnek bizonyult négy évfolyamával az alreáliskolához tel
jesen hasonlít. Ennyiféle középiskolája egyetlenegy mű velt 
országnak sincsen !

E kitérést szükségesnek tartottam, mert különben nem 
érthető  meg a minister intentiója, a mely szerint a közép
iskola reformjának „a polgári iskola alsó osztályaira is kell 
figyelemmel lénnie“.

Azon rendeletében, a melyet a minister a középiskolák 
reformját illető leg az országos közoktatási tanácshoz intézett 
(1913. évi 4156. elnöki szám), mindenek elő tt a középisko
lák tantervének átalakítását tű zte ki czélul, míg a sikeres ta
nítás egyéb feltételeivel, a tanárok jobb kiképzésével, a 
középiskolák túlzsúfoltságával egyelő re nem kívánt foglal
kozni. Az első  könnyen, legalább könnyebben megoldható 
és így hatását csakhamar érvényesíteni fogja, míg a másik 
kettő höz idő  és pénz kell.

Nézetem szerint a tanárok jobb kiképzése a közokta
tási kormányzat állandó programmpontja kell, hogy legyen, a 
melynek érdekében szüntelenül kell cselekedni és a melyet a 
nagyjnyilvánosság elő tt egyáltalában nem is czélszerű  han
goztatni, mert azt a hiedelmet kelthetik, hogy az eddig ki
képzett tanárok rosszak, feladatuknak nem felelnek meg, 
holott — mint olyan, a ki velük sű rű én érintkezem, a mit 
egyébként minden müveit ember, a kinek gyermeke közép
iskolába járt, megerő síthet — a jelenlegi középiskolai tanárok 
között igen sok van, a ki megállja a helyét, a ki egyre ha
lad, míg a fiatalok közül is akad nem egy, a ki 
nem felel meg. És a mint az orvosi kiképzés egyre

halad, úgy hogy mi, a kik 2—3 évtized elő tt jár
tuk az egyetemet, irigykedve tekintünk a mai nemzedékre, 
úgy folytonos és megszakítás nélküli haladást kell kívánnunk 
a tanárképzésben, a mely nem kevés kiváló tanárt kívánjon 
képezni, mint az Eötvös-collegium, hanem a tanári ki
képzés szintjét általában, de folytonosan egész csendben 
emelje. Például a német-franczia nyelv tanára ne lehessen 
olyan, a ki e nyelvet szóban és írásban kifogástalanul nem 
bírja, mivégbő l a jobb bölcsészhallgatók rendszeres kikülde
tése Német-Francziaországba elkerülhetetlen.

Hasonlóképp fontos kérdés a középiskolák tú lzsúfo lt
sága, a mely igaz, nem mindenütt és nem minden osztály
ban áll fenn; ezt lehető vé teszi a törvény azon rendelkezése, 
a mely szerint egy középiskolai osztályba rendszerint 60 ta
nulónál több nem vehető  fel és csak ha ezen létszámot három 
egymásutáni évben meghaladják, köteles az iskola fentartója 
párhuzamos osztályt felállítani.

Ministeri rendelet értelmében hetven tanuló is helyez
hető  el egy osztályban, ső t volt osztály 71—72 tanulóval. 
Annál súlyosabb e rendelkezés, mert a polgári iskola egy 
osztályába — törvény szerint — csak 50 vehető  fel, míg a 
gymnasium 7. osztályába hatvan, ső t még több. Ilyen nagy 
tanulólétszám még az elemi oktatást is meddő vé teszi, ép
penséggel lehetetleníti a középiskolait, eltekintve az egyéb 
egészségi hátrányoktól, a fertő ző  betegségek könnyebb elter- 
jedhetésétő l, gyakoribb balesetektő l stb. A ki maga nem ta
nított középiskolában rendes tárgyat, annak errő l tiszta fo
galma nem lehet; én magam mint óraadó tanár éveken át 
tanítottam az egészségtant a polgári leányiskolák negyedik 
osztályában, a hol az egészségtan rendes tantárgy heti két 
órával. Azt tapasztaltam, hogy negyven tanuló esetén jól 
megfelelhettem kötelességemnek, de ezentúl minden egyest 
megéreztem, míg 48-nál már elvesztettem a komoly tanítás 
lehető ségét. Ezen tapasztalatom jól összevág a tanárság azon 
egyhangú kívánságával, hogy a tanulók létszáma lejebb szál
líttassák és legfeljebb 50 legyen az alsóbb, 40 a közepes és 
végül 30 a felső bb osztályokban. Mi annak idején 32-en 
voltunk a nyolczadik osztályban, de a tanári kar nem bírt 
velünk.

E kérdésben, az osztályonkénti létszám kérdésében az az 
eredeti, hogy a törvény hozatalakor a közoktatási ministerium 
vezető i kívánták a kisebb létszámot és csak a felekezetek 
ellenállásán múlt annak törvénybe iktatása, mert akkor úgy 
vélekedtek, hogy ilyenképp teljes függetlenségüket az állam
mal szemben megóvhatják. Az idő k folyamán úgyszólván 
valamennyi felekezeti iskola kérte és megkapta az állam
segélyt, míg a nagy tanulólétszám túlnyomóan az állam inté
zeteiben keletkezett.

A túltömöttség kérdésén tehát okvetlenül segíteni kell, 
különben a legszebb tantervnek sem lesz foganatja. A 
minister, a ki ezt keresztülviszi, aranybetükkel fogja nevét a 
középiskola történetébe bevésni. Igaz, nagy ellentállást kell 
majd leküzdenie, a melyet a pénzügyminister fog kifejteni, 
a melyet csak úgy fog legyő zhetni, ha a felmerülő  többkölt
ség egy részét a tanulókra kirótt magasabb tandíjjal fogja 
behozni. Mindenfelé sokkal drágább a középiskolai oktatás, 
mint minálunk, a tandíj fizetése alól felmenthető  szegény jó 
tanulók százaléka mindenütt sokkal kisebb. Annál inkább 
látom okadatolva a nagyobb tandíjfelemelést, mert ha a közép
iskolai tanterv a minister intentiója szerint fog létesülni, a 
tódulás a középiskolákba — a mania gymnasialis — csak 
még nagyobb leend. Mi meg vagyunk győ ző dve, hogy Jan- 
kovich Béla minister úr a kedvező  alkalmat erélyességének 
bemutatására nem fogja elszalasztani és ő  lesz az a minister, 
a kit a középiskola várva vár. Talán törvénymódosítás sem 
kell hozzá, hanem elég a pénzügyministerrel együttesen meg
állapított rendelet!

Említett rendeletében a minister öt pont alatt sorolja fel 
kifogásait a jelenlegi tantervvel szemben, a mely 1899-ben 
készült el, a mely azonban voltaképp az 1880. évihez csat
lakozik és paedagogiai körökben mestermünek van elismerve.

Mindenekelő tt azt hangsúlyozza, hogy „a középiskola
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— jelesül a gymnasium — kellő  átmenet nélkül csatlakozik 
az elemi népiskolához; nem tartja helyesnek, hogy már a 
kilencz-tízéves gyermek egy szellemében és szerkezetében 
annyira elütő  nyelvnek, mint a latin nyelv, tanulására kény- 
szeríttessék.“

Mikor a népiskolai tanulók az elemi iskola negyedik 
osztályából és legkorábban betöltött kilenczéves korral (e 
helyett is mindenféle kijátszások megelő zésére 10 éves kort 
kellene kívánni) a középiskolába lép, a szaktanítókkal találja 
magát szemben az eddigi osztálytanító helyett, heti 28 órával 
az eddigi 24 helyett (az 5. elemiben is 28 heti óra van) és 
a gymnasiumban még azonfelül a nehéz latin nyelvvel. Paeda- 
gogiai elv a haladás az ismertrő l a kevésbé ismeretlenen át 
a teljesen ismeretlenre, ezen esetben a magyarból a németen 
át a latinra. Másképp volt ez száz év elő tt, a mikor a latin 
a közigazgatás és közhasználat nyelve volt, de ma ragasz
kodni hozzá azért, mert mindig így volt, nem tekinthető  szi
gorúan logikus eljárásnak.

Részemrő l kérdés tárgyává tettem, vájjon a gymnasium 
első  osztályába lépő  tanulók a reájuk halmozódó munka 
háromféle megnehezítését miképpen bírják el. Öt év óta be
hatóan foglalkozom a tanulóifjúság egészségének ellenő rzésé
vel és nevelésével és így alkalmam volt némi adatokat gyüj- 
tenem.

Négy év alatt (az 1909—10. tanévtő l bezárólag 1912—3-ig) 
712 első  osztályú súlyát mértem meg belépésekor és deczem- 
ber elején. Köztük 54 megállapodott súlyában, 19 fogyott fél, 
8 egy kilogrammot, egy-egy másfelet, illető leg kettő t. Holott 
ő szszel a test súlya rendszerint növekedni szokott, itt azt 
találjuk, hogy 83, illető leg 12°/0 vagy megállapodott, vagy 
pedig éppenséggel fogyott. A legmeglepő bb tapasztalatot 
a múlt évi első  A-osztály adta, a melynek osztályfőnöke 
kiváló paedagogus volt, a ki atyáskodó modorával a gyer
mekek szívét megnyerni tudta. Tanítványainak több mint 
egynegyedrésze (28%) állt meg súlyfejlő désében, illető leg 
fogyott 0 5—15 kgr.-ot. Úgy látszik a fiúkat igen erélyes 
munkára tudta serkenteni!

A tanév folyamán ezen kedvező tlen fejlő dés megszű nik. 
A fenti négy év alatt az év elején és végén megvizsgált 
652 tanuló közül csak 11 maradt meg súlyában, 9 fogyott 
fél, 4 egy kilóval, kettő vel, öttel és ötésféllel egy-egy, kiknél 
betegség forgott fenn. A tanév alatt nem fejlő dött tehát egy
általában 27 =  4%, pedig legalább 1 kgr. súlyfejlő dést kel
lett volna elvárni. A fentemlített 1. A-ban az év végére igen 
kedvező  lett az eredmény, a mennyiben csak kettő  fogyott 
fél, egy (beteges) egész kgr.-mai és egy (elhízott) ötésféllel.

A múlt tanévben megtudakoltam a tanulók alvási idejét; 
a 153 első  osztályú tanuló közül 10 = 13% aludt a mini- 
mumos kilencz óra helyett hét—nyolcz és fél órát.

Mindez bekövetkezett daczára annak, hogy az első  osz
tálybeli tanulókat mindjárt belépésük után figyelmeztettem az 
idő  helyes beosztására, a kellő  alvásra és pihenésre, beavat
tam a helyes tanulásba és az egészséges életmód szabályaiba.

Nagyon kívánatos volna megállapítani, vájjon a többi 
gymnasiumban hasonlót észleltek-e, vájjon a reáliskolákban 
és polgári iskolákban milyenek a viszonyok.

A gymnasium második osztályára nézve következő  ada
tokat hozhatok fel, melyekbő l kiderül, hogy még ezen osztály 
sem tartozik a könnyű ek közé. A három tanévben (1910/11 — 
12/3) 438 tanuló közül súlyfejlő désében megállt 35, vissza
ment 26 (18 +  6 + 1 + 0 + 1 ) ,  összesen 61 =  14%, pedig sok 
első  osztályú tanuló elmaradt már. Négy tanév alatt (1909/10- 
bő l) 582 tanuló közül mindössze 22-nek egész évi fejlő désé
vel nem lehetünk megelégedve (köztük 13 megállt, fogyott 
4 +  4 + 1 ) =  3-8%.

Az 1912/3. tanév 152 második osztályú tanulója közül 
26 = 17°/0 aludt kilencz óránál kevesebbet.

Az egy tanulóra jutó átlagos súlyfejlő dés három tanév 
alatt (a múlt tanév adatai még nincsenek feldolgozva) 495 
első  osztályú tanulóra nézve 203 kgr.-ot tett ki, 443 máso
dik osztályúra nézve pedig 2'35-öt. Az első  osztálybeliek 
gyengébb fejlő dése itt is feltű nik, bár az átlagos mértéket,

2 kilogrammot, a mit egész év alatt kellene elérniök, 9 hó 
alatt érték el. Ezen nem csodálkozhatni, minthogy a gymna- 
siumi tanulók mégis csak a legtehető sebb családokból kerül
nek ki.

Ezzel az állítással szemben, hogy a gymnasium első  
osztályai nem egy tanulóra nézve túlnehezek, a mit fő leg a 
latin nyelvnek kell tulajdonítani, az hozható fel, hogy senki 
sem kényszeríti a szülő ket, miszerint gyermekeiket feltétlenül 
a gymnasiumba adják, ső t, hogy a magyar gymnasium, a 
mely minden elő iskola (Poroszország), minden felvételi vizsga 
(Ausztria) nélkül, egyesegyedül az elemi iskola negyedik osz
tályának bizonyítványa alapján veszi fel a tanulókat, csakis 
ilyen módon szabadulhat meg a nem odavaló elemektő l.

Teljességben elfogadható lenne ezen érvelés, ha csupán 
a szülő k érthető  és ezért megbocsájtható vágyával állanánk 
szemben, hogy fiaikból lateinereket neveljenek, fő leg, ha cse
metéjük az elemi iskolában fényesen megállotta a helyét. 
Döntő  fontossággal bír azonban az a körülmény, hogy a 
gyermek fejletlen szervezete folytán tizennégyéves koráig semmi
féle gyakorlati pályára nem adható. Az ipartörvény sem en
gedi meg a tanoncz elfogadását tizenkétéves kora elő tt, leg
feljebb az iparhatóság hozzájárulásával, ha e mellett tanköte
lezettségének teljesen megfelel. Mi orvosok éppenséggel 
küzdünk azon irányban, hogy a tankötelezettség a 14 éves 
korig terjedjen, a mikor testileg eléggé fejlett, a mikor a haj
lama testi vagy szellemi pályára már határozottabban meg
nyilvánul, a mikor a gyermek fejlő désébő l kiderül, vájjon 
bizonyos irányú terheltség kimutatható-e, avagy sem.

(Folytatása következik.)

Navratil Imre ünneplése.

Navratil Imre tanár, a gégészet megalapítója hazánkban, 
november hó 1.-én érte meg Abbáziában 80. születése nap
ját. Hazaérkeztekor, e hó 16.-án tanítványai és tisztelő i meg
ható ünneplésben részesítették az agg mestert.

Mielő tt az ünnepély lefolyásáról beszámolnánk : szabad
jon a magunk részérő l ismételten kifejezni ő szinte szerencse- 
kivánatainkat, a melyeket mint lapunknak mindig jó barátja 
és törekvéseiben hű séges és nagyeredményű  támogatója ré
szünkrő l oly bő ségesen kiérdemelt.

Az ünnepséget rendező  H ültl  magántanár lakásán gyű l
tek össze a mester tisztelő i és innen vonultak az ünnepelt 
lakására, a hol Dollinger tanár a következő  beszédet intézte 
hozzá:

Kedves M esterünk és B a iá tunk!

Magas életkorod, a melyet ünnepelni jelentünk meg ma, 
itt, családi hajlékodban, a mi rohanó századunkban a ritka 
kivételek közé tartozik. Az élet erő s küzdelme manapság 
kevesebb számú évre tömöríti össze az egy életre eső  mun
kát, épp úgy, mint az egy életnek szánt élvezeteket, és az 
átlagos ember hamarább használja el azt az élettő két, a me
lyet a természet örökségeképpen magával hozott. Tenéked 
ebbő l a tő kébő i igen nagy rész jutott és azzal mindenkor 
bölcsen tudtál gazdálkodni, mert belő le sokat takarítottál meg 
idáig, a mint azt testi és lelki ruganyosságod és viruló kül
ső d bizonyítja.

Életbölcsességednek azzal is tanujelét adtad, hogy a 
mikor pihenő re harangoztak, nem morogva hagytad ott tan
termedet és nem duzzogva tetted le tükrödet, hanem a híven 
teljesített kötelesség megnyugtató tudatában boldog megelé
gedettséggel vonultál vissza egészen családod körébe és a 
szép természet ölébe.

És ez nem is történhetett másképpen, mert akár a múltba 
tekintünk, akár a jelent nézzük, az csakis boldog megelége
dettséget kelthet Benned.

Mindenkinek vannak fiatalkori ábrándjai, a melyek ké
ső bb nyomtalanul szétfoszlanak. A Tiéid mind teljesültek. 
Mindenki épít fiatal korában légvárakat, a melyeket a való
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ság mint ködöt elfúj, Te felépítetted azokat szilárd anyagból 
és szilárdan állanak ma is.

Nagy utat tettél meg az életben folyton emelkedő  irány
zattal. A kezdet nehézségein tehetséged és szívósságod játszva 
győ zedelmeskedett. Választott pályádon gyorsan haladtál. Te 
voltál az első , a kit a nagy felfedező  megtanított csudálato
sán egyszerű  kis tükrével az ember belsejébe nézni és Te 
voltál az első , a ki azt embertársaid egészsége javára felhasz
náltad és azzal magadnak az orvosi tudományban állandó 
nevet biztosítottál. A hír szárnyra kapott. Bő ven volt részed 
az erkölcsi és az anyagi sikerekben A szerencse gyermeke 
voltál mindig, de mégis a legszebben akkor mosolygott Reád, 
a mikor az élettársadat választottad meg, ki most is viruló 
egészségben áll oldaladon és boldogan szemléli gyermekei
tekben nagy szívének és bölcsességének gyümölcseit. Fiaid 
is, vöd is valamennyien vezérszerepet visznek a pályán, a 
melyet választottak és családod minden tagjára büszkeséggel 
tekinthetsz. Ma valamennyien körülvesznek, hozzájuk csatla
kozott tágabb családod, tanítványaid, a kiket te vezettél be 
a tudomány szentélyébe, hálás elismeréséül annak, a mit 
Tő led tanultak, annak a támogatásnak, a melyben ő ket pályá
juk kezdetén részesítetted és annak a sok kedvességnek, a 
melyben tanításod közben részük volt.

De nem folytatom, mert sikereidnek, szép emlékeidnek 
és jelen derült boldogságodnak eddigi felsorolása is már a 
sors kihívásának tetszik. Rendelkezel mindennel, igazán min
dennel, a mi a Te korodban megelégedettséget kelthet és 
azért kívánni, ma, születésed napjának 80. évfordulóján nem 
is tudunk mást, minthogy ez a szép idyll, a melyben élsz, 
maradjon meg a mint jelenleg van, ad multos annos.

A mindenkit mélyen megindított beszédre az ünnepelt 
testi és szellemi frisseségének teljességében meghatottan 
válaszolt.

A tisztelgést, tekintettel a mester nagy korára, lakásán 
rendezték, a mely körülmény kedves családi jelleget kölcsön
zött a ritka szép ünnepségnek, a melyen ott voltak a sok 
jónevű  fő városi és vidéki hálás tanítvány között Tóth Lajos 
ministeri tanácsos, Kovács Gyula egyetemi rector magnificus, 
Genersich, Moravcsik, Ángyán, Ónodi, Irsay egyetemi tanárok, 
Friedrich, Alapy, Manninger, Lichtenberg, Morelli, Némái, 
Holzwarth, Donogány, Gergő egyetemi magántanárok, továbbá 
sebészeink és gégészeink színe-java.

Az ünnepeltet számtalan sürgönybeli jókivánattal hal
mozták el távolmaradt tanítványai s úgy külföldi, mint honi 
barátai és tisztelő i.

A jelenlévő k elhatározták, hogy ez ünnepély emlékére 
a nagy mesterrő l plakettet készíttetnek.

ÍROD A L O M - S Z E M  LE.  

Könyvismertetés.
Prof. E. Aufrecht: Pathologie und Therapie der Lun
genschw indsucht. Zweite, vermehrte Auflage. 319 Seiten. 
Mit 11 Abbildungen und 1 Kurventafel. Wien und Leipzig, 

Alfred Holder, 1913.

Aufrecht könyvének elő ttünk fekvő  második kiadása 
értékes tapasztalatok egész tárházát tartalmazza a tüdő gümő - 
kórról. El kell ezt ismernünk, jóllehet bizonyos nézeteivel a 
szerző nek nem érthetünk egyet.

Mindenekelő tt nem Írhatjuk alá Aufrecht tanár ismert 
felfogását a tüdő tuberculosisnak fő képpen haematogen kelet
kezésérő l, mely szerint „a gümő bacillus fő leg a garat nyálka
hártyájáról és különösen a mandulákon át jut a vérpályába 
s a vérrel a tüdő  szövetébe“.

Az inhalatiós tuberculosis praeponderantiájának e mon
datban rejlő  megtagadása modern felfogásunkkal homlok- 
egyenest ellenkezik. Ezt a modern felfogást találóan fejtette 
ki néhai Pertik tanár az orvosegylet egyik tuberculosis-vitá- 
jában, mikor azt mondotta, hogy bebizonyítottnak tekinthet
jük, hogy az ember a fő képp a bélben lokalizált hastyphusnak

okozóját lenyeli, a leggyakrabban a tüdő be lokalizált gümő - 
kór bacillusát pedig rendszerint beleheli. Még az állatok ter
mészetes infectióinál is az inhalatiós tuberculosis játszsza a 
fő szerepet, mint ezt Rothe törzsorvosnak nemrég megjelent 
munkája (Studien über spontane Kaninchentuberkulose, Ver
öffentlich. der Robert Äot/z-Stiftung, H. 4, 1913.) igazolja. 
E szerint ugyanis a typus bovinussal történő  spontan 
infectio eseteiben is (egészséges házinyulaknak betegekkel 
való együttélése alkalmával) a legtöbbször belélekzés útján 
történt fertő zést mutatott ki a vizsgálat.

Hasonlóképpen erő sen discutabilis a szerző nek az az 
állítása, hogy „a graviditás, mint olyan, nem bir káros be
folyással“ a gümő kóros nő re, valamint merő ben kérdéses a 
következő  kijelentések jogosultsága: „hidegvíz-kezelést soha, 
a bántalom semmiféle szakában sem használtam“,. . .„com
plicatio nélküli tüdő gümő kórban szenvedő kön mesterséges 
légmellkezelésre indicatiót nem láttam fennforogni“ . . . tovább 
pedig, hogy: „tüdő beteggondozó-intézetek nem szükségesek“.

Ezen mai tudásunk szerint tiszta aberratióknak feltű nő  
thesisekkel szemben Aufrecht könyve az értékes fejtegetések 
egész sorát tárja elénk, melyek csak a themával való hosszas, 
intenzív foglalkozásból fakadhattak. Szű k keretünkben csak 
szemelvényeket közölhetünk itt a munka felette tanulságos 
részleteibő l. Íme:

„A gyöngykór abban különbözik az emberi gümő kórtól, 
hogy a gyöngykórgöbök szomszédságában nem pneumoniás, 
hanem fibrosus gyuladás támad.“ — „Leggyakrabban a jobb 
tüdő csúcs a tuberculisatio székhelye.“ — „Kopogtatás által 
már olyan korai idő szakban kimutatható a csúcsinfiltralio, 
a mikor subjectiv symptomák még nem utalnak a tüdő bánta- 
lomra. Ez a vizsgáló módszer sokkal korábban juttat bennün
ket positiv lelethez, mint a diagnosis biztosításához egyébként 
elengedhetetlen auscultatio“ (159—160. oldal). — „Az a 
föltevés, hogy a tüdő csúcs már a betegség korai stádiumá
ban alacsonyabban áll, mint normaliter, véleményem szerint 
nem állhat meg.“ — „Az eddígelé keveset vagy semmit 
sem gyakorolt clavicula-kopogtatás is értékes vizsgáló mód
szerünk.“ — »Egy ápolónő n subcrepitatiót két éven át 
állandóan hallottam mindkét felső  lebeny fölött a nélkül, 
hogy a betegség elő bbre haladott volna.“ — „A ki a tüdő - 
gümő kór diagnosisával addig akar várni, a míg a Koch- 
bacillus a köpetben kimutatható, az betegeinek kárára elmu
lasztja a legjobb idő t hasznot hozó therapiás beavatkozá
sokra.“ (V. ö. a ref. munkájával: A tüdő gümő kór physikai 
diagnostikájáról, Budapest, 1909, Pesti Alfréd.) — „A sub- 
febrilis temperaturákat fő képpen zárt gümő s góczokból tör
ténő  méregresorptio okozza.“ — „Olyan emberek, a kik 
fiatalabb éveikben tüdő gümő kórt állottak ki, utóbb is a leg
jobb étvágy mellett élethossziglan soványak maradhatnak.“
— „Ismételten találkoztam tetembontások alkalmával kiterjedt 
gümő s bélfekélyedésekkel, a nélkül, hogy az illető  egyén kór
történetében hasmenésrő l szó lett volna.“ — „A tüdővész 
fibrocavernosus alakja az, mely évtizedekig fennállhat, ha 
idő nként percutorice és auscultatorice rosszabbodik is, ha gyak
rabban vérzik is, ha koronkint lázas is a beteg. Mégis az ily 
betegek szinte egy emberöltő n át járhatnak a dolguk után, 
ha foglalkozásuk nem éppen nagy testi megerő ltetéssel van 
egybekötve . . .  de catarrhusoktól, kisebb-nagyobb asthma- 
szerü kellemetlenségektő l ritkán érzik magukat mentesnek.“
— „Ha a pulsus . .. perczénkint 120, akkor kedvező tlen a 
prognosis.“

Épp oly találó Aufrecht-nek számos kijelentése a pro- 
phylaxist és a therapiát illető leg is. Már kicsirázott betegség 
esetén elkerülendő  szerinte minden néven nevezendő  testi 
megerő ltetés. „Szinte érthetetlen — úgymond — az az orvosi 
tanács, hogy a csúcsinfiltratióban szenvedő  systemás mell
kastágításokat (lélekzési gymnastikát) végezzen, hogy a lég- 
telenné vált helyekre a levegő  bejutását elő segítse. Ez annyit 
tenne, mint a tüdő tuberculosist phthisissé nevelni.“ (A referens
nek alkalma volt nemrégen egy személyes érintkezés alkal
mával Beschorner-rel, a lélegzési gymnastika ismert szószó
lójával, tő le élő szóval is mégelégedésére hallani, hogy ő  is
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elitéli a tiidő gyakorlatokat már megbetegedett egyéneknél.) 
„Mindennemű  köhögés leküzdése indokolt tüdő gümő kórban, 
hogy a gyógyuláshoz szükséges relativ tüdő -nyugalmat meg
óvhassuk.“

„A hygienés-diaetás kezelés teljesen rationalis és ered
ményes s az is fog mindenkor maradni.“

A Koch-íé\e Alttuberculinnal végzett kezelésrő l ezeket 
írja többek között Aufrecht: „Én a kezelést minden lázas 
reactio elkerülésével ambulánssá tettem.“ — „Az általam már 
1891-ben ajánlott 1 decimilligrammnyi kezdő dosist utóbb 
még lejebb szállítottam, mert még az 1 dmgr. után is láttam 
hő emelkedést (a 37° fölötti hő mérséklet tapasztalásom szerint 
már nem normalis); az utolsó években 1/ i  dmgr. (0025 mgr.) 
régi tuberculinnal kezdtem a kezelést. Ezt az adagot fokoza
tosan emeltem 1/ i  dmgr.-mal s egy decimilligrammon (01 
mgr.) ritkán mentem túl. Azokból a klinikai tapasztalatokból, 
a melyeket eseteim kórlefolyásából szereztem, meggyő ző dtem 
róla, hogy a tuberculinnal egyáltalán nyerhető  hatás eléré
séhez nincs szükség nagyobb adagokra“. (Ref. ezt a nézetet 
még kisebb adagokat illető leg vallja [L. Gyógyászat, 1913, 
31. sz.]).

Hogy ezen az alapon Aufrecht-nek sikerült, a mit azóta 
mások tapasztalása (pl. Philippi-é Davosban) is igazolt, 
tuberculinnal lázas tüdő bajosokat is eredményesen kezelni, 
már ismeretes, e munkának első  kiadásában is hangsúlyo
zott örvendetes tény.

A könyv kiállítása jó. A tartalomjegyzéknek sajátos 
szerkezete, mely azt rövid összefoglalások lánczolatává teszi, 
igen czélszerű . Okolicsányi-Kuthy dr.

Lapszemle.

Sebészet.

E lefántcsont implantatiójáról ír F. König. Elefánt- 
csontnak az emberi testbe való átültetését Dieffenbach kísé
relte meg elő ször, a ki azt pseudoarthrosis eseteiben alkal
mazta. Nagyobb elefántcsontprothesiseket a reszekált izületi 
végekbe különösen gümő kóros csontmegbetegedés eseteiben 
Gluck használt. Azonban a gümő kóros folyamat tovaterje
dése miatt az elefántcsontrészek igen gyakran kilökő dtek. 
König a reszekált mandibulát pótolta elefántcsonttal az elő ző  
kísérleteknél már sokkal jobb eredménynyel. Ezen idő  óta 
mind gyakrabban hallunk elefántcsont-átültetésekrő l fractura, 
osteomyelitis eseteiben, totalis necrosisok pótlására, ső t rossz
indulatú daganat eseteiben megkísérelték az egész humerusnak, 
czomb csontnak ilyen módon való pótlását. Az elefántcsontnak az 
emberi testben való viselkedésére nézve más a felfogás ma, 
mint volt valaha. Régebben azt hitték, hogy úgy viselkedik, 
mint idegen test, mint például egy eltokolódással gyógyult 
golyó. Ma azonban tudjuk, hogy asepsises mű tét után ámbár 
hosszú idő  múlva, de eltű nik az elefántcsont és helyét élő  
szövet foglalja el. Ez az eltű nés úgy megy végbe, hogy az 
elefántcsont vakító fehér színét lassan-lassan elveszíti, vörö
ses-sárga színű  lesz, sima felszíne egyenetlenné válik, 
majd apró darabokra hasadt szét. Természetesen ha kényte
lenek vagyunk inficiált területen végezni az implantatiót, 
akkor a gyógyulás nem oly sima, mint az aseptice végzett mű 
tétek alkalmával. Abscessusok, fistulák keletkeznek és elég 
gyakran vagyunk kénytelenek eltávolítani a prothesist. Ám
bár még ilyen esetekben is lehetséges, hogy az elefánt- 
Gsont évekig a helyén marad. A szerző  tapasztalata szerint a 
periosteum nem nő  az elefántcsontra, mint azt a legtöbben 
állítják. Egy metatarsus resectiója után egy év múlva sem 
látott Röntgen-átvilágításkor periosteumot. Tehát nem számít
hatunk arra, hogy csontos összenövés jön létre, miért is 
rögzítő  eljárásokról kell gondoskodnunk. Legjobb eljárás az, 
hogy az elefántcsont végét belecsavarjuk a velő állományba, 
a periosteumot a prothesis köré helyezzük vagy esetleg más 
helyrő l fasciát transplantálunk. Igen fontos, hogy holt ürege
ket ne hagyjunk, mert vérfelhalmozódások gátolják részben a 
rögzítést, másrészrő l a zavartalan gyógyulást. Éppen ezért

arra kell törekednünk, hogy lágyrészekkel borítsuk az implan- 
tált elefántcsontot. Az asepsis és a kellő  technika lényegesen 
elő mozdítja a sima gyógyulást. (Bruns’ Beiträge, 85. köt.)

Ifj. Hahn D ezső dr.

Elmekórtan.

Az idiotism us és im becillitas alapján fejlő dő  e l
mebajokat vizsgálta A. Luther. Az idiotismus és imbecilli
tas alapján beálló elmebajok az alacsonyabb intellectualis és 
ethikai niveau és hiányos képzetek miatt csak szegényebb 
alakot öltlietnek. Nagyzási téveszmék csak mintegy jelezve 
fordulnak elő , bű nösségi téveszmék sem alakulhatnak ki, leg
feljebb az elmulasztás és megszállás téveszmék gyenge után
zatát láthatjuk. A gyakran elő forduló károsítási téves képze
lő dések is minden különösebb kapcsolat, rendszer nélkül 
jelentkeznek. Érzékcsalódások fő képpen az idő sült alakban 
mutathatók k i ; a hallucinatiók minden érzékszervre vonat
kozhatnak. Depressiós állapotok inkább gátlásban, mint aggo
dalmakban nyilvánulnak. Azonban úgyszólván csakis idiota 
gyermekeken lelhető  fel a hosszantartó üvöltés, a mint az 
rakonczátlan és ijedő s gyermekeken is elvétve elő fordul. 
Gyakran láthatunk a katatoniára emlékeztető  mozgás-zavaro
kat. Idő szakosan jelentkezhetnek epileptoid, maniás-depressiós 
hypochondriás állapotok és ezek átmeneti alakjai, melyek 
néha katatoniás színezetet nyernek. Ezen epizódos formák a 
degeneratiós állapotokkal rokonok és legtöbbnyire psycho
gen eredetű ek. Az idő sült, illetve teljes elbutulásba átmenő  
elmebajok eseteiben epileptoid izgalmakkal találkozhatunk, 
melyek azonban az epilepsiától elkülönítendő k. Elő fordulnak 
továbbá stuporos állapotok, idő sült hallucinatiók, melyek sok
ban emlékeztetnek a dementia praecoxra. Ezen állapotok 
nem sorolhatók külön systemába és valószínű leg a veleszü
letett elmegyengeség specifikus formái. A betegség kezdetén 
nem zárhatjuk ki teljesen a schizophrenia (dementia praecox) 
töredékes formáját, mert gyakran utánozzák ennek képét, ké
ső bb azonban többnyire súlyos elbutulással végző dnek. 
(Zeitschr. f. d. gesamte Neurol, u. Psychiatrie XVI. k., 386. o.)

Goldberger M árk dr.

Venereás betegségek.

Syphilises egyének vérének fertő ző képességet vizs
gálta R. Frühwald (Leipzig). A szerző  technikája nagyjában 
az volt, a melyet Uhlenhuth és M ulzer alkalmazott. A vizs
gált syphilises egyén vérét a cubitalis vénából steril módon 
kieresztette, üveggyöngyökkel rázva defibrinálta s azután mint
egy 2 cm8-nyi mennyiségben házinyúl heréjébe oltotta. Ta
nulmányában a szerző  az elő tte való szerző k experimentális 
és mikroskopos vizsgálatait is tekintetbe vette és mérlegelte. 
A kérdésre vonatkozó tapasztalása és nézete a követke
ző kben foglalható egybe. A spirochaeták már abban az idő 
ben keringenek a vérben, a mikor kifejezett mirigyduzzadás 
még nincsen, a W asserm ann-reactio pedig még negativ, 
tehát már az 5.—6. hétben (post infectionem), 2—3 héttel a 
a sklerosis jelentkezése után. Hogy vájjon a spirochaeták még 
korábban is keringenek-e a vérben, nehezen mondható meg, 
mert korábbi esetek alig kerülnek észlelés alá. Leggyakrab
ban keresték és találták a vérben a spirochaetákat az első  
kiütés kitörése idejében, tehát a 8.—10. héten. De kering
hetnek a spirochaeták tovább fönnálló első dleges kiütések ese
tén is, akár a 4. hónapban is. Nemcsak az első  kiütés al
kalmával fertő ző  a vér, hanem a további recidivák alatt is. 
Ily recidiva esetén egyre megy, hogy általános kiütés 
alakjában nyilvánul-e, vagy csak körülírt papula stb. képé
ben. Uhlenhuth és Mulzer, valamint Dendrinos és Beusis 
egy-egy tertiaer tünetes esetre nézve kimutatta, hogy a késő i 
syphilisalakok esetében is keringhetnek spirochaeták a vér
ben. Még érdekesebb Giaves vizsgálatainak eredménye, mely 
szerint 5 tabeses beteg közül kettő nek a vére házinyúl heré
jébe oltva positiv eredményre vezetett (orchitis syphilitica, 
positiv spirochaetalelettel). Ez kétségtelenül döntő  to
vábbi bizonyíték a tabesnek syphilises természetére vonat-
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kozóan. Nagyfontosságú az is, hogy 3 latens syphilises egyén 
vérének fertő ző képességérő l is tudunk. Az egyik esetet 
Uhlenhuth és Mulzer, a másikat Liebermann, a harmadikat 
maga a szerző  vizsgálta. Különösen Frühwald esete érdekes, 
mert positiv Wassermann-reaction kívül semminemű  klini- 
kailag megállapítható tünet nem volt kimutatható. A három 
latens syphiliseset kora 1, 3, illető leg 4 éves volt. Graves 
2 fertő ző  képességű  tabes-esetében a lueses infectio 14, illető 
leg 18 év elő tt volt. Ugyanaz a szerző  tenyésztés útján a
23., illető leg a 30. esztendő ben (post infectionem) is tudott 
a vérben spirochaetákat kimutatni. Mindezek a tények azt 
bizonyítják, hogy a syphilises egyének vére igen fertő ző  
közeg, a mire nagy gonddal ügyeljen mindenki, a ki ilyen 
vérrel foglalkozása révén érintkezik (pl. sebész). Szerencsére 
azonban a gyakorlatban nem oly veszedelmes a dolog, mert 
a positiv oltási eredmény — mint láttuk — csak nagyobb 
vérmennyiség (1—2 cm3) befecskendezésére jön létre. (Wiener 
klinische Wochenschrift, 1913, 42. sz) Guszman.

Húgyszervi betegségek.

A pyelitisnek vesem edenczeöblítésekkel való ké
zelésérő l H. Hohlweg giesseni docens a következő  újabb 
adatokat szolgáltatja A pyelitis kezelésének czélja igen sok 
szerző  (Hartmann, Michaelis, Lichtenberg) szerint feltétlenül 
a bakteriológiai értelemben vett gyógyulás kell hogy legyen. 
Már pedig az activ kezeléssel, fő képpen pedig avesemeden- 
czeöblitésekkel fogjuk ezt a czélt legjobban megközelíteni. Az 
egyes eseteket eleddig csak szórványosan, de legelőször 
Hartmann ellenő rizte szigorúan bakteriologiailag. Ez utóbbi
nak sikerült ugyanis egyszerű  pyelitis 15 esete közül 13-ban 
a vizelet teljes sterilitását elérni. Ugyanabban az idő ben 
(1910) a szerző  is nyilvánosságra hozta az ő  vesemedencze
öblítésekkel klinikailag és bakteriologiailag teljesen meggyó
gyított 3 esetét. Azok a tapasztalatok pedig, melyeket a szerző  
az utolsó két évben gyű jtött, a vesemedenczeöblítésnek a többi 
eljárás feletti fölényét eklatánsán demonstrálják.

A szerző  17 esetet közöl, melyek közül 15-öt tel
jesen panaszmentesen és klinikailag úgy mint bakteriologiai
lag tökéletesen egészségesen bocsátották el a kórházból. Az 
utóvizsgálatokból kiderült, hogy 12 betegen a kórházból tör
tént elbocsáttatásuk óta sem láz nem jelentkezett többé, sem 
pedig a húgyszervek részérő l bármilyen panasz nem fordult 
elő . Valamennyi esetben a vizelet leucocytamentesnek mutat
kozott s bacteriumok sem találtattak már benne. Csak két 
esetben nem lehetett bakteriológiai értelemben vett gyógyulást 
elérni, de itt a therapia a két eset különleges jellege követ
keztében maradt meddő . A vesemedenczeöblítések ugyanis 
eredménytelenek fognak maradni kimondott pyonephrosis és 
vesetályog eseteiben, de nem tanácsolhatok akkor sem, a 
mikor a vizelet erő sebb fehérjetartalmából a vese betegségére 
lehet következtetni.

A szerző  különösen kiemeli, hogy az ő  eseteiben a férfi
nem erő sen volt képviselve, 17 közül 5, vagyis az esetek 
egy harmada. Lenhartz 80 esetében csak 6 férfi szerepelt, 
s a többi szerző  is csaknem mind hangsúlyozza, hogy 
milyen ritka ez a betegség a férfiban. Kétségtelen, hogy 
nemcsak a nő betegeken, de úgy általában is a felszálló fer- 
tő zéses modus a leggyakoribb, bár a férfiban s egyes kivé
teles esetekben talán a nő ben is a lymphogen fertő zésnek 
talán mégis nagyobb szerep jut, mint a mekkorát eleddig 
supponáltak.

A szerző  legtöbbször az arg. nitric.-ot használja mint 
öblítő  folyadékot, még pedig fokozatosan mind erő sebb oldat
ban 1—2 : 1000-tő l 0 5—1 : 100-ig. A betegek az erősebb 
oldatok iránt különböző képpen érzékenyek. Az olyan esetek
ben, a melyekben erő sebb arg. nitr.-oldatot nem lehetett 
használni, a szerző  legtöbbször a collargolt alkalmazta"; 
5—10%-os argyrol-oldatok mellett a betegek sohasem pa
naszkodtak fájdalomról; ennek a szernek az általános hasz
nálatát azonban egyelő re még a magas ára akadályozza 
meg. H aitm ann vesemedenczeöblítésre a Merck-\é\e per-

hydrolnak 025—5%-os oldatát ajánlotta. Az öblítéseket 
hetenként 2-szer, de néha 3-szor is ismételték. Perhydrol s 
argyrol használatakor az öblítések a betegek károsodása nél
kül gyakrabbbn ismétlő dhetnek. Az ilyen eljárásból az az 
elő nye a betegnek, hogy — hacsak nem állunk szemben 
nagyon elhanyagolt esettel — a legtöbbször 2—3 hétig tartó 
klinikai kezeléssel tökéletesen, tehát bakteriologiailag is 
tartósan meggyógyítható. A szerző  tehát a vesemedencze- 
öblitéseket feltétlenül souverain eljárásnak minő síti, de külö
nösen kiemeli, hogy ehhez az szükséges, hogy a bajt mielő bb 
felismerjük s a beteg mihamarább klinikai kezelés alá kerül
jön. Minnél rövidebb ideig tart a betegség, annál gyorsabban 
s biztosabban lehet tökéletes eredményt elérni. (Münchener 
med. Wochenschrift 1913, 25—27. sz.) Drucker.

Orthopaedia.

Gümő s csípő izületi gyuladás eseteiben a csípő - 
izü let zsugorodásának az okáról értekezik R. W erndorff 
(Wien), Lorenz ambulatoriumából. A gümő s csípő izületi gyu
ladás klinikai képében legismertebb tünet: az abductióban, 
flexióban és kifelé rotatióban álló czomb, az ízület synovialis 
megbetegedésének felel meg, a fejecs és az izület-vápa pusz
tulása nélkül, míg a czomb ki- vagy befelé rotatióban adduc- 
tiója az Ízület pusztulásának a jele. Az izületi képletek, a 
csont vagy tokszalag izolált góczai typus nélküli zsugorodást 
hoznak létre, az ízület mozgathatóságának jellegző  korlátozá
sával. A zsugorodásokat nem úgy, mint azelő tt hitték, a beteg 
végtag kímélése vagy a fekvés által okozott kényszerhelyzet 
okozza, hanem a megterhelés és a pelvitrochanteres izom- 
zat insufficientiája idézi elő . (Zeitschrift für orthopädische 
Chirurgie, XXXII. kötet.) Kopits dr.

Mű ujjat mozgó ujjperczekkel ismertet A. Lavermi- 
cocca (Milano), melyet egy operaénekes számára szerkesztett, 
a kinek a középső  ujja hiányzott. A meglevő  első  ujjpercz 
csonkjára erő sítette fémhüvelylyel a mű ujjat, melynek máso
dik percze is könnyű  fémhüvelybő l készült, míg a harmadik 
percze könnyű  fából volt finoman faragva. Hogy az igy ké
szült mű ujj csuklói akaratlagosan mozgathatók legyenek, 
nagyon elmés szerkezettel a gyű rű s ujjal hozta össze
köttetésbe, a melynek első  perczére felhúzott két gyű rű  s a 
második perezre terjedő  nyúlvány segítségével a gyűrű s ujj 
behajlításakor, az ehhez megerő sített húr meghúzásával a 
mű ujj is behajlott. A gyű rű s ujj kinyujtásakor a műujj ki- 
nyújtásáról az azt állandóan nyújtva tartó rúgó gondoskodott. 
A mozgást adó ujjnak a gyű rű s ujj kitünő en volt megvá
lasztva, mert hiszen a közép- és gyű rű s ujj mozgása mindig 
együttes. A müujjal elért kozmetikai eredmény is a functió- 
nak megfelelő en kitű nő  volt. (Zentralblatt für chir. und 
mech. Orthopädie, VII. köt., 7. fű z.) Kopits dr.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

A fibrolysin használatának két új javalatáról szá
molnak be újabban. W olffberg az orrkönycsatorna szű kü
lete eseteiben használta feltű nő  jó eredménynyel a fibroly- 
sint (Wochenschrift für Therapie und Hygiene des Auges, 
1913, 44. szám), Counihan pedig egy esete kapcsán tüdő - 
anthracosis ellen tartja megkisérlendő nek. (Transvaal med. 
journal, 1913, 10. szám.)

Kankós izületgyuladás esetében Solovtzova nagyon 
jó eredményt látott a következő  oldatnak használatától: Rp. 
Acidi salicylici, 01. ricini ü  ÍO'O. Alkohol (90%) ad ÍOO'O. 
Ezen oldattal átitatott kompressz teendő  a beteg ízületre. A 
szer meglehető sen izgat s azért idő nként szünetet kell tar
tani a használatával, illetve közbe közömbös kenő csöt kell 
alkalmazni. (Ref. La semaine médicale, 1913, 38. szám.)

A melubrin nevű  antipyrin-származékot, a melynek 
kedvező  hatásáról izületcsúz eseteiben már többen irtak, a 
magdeburgi kórház belosztályán újabban intravénásán adják, 
hogy elkerüljék a gyomorra gyakorolt kedvező tlen befolyást.
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Hahn közlése szerint az eredmények feltű nő  jók voltak. 
50%-os, sterilezett (aranysárga színű ) oldatot használtak, a 
melybő l 3-szor naponként fecskendeztek be 2V2—3 cms-t. 
(Münchener med. Wochenschrift, 1913, 40. sz.)

Magyar orvosi irodalom.

Gyógyászat, 1913, 46. szám. F e re n c z i S á n d o r : A valóság-érzés 
fejlő désfokai és azok pathologikus visszatérése. B a u e r  L a jo s : A szén- 
hydratok jelentő sége a csecsemő táplálékban.

Orvosok lapja, 1913, 47. szám. S z a n a  S á n d o r : Socialpsycho- 
logiai vizsgálatok a dajkaságba adott nagyobb gyermekek ellenő rzése 
körül.

Budapesti orvosi ú jság, 1913, 47. szám. D e tr e  L á s z ló : A vac- 
cinatiós gyógyításról. „Szemészeti lapok“ melléklet, 4. szám. S z e k e r e s 
J á n o s : A vakságügyi statisztika.

V egyes hírek.

Kitüntetés. A király H o lz w a r th  J e n ő dr. budapesti egyetemi ma
gántanárnak a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta azon ér
demei elism eréséül, a melyeket mint a balkáni háború idején a Vörös 
Kereszt-Egyesület által kiküldött bolgár m issio consiliariusa szerzett.

K in evezés. I l l y é s  G é z a dr. magántanárt a székesfő városi balparti 
R ih m e r  B é la dr. magántanárt a székesfő városi kórházakhoz urologus- 
sebészfő orvossá nevezték ki. K á p o ln a i  K á lm á n dr. csengeri járásorvost 
és E is le r  V i lm o s dr. gyomai járásorvost tiszteletbeli megyei fő orvossá, 
S z á s z  B é la dr.-t a pécsi közkórházhoz bonczoló fő orvossá, L a á m  
A lb e r t dr.-t medgyesi járásorvossá, N á d e r  R e z s ő dr. féltoronyi és L ö w in -  
g e r  G y u la dr. pándorfalui községi orvost tiszteletbeli járásorvossá ne
vezték ki.

Választás. Nagykő rösön M e s te r  G y u la dr. t ügyvezető  orvossá, 
K e n y e r e s  G y u la dr.-t pedig városi orvossá választották. G o n d a  G y u la 
dr.-t Zsablyán második orvossá, S z i l á g y i  F r ig y e s dr.-t Homokoson köz
ségi orvossá választották.

M egha lt. P o h l J ó z s e f dr. nyugalmazott székesfő városi kerületi 
orvos 66 éves korában nov. 15.-én. — K o z m a  S á n d o r dr. Máramaros vár
megye tiszti fő orvosa. M . J a b o u la y , a sebészet tanára Lyonban, a meluni 
vasúti szerencsétlenség alkalmával. Az elhunyt 53 éves lett. — F . 
S c h u c h a rd t, az elmekórtan tanára Rostockban, november 7.-én 66 éves 
korában. — H . T r a u tm a n n  tanár, a hamburgi állami közegészségügyi 
intézet bakteriológiai osztályának vezető je, nov 5.-én 38. évében.

A cholera á llása  hazánkban. A november 9.-étő l 15.-éig terjedő 
héten 37 új m egbetegedés és 21 haláleset fordult elő . Nagyobb számú 
eset volt Szondon (16 m egbetegedés és 11 haláleset) és a torontál-  
megyei Felső elem éren (12 m egbetegedés és 4 haláleset). Az elő ző  hét
rő l 1 eset nem bizonyult cholerának.

E lek tro th erap ia i és  R ön tgen -ku rzust rendez a R e in ig e r , G e b - 
b e r t és S c h a l t - r é s z v é n y tá r s a s á g .  A z elő bbi november 24,-étő l 29,-éig tart 
és teljesen díjm entes; az utóbbi pedig deczem ber l.-é tő l deczember 
7.-éig 20 K beiratási dij mellett. Az elektrotherapiai kurzuson mint elő 
adók szerepelnek : G o ld b e r g e r  M á rk ,  H o f fm a n n  J e n ő , K e le n  B é la , R á s - 
k a i  D e z s ő , R e ic h  M ik ló s és S ch e in  M ó r , a Röntgen-kurzus elő adói lesz
nek : E l is c h e r  G y u la , F is c h e r  E r n ő , H o li ts c h  R e zs ő , K e le n B é la ,  R h o re r 
L á s z ló és S c h e in  M ó r .

Dalm ady Zoltán dr. egyetem i magántanár lakását Vili., Fő her- 
czeg Sándor-utcza 26. sz. alá tette át (telefon : József 26 -71).

M eg je len t. M. G o ld z ie h e r und E . M a k a i: Regeneration, Trans
plantation und Parabiose. Terjedelmes (több mint 400 lapos) kötetet 
alkotó különnyomat az ismert Lubarsch-Ostertag-féle „Ergebnisse der 
allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie“ czímű  nagy gyű jtő 
munkából.

A párisi P asteur-in tézet a napokban ünnepelte fennállásának
negyedszázados jubileumát. Az intézet alapításához szükséges 21/, millió 
frank magánadakozás útján gyű lt egybe. 1888 november 14.-én volt az 
ünnepélyes megnyitás C a r n o t köztársasági elnök jelenlétében. 1895-ig 
az intézet nagynevű  alapítójának a vezetése alatt állt. Azóta az intézet 
anyagi erő i s ezzel kapcsolatban munkaköre is nevezetes bő vülésen es 
tek át. Az intézet szám os alapítvány birtokába jutott; legnevezetesebb 
közülök a 20 millió frankos Osiris-alapítvány. így bő vült ki az intézet 
fokozatosan serotherapiai és élet-chem iai osztálylyal s végül Pasteur- 
kórházzal. Az intézetbő l kikerült sok tudományos dolgozat, mely nagy
részt az „Annales de l’Institut Pasteur“ 27 kötetében jelent meg, nem
csak az orvostudomány valamennyi ágára, hanem a mező gazdaságra és 
iparra is kiterjed Ezen az alapon nyugszik az intézet világraszóló hír
neve s vonzóereje a világ minden részébő l odasereglő  tudományos bú
várokra Innen indult ki az oltási és serotherapia, a modern orvostudo
mánynak ez a két hatalmas fegyvere a betegségek elleni küzdelemben. 
Az intézeten mű ködő  tudósok közül a legtöbb a nevét megörökítette a 
tudomány történetében ; az elhaltak közül csak a következő ket említ
jük : G ra n c h e r , D u c la u x , C h a m b e r la n d , A 'oca rd , az élő k közül a kö
vetkező ket : L a v e r a n , V a i l la rd , B ő r r e l,  V a llée, C a lm e t te , B e sr e dk a ,

M e ts c h n ik o f f ,  R o u x . A párisi Pasteur-intézet büszkén tekinthet vissza 
erre a 25 évre s az egész mű velt világ a hála érzésével vehet részt a 
nagy mester e nagy alkotásának ünneplésében.

Szem élyi hírek külföldrő l. H . H a ik e  dr. berlini magántanár 
(fülészet) tanári czím et nyert. Hasonlóképpen tanári czímet nyert R á h e l 
H irs c h  dr., a II. belorvostani klinika tanársegéde Berlinben, a mi némi 
feltű nést kelt, mert első  eset Németországban, hogy nő i orvosnak e 
czímet adják. — G . D i  C r is t in a dr.-t Palermóban és E . G a g n o i dr.-t  
Sienában a gyermekorvostan rendkívüli tanárává nevezték ki. — A 
prágai cseh egyetem nő orvostani tanszékét W . P ith a dr. rendkívüli ta
nár elő léptetésével töltötték be. — Az oxfordi élettani tanszékre C h. 
S e. S h e r r in g to n - t , a jeles liverpooli physiologust nevezték ki.

A „Gyakorló orvos nap ló ja “ 1914. évi kiadása Posner Károly 
Lajos és fia ezég kiadásában megjelent. Ezen napló nagyon elő nyös 
minden orvosnak, mert czélszerű  beosztásánál fogva nagyon hasznos 
szolgálatokat tesz és megóv esetleges anyagi veszteségektő l. Kapható 
az említett czégnél. A nagyon szépen kiállított napló ára 4 K 80 fillér.

Mai számunkhoz B a l la  S á n d o r  é s  tá r s a ezég „Neurolin Balla  
és M agnospirin B a lla “ czímű  prospectusa van m ellékelve.

Mai számunkhoz R ic h te r  G e d e o n budapesti vegyészeti gyárának 
prospectusa van mellékelve.

Mai számunkhoz a C h e m isc h e  F a b r ik  vo n  H e y d e n ,  A . - G .  R a d e b e u l 
b e i D re s d e n „Tannismut“ készítményére vonatkozó prospectus van m el
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1
Budapesti Kir. O rvosegyesület.

(XVII. rendes tudományos ü lés 1913 május 24.-én.

E ln ök : Grósz Emil. Jegyző  : D ollinger Béla.
(Folytatás.)

V eleszü letett syphilis kapcsán fejlő dött és visszam aradt te ljes 
ep iphyseo lysis 5 éves fiún

Vas J a k a b: A veleszületett syphilisben szenvedő  gyer
mekek további sorsa egyik legérdekesebb fejezete a gyermek
orvostannak. Ezen a téren fő leg Hochsinger gazdag adat
gyű jtésének köszönhetünk igen sokat. A Stefánia-gyermek- 
kórházban már évek óta rendszeresen foglalkoznak a syphilis 
congenitával bemutatott csecsemő k további sorsával, úgy 
hogy betegeiket idő nként berendelik s úgy recidivákra, mint 
általában testi és szellemi fejlő désükre figyelik. Tapasztalataik
ról részben már 2 év elő tt beszámoltak, külön tárgyalva a 
súlyos pemphigus-szal, külön az osteochondritis luetícával és 
külön az enyhébb tünetekkel bemutatott csecsemő k további 
fejlő dését.

A csecsemő korban osteochondritis lueticával bemutatott 
s most évek múltán controllált betegek legtöbbjén sem meg
tekintéssel és tapintással, sem Röntgennel a lefolyt osteo- 
chondritisnek semmiféle nyomát sem találták. Annál nagyobb 
elváltozások láthatók a most bemutatandó esetben.

H. Gy. 2 hónapos gyermeket 1908 októberében mutat
ták be elő ször a Stefánia-gyermekkórház járóbetegrendelésén. 
A kórelő zménybő l megtudták, hogy atyja syphilist állott ki. 
Betegük a 4. terhességbő l származik, akkor egyetlen élő  volt, 
az első  kettő  elvétélés volt, a harmadik néhány hónapos kor
ban halt el.

Bemutatáskor nátha, beesett orrgyök, seborrhoea super
ciliorum, fénylő  tenyerek és talpak, 3 ujjnyi lépduzzanat. A jobb 
karon pseudoparalysis luetica mérsékeltebb duzzanattal. A bal 
felkar szintén duzzadt, fájdalmas, a duzzanat puha és inkább 
a felkarcsont feje körül lokalizálódik, hasonlóan duzzadt a 
bal lábszár felső  epiphysis-vége.

Diagnosis: lues congenita cum osteochondritide extr. 
sup. 1. u. et inf. 1. s. A kezelés folyamán, a melyet, sajnos, 
nem vezethettek végig, mert a beteg vidéki lévén, hosszú 
idő re ki-kimaradt, a lueses tünetek visszafejlő dtek, a jobb kar 
és a bal lábszár duzzanata is teljesen elmúlt A bal felkaron 
azonban, melyen a szülő  bemondása szerint a duzzanat el- 
puhult s genyedt, még most is, 5 év után, oly súlyos elvál
tozásokat látnak, melyek ezen végtagnak csak igen korlátolt 
használhatóságát engedik meg. A gyermek t. i. körülbelül a 
váll magasságáig fel tudja emelni karját, azontúl azonban a 
kar hátrabicsaklik, mely helyzetbő l aztán részben izom
erő vel, inkább azonban súlyánál fogva visszaesik. Egyszerű  
megtekintésre is eltérés mutatkozik a bal vállizület configu- 
ratióján az ellenoldalihoz képest. A beteg oldalon a felkar 
felső  végének belső  oldalán mintegy fillérnyi gyógyult fistula- 
nyílás utáni heg látható. Már tapintással is, de még inkább 
Röntgennel konstatálható, hogy a bal felkar epiphysise telje
sen levált a diaphysisrő l. Minthogy az epiphysissel együtt az 
ú. n. „fertilis“ zóna' is levált, a diaphysis növekedésében 
lényegesen visszamaradt, ellenben az epiphysis némileg még 
tovább nő tt. Tekintettel az anamnesisre és a súlyos lueses 
tünetekre — mi mellett szülési avagy egyéb direct traumát, 
továbbá osteomyelitis acuta infectiosát ki tudtak zárni — 
kétségtelennek kell tartani, hogy ebben az esetben az osteo
chondritis lueticának oly súlyos esetével állunk szemben, mely 
teljes epiphyseolysissel járt. Epiphyseolysis alatt tudvalevő leg 
azt értjük, hogy egy csöves csonton az epiphysis a diaphysis- 
tő l az intermediaer porczrétegben elválik. Ezen porczréteg 
minden a hosszirányban még ki nem fejlett csonton megvan, 
már normalis körülmények között is locus minoris resisten

tiae, de még inkább az a lueses gyermeken, a melyen éppen 
a csöves csontok epiphysis-tája, tehát a legintenzivebben 
növekvő  része a csontrendszernek a szervezetben keringő  
syphilisvirust igen élénken vonja magához és így a veleszü
letett syphilisben ezen intermediaer zónát egy még a rendes
nél is kevésbé ellenálló réteg foglalja el, mely igen súlyos 
esetekben, fő leg ha secundaer infectio folytán elgenyed, már 
csekély traumára, izomvongálásra az epiphysis teljes leválá
sára vezet. Tehát az epiphyseolysis tulajdonképpen fractura, 
mely, mint Hochsinger mondja, kizárólag csöves csontokon 
szokott elő fordulni.

Véleményük szerint tehát a csecsemő korban észlelt 
duzzanat osteochondritis luetica volt.

A súlyosan afficiált intermediaer zónában elfolyósodás, 
elgenyedés állott be, minek következtében az epiphysis a 
diaphysisrő l levált. Hogy az elgenyedés secundaer fertő zés 
folytán állott-e be, azt biztossággal eldönteni nem tudják, 
csak valószínű nek tartják, mert a lueses gyermekeken elő for
duló ilyen Ízület körüli genyedések mindig vegyes fertő zésen 
alapulnak. A tanulság, a mit ezen esetbő l levonhatnak, éppen az, 
hogy elő fordul, bár szerencsére ritkán, mert hiszen ő k évek során 
át száz meg száz lueses gyermeken nem észlelték, hogy az 
osteochondritis luetica súlyos alakja, különösen ha — a mit 
esetükben sem zárhatnak ki — külső  infectio járul hozzá, 
az illető  végtag állandósult vagy csak nehezen reparál- 
ható súlyos defectusát vonja maga után. Hogy ebben az 
esetben a reparatio mennyiben fog sikerülni, arról Vetebély 
Tibor fog beszámolni, a ki a Stefánia-kórház sebészeti osztá
lyán csonttransplantatióval igyekszik majd a kar működéské
pességét megjavítani, a mint azt csontcysta eseteiben már 
sikeresen tette.

A bacillar is dysenteria hazánkban,

Gózony Lajos és Lénárd V ilm os: A nagy epidémiák 
közt minden idő kben tekintélyes szerepet játszottak a dysen- 
teria-járványok.

Magyarországon még az utóbbi években is kb. 1500 
dysenteria-halálesetrő l számolnak be a statisztikák. Valószínű 
leg még sokkal nagyobb ez a szám, mert a halál-ok meg
állapítását Magyarországon csupán 56'4%-ban végzi orvos.

Röviden ismertetik a dysenteria kórokozóit. A trópusi 
dysenteria elő idéző it: az amoeba histolyticát és tetragenát 
csak felemlítik, ezután vetített képeken és táblákon tárják 
fel a Shiga-Kruse-, Flexner-, Y- és Strong-féle bacillusok 
közti különbségeket.

Felhívják a figyelmet arra, hogy a kis balkáni Bulgáriá
tól kezdve a legexotikusabb ausztráliai gyarmatig mindenütt 
rendszeresen vizsgálják a dysenteriát, csupán Magyarorszá
gon nem foglalkoztak még vele.

Vizsgálataihoz az orvoskari tanártestület által kitű zött 
pályakérdés adta meg az impulsust.

150 az egész országba szétküldött kérdő ívre összesen 
csak 31 ürülék (a megbetegedéseknek tehát nem is 72“Ará
ból) érkezett be. 17 esetben volt positiv a vizsgálat, 5-ben 
Shiga-Kruse-, 5-ben Flexner-, 6-ban paradysenteria- és 1 
esetben „F “-bacillust mutattak ki.

Különösen kiemelik, hogy csecsemő kori enteritis folli
cularis négy esetében találtak dysenteria-bacillust (7 eset 
közül).

Ezután nyúlkisérleteikrő l számolnak be. Sikerült nyula- 
kat az epehólyagba oltva bacillushordozóvá tenni. Egy eset
ben még 3 hónap múlva is ki voltak mutathatók „F “-bacil- 
lusok a nyúl ürülékében.

Az elő adók hangsúlyozzák, hogy a fertő ző  betegségek elleni 
küzdelemben leghathatósabb fegyverünk a betegség aetiologiá-
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jának ismerete; felemlítik, hogy másutt mily nagyszerű  és 
eredményes intézkedések tétettek a dysenteria elleni küzde
lemben és abbeli reményüket fejezik ki, hogy a közel jövő 
ben Magyarország is dicsekedhetni fog a dysenteria-járvá- 
nyok ellen elért eredményeivel.

(Vége következik.)

Budapesti Kir. O rvosegyesület sebészeti szak
osztálya.

(VII. ü lés 1913 április 24.-én.)
E lnök : Alapy Henrik. Jegyző  : Ádám Lajos.

(Folytatás.)

Tüdő tályog három esete.

Rosenak M iksa: 1. A 41 éves kereskedő  1912 július 
havában csontot nyelt, melyet gégeorvos kutaszszal letolt. Két 
hétig utána elég jól érezte magát, bár a csont fennakadásának 
helye érzékeny volt. Két hét múlva rázóhidegek kíséretében 
intermittens jellegű  magas lázak és erő s köhögés-inger állot
tak be, a miért fölvétette magát a Pajor-sanatoriumba. Ismé
telt bronchoskopiával sem lehetett látni idegen testet.

Bencze a jobboldali infraclavicularis tájon féltenyérnyi 
tompulatot talált, mely fölött hörgi légzés volt hallható. Miután 
erő sen bű zös, tüdő gangraenára jellegzetes, 3 rétegű köpet 
jelentkezett, melyben bő ven voltak rugalmas rostok Koch- 
bacillus hiánya mellett, s a Röntgen-kép is lefelé éles, fölfelé 
elmosódott határú árnyékot mutatott, tüdő tályog miatt a mű tét 
indikáltnak látszott.

A mű tét 1912 augusztus 17.-én történt chloroform-nar- 
cosisban.

Metszés a sternum jobb szélétő l az elülső  hónaljvonalig 
a II. és III. borda között a borda szélével párhuzamosan. A 
II. és III. borda egy-egy 8 cm.-nyi darabjának resectiója.

Már a II. borda csonkolásakor, a reszekált csontdarab 
kiemelésekor megnyílt a tályog, melybő l rendkívül bű zös 
genyen kívül hüvelykujjnyi gangraenás tüdő szövet lökő dött ki.

A pleura a tályog körül le volt tapadva. A tályogüre
get jodoformgaze-zel tamponálták.

A hő mérsék, mely a mű tét elő tti napon még 39'6°-ig 
emelkedett, a mű tét napján 36'6°-ra esett le. Körülbelül egy 
hétig még napi 37-4°—37'9° volt a maximalis hő mérsék, 
augusztus 26.-ától a beteg teljesen láztalan. Szeptember 4.-én 
sarjadzó kis sebbel hagyta el a sanatoriumot.

2. A 43 éves mészáros 1912 július végén influen
zás pneumonia tünetei között betegedett meg. Intermittáló 
37'4—39'8° lázakj erő s kínzó köhögés és nehéz légzés a 
fő  panaszai. Augusztus közepe óta igen bő , jellegzetes 3 
rétegű  bű zös köpetet ürít. A köpetben Koch-féle bacillus nem 
volt, rugalmas rost ellenben igen. Ugyanekkor hátul baloldalt 
a VI. bordától lefelé erő s tompulat, mely fölött légzés alig 
hallható.

A Röntgen-kép e helyütt árnyékot mutatott. Minthogy 
a lázak nem szű ntek és a légzési nehézségek a cyanosisig 
fokozódtak, Bencze mű tétet ajánlott, melyet H ültl  1912 augusztus 
24.-én 1%-os novocain vezetési érzéstelenítéssel (Braun-ié\e 
technika szerint) el is végzett. Az intercostalisokba külön egy- 
egy 5 cm3-nyi fecskendő vel 2%-os oldatot fecskendezett, 
mire az anaesthesia kifogástalanul teljes volt.

A scapularis vonalban a VII., Vili. és IX. bordának 
egy-egy 5 cm.-nyi darabját reszekálva, a közöttük levő  inter
costalis artériákat catguttel duplán lekötve, a lekötések között 
thoracotomiát végzett, mire sok bű zös geny ürült.

Az a körülmény, hogy a mű tét után nemcsak a lázak 
szű ntek meg, hanem a bű zös, rengeteg mennyiségű  köpet is 
mintegy csapásra megszű nt, mutatja, hogy a körülirt empyema 
a tüdő ben levő  gangraenás folyamattal összefüggött. Hogy 
melyik volt a kettő  közül az első dleges, nyílt kérdés marad.

A beteg szeptember 17.-én szépen sarjadzó sebbel el
hagyta a sanatoriumot s további 6 hét alatt teljesen meg
gyógyult.

3. A 42 éves férfi 1912 augusztusban betegedett meg. 
Borzongás és rázóhidegek kíséretében szúrást kapott a jobb
oldali mellkasfélben. Orvosa tüdő gyuladást állapított meg,

mely három hét alatt lezajlott. Azóta nem tudott helyreállni, 
úgy hogy orvosa tanácsára San Remoba ment, a hol 2 hó
napig tartózkodott. Minthogy folyton köhögött és lázas volt 
(37°—38°) és köpete közben bű zössé vált, san-remoi orvosa 
tüdő tályogot kórismézve, mű tét végett hazaküldte.

Itthon Bencze is a jobboldalt levő  tompulat, a Röntgen
kép és az említett tünetek alapján igazolta a tüdő tályog-kór- 
jelzést és szintén mű tétet ajánlott.

A mű tét 1913 márczius 10.-én végeztetett a 2. számú 
esethez hasonlóan localanaesthesiában.

A jobb bimbóvonaltól 2 harántujjnyira kezdő dő  és a 
hátulsó hónaljvonalig érő  harántmetszésbő l a VI. és VII. borda 
egy-egy 4 cm.-nyi darabjának eltávolítása.

A resectio után a tályog helyének pontos megállapítá
sára próbapunctio. Többszörös próbaszúrás után csak az elő re 
és fölfelé 5 cm.-nyire hatoló tű  mellett lehetett genyet kapni. 
Thoracotomia.

Median a pleura össze volt nő ve a tüdő vel, hátul sza
bad pleuraür, a hol a pleurát néhány öltéssel a tüdő höz varr
ták, miközben nedves gazetörlő k akadályozták meg a levegő  
behatolását. A mégis behatolt kevés levegő  csak néhány 
másodpercznyi mérsékelt kellemetlenséget váltott ki. A tályog 
felső  falát alkotó tüdő szövetet a tüdő vérzés elkerülésére paque- 
linnel égették át és a tályogüreget, mely 100 cm3-nyi bű zös 
genyet tartalmazott, jodoformgaze-zal tamponálták.

A hő mérsék a mű tét után még két napig 39°-ig, majd 
márczius 25,-éig 37—37 3°-ig, ső t egy ízben 38‘9°-ig emel
kedett, azontúl a beteg láztalan. Sebe szépen sarjad, gya
rapszik, csak a köhögés bántja még, de köpete kevés.

A három eset közül tehát kettő  metapneumoniás, az egyik 
pedig idegen test okozta sérülésbő l, illetve infectióból ered.

Általában az acut tüdő lob után keletkezett tüdő tályog 
és tüdő üszkösödés jobbindulatú, mint az idegen test által 
okozott.

Garré statisztikájában 122 operált esett közül 80 maradt 
életben.

Itt is fontos a prognosis szempontjából a korai kórjelzés 
és ennek kapcsán a korai, jó erő beli állapot mellett való 
sebészi beavatkozás.

D ollinger G yula: Bordaresectióknál újabban a K a p is leírta 
vezetési érzéstelenítést alkalmazza az egyszerű  infiltratiós eljárás helyett. 
A tövisnyujtványoktól 4 centimeternyire oldalt az érzéstelenítendő  terület 
minden bordájának alsó széle alá 3—4 cm3 1—2 ll/,-o s novocain-adre
nalin-oldatot fecskendez. Erre 10 — 15 perez múlva beáll a megfelelő 
területen a teljes érzéstelenség. E vezetési érzéstelenítés mellett mos
tanában több esetben operált, idült empyemánál nagyobb kiterjedésű 
E s t lä n d e r -mű tétet, vesekiirtást stb. végzett.

Bencze G yu la: Mind a három tüdötályog-esetet látta, diagnos- 
tikai nehézségek nem állottak fenn.

Az első  esetben a kulcscsont alatt volt körülirt tompulat.
A második esetben a megejtett Röntgen-vizsgálat saccált empyema 

gyanúját keltette. És hogy mégis tüdő tályogra tették a diagnosist, azt 
a betegség további lefolyása és a klinikai kép magyarázza meg.

A beteget betegségének 3. hetében látta elő ször, mikor sana- 
toriumba vitette, hol másnap nagyon bű zös, rugalmas rostokat tartal
mazó bő séges köpetet ürített. Hogy a mű tét után a bő séges köpet 
megszű nt, azt arra kell visszavezetni, hogy igen jó összeköttetés állott 
fenn a tüdő  és a mellkasfal között és a drainezés igen jól levezette 
a genyet.

Újabban egy negyedik tüdő tályog-esetet volt alkalma észleln i. Az 
illető  betegségének 6. 7. hetében került klinikai észle lés alá, és már 
másnap meghalt. A sectio azt mutatta, hogy körülirt tüdő tályog volt a 
kulcscsont alatt, mely azt a benyomást tette, hogy ha az operatio indica- 
tiójának felállításával nem vártak volna oly sokáig, a beteg életben 
maradt volna. A mű tét indicatiójára nézve azt tartja, hogy mihelyt a 
tüdő tályogot lokalizálni lehet, el kell végezni a mű tétet.

Holzwarth Jenő : D o l l in g e r  tanár engedeltnével referál egy eset
rő l, melyben a klinikai kép és a Röntgen-vizsgálat elő ző  pneumonia 
után empyemát mutatott ki A mű tét alkalmával D o l l in g e r  tanár azonban 
serosus exsudatumot talált. Egy más helyen behatolva azonban meg
találta a tályogot.

(Vili. ü lés 1913 május 8.-án.)

Elnök : Alapy Henrik. Jegyző  : Ádám Lajos.

Gyermekkori ep igastr ia lis sérvek.

Fischer A ladár: A gyermekkori epigastrialis sérvekrő l 
a szakirodalomban alig emlékeznek meg. A gyermeksérvek 
operálásáról beszámoló referátumok e sérvféleséget nem is 
említik. Pedig e sérvforma nem olyan ritka, mint hitték.
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Brandenberg az „Archiv für Kinderheilkunde“ 58. kötetében 
idevonatkozólag több esetrő l számol be és az elő adó is 350 
gyermeksérv-eset között 4 esetben talált hernia epigastricát; 
ezek közül kettő t operált meg.

A gyermekkori epigastrialis sérvek keletkezését illető leg 
a dispositiót a linea alba világrahozott gyengesége és a 
Villard-íé\e elmélet alapján a ligamentum rotundum és suspen
sorium „Gleitbruch“-ja adhatja. Mint alkalmi ok a gyermek 
sírása, köhögése szerepelhet.

Éppen úgy mint felnő tteken, gyermekeken is az 
epigastrialis sérvek igen súlyos subjectiv tüneteket váltanak 
ki. Evés után, vagy az evéstő l függetlenül is igen heves has- 
és gyomortáji fájdalmak jelentkezhetnek, melyek rövidebb- 
hosszabb ideig tarthatnak. A gyermekek néha maguk igye
keznek a hasra gyakorolt nyomással a fájdalmat megszün
tetni. Az objectiv lelet olyan, mint felnő ttek epigastrialis 
sérve esetén.

Az elő adó gyermekek epigastrialis sérve esetén — szem
ben Brandenburggal — mindig a mű tétet ajánlja, hacsak valami 
direct contraindicatio nincs. A mű tét módját illetőleg nem 
elégszik meg a fasciában levő  rés egyszerű  elvarrásával, 
hanem a rectushüvelyek behasítása után a hasfalat a linea 
alba mentén rétegesen egyesíti (peritoneum, hátulsó rectus- 
hüvely, rectusok, elülső  rectushüvely, bő r). így a recidiva 
biztosan elkerülhető , míg ellenben a régi egyszerű  eljárással 
operált esetekben a mű tét maradandó eredményei, mint 
Capelle, Hornborg és Lindenstein közleményei igazolják, nem 
kielégítő k.

Az elő adó egy négy éves fiút operált, kinek köldöksérve 
is volt és egy 10 éves leányt. Az elő bbi esetben a gyomor
fal egy része volt a sérvtömlő ben, az utóbbi esetben a tömlő  
üres volt. Mindkét esetben igen súlyos subjectiv panaszok 
voltak jelen. Mindkét eset prímára gyógyult. Az összes pana
szok teljesen megszű ntek.

Operatiora nem került egy 14 éves és egy 3 V2 éves fiú. 
Mindkettő nek typusos panaszai voltak. A nagyobb fiún a 
rectusok nagyobbfokú diastasisa is megállapítható, a kiseb
biken pedig mindkét lágyékcsatorna nyitott volt.

Haematuria gyógyu lása decapsu latio után.

Borszéky Károly: A vese decapsulatiója essentialis 
haematuria eseteiben nem mindig bizonyult hatásosnak; ha 
azonban a gyógyszeres kezelés daczára a vérvizelés nem akar 
megszű nni és a vérszegénység tünetei mutatkoznak, mégis 
megkisérlendő  ezen egyszerű  mű tét, mert kedvező  hatása néha 
már igen rövid idő  múlva észrevehető .

A 36 éves nő  vizelete egy év elő tt minden kimutatható 
ok nélkül véres lett; eleinte egyáltalában semmi fájdalmat sem 
érzett, de 3—4 héttel az első  vérvizelés után fájdalmakat 
érzett a jobboldali vese tájékán. Belső  kezelésre állapota meg
javult, fájdalmai teljesen megszű ntek és vizelete is rendes 
színű vé vált. Négy hónap múlva azonban állítólag megfázás 
után régi fájdalmai és a véres vizelés ismét jelentkeztek és 
azóta állandóan megvannak, daczára a belső  kezelésnek.

1913 február 25.-én vétetett fel Réczey tanár klinikájára. 
Igen halvány, de különben jól táplált beteg; rendes idő közök
ben vizel, vizelés-ingere nincsen. A jobb vesetájék nyomásra 
érzékeny. A vizelet napi mennyisége 1200 cm3, sötét, véres. 
Az üledékben igen sok vörös vérsejt, vesealakelem nincs. A 
Röntgen-vizsgálat negativ. Hólyagtükrözéskor a hólyag nyálka
hártyája a jobb ureternyílás körül erő sen belövelt; a jobb 
ureternyílásból rhythmusosan sötétvörös vizelet ürül, a bal 
uréterbő l jövő  vizelet sem teljesen tiszta, de sokkal világo
sabb, mint a jobboldali.

Mű tét veronal-chloroform-narcosisban márczius 18.-án. 
Ferde lumbalis metszés. A vese megnagyobbodott, a rendesnél 
puhább tapintatú ; sem a vesében, sem • a vesemedenczében 
nem lehet tapintani követ. Decapsulatio. A tok bemetszése
kor a veseállomány elötüremkedik; a tok könnyen levonható. 
A vese visszahelyezése után a sebet teljesen zárjuk. Zavar
talan sebgyógyulás. A mű tét után nyolcz napon át a vizelet 
még véres volt; a 9. naptól kezdve halványabb lett és a 12. 
napon az üledékben már csak igen kevés vörös vérsejt volt 
található. Fájdalmai megszű ntek. Április 29.-én elbocsátása
kor a vizelet teljesen normalis.

(Folytatása következik.)

PÁLYÁZATOK.
227/1913. ein. sz.

A pozsonyi m. kir. állami kórházban egy m ásodorvosi állás 
megüresedvén, annak betöltésére pályázatot hirdetek.

Felhívom azon magyarhoni illető ségű  orvos urakat, kik ezen 
1600 korona fizetéssel, szabad lakással, fű téssel, világítással és I. oszt. 
élelm ezéssel javadalmazott ideiglenes jellegű , két évi idő tartamra szóló 
állást elfoglalni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 9. §-ában m eg
kívánt m inő sítést igazoló okmányokkal felszerelt és a vallás- és köz- 
oktatásügyi minister úr ő  nagyméltóságához czímzett folyamodványai
kat 1913. évi deczem ber hó 4 .-é ig  alulírotthoz nyújtsák be.

P o z s o n y , 1913 november 17.
P a n to c s e k  J ó z s e f dr., igazgató-orvos.

2160/1913. ein. sz.
A Szabadka sz. kir. város tulajdonát képező  „Mária Valéria“-  

közkórházban megüresedett kórházi alorvosi állásra pályázatot 
hirdetek.

Az állás évi 1400, azaz egyezernégyszáz korona havi elő leges 
részletekben folyósítandó fizetéssel, lakással, fű téssel és 1. oszt. élel
m ezéssel van javadalmazva.

A kinevezendő  alorvos köteles a kórházban lakni, magángyakorla
tot, az első  segélynyújtás esetét kivéve, nem folytathat és állását csakis 
két hónapi felm ondási idő  eltelte után hagyhatja el.

Nő s orvosok nem pályázhatnak.
( Az állás 1914 január hó 7.-én elfogla landó.

Felhívom ezért mindazokat, a kik ezt az állást elfoglalni óhajt
ják, hogy kellő en okmányolt kérvényüket legkéső bb 1913. évi deczem 
ber hó 24. (huszonnegyedik) napjának déli 12 órájáig P u r g ly  S á n 
d o r  dr. fő ispán úrhoz (Szabadka, városi székház) nyújtsák be, mert a 
késő bb érkező k figyelembevételre nem számíthatnak.

A mennyiben az 1883 : I, t.-cz. 9. §-ában minő sített pályázó nem 
jelentkeznék, az egy évi gyakorlatra utasított, esetleg szigorló orvosok
nak fenti határnapig benyújtott kérvényei esetleg szintén figyelembe fog
nak vétetni.

S z a b a d k a , 1913 november 10.

____________________ D e m b i tz  L a jo s dr. s. k., h. polgármester.

E L S Ő R A N G Ú  G Y Ó G Y V Í Z  É S D I A E T E T I K U S  ITAL.

Vesebajoknál, hugyhólyag-bántalmaknál és köszvénynél, czukorbetegségnél, em észtési és 
lélegzési szervek hurutjainál a B ő r  és L i t h i o n  t a r ta l m ú  g y ó g y f o r r á s

a kontinens legelső  orvosi 
szaktek intélyei á lta l k i
tű nő  sikerrel használtatik .

~\

Állandó összetételű . 
Vasmentes.

Hugyhajtó hatású.  ̂
Kellemes izü.

Könnyen em észthető . J 
Teljesen tiszta.

Kiváló óvszer a vörhenynél (scarlatina) fellépő  vesebántalmaknál.
Különösen oly egyéneknek ajánlatos, kik ülő  életmódjuk folytán aranyeres bántalmakban, hasi vérbő ségben, 
máj- és veseizgalom ban vagy hugysavas lerakódásokban, vesehom ok és vesekövek képző désében szenvednek.

Orvosi szakvélem ények , gyógyeredm ényekrő l szó ló  b izony la tok  és egyéb forrdsleirdsok in gyen  és bérm entve dllnak rendelkezésre. 

SCHULTES ÁGOST Szinyelipóczi Salvator-forrás Vállalat, Budapest, V. Rudolf-rakpart 8.
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N agy  s i k e r  e lé r h e t ő  a
D r. T r a u b -fé le  g y o m o r  p o r r a l G A S T R I C I N

anyagcsere-bántalmaknál, diabetesnél, emésztési zavaroknál, a gyomor 
hyperaciditásánál, vérszegénység és sápkóros állapotoknál, nehéz és lázas 
betegségek után,nehéz szülések után, hízó-kuráknál,depressiós állapotoknál.

GASTRICIN klinikailag kipróbáltatott, tanárok és szám os orvos rendelik és naponta alkalmazzák a legnagyobb b e l-és  külföldi  
sanatoriumokban. Minták és prospektusok ingyen és bérm entve. Kapható valam ennyi gyógyszertárban.

Fő raktár: S T E R N - A P O T H E K E ,  WIEN, IV., KAROLINENGA SSE 34 és FAVORITEN STRASSE 25.

M A Ü Q C O L  GLYKOAVALTIN
A  T ü d ő  b á n ta lm a k  specificum a

G uajacol praeparatum
T a rta lm a z  K ai, S u lfo g n a ja c .n n tr  cam phor, 

C»lc «b N atr. G l- eernph»BphHt 
l ie to laav n s u a la ta s  ö rp b en .

Id e g e t  e rö s i t  te s te t tá p lá l .

S záraz , porított m aláta
G ly c e ro p h o sp h a t és K o la 

ta r ta lo m m a l.

MAUNUTRIN WAITOSÜCCO
vegytiszta maláta kivonat 

H izlaló kúráknál
Szoptatásnál nélkülözhetetlen.

M a lá ta -k lro n a t — K a i. carbon ic .

M alá ta leves c se c se m ő k n e k
em é sz té s i zava- k n á l, h iányos 

fe jlő d ésn é l

I R O D A L O M  é s M l f l T f l  IHGyE M

J M f l R B E R ö E R  G Y U L A  n n i f l f f l . gyo^ TO ERK t v i r n i f i M  m im m

sanatorium Purkersdorf Wien m ellett0
»  Ideg- és belbetegek számára.

I I  Elmebetegek és fertő ző  betegségekben szenvedő k kizárva. 
^  H iz la ló  k ú r á k ,  g y o m o r -  é s  b é lb e te g e k ,  v a l a 

m in t  d i a b e t e s  r é s z é r e  k ü lö n  o s z tá l y .
Külön osztá ly  szívbetegek részére Dr. Max Herz m agántanár vezetése alatt. 
E g é s z  é v e n  á t  n y i t v a .  — Fő orvos; Dr. L u d w ig  t e in ,  császári tanácsos.

Budapesti Szanatóriumok és Gyógyító Intézetek Igyesiiieie
In téze t ben lak ó  b e teg ek n ek .

Dr. JAKAB-féle 
Liget-sanatorium

V I., N agy  Já n o s -u . 47. sz .

Park-sanatorium
V I., A r é n a - ú t  84/b. 

(L ig e t-s a n a to r iu m  r t .  tulajdona)

Diaetás, d iagnostikus, fiziko- 
therapiás intézet.

Sebészeti, nő gyógyászati, szülé
szeti és urológiai gyógyintézet.

ijor sanatorium és v i z á i  yi Budapest,
Vas-utcza 17.

Bel, diaetetikai és sebészi osztályokkal. Röntgen, Radium, 
pöstyéni iszap, Pneumatikus kamara, Inhalatorium stb.

Dr. Batizfalvy-féle
s z a n a t ó r i u m
Vl„ Aréna-út 82.

szénsavas fürdő k, v illanykezelés.

In téze t b e já ró  b e teg ek n ek .

D r. J U S T U S
bő rbaiokat gyógyitó és 
szépsegápoló intézete 

IV., Ferencz J zsef-rakpart 26.

Sugaras gyógyítás. Röntgen. 
Radium. Forró légkészttlék. 
Fürdő k. Kozmetikai mű tétek.

Dr. H o f fm a n n  J e n ő
P h y s i k o t h e r a p i á s  i n t é z e t e
VI., Váczi-körút 51. sz.

R ö n tg e n - r á d iu m -e le k t r o th e r a p ia  (galvanisato, faradi- 
satio, sinusoidális áramok, Leduc-áram, magas feszült
ségű  áramok, diathermia, ionisatio és az elektrotherapia 
többi összes modalitásai),m a s s a g e - ,fé n y -  és h ő th e r a p ia

A Z Ó S S Z E S  KULTU RÁItAMOKBAN SZABADALM AZVA ÉSS V ÉD V E

H Á R O M FÉLE  E R Ő S S É G B E N

C A D O G E É M% C A D O G E L 66*  C A X ) Ó G É L
Ő rig.tubám un am 50 gr

5. K ü l s ő l e g
orig, tut) ara unam 50 g rO rig .tu b arau n am50gr ő rig.'

S K ü l s ő l e g  5. K ü l s ő l e g
V is z k e té s t  é s  lo b o t  csillap ító  k á t r ó n y c o l lo ic ^ n e m  i z g a t ,  v i lá g o  s  S Z ,inü  

a l i g  v a n  s z a g a - K u l ö n ö s e n  j a v a t v a  e k z e m a  é s  e g y é b
V I S £ K £ T Ő  é s  I yO B O S  B O R B A N l Ä I J M A K S l ^ e N

A n e d v e z é s t  é s  v i s z k e t é s t  g y o r s a n  m e g s z ü n t e t i , a g y u l ad á s  ta r ta m á t
l é n y e g e s e n  m e g r ö v i d í t i .  x

Legajáiüa.tosdb'b <xgyógyítást a. 35 %-o& sal k e z d e ni  m a jd  á ttérü n k ,  
a ö b % -o s m  vécoiL -.peclig a. c o n ő .  C a d o g e l r a

vsa»
ANTALI

"ji  '

ér- 3  - y  a . r  t j  a  .
D í KEBESZTY.  D5 w p L F « bT Á R 5A  

Telefon: v a a y á p K a t i  g y e L r  t -E-
1 3 3 - 5 ^  B a D A P E $ T - a j P E $ T

Orvo &i  mlxvtáx/aLés irodalommal k áS Z S d g ea en  szo lgá lunk -.
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ORVOSI H ETILAP
Alapította: Markusovszky Lajos 1857-ben. Folytatta: Antal Géza és Hő gyes Endre.

SZERKESZTI ÉS KIADJA:

LENHOSSÉK MIHÁLY EGYET. TANÁR ÉS SZÉKELY ÁGOSTON EGYET. TANÁR

FŐ SZERKESZTŐ . SZERKESZTŐ .

M ellék le te i: SZEMÉSZET Grósz Emil szerkesztésében. GYNAEKOLOGIA Tóth István és Scip iades Elemér szerkesztésében.

T A R T A L O M .

E R E D E T I  K Ö Z L É S E K .

Herczel Manó: Közlés a székesfő városi szent Rókus-közkórliáz I. sebészi osztályáról. 
Daganatok kezelése radioactiv anyagokkal. 887. lap.

Sarbó A rtur: Adatok az intrathoracalis strumák tünettanához. 896. lap.

Juba Adolf: A középiskolai reform. 898. lap.

Irodalom-szemle. Könyvismertetés. R. B ittro lf u. K. Momose: Be träge zur Frage des 
granulären Tuberkulosevirus. — Lapszemle. Belorvostan. Ja g ic : Az orthostatikus-lor- 
dotikus albuminuria viszonya a tuberculosishoz. — Idegkórtan. O. B inswanger: Az

EREDETI  KÖZLEMÉNYEK.

Közlés a székesfő városi szen t Rókus-közkórház I. sebészi 
osztályáról.

Daganatok kezelése radioactiv anyagokkal.*
Irta : H e r c z e l M a n ó dr.

Kétségtelen, hogy a rohamosan fejlő dő  orvostudomány
ban a rossztermészetű  tumorok kezelése képviseli azt a feje
zetet, a melylyel a legkevésbé van jogunk dicsekedni. A 
sebészet újabb vívmányai ugyan lehető vé tették oly dagana
tok eltávolítását, melyeknek kiirtása azelő tt lehetetlen volt, 
de a megtett úttal szemben még mindig óriási a járhatatlan 
terület s a kétségtelenül mutatkozó eredmények egyáltalában 
nem arányosak az orvostudomány egyéb terein elért sike
rekkel.

Még mindig aránylag csekély azon esetek száma, me
lyek a képzelhető  legkoraibb diagnosis és a legfejlettebb 
technika mellett is végleg kigyógyíthatók. Éppen újabb sta
tisztikai adatok igyekeznek azt bizonyítani, hogy a végleges 
eredmények alig mutatnak lényeges javulást, még akkor sem, 
ha az egykor quasi conservativ mű téti eljárást a legkiterjed
tebb szövetpusztító mű tétekkel helyettesítjük és a legmesszebb
menő  mirigykiirtásokkal kombináljuk.

A tehetetlenség kínos érzése, mely a rossztermészetű  
tumorok egy nagy csoportjával — nevezetesen az elő rehala
dottabb esetekkel — szemben minden gondolkodó orvost 
eltölt: a legkülönböző bb irányokban való kutatásokat indított 
meg. Nem szándékom a különféle gyógyeljárásokat felsorolni, 
az étető  pasztákat, a chinint, az arsent, a silicatokat (Zeller), 
a fémcolloidokat, a Co/ey-toxint, az Uhlenhuth-ié\e pyo- 
cyanaset, a Doyen-féle serumot, a Keating-H art-iéle fulgura- 
tiót, az autolysises fermentkezelést stb. Hogy ezeket mégis

* Betegek bemutatásával elő adta a Budapesti Kir. Orvosegyesület 
1913 november 8.-i ülésén.

Abderhalden-féle sero-reactio. — Szülészet és nöorvostan. K rohl. A vérnek immunizá
lása sepsises betegségekben. — Börkórtan. X. W alter: A bő rtuberculosisnak aurum- 
kalium cyanatummal való intravénás kezelése. — Venereás betegségek. K. S tern : A 
syphilisnek tertiaer szakában elő forduló láz. — Húgyszervi betegségek Otto Hers • A 
húgyszervek coli-fertő zése. — Kisebb közlések az orvosgyakorlatra. S chä fer: Seborrhoea 
capitis. — Liebl: Lábizzadás. — H orow itz; Cárból. 900—902. lap.

Magyar orvosi irodalom. Gyógyászat. — Orvosok lapja. — Budapesti orvosi újság, 
902. lap.

Vegyes hirek. 903. lap.

I Tudományos társulatok. 904 -905. lar.

érintem, annak oka egyszerű en az, hogy a radioactiv anya
gokkal való kezelés megbeszélésekor nem szabad megfeled
keznünk arról, hogy mindezen viszonylag jelentéktelen régebbi 
eljárásokkal is akadtak esetek, melyekben megbízható, vagy 
legalább is jóhiszemű  szerző k javulásról vagy gyógyulásról 
referáltak. Hogy gyógyulás, vagy legalább is szembeszökő  
javulás mindeme eljárásokkal elérhető  volt egyes esetekben, 
annak igen fontos oka van.

Közismert, de eléggé nem hangsúlyozható tény az, hogy 
malignus tumor és malignus tumor közt nagyon nagy különb
ség van; hogy nemcsak pl. a nyelvrák sokkal rosszindula- 
túbb a teljesen azonos szöveti képet mutató ajakráknál, ha
nem, hogy még egyazon szerv rákja is különböző  viselkedést 
mutathat klinikailag a szerint, a mint a histologiai kép más 
és más. Csak a végb lrákoknál fennálló ismert különbségre 
utalok; az adenocarcinomák tudvalévő én sokkal jobbindula- 
túak a laphámrákoknál és a köbsejtrákoknál. De ezen túl még 
az is bizonyos, hogy egy és ugyanazon szöveti szerkezetet 

1 mutató rákok egy és ugyanazon szervben is mutathatnak
I különféle klinikai viselkedést. E különböző ség nem mindig 

magyarázható az illető  beteg individuális viszonyaival, hanem 
nyilván a tumor individuális viszonyaiban leli értelmezését.

Hogy ez a tétel mennyire áll, azt mi sem mutatja job
ban, mint az, hogy minden nagyobb gyakorlattal rendelkező  
orvos emlékszik olyan esetekre, melyekben határozott, szövet
tanilag beigazolt rossztermészetü tumorok klinikai képe nem 
követte az ismert gyors, vagy kevésbé gyors végzetes lefolyást. 
Egyes esetekben t. i. az idő k folyamán a növekedésben való meg
állapodás, szembeszökő  javulás, vagy éppen szokott klinikai 
módszereinkkel kétségtelenül megállapítható gyógyulás volt 
konstatálható, még pedig vagy a felsorolt különféle eljárások 
valamelyikével, vagy pedig azok nélkül is, teljesen spontan 
módon.

E tekintetben pl. felhozhatom egy körülbelül 45 éves (J.) mérnök 
esetét, a kin egy hatalmas emberfejnyi hasíali sarcoma mű tété közben 
derült ki, hogy eltávolítása a hasfalak, nevezetesen pedig a fali perito
neum oly nagy defectusával volna csak kivihető , a melynek fedése
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lehetetlen. Ezért, miután már köröskörül felszabadítottuk volt a tumort,  
illetve lekötöttük a tápláló ereket, nevezetesen a kétoldali arteria epi-  
gastricákat, kénytelenek voltunk lemondani a mű tét folytatásáról. Úgy 
látszik, hogy ez így elegendő  volt arra, hogy a tumor teljesen visszafejlő d
jék, mert a beteg még 10 évet élt a nélkül, hogy a zsugorodott, majd 
teljesen felszívódott tumor bármi módon kimutatható lett volna nála és 
a múlt évben accidentalis betegségben halt el.

Idézhetem egy jelenleg is mű ködő  magas államliivatalnok esetét, 
a kinek 20 év elő tt a váll-lapocz hatalmas emberfejnyi sarcomája miatt 
mű tétet ajánlottam. B i l l r o th  kórjelzésemmel teljesen egyetértett, de épp 
a baj elő rehaladottságát tekintve, a mű tétet már czéltalannak tartotta. 
A nélkül, hogy bármi történt volna, a daganat azóta csodálatos módon 
folyton zsugorodott és a ma is teljes jólétben élő  férfinak a megmaradt 
csekély tumorrészletek semmi kellem etlenséget sem okoznak.

S ha még ezekben az esetekben felhozható azon ellenvetés, hogy 
mikroskopi vizsgálat híján a daganat kétségtelen rosszterm észetű sége 
biztosan megállapítva nem lehetett: egy másik esetet idézhetek, a 
melyben a kórjelzés boldogult P e r t ik  tanár részérő l m ikroskoposan két
ségtelen beigazolást nyert.

Egy 55 éves férfin, egy kariárs atyján, kiterjedt óriássejtű  csont- 
sarcoma miatt kellett a bal kulcscsontot kiirtani. Egy évvel késő bb 
szövettanilag beigazolt metastasis a koponyán, pár héttel késő bb a bal 
szemgödörben és homlokcsontban ökölnyi, tű rhetetlen fejfájást és igen 
erő s protrusio bulbit okozó daganat. A beteg minden kezelést vissza- 
utasitott. Egy fél évvel késő bb G r ó s z tanárral együtt csodálkozva kon
statáltuk a daganat csaknem teljes visszafejlő dését. Csak a homlokcsont 
elvékonyodott lemezeinek pergamentszerű  zizegése mutatta három éven 
át a daganat régi helyét. Ekkor valószínű leg a larynx sarcomás beszű - 
rő dése tracheotomiát tett szükségessé, mire kétoldali tüdő gyuladás 
oltotta ki a beteg életét. N evezetes ebben az esetben tehát egy rossz
természetű  áttéti gócz spontan localis v isszafejlő dése, a melyet három 
éven át kétségtelenül megfigyeltek.

A már-már átfoghatatlanul szerteágazó próbálgatásokat 
a rákgyógyítás terén Czerny iparkodott egy irányban össze
síteni a heidelbergi „Samariterhaus“ alapításával, a melyben 
a különféle irányokban végzett kutatások értékét pontos és 
megbízható utánvizsgálatokkal iparkodnak megállapítani. Csak
hamar kétségtelenné vált, hogy a Röntgen-therapia az, a mely 
eddig a legfeltű nő bb eredményeket biztosította. A Röntgen-be
sugárzások adagolásának megállapítása, a besugárzások külön
féle módja (ép bő rön át való közvetett és elő helyezés után 
alkalmazott közvetlen besugárzás), a daganatok sensibilizá- 
lása, az érzékeny bő r megvédése és desensibilizálása: Czerny 
intézetében nyertek tisztázást, és kétségtelen, hogy a szak
avatott módon való Röntgen-kezeléssel számos esetben érhet
tek el valósággal frappáns eredményt. A Czerny-nél legújab
ban alkalmazott eljárások közé tartozik az encytol (a cholin- 
sav sója) alkalmazása, melyrő l Werner kimutatta, hogy a 
sugárhatás chemiai utánzására képes; az encytol ugyanis a 
herében, a lépben, a rossztermészetű  daganatokban egészen 
analog elváltozásokat hoz létre, mint a radiummal vagy 
Röntgen-sugarakkal való besugárzás. Az encytolt nem alkal
mazzák önállóan, hanem csak a radiotherapiás eljárások ki
egészítéseként. Ilyenek a Röntgen- és radiumbesugárzásokon 
kívül még radioactiv anyagok oldatának vagy emulsiójának 
intravénás, vagy intratumoralis befecskendezése vagy a szá
jon át való adagolása.

Míg a thorium -x emulsiójának intratumoralis injectiója 
által hosszantartó, intenzív, de mindig csak localis hatást 
érünk el, addig a thorium-x intravénás befecskendezésével 
(egy cm3 oldat rendszeresen 1000—1200 elektrostatikai egy
séget tartalmaz) a daganatra a vérkeringés felő l is befolyást 
gyakorolhatunk és az esetleges metastasisokra is hathatunk 
a radioactivitással, a mi által általános hatást érünk el.

E különféle eljárások alkalmazását magángyakorlatom
ban és osztályomon már csak egykori mesterem tevékenysége 
iránti érdeklő désbő l is régebben megkezdettem.

Kétségtelen, hogy ez a kombinált kezelésmód nem 
felel meg a szigorú természettudományi methodikának, a 
mennyiben complex hatásokból kell az egyes hatóanyagok 
jelentő ségét kihámozni. Szigorúan tudományos szempontból 
elő nyösebb, ha a kísérletezés stádiumaiban izoláltan vizsgál
juk egyes anyagok vagy eljárások hatását. Nem szabad azon
ban feledni, hogy tulajdonképpen nem kísérleti, hanem the- 
rapiás objectumon dolgozunk s egyetlen betegünktő l sincs 
jogunk megvonni a gyógyulásnak ha csak egy szikrányival 
is nagyobb lehető ségét, csak azért, mert valamely tudomá

1913. 48. sz.

nyos kérdésben tisztábban akarunk látni. Épp ily kevésbé 
tartom jogosultnak a therapiás próbálgatást operabilis tumor 
eseteiben. Itt mű téti eljárással az esetek egy részében kétség
telenül elérhető  végleges kedvező  eredmény. Nem szabad 
ezeket a mű téti idő  kitolásával rosszabb eshető ségeknek ki
tenni csak azért, mivel ezek esetleg kedvező bb kísérleti 
objectumok.

Az encytollal és thorium x-szel való kezelést hét esetben 
végeztem.

Inoperabilis gyomorrák 3 és sacralis sarcoma egy esetében úgy
szólván semmi eredmény sem volt konstatálható. Egy 63 éves férfin 
hatalmas ökölnyi parotisrák volt jelen, a melyet intravénás és intra
tumoralis encytol- és thorium x-em ulsio adagolásával kezeltünk. A be
fecskendezés helyén a tumor határozottan zsugorodott, úgy hogy ki
fejezett bem élyedések mutatkoztak, azonban a javulás csak múló 
természetű  volt. Egy 58 éves férfiún encytolinjectiókra és D o r a m a d 
(thorium x) adagolásra lényeges javulás és erő s súlygyarapodás mutat
kozott, hatalmas inoperabilis végbélrákja daczára. Mindazonáltal nincs 
kizárva, hogy javulása nagy részben anus praeternaturalisának tudható 
be. Nevezetes, hogy ezen beteg directe radiummal besugárzás czéljából 
relativ jó állapotban kiment Freiburgba, hol rövidesen kétszeres nagy 
dosisokkal való kezelés után elhalt.

Egy jelentékeny és feltű nő  javulásról számolhatok be Röntgennel 
kombinált tizenháromszoros encytol- és hétszeres Doramad-injectióval 
kezelt beteg esetében. Az 50 éves nő  másfél éve szenvedett járáskor 
légzési nehézségekben ; lassanként Basedow-kóros tünetekkel hatalmas 
mediastinalis daganat fejlő dött ki benne. Kétoldali óriási infiltrált nyak
mirigyek oly kínos circulatiós zavarokra vezettek, hogy állandóan fulladás 
érzése bántotta. A Röntgen-vizsgálat alkalmával kiderült, hogy való
színű leg substernalis malignus golyvával van dolgunk ( E n g e l  K . 
magántanár). A fent részletezett intenzív kezelésre a tumor már az első 
három hét alatt határozottan kisebbedett; további két-három hónap 
folyamán az állapot absolute javult, a mediastinalis tumor most 7 cm.- 
rel kisebb, a mirigyek teljesen visszafejlő dtek s az állapot teljesen ki
elégítő . Hogy ez a hatás, a melyhez az ezenkívül alkalmazott arsen- 
kúrának valószínű leg nincs sok köze, épp oly tartós lesz-e, mint a 
milyen kedvező , az természetesen kétséges.

Czerny intézetében a radioactiv anyagokkal való belső  
kezelésen kívül külső  besugárzást eleinte anyag híján csak 
keveset alkalmaztak. Késő bb ott és másutt, midő n nagyobb 
mennyiségű  radioactiv anyagokhoz jutottak, ezen anyagokat 
sokkal kiterjedtebben alkalmazták, még .pedig azért, mert a 
rádiumnak és mesothoriumnak a Röntgen-besugárzás fölött 
való elő nye kétségtelen. Nem említve azt, hogy velük a kóros 
szövetek jobban megközelíthető k és alkalmazásuk kis terüle
ten a test üregeiben sokkal megfelelő bben történhet, mint a 
Röntgen-csöveké, ismeretes az, hogy a radium gam m a-sugarai 
sokkal (negyvenszer) áthatóbbak a velük rokon Röntgen-suga
raknál. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a Röntgen- 
therapiában természetesen hiányzanak a radium alfa- és beta- 
sugarai.

A magam részérő l direct radium- és mesolhorium-be- 
sugárzást kb. 2 hónap óta alkalmazok, mivel ez idő  óta ren
delkezem nagymennyiségű  radioactiv sugárzó anyaggal (rádium
mal és mesothoriummal), melynek mennyisége jelenleg 250 
mgr.-nál valamivel több. Kisebb mennyiségű  radiummal 
(20 mgr.) már évek óta kísérleteztem kisebb felületes bő rrák 
eseteiben, melyekben elég jó eredményeket értem e l; de 
semmi esetre sem feltű nő en jobbakat a szokásos Röntgen
kezelésnél és más eljárásoknál.

Bizonyos az, hogy ilyen rövid idő  óta végzett vizsgála
tok a végleges ítéletmondásra nem jogosítanak. Ilyent azonban 
manapság jó lélekkel senki sem mondhat, A radiumbesugár- 
zással legrégebben foglalkozó francziák is — mint Wickham, 
Degrais, Bayet — még csak az adatrendezés stádiumában 
vannak, mert tulajdonképpen úgy ő k, mint az angolok is 
(Pinch) csak egy-két éve dolgoznak nagyobb — 50—150 mgr.
— radiumdosisokkal.

Hogy az eszmék a német tudományos világban is meny
nyire forrongásban vannak, azt mi sem mutatja jobban, mint 
az, hogy míg egyes kiváló tudósok — mint Krönig és Gauss 
az idei 1913.-i hallei nő gyógyászati congressuson —, kikóriási 
dosisokat (800 milligr. R) hosszú idő n át erő s filterrel alkal
maznak, már mint megoldott kérdésrő l beszélnek, addig mások
— mint Doederlein, Czerny — nem látják ily rózsás színben 
a helyzetet, legújabban pedig a német természetvizsgálók ez
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év szeptember havában Wienben tartott vándorgyű lésén Wert- 
heim — mint általában a bécsi iskola, mely most már szin
tén nagy dosisokkal dolgozik — egyenesen a skepsis állás
pontjára helyezkedett. így állván a dolog, az adatgyű jtés és 
beszámolás nemcsak jogos, hanem kötelességszerü is, annyi
val inkább, mert számos legkülönfélébb eset megfigyelése 
nemcsak tapasztalatok gyű jtését, hanem a fenforgó, részben 
technikai kérdések (adagolásmód, filtrálás, exponálási idő  
stb.) praecizirozását is lehető vé teszi.

Hogy a felmerülő  kérdések legelején kezdjem, kétség
telen, hogy a radiumsugarak hatást, még pedig igen erélyes 
hatást gyakorolnak organikus szövetekre.

Kísérletileg meg van állapítva a sugárzó energiának 
h a t á s a  a  t e s t  f e r m e n t u m a i r a (pepsin, trypsin, Neuberg, 
Biaunstein) é s  a  b a c t e r i u m o k r a . Kiderült, hogy nevezetes l o b 

k e l t ő , illető leg szövetizgató hatásuk van, a melyet fő leg a 
csontvelő re Plesch mutatott ki. Végül, a mi nekünk legfonto
sabb, e l e c t i v  p u s z t í t ó  h a t á s u k van az élettanilag csökkent 
ellenálló képességű  s e j t e k r e , a daganatsejtekre, ezenfelül fő leg 
az ectodermalis eredetű ekre (bő r, idegrendszer), a vérerekre 
(az intima endothelsejtjei igen érzékenyek). Nem absolute 
csak quantitative electiv hatás ez, mert az ép szövet is szen
ved, csak sokkal kevésbé, mint pl. a neoplasma szövete. 
Hertw ig vizsgálatai szerint fő leg a sejtmagvak szenvednek a 
sugárzó energia befolyása alatt.

A sugárzás behatása alatt létrejövő  sejtprotoplasma-el
változásokat Schwarcz lecithinhasadás eredményének tekin
tette ; Strebet trophiás zavarokkal, Schade pedig bizonyos 
chemiai reactiókkal akarta a hatás magyarázatát adni. Bár
hogy álljon is a dolog, annyi bizonyos, hogy a sejtek meg
rongálódnak, elhalnak, hogy igen erő s dosisok hatása alatt 
egy bizonyos mélységig az összes szövetek nekrotizálnak; 
gyenge dosisok jelentékeny növekedési ingert alkotnak; 
közepes dosisok esetén bizonyos differencziált hatás konstatál
ható a különböző  szövetféleségekre, mert Sticker szerint míg 
ép szövetek a megrongált sejteket újakkal pótolják, addig a 
kóros szövet erre nem képes!

A radiotherapia czélja tehát a daganat sejtjeit elpusztí
tani, elölni, a mi nyilván nagy radium- és mesothoriumdosi- 
sok alkalmazásával végezhető  legsikeresebben.

Ha a sugárzó energia hatását a különböző  szövetekre 
vizsgáljuk, a gyakorlati szempontból szóba jövő  szöve
tek közül legérzékenyebb a leukaemiás szövet, azután csök
kenő  intenzitással a sarcoma (bár a chondro- és osteosarcoma 
kevésbé érzékeny), a carcinoma, a lupus, a lipoma, a myoma, 
a fibroma, végül az angioma. Utóbbira nézve megjegyzendő , 
hogy gyermekeken igen könnyű , öregeken igen nehéz az 
angiomás szövet befolyásolása sugárzó energiával.

A makroskopos elváltozások a besugárzott szöveteken 
nagyjában kétfélék: vagy nekrotizát (elfolyósodik) a szövet, 
vagy zsugorodik. Mindkét elváltozásnak megvan a maga 
elő nye és hátránya. Zsugorodó tumor eseteiben csak las
san érünk el hatást — s ez idő  alatt metastasisok jöhetnek 
létre —, viszont azonban a pusztult szövetrészek is csak las
san kerülnek felszívódásra. Gyors szétesés esetén viszont 
az elfolyósodott tumorszövet hirtelen resorptiója súlyos tüne
tekre vezethet. Ha az elfolyósodott szövet eltávolítása a szer
vezetbő l mesterségesen kivihető , mint pl. felületesen fekvő  
és széteső  mirigyek esetén az elfolyósodott rész aspiratiója 
által, akkor a leggyorsabb és legkedvező bb eredményt érjük el.

A regressiv és progressiv elváltozásokhoz lobosodás is 
járulhat.

A szövetekre gyakorolt hatás első sorban a sugarak 
absoiptióján múlik. Ez pedig kiváltképp a vegyi alkattól függ, 
mert pl. a ként tartalmazó szövetek több sugarat absorbeál- 
nak és minden kóros szövet is többet absorbeál. A különféle 
szövetek absorbtiójának befolyásolása több oldalról tétetett 
vizsgálat tárgyává. S e n s i b i l i z á l n i akarták a szöveteket a ra
dium hatásával szemben, hogy kisebb adagokkal is megfe
lelő  hatás legyen elérhető . Werner, mint említő k, eosin és 
cholin befecskendezésével iparkodott a czélt elérni. Wichmann 
szerint lobfolyamatok növelik a sugarak hatását, miért is a

besugárzás elő tt leukocytosist létesítő  szerek (terpentinolaj, 
nucleinsav) befecskendezését ajánlja.

Mi a besugárzás elő tt colloidfémek suspensióját fecsken
deztük be intratumoralisan, nevezetesen a C//n-féle elektro- 
selent, és prompte észlelhettük a malignus nyaki lymphoma 
elfolyósodását; a nekrobiosisos sű rű , szinte pépes folyadékot 
aspiratióval távolítottuk el.

Egy másik esetben (sarcoma femoris) többszörös apró 
necrosisok jelentkeztek különféle szervekben selen-befecsken- 
dezés után. Hogy ez ennek vagy a radiumbesugárzásnak tud
ható-e be, vagy vájjon egyáltalán kapcsolatban van-e ezekkel, 
kétséges.

A mint egyes szövetek sensibilizálása, úgy azok desen- 
sibilizálása is kísérlet tárgyává tétetett, hogy nevezetesen a 
bő r érzékenységét a radiumsugarak káros hatásával szemben 
csökkentsék. Ezt a bő r vértelenítésével, compressiójával, 
adrenalin stb. befecskendezésével iparkodtak elérni, de neve
zetes eredmények e részben nem voltak elérhető k.

A radiumbesugárzás hatása nem mutatkozik azonnal, 
hanem csak bizonyos idő , a latens szak eltelte u tán ; ez 
az absorbeált sugármennyiséggel fordítottan arányos és egy
két nap s több hét közt ingadozik. Egy dolog feltű nő , s ezt 
több esetünkben volt alkalmunk észlelni: a fá jda lm aknak 
rendszerint a sugárzó apparatus alkalmazása után csaknem 
azonnal beálló csökkenése. Nem lehetetlen, hogy e tény ma
gyarázatát az idegállománynak a radium-sugarakkal szemben 
való specialis érzékenységében leli. E mellett szól egy 44 éves 
nő re vonatkozó tapasztalatom, kin szúrás következtében 
súlyos intercostalis neuralgia állott fenn, mely radiumappli- 
catióra mindig prompte megszű nt.

Ezen tünemény, mely fontosságából akkor sem veszí
tene, ha az egész radiumtherapia várakozás ellenére végered
ményben mégis hatástalannak bizonyulna, kétségtelenül fenn
áll, s egyáltalában nem magyarázható suggestióval.

Nyilvánvaló azonban az a biztos pusztító hatés, a melyet 
a radiumsugarak a rákos szövetekre gyakorolnak. A kérdés 
csak az, hogyan érhetjük ezt el, s hogyan végezzük betegeink 
kezelését a legtökéletesebben és a legenergikusabban, minda
mellett azonban úgy, hogy sem egyes ép szövetrész, sem a 
beteg általános jóléte ne sértessék.

A felmerülő  kérdések megoldását illető leg azonban nem
csak a németek, hanem a már régebben kutató francziák és 
angolok is — úgy mint mi — még a kísérletezés stádiumá
ban vannak csupán, mint errő l nyári tanulmányutamon a 
párisi, londoni és berlini rádium-intézetekben meggyő ző dtem.

Még mindig kérdéses az, hogy milyen nagy adagok 
alkalmazandók a legelő nyösebben, hogy kisebb (20—40—60 
mgr.-os) adagok protrahált adagolása megfelel-e nagy (150— 
300 s még több mgr.) adagok rövid ideig való applikálásá
nak. A milligramm-óra, vagyis az applikált radium-milligr.-ok- 
nak az expositio órában kifejezett idejével való szorzata 
egyenlő  lehet s mégis különbözhetik a várható és az elért 
hatás. Kérdés, hogy a súlyos általános tünetek csak a milli
gramm-órák nagy számától, vagy már az applikált radium 
nagy mennyiségétő l függenek-e.

Kérdés, hogy mily m a x i m a l i s  i d e i g hagyható fenn a 
radium az emberi testen, s milyen intervallumok szüksége
sek az egyes besugárzások közt. Kérdés, mi elő nyösebb, ha 
ugyanaz a milligramm-óra-mennyiség nagyobb, vagy kisebb 
idő re van elosztva, azaz hogy pl. 5000 mgr.-órát egy vagy 
négy hét lefolyása alatt alkalmazunk-e?

Hogy a rádium-besugárzás csak éppen az alkalmazás 
helyén, közvetlen közelében, pl. a bő r alatt fekvő  daganatot 
pusztítja-e el, vagy pedig a mélyben hatva, mintegy fel
keresi a metastasisos m irigygóczokat: az még szintén nem 
állapítható meg. Mindenesetre úgy kell vélekedni, hogy a 
gömbradius irányában haladó radiumsugarak a mélyben már 
nem rendelkezhetnek eredeti intenzitásukkal és kérdés, hogy 
lesznek-e egyáltalában, s ha igen, milyen adagban elég erő sek 
a besugárzott távoli beteg részek tönkretételére. E tekintetben 
megjegyzendő , hogy túlnagy adagok annál kevésbé adagol
hatok minden aggály nélkül, mert a radiumbesugárzás súlyos
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általános tüneteket okozhat, a mint erre késő bb még rá
térünk.

Hogy az eredmények véglegesek-e, hogy az egyszer 
elpusztított daganat nem recidivál-e késő bb: erre is termé
szetesen csak akkor lehet majd felelni, ha évekkel azelő tt 
radiummal kezelt eseteket lesz alkalmunk utánvizsgálni.

Bármiként álljon a dolog, ha a rádiumnak nem is lenne 
távolhatása a mélyebb infiltratiókra és a környéki mirigy- 
beszű rő désekre és ha a radium nem is mentesítene a reci- 
diváktól, még akkor is epochalis je lentő ségű  a radiumkezelés! 
Olyan inoperabilis esetekben, melyek eddig még palliative 
is absolute megközelíthetetlenek voltak: sokszor láttunk 
és ezek után bizton remélhetünk a jövő ben is lényeges javu
lást. A bemutatandó eseteket ily szempontból kell elbírálni.

Szem elő tt kell tartani azt is, hogy ez ideig technikánk 
nagyon hiányos. így pl. a filtrá lás kérdése is sok tekintetben 
vár még tisztázásra Kellő  vastagságú ólom-, aluminium-, 
platin- vagy arany-szű rő kkel pl. felfoghatjuk a felületen fekvő  
ép szövetekre (bő rre) kártékony sugarakat, viszont azonban 
minél vastagabb a szű résre használt érczfilter, annál erő sebb 
lesz belő le az indukált secundaer sugárzás. Mások, pl. Sticker, 
e sugarak kártékonyságával szemben a méhrák eseteiben elért 
jó eredményeket egyenesen azon secundaer-sugaraknak tulaj
donítják, melyek a vastag, három mm.-es ólomfilterbő l veszik 
eredésüket.

A felhozottakból kiviláglik, hogy a radium és meso- 
thorium alkalmazásmódja más és más lesz, a szerint, ho l 
és milyen fe lü let a latt fekszik  a befolyásolandó daganat. Eze
ket számbavéve, a szóbanforgó problémák megoldása czéljából 
legalkalmasabbnak találom a viszonyok tárgyalását követ
kező képpen csoportosítani:

I. A kültakaró és a közvetlen alatta fekvő  szövetek ki- 
fekélyesedett rákos daganatai.

II. Közvetlenül az ép kültakaró alatt fekvő  tumorok (pl. 
emlő -, mirigydaganatok, golyvák stb.).

III. Daganatok olyan helyeken, melyek a test physiolo- 
giai nyílásain át közvetlenül megközelíthető k. (Pl. száj-, orr-, 
garatür-, külső  hallójárat-, végbél-, hüvely- és méhnyak
daganatok.)

IV. Daganatok olyan helyeken, melyek a test physiolo- 
giai nyílásain át csak közvetve, mű szerekkel közelíthető k 
meg (pl. bárzsing, gyomor [?], magas végbéltumorok, prostata- 
és hólyagdaganatok, koponyaalapi daganatok stb.).

V. Daganatok olyan helyeken, melyek ép testrészek 
mögött rejtve fekszenek, s csak mű téti eljárásokkal közelít
hető k meg (hasüri rákok).

VI. Olyan daganatok, melyeknek feltárása egyelő re 
technikailag túlnagy nehézségekbe ütközik (mediastinalis tu
morok, retroperitonealis, agytumorok-), vagy az V. csoportba 
tartozók, melyeknél feltárás nem történt.

Az a beteganyag, mely a következő kben tárgyalá
sunk alapja, 36 esetet ölel fel; 9-et ezek közül praeventiv 
czélból, mű tét után a recidiva megakadályozása czéljából 
sugároztunk be, 27 esetben curativ czélból végeztük a ke
zelést. A 27 beteg közül 3 saját kívánságára oly rövid idő  
múlva távozott, hogy megbeszélésünk körébe be sem vonha
tók ; a fenmaradó 24 közül 4 in ultimis kezelésbe vett beteg 
meghalt; a többi 20-on kivétel nélkül konstatálható volt néha 
frappáns, máskor többé-kevésbé kifejezett javulás.

* ** I.

I. A kültakaró, vagy az azalatt fekvő  szervek kifekély e- 
sedett daganatai legkorábban képezték radium-sugaras kezelés 
tárgyát. Ismeretes az, hogy kisebb bő rrákok Röntgen-keze
lésre is kifogástalanul gyógyulnak; a hatás még kifejezettebb 
radiumkezeléskor. Hasonlóképpen már régóta szép sikerrel 
kísérleteztek radium-besugárzással jóindulatú bő relváltozások 
eseteiben: naevusok, lymphangiomák, keloidok és lupusok 
aránylag kis adagoknak rövid ideig tartó alkalmazására is 
tökéletesen gyógyultak ideális heggel. A kezelésmód igen 
egyszerű  és legkönnyebben pecsétnyomó alakú készülékekkel

eszközölhető , melyeknek felületén egyenletesen elosztott radio- 
activ anyag van.

Régebben a lapos készülékeken a rádiumot firnis- 
réteggel fedték, újabban sikerült két email-lap közé forrasz
tani az anyagot, úgy hogy ezen eszközök akár forralással is 
sterilezhető k.

Ezen, a francziák által appareil plat-nak nevezett mű 
szeren kívül a Dominici- vagy Sticker-féle csövecskék is hasz
nálhatók. Az általam használt Sticker-ié\e universal normál- 
csövecskéknél a radiumsó egy üvegphiolába van beforrasztva 
és ide-oda mozgása asbestfojtással van megakadályozva. Az 
üvegphiola éppen beleillik egy beforrasztott ezüstcsövecskébe, 
a melybe a hiteles súlymennyiség bele van vésve. E csövecs
kékhez azután különféle vastagságú, szintén cső alakú alu
minium- és ólomszű rő k tartoznak. E csövek természetesen 
szintén használhatók felületek besugárzására, bár a sugarak 
elosztódása itt nem oly egyenletes. Lényeges hatásbeli eltérést 
azonban ez nem okoz.

Kifekélyesedett tumor eseteiben természetesen nem kell 
a sugarak szű résére súlyt fektetni, mert hiszen az appli
catio helyén levő  összes szövetek pusztítása a czélunk. A 
készülék megvédésére használt gummi vagy guttapercha- 
papiros az esetleges váladék felszívására szükséges néhány 
réteg gaze-zel vagy itatóspapírral elegendő  az alpha-suga- 
rak visszatartására. Hayward Pinch, a londoni rádium-intézet 
vezető je mégis figyelmeztet arra, hogy a hol kiterjedt feké
lyek lényeges lobos infiltratióval mutatkoznak: nagy dosisok 
erő s filtrálással alkalmazandók.

Ez megközelíti a német gynaekologusok által méhrák 
eseteiben ajánlott applikálási módot: nagy dosisok erő s ólom
szű rő kkel. Az utóbbi idő ben mi is erő s filtrálással (3 mm. 
ólom) és a secundaer sugaraknak erő s papír-szű résével 
kísérleteztünk úgy bő r-, mint szájür-rák eseteiben, mert 
lényegbeli különbséget ezek és a hüvely- és méhrákok között 
nem látunk, sem a daganat minemű ségét, sem a localisatió- 
tól függő  applikálást illető leg. Eredményeink elég biztatók.

Rókus-kórházi osztályomon jelenleg 2 beteg áll kezelés alatt igen 
kiterjedt rákos bő rfekélyekkel. Az egyik 52 éves férfi, a kin a bal ajk  
alatt egy jókora, 5 koronásnyi porczkemény kráterszerű  daganat volt 
jelen, s a kin 7 hét alatt 2200 mgr.-óra radiumbesugárzást alkalmaztunk. 
E betegen kis dosisokkal (10- 30 mgr.) dolgoztunk s több napi meg
szakítással eszközöltük a kezelést. A lepedékes, bűzös fekély hamaro
san feltisztult, a szélinfiltratio rohamosan kisebbedéit, jelenleg alig 
koronányi hámfosztott hely van, mely szintén gyógyulási tendentiát 
mutat. (1. és 2. ábra)

A másik eset 52 éves nő t illet, a kin a bal alsó szemhéjon 
egészen a pillákig terjedő leg egy jókora diónyi kifekélyesedett rákos da
ganat ült, a mely a kötő hártyát is infiltrálta. 3 hét alatt 7200 mgr. 
radiumbesugárzást kapott 2—2 napi intervallumokkal. A tumor nagy 
gyorsasággal tisztult föl. Jelenleg eredeti nagyságának alig >/s-e. (3. és 
4. ábra.)

Egy 45 éves nő t, kit a belső  szem zug két, egyenkint mogyorónyi 
e p i th e l io m á ja miatt G o ld z ie h e r tanár utasított hozzám, 30 mgr. rádium
nak három ízben való egyenkint 4 órás expositiójávaí kezeltem ; a két 
tumor csaknem teljesen eltű nt s egészében máris behámosodott.

II. A közvetlenül az ép bő r alatt fekvő  tumorok (emlő -, 
mirigydaganatok, rossztermészetű  golyva, fascialis sarkomák 
stb.) kezelése már nem ily egyszerű . A bő r tudvalévő leg 
rendkívül érzékeny a radiumsugarakkal szemben és a leg
nagyobb óvatosság mellett is el lehetünk készülve másod
fokú égéshez hasonló bő relváltozásra, vagy nedvező , rend
kívül fájdalmas bő rkifekélyedésekre. Ez elváltozások sokszor 
csak hetek vagy hónapok múlva jelentkeznek, rendkívül tor- 
pidak és fájdalmasak s therapeutice alig befolyásolhatók. 
Tudvalévő , hogy az alphasugarak és a betasugarak egy 
része elnyeletik a felületes bő rrétegek által s ezekre hat 
pusztító módon, míg a mélyben csupán a kemény betta- 
sugarak s a gamma-sugarak hatnak. Itt akarom megjegyezni, 
hogy a mesothorium nem bocsát ki corpuscularis alpha- 
sugarakat (positiv töltésű  heliumatomokat); hogy ezen prae- 
paratumok mégis kifejtenek ilyen hatást, annak az oka az, 
hogy a forgalomba jövő  mesothorium kb. 25°/0 rádiummal 
van „szennyezve“. Különben is az alpha-sugarak praktikus 
szempontból alig jönnek számba, mert már az ezüst foglalat
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1. ábra.
Ajkalatti kráteres rákfekély besugárzás elő tt.

2. ábra.
Ugyanaz besugárzás^ tán.

3. ábra.
Szemhéjrák besugárzás elő tt.

4. ábra.
Ugyanaz besugárzás után.

vagy a lapos mű szerek védő  firnise elnyeli a sugarak leg
nagyobb részét. A beta-sugarak háromfélék : puhák, közép
kemények és kemények; a középkemények Vio mm. vastag 
ólomfilteren is áthatolnak, a keményeket 1 mm. vastag ólom
réteg sem szű ri meg. Három mm. vastag ólomszürő n át 
csak a mélybe ható gamma-sugarak haladnak át. A beta- 
sugarak még azért nevezetesek, mert erő s secundaer sugárzást 
indítanak meg. E secundaer sugarakat maga a filter érez- !

anyaga is produkálhatja, ezért lényeges 15—20 réteg filter
papiros, vagy 1 cm. vastag vattát helyezni a besugárzandó 
felület és a besugárzó anyag szű rő je közé. Még czélszerű bb, 
ha az alpha- és beta-sugarak visszatartására hivatott szű rő t 
pl. nem 3 mm. vastagságra veszszük, hanem 6 drb. ' / 2  mm. 
vastag szürő lapot alkalmazunk az egyes lemezek közé ik
tatott 2—3 papírlappal.

i Ki kell emelnem, hogy egyes esetekben 3—8 mm. vastag
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ólomszű rő k alkalmazása mellett is súlyos bő rreactiókat volt 
alkalmunk észlelni; ezekben a továbbkezelést mégis csak 
azért folytattuk, mert magának az alapbajnak kedvező  be
folyásolását felfüggeszteni nem akartuk. Általában az a be
nyomásunk, hogy az accessorius bő rpörköléseket teljesen 
kiiktatni eddigi riltrálási methodusainkkal nem lehet. Bár
mily nagy kellemetlenséget okozzanak ezek subjective a be
tegnek, bátran vállalhatjuk ő ket, a radiumkezelés nagy 
elő nyeit tekintve. De természetesen folyton törekednünk kell 
a szű rési technikát tökéletesbíteni.

1. Így egy 36 éves nő betegen, kin m ediastinalis tumor és hatal
masan infiltrált nyakmirigyek voltak jelen, elő zetes Doramad ( =  thor. x) 
kezelés és colloiüselen intratumoralis injectiója után radiumbesugár- 
zásra a nyakmirigyek teljes eltű nését volt alkalmunk konstatálni. A be
teg 8 hét alatt összesen 20.000 mgr.-óra besugárzást kapott Az állapot 
javulásával parallel azonban igen sú lyos eczemaszerű  bő relváltozások 
jöttek létre a nyakon, a melyek már hetek óta makacsul fönnállanak, 
daczára annak, hogy soha 3 mm.-nél vékonyabb ólomfiltert nem hasz
náltunk s annak ellenére, hogy a legkisebb erythema észle lése után 
sohasem  helyeztük vissza az illető  helyre a rádiumot. Mint már em lí
tettük, e betegnek két egyenkint 5 cma-es C lin -féle elektroselenemulsiót 
fecskendeztünk be intratumoralisan az expositio előtt. A hatás bámulatos 
volt, 46—48 óra múlva 38 C°-íg terjedő  láz kíséretében a kemény mi- 
rigypaquette teljesen elpuhult s  az elfolyósított daganattartalmat aspi
rálva tönkrement, zsírosán degenerált és széteső  sejteket láttunk mikro-  
skop alatt. A beteg állapota úgy subjective, mint objective lényegesen 
javult.

2. Egy 50 éves nő beteget (N. B.-né) emlő rák miatt egy év lefolyása 
alatt kétszer operáltak másutt. Felvételkor két ökölnyi fixált porcz-  
kemény daganat a bal kulcscsont alatt a hónaljba terjedő leg. Az oede- 
más felső  végtag fájdalmas és mozgathatatlan. 5 hétre elosztva 3 Rönt
gen-besugárzás (3 Holzknecht) és 12.300 mgr.-óra radiumbesugárzás 
két appareil plat kereszttüzében 2—2 napi pauzákkal. A daganat 
i/ö-ére zsugorodott, teljesen ellapult, részben elpuhult. A duzzanat és 
a fájdalmak megszű ntek, a kar mozgása szabad.

3. Egy 43 éves nő nek a hihetetlen gyorsasággal növő és reci- 
diváló nyaki sarcoma óriási fájdalmakat okozott. A bal nyakon lévő 
fekélyt és jókora galambtojásnyi tumort 2 hét alatt 12.000 mgr.-óra 
besugárzással kezeltük, mire az addig morphinra sem szű nő  fájdalmak 
csaknem teljesen megszű ntek s a tumorok máris lényeges visszafej
lő dést mutattak. A kemény hegrecidiva teljesen felpuhult, a teljes száj
zár absolute megszű nt.

4. H. Q .-né 1 év óta szenvedett sú lyos légzési nehézségekben s 
1l i  éve fejlő dtek nyakán fő leg jobboldalt hatalmas, két ökölnyi dudo- 
ros daganatgóczok. A sternum felett kifejezett tom pulat; Röntgen-felvétel
kor jól látható a hatalmas gátordaganat árnyéka. A medastinalis tumor 
Röntgen-kezelése 7 H. kereszttüzében, majd 3 hét alatt 1 - 4  napos 
szünetekkel 9100 mgr.-óra radium alkalmazása a nyaki tumorra. N eve
zetes, hogy a radium alkalmazása rendszeresen 38 5—39 2 C°-ig ter
jedő  lázakat váltott ki. Az eleinte k issé megduzzadó puha nyaki mi
rigyek 10 - 1 2  nap múlva kisebbedni kezdtek, jelenleg térfogatuknak 
kb. felére kisebbedtek, velő s consistentiájuk kemény lett, a nyak kör
fogata lényegesen csökkent. A radiummal egyelő re eddig a lázak 
miatt directe be nem sugározott mediastinalis tumor állapota vál
tozatlan.

Közvetlenül a kültakaró alatt fekvő  tumor eseteiben a 
besugárzás energikusabb kivitele czéljából a sugárzóanyagot 
intratumoralisan is alkalmazhatjuk akként, hogy meg
felelő  mű szerrel beszúrunk a daganat közepébe s a belül 
üres fúróba helyezzük a rádiumot tartalmazó normalcsövet.

Ezen eljárás kivitelére egy nemrég a londoni Midl- 
essex-Hospital-ban általam is észlelt eset biztatott. Egy 18 
éves leányon a hatalmas, eredetileg emberfejnyi csipő sarcoma 
úgyszólván teljesen visszafejlő dött.

így jártam el tehát én is egy 20 éves fiún, kin sarkoma miatt a 
balczomb amputatióját végeztük s a kin m ásodlagosan tüdő - és jobb 
csípő izületi metastasis jelentkezett. A beteg ugyan teljesen le volt 
gyengülve, de a hatás m égis fulminans volt. Az első applikáláskor 
38 C°-ig emelkedő  láz jelentkezett, a beteg k issé rosszul érezte magát, 
fájdalmai azonban enyhültek. A második applikálás négy nap múlva 
követte az e ls ő t : 24 óráig volt benn 63 mgr. mesothorium, mire 40 
fokos láz, icterus, általános elesettség állott be s a beteg további 24 
óra alatt meghalt. A bonczolás esetleges acut sepsis szempontjából 
teljesen negativ volt; a m indössze 7 2 x 6 3 = 4 5 3 6  mgr .-órányi besugárzás 
makroskopice is látható elváltozásokra vezetett, az egyébként kemény 
tömött daganat a megfúrt hely környékén szétesett Mikroskoppal a da
ganatsejtek pusztulása, hatalmas phagocytosis és kötszövetes bur
jánzás volt konstatálható.

A harmadik csoportba tartozó daganatok azok, melyek 
a test physiologiai nyílásain á t közvetlenül megközelíthető k. 
Ide tartoznak első sorban a méh- és hüvelyrákok. Ezekre rész

letesebben annál kevésbé akarok kiterjeszkedni, mivel Tauffer 
tanár elő adása teljesen felölelte ezeket. Csak arra akarom a figyel
met felhívni, hogy midő n a német gynaekologusok ezidei 
hallei congressusán Bum m , Döderlein, de fő leg Krönig és 
Gauss a rádium-kezelés óriási fontosságára a figyelmet fo
kozottabb mértékben felhívták, elő ször hangsúlyozták kifeje
zetten a nagy dosisok és erő s filtrálás eminens fontosságát, 
így pl. esetenkint 800 mgr. (!) mesothoriumot applikáltak 
egyszerre, 3 mm. vastag ólom, 1 mm. vastag arany vagy 1/2 mm. 
vastag platinfilterrel. Újabban, mint említő k, Wertheim esetei 
alapján teljesen skepsises álláspontot foglal el. Ha azonban 
eseteit analyzáljuk, első sorban számba veendő  az ada
gok aránylag csekély volta nem elég nagy expositiós idő vel, 
másfelő l még így is feltű nő  az objectiv leletekbő l kiolvas
ható javulás. A kezelés egyszerű sége uterus- és vaginarák 
eseteiben, karöltve azzal a ténynyel, hogy nagyobb dosisok 
is adagolhatók minden súlyosabb complicatio veszélye nél
kül : eléggé magyarázza az elérhető  sikereket. Kellő  feltárás 
s a környezetnek ólomlapokkal való védése után egyszerű en 
behelyezzük a filterrel körülvett sugárzó anyagot a rákos 
kráterbe s a hüvely kitamponálásával rögzítjük e helyen.

Ez eljárással kezelt betegeim  közül em lítést érdemel egy 62 
éves nő  (U. J.-né), kin a cervixet teljesen magába foglaló, a hüvely
boltozatot teljesen kitöltő , nagy lúdtojásnyi puha tumor volt jelen. Az 
inguinalis mirigyekben mestastasisokat okozó tumor mikroskop alatt ráknak  
bizonyult. 3 mm.-es ólomszű rövei 100 mgr. rádiumot helyeztünk rá 48 
órán át. 8 nappal késő bb már csak kis tumorrészlet volt látható a 
portio vaginalis elülső  ajkán. Magas láz, teljes étvágytalanság és fej
fájás, erő s putrid folyás és bél vérzések kíséretében — mint a hó a 
napon — hinetetlen gyorsan oszlott el a daganat. Egy újabb hasonló 
erő sségű  besugárzás után 9 nappal a fent említett kis tumor 
is teljesen eltű nt. Sajnos, az általános állapot javulása nem tartott 
lépést a localis frappáns eredménynyel. A beteg elesettségébő l nem 
szedte össze magát, otthon késő bb értesülésünk szerint meghalt.

Egy másik, 48 éves nő betegen, kinek méhrákja radicalisan 
operálható nem volt, a kaparás után kiújult.daganatba 70 mgr. radium 4 
ízben, 24 órán át (6800 mgr.) 2 hó elő tt. Ma (1913 november 15.-én) 
teljesen behámosodott hüvelyboltozat, a baloldali parámetrium tömött. 4 
kiló súlygyarapodás.

Egy harmadik nő betegen, kin a mű tét kapcsán a méhrák radi-  
calis eltávolításának lehetetlensége derült ki, a bennhagyott rákos rész
leteket exponáltuk. Néhány besugárzás után a beteg annyira jól érezte 
magát, hogy minden tartóztatás ellenére elhagyta osztályunkat, még 
mielő tt objectiv kifejezett javulás lett volna konstatálható.

Ezenkívül még két beteg volt osztályomon kezelés alatt méhrák 
miatt, kiket T ó th  tanár volt szíves radiumkezelés végett áttenni. Az 
egyiken, egy 52 éves, jó közállapotban lévő  nő n a teljesen elroncsolt 
portión diónyi kráter, erő s infiltratio a bal parametriumban. 3 hét alatt 
10.000 mgr.-óra besugárzásra a kráter teljesen eltűnt, localisan ráknak 
nyoma sincs, az infiltratumok azonban ré sz b e n még megmaradtak. A 
beteg oly jól érzi magát, hogy legenergikusabb tartóztatásra sem haj
landó tovább a kórházban maradni. Egy másik, jelenleg is kezelés 
alatt álló férfi 2 hét alatt 9600 mgr.-óra radiumbesugárzást kapott.

A száj- és ga ia tür daganatain a rádium alkalmazása 
már nem oly egyszerű . Nevezetes, hogy a szerző k túlnyomó 
részének állítása szerint a szájür nyálkahártyájának, neveze
tesen azonban a nyelvnek rákja a legkevésbé befolyásolható 
radiumkezeléssel (Wickham, Pinch). Valószínű , hogy e tény 
fő oka az applikálás nehézségeiben rejlik. A rádiumot tartal
mazó mű szert ugyanis alig lehet pár órán túl a szájban 
fixában tartani. A francziák ezért a kistérfogatú Dominici- 
csövecskéket belefúrják a nyelvrák parenhymájába, a mi volta
képpen a leghelyesebb eljárás, csakhogy nem vihető  ki min
denféle radiumtartó csövecskével. Egy másik oka a kezelés 
inconvenientiájának az, hogy a száj nyálkahártyája a legerő sebb 
filtrálás mellett is erő s lobosodással reagál a besugárzásra, 
a melyet ezért már az erő s fájdalmasság miatt is huzamo
sabb ideig szüneteltetni kell.

Nemrég volt alkalmam idegenben egy ilyen tönkreégett 
szájat látni egy 80 éves úron, a kin a túlerő s adagú és so
káig (100 órán át) pihentetés nélkül exponált radium óriási 
fájdalom és a nyeles teljes lehetetlensége mellett nemcsak a 
pofa nyálkahártyáját és a szájfeneket égette el, hanem a 
nyelv egyik felét is teljesen tönkre tette; ezenfelül belülrő l 
kifelé a bő rt is annyira elégette, hogy az állkapocs feletti 
bő rrészlet forintnyi nagyságban egyszerű en nekrotizált.

Ezenkívül még két, másutt végzett mű tét után recidi-
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váló nyelvrák volt kezelésem alatt. A viszonyok itt egyszerű b
bek annyiban, hogy a szétfürészelt állkapocs helyének meg
felelő en fistula maradt a mű tét után, a melyen át mindkét 
esetben a tumorhoz kívülrő l be lehet vezetni a gummicső be 
kötött, filterrel ellátott radiumtubust.

Az egyik 55 éves férfin (R e in e r) a jobb arczfé! alsó felét a fül
tő l az állalatti tájig jókora kétökölnyi ráktumor foglalta el. 12.600 
mgr.-óra besugárzása után 6 hét alatt a tumor hatalmas széjjel
esett üreggé alakult át, az elő bb kínzó fájdalmak megszű ntek, a beteg 
morphin nélkül is nyugodtan aludt és a teljes szájzár annyira javult,  
hogy a fogsorok több mint 2 cm.-nyire távolíthatók egymástól. A beteg 
7 heti kezelés után 5 nap alatt pneumoniában elhalt. A bonczolás ki
derítette, hogy a tumornak megfelelő en 2 ökölnyi evesfalú ür maradt 
vissza (1. az 5. és 6. ábrát). Ez ür falzata látszólag kemény hegszövet, 
melyben G o ld z ie h e r magántanár vizsgálata szerint több helyen rákos 
sejtfészkek még felismerhető k, a beteg oldalon a pajzsmirigy magas
ságában egy, az ellenoldalon két rákosán beszű rő dött mirigy volt még  
jelen.

a

5. ábra.
Inoperabilis nyelvrák miatt besugárzott eset bonczolástani praeparatuum.

á ) a nyelv csonkja, a jobb nyelvfél kiirtatott,
b ) az alsó állkapocs hátulsó r é sz e ; az állkapocs a műtétkor át-  

fürészeltetett,
c) a légcső .

A nyelv és az állkapocsrészlet között hatalmas üreg tátong, 
a mely a nyak bő rén szabadon kifelé nyílott. Az üreg lefelé a gégefő 
m agasságáig terjed. A háttérben a kifeszülő  lágyszájpad és a pharynx 
ive látszik.

6. ábra.

Az elő bbi készítménybő l származó metszet mikroskopi képe. (N agyítás: 
Zeiss obj. A, ocular. 4.)

Az üreg heges rostos falában nagyszámú rákos fészek látható, 
többnyire igen kifejezett elszarusodás állapotában. A ráksejtek magvai 
azonban még jól festő dnek A rákos fészkek körül rostos, de azért 
sejtdús sarjszövet látható.

A másik esetem  54 éves pinczér, a kin a jobb állkapocsszögleten 
tyúktojásnyi kemény hegrecidiva konstatálható. A nyelv bal felének meg
felelő en mintegy zsinórral beszegett, porczkemény szélű , koronányí re- 
cidiv fekély. 8000 mgr.-óra besugárzás után 4 hét múlva a nyelven 
semmi rákra gyanús szövet nem tapintható, a tyúktojásnyi tumor jó
kora mogyorónyi, a fájdalmak lényegesen csökkentek, a kezelést azonban 
egy idő re fel kellett függeszteni, még pedig azért, mert a szájnyálka
hártyán igen súlyos égési sebek mutatkoztak, annak daczára, hogy a 
kívülrő l a sipolyon át betolt tubus pusztán rákos környezetben tvolt 
elhelyezve.

A  k e m é n y  s z á j p a d  r e c id iv á ló  r á k já t kezelem egy 53 éves férfiún 
(W. S.), kin a négy hónap elő tt kiirtott és paquelinezett tumor  
csakhamar recidivált, úgy hogy két hónap múlva a külső  sebszélen 
már kis szilva-mekkoraságú, szederjes, könnyen vérző  tumor pro- 
minált a szájüregbe. Bevezetésül 3 Röntgen-besugárzást alkalmaztam, 
majd hat hét alatt 5 ízben való expositióval, összesen  2536 mgr.-óra 
besugárzást kapott a beteg. E kezelésre a tumor teljesen összezsugo
rodott, úgy hogy jelenleg csak két, majdnem teljesen behámosodott 
göbcse észlelheltő  alul és felül.

A garatban elhelyezkedő  tumorok esetén az applikálás 
módja valamivel kényelmesebb. Egy 36 -  40 cm. hosszú gummi
cső be kötjük be a filterrel ellátott tubust s az orron át be
vezetve Bellocque-cső  módjára húzzuk ki az egyik véget a szá
jon át. A cső  végét ide-oda mozgatva, a tubusnak megfelelő  
helyet pontosan ráilleszthetjük a tumorra. E kezelésnek csak 
az a hátránya, hogy a betegnek kissé kényelmetlen s alkal
mazása alatt a táplálkozást némileg gátolja.

Egy esetünkben 45 éves férfiún a jobb tonsillának megfele
lő en kis almányi, evesen kifekélyesedett, absolute inoperabilis tumor  
volt konstatálható. 4 hét alatt 800J mgr.-óra radiumbesugárzást alkal
maztunk, mire a tumor rapide k isebbedett s parallel szű ntek a súlyos 
subjectiv tünetek. Jelenleg a tumor makroskopice nem is konstatálható, 
a beteg kínzó fájdalmai, légzési nehézségei teljesen m egszű ntek; a tumor 
helyén tiszta, éles, absolute puha szélű  anyaghiány van. A beteg jelenleg 
teljesen egészségesnek  érzi magát garatját illető leg, viszont azonban az 
epigastriumban jelentkeztek erő s fájdalmak, vérhányással s folytonos 
gyengeség érzetével. Hogy e tünetek m etastasisképződésre avagy a ra
dium direct hatására vezethető k-e vissza, még kétséges.

Egy 59 éves férfin a jobb tonsilla almányi sarcomája volt jelen, 
mely a palatumot teljesen elő domborította, átment a bal oldalra is s 
csaknem teljes megsiketülésre vezetett. 2 hét alatt 5200 mgr.-óra radium 
alkalmaztatott az orrgaratürön át. Tumornak jelenleg alig látszik nyoma, 
a velum jól mozog s nyilván az Eustach-kürtök felszabadulása folytán 
éles hallását teljesen visszanyerte. Nyelési nehézségek nincsenek s csak 
az elpörkölt szájnyálkahártya okoz mérsékelt fájdalmakat.

Egy 42 éves férfiún (B. J.) a jobboldali tonsillából kiinduló, a 
garatíveket s a nyelvgyököt infiltráló jókora féltojásnyi, kifekélyesedett 
rákos tumor volt jelen. Az állkapocs mögötti zúgban kisökölnyi moz- 
gathatatlan mirigypaquette.

5 bevezető  Röntgen-besugárzás után 7 ízben összesen 5300 mgr.- 
órányi radiumbesugárzást alkalmaztunk, közvetlenül a mandulára he
lyezett lapos készülék segélyével és egy másik külső leg applikált ra- 
diumadag kereszttüzével. 3 heti kezelés után a beteg elhagyta a gyógy
intézetet, a tumor ekkor inkább duzzadtnak, irritáltnak látszott. További 
3 hét múlva visszatérve, legnagyobb csodálkozásunkra a tumor teljesen 
eltű nt, a fájdalmak megszű ntek. A nyakmirigyek aránylag kevésbé let
tek befolyásolva, noha zsugorodottak és k issé mobilizálódtak. Jelenleg 
a fenmaradt nyakmirigyek radiumkezelés alatt állnak.

Az esetben, ha a tumor az orrgaratürben, a koponya
alapon székel, úgy járhatunk el, hogy a radiumcsövecskét egy 
hosszú erő s selyemfonál közepére kötjük s a fonál két végét 
egy-egy orrlikon át vékony Afé/ű /o«-katheterek segélyével há
tulról elő rehúzzuk.

Egy 56 éves (G. S.) férfibetegemen, kin elő ző leg E is e ls b e r g 
tanár 5 hó elő tt inoperabilis gyomorrák miatt gastroenterostomiát vég
zett, ez év júliusában az orrgaratür csaknem teljesen ki volt töltve 
jókora tojásnyi dudoros puha daganattal, mely a lágy szájpadot erő sen 
Íedomborította. 4 hét alatt 3860 mgr.-óra radiumbesugárzásra a tumor 
rendkívül gyorsan megkisebbedik. Az orrgaratür szabad lesz és csak 
a jobb tubanyílás fölött látszik két lencsényi tumor. Az azelő tt érthe
tetlen beszéd teljesen tiszta. (G r o á k dr.)

V é g b é l tu m o r két esetében próbáltam ki a rádiumot. Az egyiken, 
54 éves férfin (Sch. I.) általános carcinomatosis volt jelen retroperito
nealis, mediastinalis mirigyekkel. A keresztcsonton recidiváló rákbeszű - 
rő dés. Úgy a mediastinalis metastasis által okozott nyelésnehézségek, 
mint a gerinczcsatorna rákos infiltratiója által ok ozott óriási fájdalmak 
prompt szű ntek kívülrő l és belülrő l alkalmazott nagy adagú radium- 
besugárzásokra. Term észetesen ilyen kétségbeesett esetben nemcsak 
gyógyulás, de javulás sem várható és voltaképpen nem is curativ czél- 
ból alkalmaztuk a rádiumot.

Csak m ellékesen jegyzem meg, hogy egy másik esetben magasan 
fekvő , mozgathatatlan végbélrákot konstatáltam egy 64 éves gyenge fér
fin (S.). Ajánlatomra Joachimstalban D a u th e r i tz dr. által külső  besu
gárzással 3 ülésben 14.700 mgr.-óra, intrarectalisan 10 ülésben egyen
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ként 6 óra tartammal 50 mgr. radium, tehát összesen 3000 mgr.-óra rádiu
mot kapott, mire nehézségei, a vérzések stb. teljesen megszű ntek és a 
kifekélyesedett részek behámosodtak. A beteg 2 hó alatt 8 kilót hízott  
s jelenleg igen jól érzi magát. Localisan a daganat teljesen feltisztult, 
lényegesen megkisebbedett, mozgékonynyá vált.

A külső  hallójárat rákjainak radiumkezelése azért is na
gyon fontos, mivel általában sebésziig csak nagyon nehezen kö
zelíthető k meg.

Egy K r e p u s k a tanár által osztályomra áthelyezett nő betegen a 
külső  hallójárat tű rhetetlen fájdalmakat okozó cardnomája volt jelen. A 
külső  hallójáratba egyszerű en betoltam az 50 mgr rádiumot tartalmazó 
csövecskét, melyet csupán guttaperchapapirosba csavartam, tekintve azt. 
hogy filter alkalmazása a szű k helyen lehetetlen volt. 6 ülésben összesen 
6000 mgr.-óra rádiumot alkalmaztam. Már 48 óra múlva teljesen megszű n
tek a fájdalmak, melyek utóbb — nyilván a filtrálás híján létrejött pör
kölés következményeként — újból jelentkeztek, de távolról sem az ere
deti mértékben és jellegben. A dobüreget és a labyrinthust roncsoló 
carcinoma epitheliale lényegesen tisztult, a nagymérvű  bű z teljesen 
megszű nt.

Ugyancsak a külső  hallójáratba helyezzük a rádium- 
csövet olyan esetekben is, midő n otoscleromát akarunk gyó
gyítani. Az irodalmi közlések szerint már rövid ideig kis 
mennyiségű  radiummal való besugárzás is frappáns eredmé
nyekre vezet. 120 mgr.-óra besugárzásra egy ilyen betegün
kön egyelő re még nem konstatálhatok lényegesebb eredmények.

Áttérve a IV. csoportra, olyan szervek rákjára, melyek 
a test physiologiai nyílásain át csak közvetve közelíthető k 
meg, mindjárt elő re kell bocsátanunk azt, hogy míga radium- 
hatás módjával és mértékével teljesen tisztában nem leszünk, 
mindig a bizonytalanság kellemetlen érzésével fogjuk csak 
applikálni olyan helyeken, a hol hatását úgyszólván perczrő l- 
perczre közvetlen érzékeléssel meg nem figyelhetjük.

Bárzsingrák eseteiben az oesophagus-szonda végére 
applikált sugárzó testtel, prostata-hólyagtumor eseteiben ka- 
thetervégre applikált radiummal, magas végbélrák esetei
ben rektoromanoskoppal kombinált sugárzó testtel lehet a 
besugárzást eszközölni.

Ilyen esetekrő l közvetlen tapasztalataim nincsenek, de 
már a priori is lényeges siker kevésbé várható ezen eljárás
tól. Ha a fent érintett veszélyektő l el is tekintünk, tech
nikailag sincs még megadva a módja annak, hogy a su
gárzó energiának kellő  ideig exponáltassanak speciell a bár- 
zsing kóros szövetrészei. A legnagyobb önfegyelmezettségre 
és intelligentiára van szükség a beteg részérő l, hogy a da
ganatig vezetett oesophagus-szondát akár csak V2—1 óráig 
is benn tartsa s ez annyira kimeríti a beteget, hogy egy na
pon belül e kinos mű velet alig ismételhető  meg. Mégis az 
irodalomban közölt kb. 40 esetben a szerző k, "mint Finzi, 
Czerny, Einhorn, Guiser, Exner lényeges javulást konstatál
tak oly értelemben, hogy a subjectiv és objectiv tünetek eny
hültek, nevezetesen a nyelés könnyebb lett és a szűkület 
4—6 számmal vastagabb szondák részére vált átjárhatóvá.

Tekintetbe véve azt a tehetetlenséget, melylyel a sebé
szet a bárzsingrákok fejlő dését és pusztítását végignézni 
kénytelen, jobb eljárás híján mint egyetlen gyógyító mód
szert a közvetlen radiumbesugárzást mégis alkalmazandónak 
tartjuk. Sticker ezen esetekben a bárzsing elő zetes érzéstele
nítése után 8 napon át x/2—s/4 óráig tartó besugárzást ajánl 
50 mgr. radiumbromiddal szű rő  nélkül.

A mi a prostatarákot illeti, különösen ki akarom emelni, 
hogy Wickham és Degrais legújabban (1913) megjelent mun
kájukban nagy jelentő séget tulajdonítanak egy angol kartár
sat illető  esetüknek, kin urethralis szondára applikált rádium
mal 3/ i  évig tartó kezelés után az összes kóros tünetek meg
szű ntek és a cystoskopi lelet is teljesen negatívvá vált.1

A hólyagba is bevezethető  a radium megfelelő  szonda 
segítségével és esetleg cystoskoppal lehetne itt a sugárzó 
test elhelyezését ellenő rizni; nem lenne érdektelen a két mű 
szer combinatiójával sem kísérletezni, de már eleve is el le
het képzelni, hogy ez vérzékeny tumor jelenlétében csak ne
hezen fog sikerülni. Mindenesetre sokkal helyesebb, ha úgy

’ Ugyanezen szerző k prostatahypertropliia 26 esetét kezelték rá
diummá! teljes sikerrel.

hólyag-, mint gyomor- vagy coloncarcinoma eseteiben a 
közvetett megközelítés helyett operativ úton igyekszünk a 
sugárzó test számára a beteg szervhez közvetlen utat ké
szíteni.

És ez vezet át bennünket rendszerünk V. csoportjához, 
a melybe azon szervek rákját sorozzuk, a melyeken csak ope
rativ úton tehetjük lehető vé a radium sikeres alkal
mazását. Ez operativ eljárás kétféle lehet: üreges szerveken 
(gyomor, bél, hólyag stb.) mesterséges szájadék készítése a 
radium közvetlen bevitele czéljából; egyébként pedig a kó
ros részlet elő húzása a köztakaróig s ezen helyzetben való 
fixálása (Vorlagerung). Az első  módszerrel természetesen ac- 
tivabbá tehetjük eljárásunkat, nem szabad azonban elfeledni 
a hosszabb ideig fennálló vagy éppen állandósuló sipoly 
kényelmetlenségeit. Kedvező bb a helyzet olyankor, midő n 
egyéb therapiás czélból készült sipoly áll rendelkezésünkre.

Ilyen h ó ly a g s ip o ly o s  e s e tte l rendelkezem 64 éves férfira (Á.) vo
natkozólag, kin a hólyagrák mű tété kapcsán a radicalis eltávolításlehe
tetlen volt és csak erő s paquelinezés volt végezhető . Mű tét után 8 hét
tel, miután újabb erő s vérzések állottak be és a beteg a fájdalmak 
folytán teljesen elgyöngült, 2 alkalommal 720 mgr.-óra mesothorium és 
késő bb 4 alkalommal 3600 mgr.-óra rádiumot vezettek be a P o n c e t- féle 
fistulán. A nagy fájdalmak és vérzések a besugárzásra teljesen meg
szű ntek, a hólyag continentiája javult, úgy hogy most a sipolyon át be
vezetett állandó kathetert ötnegyed órán át zárva lehet tartani. 5 kilót 
hízott.

A kóros szervek elő húzása és rögzítése rendesen csak a 
a hasüri szervekben szerepel s itt számolnunk kell azokkal 
a circulatiós zavarokkal, melyeket a béltractus vagy a me- 
senterialis erek passageában okozhatunk s a melyek néha 
szinte fenyegető  tünetekkel járnak.

így egy 39 éves nő re (K.) vonatkozó esetemben egy magas vé
kony bélkacs fodrában ülő  és a retroperitoneumba is beterjedő  inope- 
rabilis sarcomát húztam elő  a hasfalakhoz s rögzítettem néhány ö ltés
sel. A lefolyás kapcsán a csak nehezen elő húzható tumor rögzítése nyil
ván a m egfelelő  igen magas vékonybélkacs megtöretésére és súlyos 
ileustünetekre vezetett. Már-már arra kellett gondolnunk, hogy czélunk 
feláldozásával a daganatot visszasülyesztjük eredeti helyére, midő n a 
tünetek belső  kezelésre m égis megenyhültek s a kirögzített tumor di
rect radium besugárzásával annak határozott k isebbedését és a beteg 
állapotának lényeges javulását érhettük el. Egy ízben e betegen 1200 
mgr.-óra mesothoriumot és késő bb egy-egy heti szünettel összesen 
10.400 mgr.-óra rádiumot alkalmaztunk. Daczára az erő s (3 mm.-es) 
ólom - és vastag papirszű rő  alkalmazásának, sú lyos és igen fájdalmas 
elváltozások jöttek létre a kivarrt tumort szegélyző  bő rön.

Jelenleg egy inoperabilis, jó ökölnyi mekkoraságú gyo
morrák esetében egy 59 éves nő n (H. J.-né) a gyomrot 
az elülső  hasfalhoz varrtam ki, hogy így directe besugároz
ható legyen. A táplálást és a gyomor nyugalomba helyezését 
jejunostomia biztosítja. Az eset csak rövid ideje van keze
lés alatt.

E helyen kell megemlékeznünk azokról a specialis veszé
lyekrő l, a melyeknek a beteg akkor van kitéve, ha az emésztő - 
tractus vagy a hólyag rákját kezeljük radiumbesugárzássaí. A 
gyógyulás nyilvánvalóan csak szövetpusztítás által jöhet létre 
s minden attól függ, hogy evvel parallel halad-e a szövet- 
regeneratio a támadt szövetdefectusok pótlására. Ha túlságos 
erélyes adagolás következtében rapid szövetpusztulás áll be, 
akkor akár a daganatos részek, akár a sugárzás hatásától kel
lő leg nem izolált ép részek átfú ródása végzetes kimenetelre 
vezethet. Máris ismeretesek esetek az irodalomban (Krönig), 
melyekben a mediastinumba, a mellbe, vagy a hasürbe való 
átfúródások végzetesek voltak a beteg életére, melyet egy 
esetben sem sikerült akár a leggyorsabban végzett mű téti 
beavatkozással megmenteni.

Ha e körülményeket számba véve egyelő re csak a leg- 
túlzottabb óvatossággal van megengedve az elő helyezett hasi 
szervek besugárzása akár directe, akár sipolyon á t : még 
inkább kell szemünk elő tt tartani ezt ott, ahol a hatás tulajdon
képpen közvetlenül nem is ellenő rizhető , hanem a hol e rész
ben csak a beteg subjectiv érzése vagy legfeljebb a Röntgen- 
felvételeknek csak durva változást jelző  eredményeire vagyunk 
utalva.

így áll a dolog nevezetesen a VI. csoportba osztott 
szervek rosszindulatú daganatainál, melyek operatív eljárd-
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sokkal technice kellő en m eg nem közelíthető k, illetve radium- 
sugarak közvetlen behatásának nem exponálhatok. A media
stinalis és retroperitonealis daganatok ezek, a melyekre 
vonatkozólag azonban éppen úgy áll az, a mit a bárzsing- 
daganatoknál említettünk, nevezetesen, hogy egyéb gyógy- 
eljárás híján ezen egyetlen hasznavehető  módszerre vagyunk 
ráutalva.

Teljesen analog azonban a helyzet mindazon hasi tumo
rok eseteiben is, melyek ha többé-kevésbé felszínesen is feküsz- 
nek, voltaképpen mégis a hasfalak által vannak elfedve és 
ép környezetükkel együtt diffuse sugároztatnak be. Eiselsberg 
különös súlyt fektet arra, hogy ilyenkor a tumorbesugárzás 
első sorban a peripheriákon történik, tehát azon helyeken, a 
melyek a daganat növekedési zónájának felelnek megs így e 
körülmény a daganatok pusztítása szempontjából voltaképpen 
igen elő nyösnek tekintendő . Sticker is ezt az elvet vallja, 
köröskörül, esetleg kereszttű z alkalmazásával sugarazza be a 
tumorokat.

Egyes ilyen esetekben, pl. mediastinalis tumor eseteiben 
csakugyan kitű nő  eredményeket lehet elérni.

Már említettük azon 39 éves nő beteg esetét, kin hatalmas nyak- 
mirigymetastasisokkal szövő dött óriási m ediastinalis sarcomás tumor 
nagy fájdalmakat és súlyos nyelési nehézségeket okozott. E betegen oly 
lényeges javulást értünk el, mely semminemű  egyéb eljárással elkép
zelhető  nem lett volna. Elő zetesen Doramad (thorium x) intravénás 
és szájon át való adagolását alkalmaztuk s 3 Röntgen-besugárzást esz 
közöltünk. Eredmény eleinte alig mutatkozott. Midő n azonban rádium- 
besugárzást kezdettünk meg colloid seien elő zetes intratumoralis  
injectiója után, egészen m eglepő  javulás volt konstatálható. Mint em lí
tő k, 8 hét alatt összesen  20.000 mgr.-óra besugárzásra a nyakmirigyek 
teljes eltű nését volt alkalmunk konstatálni. Maga a gátordaganat is 
lényeges, Röntgennel kontrollálható visszafejlő dést mutat. A fojtó, szo 
rongó érzések, a légzési nehézségek teljesen m egszűntek ; csupán a 
nyelésben várat magára a lényeges könnyebbedés, noha a beteg idő n
ként teljesen kifogástalanul nyel.

A Röntgen-képen az oesophagus diverticulumszerfi kitüremkedése 
látható ; nem lehetetlen, hogy a tumor zsugorodásával járó com pressio 
az oka ennek. ( 1  és 8. áb ra)

A z  é p  h a s fa la k o n  á t  v a ló  b e s u g á r z á s t  m é ly b e n  f e k v ő  h a s - d a g a n a t 
e s e te ib e n szintén volt alkalmam kipróbálni néhány esetben. Egy 63 éves 
öreg asszonyon, a kit K o r á n y i tanár klinikájáról helyeztek át osztá
lyunkra, általános peritonealis carcinosisra vezető operálhatatlan gyo
morrák miatt végeztünk besugárzásokat. Három hét alatt másod-harmad
naponként 63 mgr. mesothoriumot kapott a beteg 3 mm. ólomfilterrel  
a has falának azon helyére, mely a kitapintható gyomortumornak meg
felel. A beteg subjective javultan, de objective nem változó lelettel 
hagyta el saját kívánságára, családi viszonyai miatt osztályunkat.

Egy 54 éves kereskedő n (K. M.) az egész májban kiterjedő  angio
sarcoma volt jelen; próbaincisiókor nagy vérgyülem a hasüregben. 3 be
vezető  erő s Röntgen-besugárzás (3 H.) után 9300 mgr.-óra kb. 2 hét 
alatt A fájdalmak csökkentek ugyan, de a teljesen legyengült beteg 
végleromlása és halála mégsem tartóztatható fel.

H. S. 62 éves d iabeteses földbirtokos teljesen lesoványodott, in- 
operabilis gyomorrákja erő s vérzésekkel, hasmenésekkel jár. 15.000 mgr.- 
óra radium 20 nap alatt az epigastrium különböző  pontjaira alkalmazva, 
a hol a rákos tumor átérezhető . 3 mm. ólom - és papirszű rő k daczára 
erő s bő rreactio. Eleinte mérsékelt javulás, késő bb rohamos r o s s z a b b o d á s 
két ízben beállott erő s véres hányás és bélvérzések folytán. Tekintve, 
hogy már a radiumkezelés elő tt is voltak bélvérzései, ezek biztosan és 
kizárólag a radiumkezelésnek nem tudhatok be.

Ha az elmondottakból a végső  conclusiókat leszű rve, a 
legmesszebbmenő  óvatossággal is absolut kedvező  eredmé
nyekre jutunk egyes esetekben: még egy rendkívül fontos 
körülményre kell a figyelmet felhívni. Ismertettük azokat a 
specialis veszélyeket, melyeket egyes szervek rákja esetén a 
nem kellő  cautelákkal eszközölt besugárzás okoz. Míg átfúró- 
dás mégis aránylag ritkábban következik be, addig nagyon 
gyakori azon eset, hogy a béltractus erő s vérzésekkel, tenes- 
mussal stb. reagál akkor, ha akár közvetlenül, a akár szom
szédságából radiumsugarak érik. Hogy a bélvérzés a radium- 
emanatio bélhuzamon át való kiürülésének avagy egyszerű  
hyperaemiának a következménye-e, kérdéses. Egyes szerző k, 
pl. Eiselsberg, nyilván érroncsolásból származólag a nyakon, 
nyelvalapon stb. szintén észleltek igen súlyos vérzéseket; mi 
óvatos adagolásunk következtében egyet sem láttunk. Eze
ken kívül azonban még egy lehető séget kell számba venni, 
melyre a máris hatalmas irodalomban úgy látszik nem igen 
fektetnek súlyt.

Ismeretes, hogy a radiumbesugárzás az egész szervezetre

mily erő s hatást gyakorol. Mutatkozhatik láz, fő fájás, étvágy
talanság, elesettség, hirtelen lesoványodás, magas pulsus- 
szám aránylag alacsony hő mérsék mellett. Mindez magyaráz
ható ugyan a daganatok bomlástermékeinek felszívódásából, 
de lehet a sugárzás közvetlen következménye is.

7. ábra.
Mediastinalis tumor besugárzás elő tt.

8. ábra.
Ugyanaz besugárzás után. (A bárzsing bismuthpéppel telve, 1. a szöveget).

Manapság, mikor a kezdet kísérletei iránt érdeklő dve 
— pláne nálunk — úgyszólván minden radiummal kezelt 
beteget számon tartunk és ismerünk, egyes esetekben lehetet
len, hogy tagadjuk azt a kapcsolatot, mely a radiumkezelés 
megkezdése s az azt gyorsan követő  váratlan halálos kimenetel 
közt fennáll. Igaz, hogy többnyire rendkívül módon elő re
haladott, súlyos cachexiával járó rossztermészetű  daganatokról 
van szó. A beteg sorsa eleve elő relátható s nem is annyira 
a halál, mint annak várakozáson felül hirtelen való bekövet
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kezése a figyelemre méltó. Valóban ismeretes néhány eset az 
itthon és külföldön kezelt rákos betegekre vonatkozólag, a 
melyekben a — természetesen csak viszonylag — jobb álla
potban lévő  beteg a kezelés megkezdése után néhány nappal 
fulminans tünetek közt hirtelen elhalt. Kétségkívül arról lehet 
csak szó, hogy az amúgy is erő sen csökkent ellenállóképes
ségű  szervezet — elárasztva a túlnagy mennyiségű  energia be
folyása alatt elpusztított daganatgócz mérgező  bomlástermé
keivel — hirtelen összeroppan. Nekem magamnak talán egy 
esetem volt, mely idesorozható s a melyrő l tettem volt már 
említést. Mindenesetre absolute leromlott szervezetrő l volt 
szó, a melyben a hatalmas csípő izületi és tüdő metastasisok 
eléggé megmagyarázták a halált, de nem annak hirtelen, a 
második exponálás után közvetlenül való bekövetkezését. Ez 
a körülmény figyelmeztet arra, hogy a radiumkezelésnek is 
vannak határai, hogy a mint inoperabilis esetek vannak, úgy 
lesznek irradiabilis esetek is, melyekben a szervezet az erő s 
behatást már el nem bírja.

Fokozott óvatosság e részben is nagyon ajánlatos azok
nak, kik radiumkezeléssel foglalkoznak s nem hangsúlyozható 
eléggé, hogy kiterjedt specialis ismeretek híján avatatlanok 
vagy túlmerészek kezében súlyos károkat okozhat a hatalmas 
eszköz: a radium.

Végeredményben a radiumkezelés indication a követke
ző kben fog la lha tjuk össze:

I. A sugaras energiával való kezelés m indama esetekben 
javait, melyekben a tumor operativ eltávolítása lehetetlen. E lső 
sorban tehát a túlságosan elő rehaladt esetek, illetve mű tétre 
nem alkalmas postoperativ recidivák kezelendő k radiummal.

Kivételt csak azok az arczrákok képeznek, melyekben a 
mű tét utáni defectusok plastikai pótlása túlnagy nehézségekkel 
jár s a hol a radiumkezelés a szép hegje miatt elő nyösebb. E 
mellett ez esetekben mégis inkább várhatunk az esetleg szük
séges mű téttel, mert hiszen állandóan szemmel tarthatjuk 
a tumor viselkedését s ez a legkisebb növekedés vagy késlekedő  
javulás esetén azonnal operálható.

II. Javalva van továbbá mindazon esetekben, melyekben 
csak a mű tét fo lyam án derül ki, hogy a radicalis eltávolítás 
lehetetlen s kénytelenek vagyunk ezért tumorrészleteket bent
hagyni a szervezetben.

Mivel a legkiterjedtebb mű téti módszerek után is az 
esetek tetemes részében recidiva következik be, ez pedig 
nyilván az el nem távolított, mert meg sem látható tumor
részekbő l indul ki, kellő  anyag birtokában voltaképpen

III.  minden radicalisan operált esetünk utókezelésében is 
szerepelni kellene ezen praeventiv radiumbesugárzásnak.

Ilyen irányban az angolok és francziák már régebben 
próbálkoztak eredményeket elérni. Mindenesetre figyelemre
méltó, hogy Krönig és Gauss Röntgennel és mesothorium
mal praeventive besugárzott 21 esete közül egy sem recidi- 
vált, pedig ezen esetek közül 14-ben több mint egy év telt 
el a mű tét óta.

Praeventiv czélból mi is végeztünk 9 esetben besugár
zásokat, de tekintettel az idő  rövidségére, eredményekrő l ter
mészetesen nem beszélhetünk; ezekrő l bizonyos hosszabb 
idő  leteltével számolhatunk csak be.

IV. Végül abból a czélból is alkalm azható a radium, hogy 
vele a daganat operab ilitásá t érjük el, vagyis ha a kezelés 
fo lyam án a radicalis kiirtás lehető sége bekövetkezik, a mű tétet 
ilyen elő zetes kezelés után ha jtjuk végre. E részben azonban 
nézetem szerint egyáltalában nem szabad túlmerész reménye
ket táplálni, nem pedig azért, mert éppen a radiumbesugár- 
zás következtében az egyébként javuló vagy operabilisnak 
látszó esetek mű tétékor gyakran váratlan és legyő zhetetlen 
nehézségek lépnek fel. A radiummal kezelt esetek zsugoro
dással gyógyulnak és ismeretes a radiumsugaraknak lobkeltő  
hatása. Az ilyen kezelt esetekben a mű téti terület szövetei 
rigidek, többnyire kocsonyásán infiltráltak, törékenyek, rend
kívül vérzékenyek; a tájékozódást és praeparálást erő s kérge- 
sedések és összenövések akadályozzák, illetve legtöbbnyire 
lehetetlenné teszik.

Már az elmondottakból is folyik az az egyébként prin
cipialis jelentő ségű  tétel, hogy az operabilis tumorok radiummal 
való kezelése egyelő re absolute perhorreskálandó; mert egy 
kellő leg tisztázott és megbízhatónak ismert eljárást — a mű 
tétet — helyettesítenénk egy még ismeretlen, végleges ered
ményeket még fel nem mutató eljárással. Az, hogy olyan 
betegeket, kik operabilis tumoraik mű tétébe bele nem egyez
nek, kezelhetünk-e radiummal: inkább orvosethikai jelentő 
ségű  kérdés, melynek megvitatásába belemenni messzire 
vezetne.

Nyilvánvaló, hogy leszű rt tapasztalatokról, indokolt, defini
tiv meggyő ző désrő l a radiumkezelést illető leg manapság még 
egy lelkiismeretes orvos sem beszélhet, legfeljebb benyomá
sokról, véleményrő l, melyeknek helyessége függ az illető  
gyakorlati érzékétő l, józan ítélő képességétő l s első  sorban 
orvosi flairéjétöl. Ha az én szerény benyomásaimat köz
löm, úgy azt mondhatom, hogy a rádiumban oly gyógy - 
tényező t ismertünk meg, melynek hatóképessége kétségtelen 
s mely a késen kívül az eddig ismert összes fegyvereink 
közül a leghatalmasabbnak m utatkozik a rák elleni küzde
lemben.

Egy hatalmas erdő  fáiban a nap óriási hő energiája van 
elraktározva, hasznát azonban gyakorlatilag csak úgy vehet
jük, ha van tüzünk, a melylyel a beraktározott energiát hő vé 
átváltoztathatjuk. Talán a radiummal is így áll a dolog, nem
csak technikai, hanem orvosi therapiás szempontból is. 
Kezünkbe került a hatalmas fegyver; a jövő  kutatásain múlik, 
hogy nyitját és alkalmazásmódját kitanulmányozva, az 
emberiség javára használjuk a pusztító kórságok elleni küz
delmünkben.

Adatok az intrathoracalis strumák  
tünettanához.

Ir ta: S a r b ó  A r t u r dr., egyetem i tanár.

A  b e lső  se c r e t io n a l is  b á n ta lm a k  az é r d e k lő d é s  s  k u ta 
tá s g y ú p o n t já b a n  á l'an ak .

Egyelő re a pontos klinikai észlelések korszakát éljük, 
a tüneteket szorgosan figyeljük a nélkül, hogy létrejöttüket 
teljesen meg tudnók magyarázni. Idetartozó jól megfigyelt 
esetek közlése tehát indokolt. A közlendő  eset sok tekintet
ben érdekes és tanulságos.

45 éves orvosról van szó, a ki ez év márczius 
havában azzal a panaszszal keresett fel, hogy ő  a nyáron 
Párisban idő zésekor egyszerre csak, egy színházlátogatás 
alkalmával, igen heves fájdalmakat érzett jobb vállában s 
hónaljában, kevésbé baloldalt, szorította a kabát s mellény 
bevágása olyannyira, hogy kénytelen volt hazamenni s a neve
zett ruhadarabokat levetni.

Másnap szabóhoz küldte kabátját, hogy a hónaljban 
tágíttassa s akkor nyugalma is volt mindaddig, míg Buda
pestre jött, a hol régi ruháit felvéve, kezdő dött élű irő l a táncz ; 
összeszidta szabóját, el is ment tő le s igen bő  hónalji 
kivágású ruhákat készíttetett. Nem is gondolt arra, hogy a 
tünetek mögött valami betegség lappanghatna.

Neuralgiás fájdalmai ellen 1912 november havában 
Herczel alkohol-novocain-injectiókat adott neki mindkét cer
vicalis törzsbe, mitő l a fájdalmak néhány hétre kimaradtak. 
Most tavaszra újra jelentkezett ezen kellemetlen tünet, mikor 
régi ruháit kezdte újra hordani, így pl. nálam jelentkezésének 
délelő ttjén kénytelen volt hazamenni ruhát váltani, oly kiáll- 
hatatlan erő s fájdalmai voltak különösen jobb hónaljában.

Hónaljaiban mindig erő sen izzadt, az utóbbi években 
még feltű nő bben.

Nyugodt embernek ismeri magát, nehéz életküzdelme 
volt, de mindig jókedvvel kitartott s nyugalmát, hidegvérét 
sohasem vesztette el. Semmi idegrendszeri panasza nem volt 
s nincs is. Testvérei azonban igen idegesek.

Mikor vizsgálatához fogok, feltű nik szemeinek kidülledt 
vol ta,valamint jobboldali pajzsmirigymegnagyobbodása; firtatva, 
hogy nem volt-e Basedow-kórja, leghatározottabban kijelenti,
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hogy az ugyan nem volt, de 8 év elő tt hirtelen jobboldali 
strumája fejlő dött, nyakbösége 3 hó alatt 41 cm.-ről 47 
cm.-re emelkedett, további három hónap alatt a struma 
e ltű n t!

Jelen állapot: Mindkét szeme kissé kidülledő , azonban 
sem Graefe-, sem Moebius-tünet nincs' jelen. Középtág, 
egyenlő , jól reagáló és accomodáló pupillák. Kis, gyoishullám ú 
kéztremor. A jobboldali pajzsm irigy megnagyobbodott; rajta 
surranás nem tapintható. A szívhatárok rendben, a hangok 
tiszták. A verő érlökés perczenkint 100, egyenletes, rendes.

Kérdező sködésre utólag kiderül, hogy olykor hasmenései 
vannak.

Határozottan állítja, hogy sem nehézlégzési, sem szív- 
dobogási panaszai nem voltak s nincsenek.

A hónaljban, különösen jobboldalt bő  izzadás.
A tüdő határok kissé mélyebbre terjedő k. Kissé rövid 

lélekzetű  s ennek megfelelő leg hangja kissé remegő  jellegű .
Az első  s második dorsalis csigolya nyomásra érzékeny: 

semmi érzési eltérés. Az összes ínreflexek rendben. Semmi
féle oly tünet, mely tumor medullae spinalisra utalna.

* **
Az exophthalmus, gyors hullámú kéztremor, struma, 

szapora pulsus, olykori hasmenések alapján azt mondtam a 
kollégának, hogy kétségtelen, hogy morbus Basedowiije van 
s ezzel, illetve strumájával függenek össze panaszai; a leg
közelebbi teendő  a röntgenezés s ezért másnapra Fischer Ernő 
röntgenologushoz rendeltem ő t.

A Röntgen-vizsgálat substernalis strum át derített k i; 
a trachea erő sen bal oldal felé volt dislokálva; „ezenkívül 
az V—VII. nyakcsigolya bal oldalán egy függélyesen haladó, 
4 mm. lumenü, teljesen elmeszesedett falzatú verő ér látható, 
a mely az arteria vertebralisnak felelhet meg; a jobb oldalon 
pedig a VI. nyakcsigolya testén, közvetlenül a proc. spino- 
sustól jobbfelé, egy függélyesen ferdén haladó, ugyancsak 4 
mm. átmérő jű  cső alakú képlet, mely szintén elmeszesedett 
verő érnek felelhet meg, talán az arteria thyreoideának.“

E Röntgen-lelet alapján megoperáltattam a kartársat. 
A mütevést Herczel végezte a következő  módon:

„Suprarenin-érzéstelenítés; a jobboldali lebeny subcap- 
sularisan majdnem egészében eltávolíttatott, csupán az isth
mus felé eső  részen maradt benn csekély, az egész strumá- 
nak alig egy hatodát kitevő  részlet. Vékony üvegdrain be
helyezése után az egész seb zárva lett. Zavartalan gyógyulás.“

A mű tevéskor a Röntgen által feltüntetett elmeszesedett 
verő erek a jelzett helyen csakugyan fellelhető k voltak.

Az epitheltestecseket, melyek jól voltak kifejő dve, Her
czel benhagyta. A tumor nem volt a környezettel össze
kapaszkodva. Mirigyek nem voltak tapinthatók.

Az eltávolított daganat férfiökölnyi volt s parenchymas 
cystosus strum ának bizonyult.

Rögtön a daganat eltávolítása után a trachea a közép
vonalba visszatért, a mit még a mütő aszalon konstatál
hattam.

Mű tevés után másnap és harmadnap mérsékelt lázas 
állapot (38-4°) jó közérzet mellett. Zavartalan gyógyulás.

A mű tevés teljes sikerrel járt. A neuralgiás panaszok 
egy csapásra megszű ntek. Megszű nt az izzadás.

Néhány hét alatt öt kilót hízott a kolléga és közérzete 
a mű tevés óta kifogástalan.

Utólag tudtam meg, hogy a kolléga már évek óta iró- 
görcsben is szenvedett, valamint akkor értesültem csak arról 
is, hogy nemcsak a hónaljban, hanem az anus körül is 
erő sen izzadt, minek következtében makacs, semmiképp 
gyógyulni sem akaró eczemája volt. Úgy az irógörcs, mintáz 
eczema a mű tevés óta megszű nt.

Pontosabb tudakozódásra kiderült, hogy a kolléga már 
három és fél év elő tt kezdte észrevenni, hogy az írás igen 
fárasztotta. A tolltartás és az írás jellege nem változott.

Három igen neves orvos írógörcsöt konstatált és azt 
tanácsolta a betegnek, hogy lehető leg keveset írjon s hasz
náljon írógépet, azonkívül forró levegő t, massage-t és az

irógörcs esetén szokásos Zander-gyakorlatokat, mindezt a beteg 
egy éven át minden eredmény nélkül alkalmazta is.

Két és fél év elő tt vette elő ször észre, hogy a jobb 
hónaljban minden kabátja és mellénye szű kké vált, úgy hogy 
a nélkül hogy hízott volna, egy fél éven belül minden ruha
darabját a jobb hónaljban tágíttatni kellett; ennek daczára 
késő bb a jobb hónaljban s jobb vállizomzatban fájdalmak 
állottak be, a melyek csak akkor szüneteltek, ha kabátját és 
mellényét levetette, vagy ha a fájdalmas helyeket vattaréteg
gel védte a kabát s mellény nyomása ellen.

Egy év elő tt a fájdalmak baloldalt is jelentkeztek, de 
sokkal kisebb intenzitással. 1912 nyarán a fájdalmak foko
zódtak, ruháit a hónaljban annyira tágíttatni kellett, hogy már 
alig kapott szabót, a ki hajlandó lett volna ily bő, formátlan 
ruhákat készíteni.

A konzultált orvosok, kettő nek kivételével, a kik rheu- 
másnak tartották a bajt, valamennyien neurastheniásnak mon
dották a fájdalmat s vas, brom, chinin, hypophosphitszörp, 
lecithin, jód mellett farádos-, galvánfürdő ket ajánlottak.

Egy neurológus hypnosist kísérelt meg sikertelenül, 
egy másik psychoanalysist (!) ajánlott, a mibe azonban a 
beteg nem akart belemenni.

A kik a baját rheumásnak tartották, atophant, aspirint, 
acitrint ajánlottak, külső leg pedig a legkülönböző bb salicyl- 
készítményeket s coryphint.

Anus körüli eczemája ellen is a legkülönböző bb kenő
csöket, eljárásokat alkalmazta sikertelenül.

* **
Összefoglalva mondhatjuk, hogy a jelen esetben a sub

sternalis struma felvételét azért mulasztották el a kollegát 
elő ttem vizsgáló orvosok, mivel a beteg azon határozott 
állítása, hogy strumája kisebbedett, nyaka négy centiméterrel 
lett kisebb, félrevezette ő ket; másrészt a substernalis strumák 
rendes tünetcsoportozatát kitevő  nehéz légzés, szívdobogás, 
nyelési nehézségek stb. alig voltak kifejezve s végül azért, 
mivel az egész megbetegedésen egy szokatlan tünetcsoport: a 
hónalji izzadás s fő leg a jobb vállbán székelő  fájdalom 
uralkodott.

E fájdalmaknak objectiv háttere hiányzott, a legszorgo
sabb idegorvosi vizsgálat sem tudott valamelyes kiesési 
tünetet vagy magyarázó jelt találni és ezért kezelték a kol
légát éveken át fájdalmával, írógörcsével mint neurastheniás 
egyént, a ki végül a mütevés után joggal hangoztatta némi 
keserű séggel, hogy ő  „sebészi eljárás útján gyógyult neur
astheniás“.

Az ez esetben jelen volt tüneteket véve szemügyre, 
két csoportba oszthatjuk azokat, ú. m. 1. tünetek, melyek 
mint a hyperthyreoidismus folyományai voltak jelen s 2. a 
megnagyobbodott pajzsmirigy mechanikai hatása folytán elő 
állott tünetek.

Az első  csoportba soroljuk az exophthalmust, atachy- 
cardiát, a kéztremort, az olykori hasmenést s a betegség ki
magasló tünetét, az izzadást, míg a másik csoportba tartozik 
a nehéz, rövid légzés, a remegő  hang és az irógörcs.

A legkimagaslóbb tünet: az izzadás, magyarázatát leli a 
sympathicus-izgalomban, mely a hyperthyreotoxicosis által 
volt feltételezve; ezeil felvételt támogatja azon körülmény is, 
hogy nemcsak a hónaljakban, hanem az anus körül is 
erő s izzadás volt jelen állandóan. A hónalji fájdalmakat ele
inte egymagában a növekedő  struma okozhatta azáltal, hogy 
a térfogatban nagyobbította a hónalj belső  falát s ezáltal a 
rendes kivágású mellénynek s kabátnak szű knek kellett bizo
nyulnia; e feltevést igazolja azon körülmény, hogy eleinte 
csak a jobb hónaljban jelentkeztek a fájdalmak; utóbb azon
ban fontos szerepre vergő dött a profus hónalji izzadás. En
nek szerepét úgy fogom fel, hogy felteszem, hogy a szű k 
bevágású mellény s kabát az erő sen izzadó hónaljból az 
izzadtság elpárolgását nehezítette s ezáltal mintegy bele
dagadt a hónalj s váll tájéka a szű k bevágású ruhába; ezen 
felvételemet támogatja egyrészt a beteg azon bemondása, 
hogy ha hosszabb ideig volt rajta a kabát s mellény, ak
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kor a vállán bevágás is mutatkozott vörös sáv alakjában, 
másrészt csak úgy tudott valamiképp enyhíteni e fájdalmán, 
ha vattát tett a hónaljába. Ilyenkor a verejték felszívódhatott.

Úgy képzelem magamnak a dolgot, hogy miként az 
átnedvesedett lábaink fájdalmasan beledagadnak czipő inkbe, 
ugyanígy volt ez a kollégánál a hónaljban az izzadás foly
tán; a mint aztán bő  bevágású kabátot s mellényt viselt, 
úgy egyrészt a levegő  áramlása egy részét a verejtéknek el
párologtatta, másrészt a megdagadó váll-hónaljtájnak volt helye 
a kitágulásra.

Vájjon a sympathicus-izgalom folytán a váll-hónalji 
tájék oedemája is nem volt-e jelen, azt utólag nem tudom el
dönteni. Ily oedemákat sympathicus-izgalom következtében 
említenek az irodalomban.

A második csoportba tartozó tünetek közül a rövid 
légzést a jelenlevő  kisfokú emphysemán kívül a tumor nagy
sága s ezáltal feltételezett mechanikai hatása magyarázza 
meg; a kissé remegő  hanghordozást a tracheára és közvetve 
a gégére gyakorolt nyomásra illetve vongálásra vezetem vissza, 
míg az írógörcsöt a plexus brachialisra gyakorolt nyomás 
okozta. Mindezen tünetek egy csapásra megszű ntek a struma 
eltávolítása után, legjobb jeléül annak, hogy csak mechani
kai okból származtak.

Az irodalomban utána lapozva, az intrathoracalis strumák 
tünettanában az általunk észlelt tünetek közül sem az izzadás- 
nak, sem az írógörcsnek az egész kórképen uralkodó szerepét 
felemlítve nem találjuk. W ahrmann* állította össze 1896-ban 
az idevonatkozó irodalmat. Két esetben komprimálta a sympa- 
thicust a struma. Az egyik esetben (Giehrl) mindkét vagust 
és sympathicust a daganat átnő tte s komprimálta; a klinikai 
leírásban azonban nem találunk oly tünetet, mely ezen két 
ideg compressiójára volna visszavezethető .

Demme esetében a bal sympathicus nyaki törzse vörö
sesen megduzzadt volt, ebben az esetben sem tesznek említést 
jellegző  klinikai tünetrő l.

Proust esetében, melyben a sympathicus a tumor és a 
gerinczoszlop közé volt beékelve, pupillaktilönbözeten kívül 
idő nkint az arcz s a bal kar oedemája volt jelen.

A Wuhrmann által összeállított 91 esetben Basedow- 
kóros tünetekrő l kevés feljegyzést találunk.

így exophthalmus csupán két esetben volt jelen, egyik
ben féloldali s csak idő nkint.

Két esetben a kar paraesthesiája (Eingeschlafensein) 
van mint a plexus brachialisra gyakorolt nyomás felemlítve.

A legújabb irodalom, melyet a „Jahresbericht“ nyomán 
átnézhettem, szintén nem tartalmaz számunkra értékesíthető  
adatot.

Esetünkben diagnostikailag a legfontosabb szolgálatot 
a Röntgen-átvilágítás teljesítette, úgy hogy ezt különösen ki- 
emelendő nek tartom.

Az irodalmi esetek áttanulmányozásából azt látom, hogy 
az intrathoracalis strumák sok esetben igen komoly s vészes 
következményekkel jártak s akárhány esetben az operatio el
késettnek bizonyult; ezért is jogosnak tartom az e fajta ca- 
suistikai közléseket, minthogy a korai diagnoskálás lehető 
ségét szolgálják.

A középiskolai reform.
Irta: J u b a  A d o l f  á r . , egyetem i magántanár.

(Folytatás.)

Ha most tekintetbe veszszük a gymnasiumok, reálisko
lák és polgári fiúiskolák területi elhelyezését, azt fogjuk ta
lálni, hogy még manap is nem egy városnak vagy község
nek, hogy ne mondjam falunak csak gymnasiuma van; a 
szülő k tehát kénytelenek gyermekeiket ide adni. Még manap 
is, ha valamelyik község középiskolát akar és kész érte 
áldozatokat hozni, csak gymnasiumot kér, mert ennek tanu
lása a lehető séget minden pályára fentartja. Itt a kormánynak 
kell gondoskodni, hogy a gymnasiumon kívül másféle közép

* Die Struma intrathoracica. D. Z. f. Chirurgie, 1896, 38. köt.

iskola is legyen a községben. Fő dolog azonban a népiskolai 
törvény intentiójának megfelelni, mindenütt polgári iskolákat 
felállítani és ezekben a törvény által elő relátott módon a 
latin és franczia nyelvnek mint rendkívüli tantárgynak tanítása 
által azon tanulók részére, a kik egyetemi pályára kívánkoz
nak, az átlépést a szomszéd város gymnasiumába lehető vé 
tenni. Míg azonban ezen állapot be nem következik, a gym- 
nasiumi oktatásnak olyannak keli lennie, hogy a tanuló 14 
éves koráig minden kár nélkül a legnagyobb haszonnal 
járhassa a gymnasiumot.

Ennek megfelelt a régi középiskola éles kettélagoltsá- 
gával (a nyelvektő l eltekintve), de nem felel meg a mostani 
az 1880. évi 16.179. számú ministeri rendelet óta, a mely 
szerint az egész középiskolai oktatás egységes. így aztán 
megtörténik, hogy a középiskolát idő  elő tt, érettségi nélkül 
elhagyó ezrek befejezetlen kiképzésben részesülnek, holott 
ehhez nekik is van joguk, annál is inkább, mert a népiskolát 
is idő  elő tt elhagyták, a melynek jelenlegi tanterve — az elő 
adó Alexander Bernát tanár volt — befejezett egészet nyújt.

A minister „szervi hibának tartja, hogy középiskoláink 
híjával vannak az élesen elkülönülő  tagolásnak“, a minek 
érdekében a fenti körülményen kívül azt a paedagogiai elő nyt 
is felhozza, hogy elő ször „elemibb, egyszerű bb, szemléltető bb, 
és elemző  módon, majd bő vebben és összefoglaló tárgyalás
sal“, tehát két Ízben nyújtja az oktatás anyagát. így van ez 
minden kulturállamban, tehát legyen meg minálunk is!

A tanítás eredménye középiskoláinkban — ez a minis
ter harmadik kifogása — nem kielégítő , némely tanulmányi 
ágban a minister szerint, a legtöbben a közvélemény 
szerint. Ennek okai sokfélék: említettük a túlzsúfoltságot, a 
tanárok kiképzésének hiányosságát és csökkent munkakedvét, 
a tantervbeli hiányokat. De ezekkel az okok kimerítve még 
nincsenek. Ide tartoznak a túlhosszú tankönyvek: nem ab
surdum, hogy a heti három órás történelem tankönyve 300 
oldalas lehet, a minek feldolgozásához ismétlésekkel együtt 
legfeljebb 90 óra áll rendelkezésre. Nekem is volt bajom egy 
bírálómmal, a ki Testtanom (heti 2 óra) 135 oldalát „keve- 
selte“.

A túlrövid tanév szintén megnehezíti a tanárok munká
ját. Szeptember 9.-e elő tt alig kezdő dik a tanítás és legfel
jebb június hó első  napjaiig tart, ha május végével be nem 
fejező dött, megszakítva hol ezen, hol azon okból egy-két 
nappal. A mely intézetekben a pótérettségiket tartják, hetek 
veszhetnek el, pedig ezen pótérettségik egészen szépen dél
utánokra volnának helyezhető k. Különösen kétórás tárgyra 
nézve veszedelmes ez a sok megszakítás; nem csoda, ha a 
félév és tanév vége elő tt a szegény deákok csak úgy „nyö
gik“ a sok ismétlést és a gő zerő vel való tanulás daczára vagy 
éppen ezért nem bírják az anyagot elsajátítani. Svédország
ban, a hová 1899-ben a svéd iskolai torna tanulmányozására 
kimentem, és a hol a tanévet május végével fejezik be (de 
heti óraszámuk nagyobb, mint minálunk), a legutolsó pilla
natig a legnagyobb rendben folyt a munka; nem is vettem 
volna észre, hogy a tanév befejező dik, ha nem figyelmeztet
nek reá. Brassóban egyszer a tanév elején járva, míg a ma
gyar középiskolákban még folyt a beiratás, a szászok már 
javában tanítottak, a természetrajz-tanár már kirándulásra 
vitte tanulóit. Nevelés, de eredményes tanulás szempontjából 
mérhetetlen fontosságú, hogy a teljes szabadságban élvezett 
pihenés után azonnal minden erő vel munkához lásson az 
ifjúság és ne veszítsen drága napokat a tanév elején és végén. 
Ha háború üt ki és az egész hadsereget mozgósítják, akkor is 
napokat fogunk elbibelő dni? Az angol tengerész miképpen 
tudná elő irt munkáját sülyedő  hajójában a legutolsó perczig 
végezni, ha belé nem nevelték volna! De majdnem minden 
hivatásban, az egyikben gyakrabban, pl. az orvosi, ügyvédi 
hivatásban, a másikban ritkábban fordulnak elő  esetek, a mi
kor az embernek egész lényével rögtön a legnagyobb testi
szellemi munkát kell kifejtenie.

Az eredménytelen tanítás egy további okát a nem elég 
gyakorlati tanításban kell keresni, a mi nélkül a legszebb 
tanterv is csak beemlézett eredményeket tud felmutatni.
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Legnagyobb a haladás e tekintetben a természettudományok 
terén a természettani, biológiai, chemiai gyakorlatokkal a fel
ső bb, a slöjddel az alsóbb osztályokban (Learning by doing). 
Hazánk számos középiskoláiban már szép eredménynyel vég
zik mindezeket, kivéve a biológiai gyakorlatokat; a minis
terium is támogatja azáltal, hogy a tanároknak ezekre fordított 
idejét a köteles óraszámukba betudja. A kézügyességi okta
tás, a melynek egyik, legkevésbé kellemes alakja, a testek 
készítése, ragasztása kemény papirosból, ma már általános, 
számos fiút reávitt az ipari munka szeretetére és ipari pálya 
választására.

A mely középiskolában ű zik, mindenütt dicsérik jóté
kony hatását a tanulók erkölcseire is és internátusokban 
egyáltalában nem volna szabad hiányoznia. A természetrajz 
behatóbb oktatására valók az iskolai botanikus-kert, a milyen 
külföldi iskolákon kívül nem egy királyhágóntúli középisko
lában is van (a nyáron át az ottlakók ápolhatják), nem
különben a kirándulások.

Hasonlóképp gyakorlatibb oktatásra van szükség és 
lehetséges a nyelvekben. Az a mondás, hogy az iskola nem arra 
való, hogy valamely élő  nyelvet megtanuljanak, a tehetet
lenség bevallása, holott ezen modern nyelvekre égető  szük
sége van minden mű velt embernek. Nekünk magyaroknak 
első sorban a német nyelv ismeretére van szükségünk és már 
gyakorlati szempontból csak pártolhatni a minister határozott 
akaratát, mely szerint a német nyelv a gymnasiumokban is 
az első  osztálytól fogva tanítandó és hogy az eredmény 
növelésére a tanulók minden osztályban a kezdő k és hala
dók csoportjába osztandók. Ha a német nyelvet kifogástala
nul tudó tanárokkal fog a kormány rendelkezni, ha a tanítás 
a csökkentett létszámú osztályokban komolyan fog történni 
(jelenleg a nem-tanulásából csinálnak sportot), mivégbő l az 
ifjúsággal meg kell értetni ezen nyelv tudásának fontosságát, 
és ha az elég számos internátusbán német asztalokat 
vagy pedig német napokat fognak behozni, akkor ugyanannyi 
órában, mint a reálban (összesen 25, míg a gymnasiumban 
jelenleg 19 óra) fognak németül megtanulni nyolcz év alatt. 
A reáliskolában hat éven át tanított franczia nyelvre ugyanaz 
áll és itt felmerül a kérdés, nem volna-e czélszerű az 
intézetek felében angollal helyettesíteni vagy éppen a vidék 
valamely nyelvével. Nem tartom komoly ellenvetésnek, hogy 
a német nyelv ily intenzív ápolásával veszélyeztetjük a ma
gyar nyelvnek szánt közvetítő  nyelv szerepét hazánk nemze
tiségei között: az 5% mű velt ember német nyelvtudása ezt 
nem fogja veszélyeztetni. Viszont nem hiszem, hogy a leg
tüzesebb magyar is sajnálná, kárnak tartaná, ha jól tud né
metül.

Még a latin és görög nyelv tanításában is fokozható az 
eredmény a philologiai múzeumok általánosításával. Apponyi 
Albert ministersége alatt az angol Dent „The first latin rea
der“ czímű  olvasókönyvet hozta be, melynél jobbnak mond
ják a Székely-félét. Szomorú tény, hogy a hazánk földjén meg
maradt római régiségek megtekintését a legkevesebb iskola 
ápolja. Igazán érdekes volna megállapítani, hogy a budapesti 
tanulók közül hány látta az aquincumi ásatásokat és múzeu
mot, holott mindezeknek nemcsak felületes, hanem alapos 
ismeretét kellene méltán elvárni. A görögkeletiek vallásában, 
templomaiban sok a görög vonás, a mire senki sem figyel
mezteti a tanulókat.

Legszomorúbb a gyakorlati tanítás a hazai fö ld ra jz és 
történelem terén, ha eltekintünk a térképek rajzolásától, a mik
nek pontos kivitelével nem egy tanár túlságos munkát ró 
tanulóira, a mi alól iskolaorvos felmentést nem adhat. Az 
általános és hazai földrajz, a hazai történelem, a természet
rajz ismerete sokat nyerne, ha minden iskola rendszeresen 
ismertetné meg tanítványaival első sorban a város környékét 
és másodsorban a hazát. Nézetem szerint nem volna szabad 
tizennégy éves fiúnak lenni, a ki lakóhelye környékét, a meny
nyire egy nap alatt bejárni lehet, ne ismerné, míg a felső bb 
osztálybeliek hazánk egy-egy fontosabb vidékét járnák be 
akár az írásbeli, akár a szóbeli érettségi hetében, a mikor 
hazai fürdő inkben könnyen kaphatnának olcsó szállást. A test

nevelés is lényeges hasznát venné az ily kirándulásoknak, 
miért is a tanárok és szegény tanulók költségei a testnevelési 
alapból volnának fedezendő k.

S a mennyiben ezen czélra a tanév nem elegendő , a 
szünidő k is segítségül vehető k. Nagyon károsnak tartom a 
jelenlegi irányt, a mely szerint az iskola a szünidő k alatt 
egyáltalában nem törő dik tanulóival, mintha nem is létez
nének.

Igaz, a legtöbb, fő leg budapesti szülő , a ki csak teheti, 
falura küldi gyermekeit, de azért még mindig igen sok az 
olyan tanuló, a ki évrő l-évre Budapesten nyaral. Ismételt 
nyomozásaim szerint számuk 20% az Isván-úti állami fő gytn- 
nasiumban, bele nem számítva a szomszéd községekben lakó
kat. Több nyáron keresztül az itt nyaraló tanulókkal hetenként 
bejártam Budapest környékét és meglepő dve tapasztaltam, 
mily kevés fogalmuk van a közvetlen környékrő l A kis és 
nagy Dunáról, a szentendrei, csepeli, újpesti szigetrő l, a bu 
dai hegyekrő l, a bibliafordító Báthory hárshegyi barlangjáról, 
a különböző  hegycsoportokról, a pomázi és szentendrei szerb 
lakosságról, a gödöllő i, besnyő i mű emlékekrő l, az aszódi 
gymnasiumról, a hová Pető fi járt, és javítóintézetrő l stb. stb. 
közvetlen és felejthetetlen benyomást szereztek a kirándulók, 
kik a mellett még az egész napot friss levegő n töltötték élénk 
testmozgással egybekötve. Csak azt sajnálom, hogy tovább 
nem csinálhatom és hogy szándékom: ezen szünidei kirándu
lások általánosítása és kiegészítése szlöjddel és úszással ép
pen a mérvadó tanügyi körök nemtörő dömsége miatt meg
valósítható nem volt. A cserkészmozgalom, mert nélkülözi a 
szakavatott paedagogiai vezetést, ennek az iránynak nem 
fog eleget tehetni, míg Németországban igen szép ered
ményeket ért el. Dresdenben tízezernél több tanulót vit
tek ki a tanítók már két év elő tt és e szám azóta bizonyára 
csak öregbedett.

Ha az iskola nem dolgozik ily irányban, a hazai föld
rajz és történelem tanítása sohasem lesz sikeres, bármennyire 
is növeljék az óraszámot, a mely irányban élénk agitatiót 
fejtenek ki. A világtörténelem és földrajz tanítása sem lesz 
eredményesebb, ha nem adunk biztos alapot tanítvá
nyainknak.

A hogy a minister úr törekvéseit a tanítás gyakorlatibb 
tételére, a mi minden tantárgyra, a számtanra, ső t vallás
tanra is kiterjedjen, meleg rokonszenvvel üdvözöljük, nem 
kisebb örömmel fogadjuk kifogásait, a miket a 4. pontban 
felhoz, a mai tantervben egyáltalán tekintetbe nem vett is
meretágakat illető leg. Ezek közül bennünket az egészségtan 
érdekel első sorban, mely a minister szavai szerint „figyel
men kívül ne maradjon“. Ma is tanítjuk a középiskolák he
tedik, esetleg nyolczadik osztályában heti két órában, de csak 
mint rendkívüli tárgyat az önként jelentkező knek; egyes in
tézetekben az igazgatók valamennyi tanuló részvételét köve
telik. Egyesegyedül a reformatus gymnasiumokban rendes 
tárgy a hetedik osztályban heti egy órával, a mivel a tanulók 
megengedhető  óraszámát egygyel növelik. Az eredmény ehhez 
képest az országban — mint iskolalátogatásaimból meggyő 
ző dtem — általában nem kielégítő . Törekvéseinket, hogy 
rendes tantárgygyá tétessék, az utolsó tanterv készítésekor 
azzal ütötték el, hogy a törvény taxatíve felsorolja a tanítandó 
tárgyakat, a melyek közt az egészségtan nem szerepel. Ugyan
ezen érveléssel élt nemrégiben az iskolaorvosok gyűlésén 
Erödi fő igazgató, a ki szorgosan titkolt javaslatot dolgozott 
ki az iskolaorvosi szolgálatra vonatkozólag.

Hazánk mostoha egészségügyi viszonyai, mű veltebb 
köreink teljes tájékozatlansága az egészség ápolásában sür
gő sen követelik, hogy az egészségtan föltétlenül mint rendes 
tantárgy taníttassák. Nem az orvosi kar hasznáról van itt 
szó, hanem az ország egészségérő l, mely a sok földrajztudás
nál mégis csak fontosabb. S ha a népiskola 5.—6. osztályá
ban, ha nem is külön tantárgy alakjában, de a természet
rajzzal és -tannal kapcsolatosan tárgyalják az egészséget, 
ugyanezt kell követelni a népiskolából már elő bb kilépő  kö
zépiskolai tanulók részére. Egyesegyedül a polgári leányisko
lák negyedik osztályában szerepel ma mint rendes tantárgy,
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mert Tiefort minister élt törvényadta jogával, mely szerint 
ezen iskolanemben új tantárgyakat behozhat.

Minthogy Jankovich minister úr még a középiskolai tör
vény módosításától sem riad vissza, itt az ideje, hogy az 
egészségtannak a rendes tárgyak közé felvétele érdekében az 
iskolaorvosok mozogjanak. Nézetem szerint, ha az egészség
tant komolyan akarják rendes tárgynak behozni, most is, 
tehát minden törvénymódosítás nélkül, nem kellvén egye
bet tenni, mint a természetrajz állattani részébő l az em
bert kivenni és az ember boncz- és élettanával együtt az 
egészségtant tárgyalni, mint a hogy az a polgári leányiskola 
negyedik osztályában történik, mint a hogy azt külföldön is 
csinálják. Birtokomban van a franczia lyceum L ’Homme 
czímü egészségtana, a mely fenti irányban tárgyalja az 
embert.

Az a kérdés merül fel, hogy az egészségtan mely 
osztályban tanítandó. Első sorban feltétlenül úgy mint ma, a 
hetedik osztályban, miáltal szerves kapcsolat jő  létre a most 
a hatodik osztályban befejezett természetrajz és a nyolczadik 
osztályban tanított, de jelenleg a levegő ben lógó bölcseleti 
elő tan között. Minthogy a középiskolákból kerülnek ki az 
ország vezető i, a tanítás különös tekintettel legyen a köz
egészségtanra, az első  segélynyújtás alapos elsajátítására. 
Ezenkívül szükségesnek tartom az egyéni egészségtan tanítá
sát az alsóbb osztályok valamelyikében, hogy megkapják azt, 
a mit a népiskolában megkapni kellett volna. Én részemrő l a 
mellett foglalok állást, hogy a gymnasium első  osztályában 
taníttassék. Eképpen minden tanuló részesül benne és így 
az egészségre nevelés, a mi nélkül az egészségtan tanítása 
csak oly meddő  lesz, mint bármely más elméletileg tanított 
tárgyé, megkapja kellő  alapját, nemkülönben a természet- 
rajziak a többi osztályokban tanítandó többi része.

Részemrő l már évek óta tartok elő adásokat az első  
osztálybelieknek, kiknek fogékonysága e dolgok iránt igen 
nagy és így sokkal helyesebbnek tartom, mint a negyedik 
osztályba való tételét, a hová sok már nem jut el, a mely 
osztály a legtöbbször igen nagy, legnehezebben kezelhető , 
mert igen sok tanulója szakiskolába megy. Egyes különösen 
érdekes themákat (pl. tüdő betegség, pályaválasztás, sport, 
czigaretta stb.) egy-egy órában bő vebben lehet fejtegetni; 
hiányzó tánár helyettesítésével az órákat hozzá könnyen meg
szerezhetni. Az ily themáknak az olvasókönyvben való tár
gyalásától, a mely eszmét az országos közegészségi egyesü
letben vetették fel, nem várok sokat. A mennyire képet tu
dok magamnak alkotni az új tantervrő l, azt látom, hogy az 
ember élet- és egészségtanának úgy az első , mint a hetedik 
osztályban helyet lehet szorítani, csak komolyan kell akarni.

Ki tanítsa az egészségtant ? Az e kérdéssel való foglal
kozást minden orvos fölöslegesnek fogja gondolni, mióta az 
iskolaorvosok e czélból külön kiképzésben részesülnek. De 
a tanárok egy része ezzel a megoldással nincsen megbé- 
külve és nemrég elő kelő  helyrő l (M ágócsy-D ietz dékán) új
ból hallottuk, hogy az iskolaorvosok tanítani nem tudnak és 
hogy ekképp az egészségtan tanításával a természetrajz ta
nárai bízassanak meg. Erre egyszerű en azt lehetne válaszolni, 
hogy viszont a természetrajz tanárai nem ismerik eléggé az 
ember boncz- és élettanát sem, még kevésbé a tulajdonkép
peni egészségtant. Ezen a bajon az orvosi egyetemen való 
kiképzésükkel lehetne ugyan segíteni, de ha már többet ta
nulnak, talán inkább a vegytannal foglalkoznának, a mely
nek tanítása a gymnasiumokban az ő  feladatuk (kapcsolat
ban az ásványtannal); ennek azonban megfelelő  kiképzés és 
képesítés hiánya miatt megfelelni nem tudnak.

Nem is az a kívánság vezet e tekintetben állásfogla
lásra, mintha az egészségtanból külön dominium volna 
alakítandó, a melybe nem-orvosnak semmi beleszólása nincs, 
ső t részemrő l kívánatosnak és szükségesnek tartom, hogy a 
tanári kar minden egyes tagjában az érdeklő dést a tanulók 
egészsége iránt fölébreszteni tudjuk, hanem az a meggyő 
ző dés, az a felfogás, hogy az egészségtan tanítása, ellen
kező leg a többi tárgy tanításával, nem önczél, hanem csak 
eszköz. A czél, a mire az iskolaorvosoknak törekedniök kell, 
az ifjúság egészségének ellenő rzése, egészséges életre neve

lése, hogy majdan egészségi ügyeit önállóan intézhesse. Ez 
oly czél, a mely az iskola tanító-nevelő  feladatának 
megfelel, bár paedagogus-iskolaorvosokat kíván. Ezen czél 
elérésére az egészségtan tanítása a hetedik osztályban, az 
egészségtani elő adások csak eszközök egyebek mellett. Any- 
nyira át vagyok hatva ezen czél fontosságától, hogy ha ne
kem a kettő  között: az ifjúságnak egészségre nevelése és az 
egészségtan között választanom kellene, habozás nélkül az 
elő bbit választanám. Ha nincs egészségtan, módomban áll 
az ifjúságnak kioktatása egyes elő adásokban, a személyes 
érintkezés alapján, a minek a módját minden áron keresem, a 
mérések, a látogatások segítségével. Ellenkező leg, ha csak 
az egészségtant lehet tanítani, akkor a fenti czélt elérni nem 
lehet, mert ezt a tárgyat csak úgy fognák tanulni és elfe
lejteni, mint a többit. Nem egyszer hallottam tanítványoktól, 
hogy oly ideálisan élni, mint az egészségtan elő írja, lehe
tetlen. A neveléssel pedig ki lehet mutatni, hogy annyira 
a mennyire, mégis csak lehetséges. Minthogy pedig az egész
ségre nevelést csakis az iskolaorvos végezheti, ennélfogva az 
egészségtan tanításával, mint e czél szolgálatában álló egyik 
eszközzel, egyes-egyedül csakis ő  bízható meg.

Ezen alapvető  érven kívül még sokat lehet mellettünk 
fölhozni. Ha azt akarjuk, hogy az iskolaorvos teljes betekin
téssel bírjon az iskola életébe, üzemébe, föltétlenül neki ma
gának is kell rendes tantárgyat tanítania. A tanítás hygiené- 
jére vonatkozó tapasztalataimat csakis azon körülménynek 
köszönhetem, hogy a polgári leányiskolában a rendes tan
tárgyú egészségtant taníthattam. A rendkívüli tárgy tanítása 
ez irányban kellő  betekintést nem nyújthat.

(Vége következik.)

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

Könyvismertetés.
R. Bittrolf u. K. M omose: Beiträge zur Frage des 
granulären Tuberkulosevirus. Veröffentlichungen der Ro
bert Koch-Stiftung. Heft 4. Leipzig, 1913. Georg Thieme.

A heidelbergi közegészségtani intézet assistensének és 
a japán császári haditengerészet vezértörzsorvosának közös 
dolgozata fekszik itt elő ttünk, mely a következő  meglepő  — 
mindenesetre nagy fokban discutabilis — eredményekrő l 
számol be.

A Much-ié\e eljárással szerintök nem lehet a tuberculo
sis vírusának más alakjait kimutatni, mint a Ziehl-féle fes
téssel, és pedig azért, mert: 1. a vizsgált anyagban Mucii 
szerint talált gümő bacillusok Ziehl szerint átfestve savállónak 
bizonyultak; 2. a Ziehl szerint negativ leletü anyagban Much 
szerint sem találták meg a gümő s mikrobát; 3. a Much- 
granulák, melyeket egyes esetekben nyertek, Ziehl szerint 
átfestve, rövid saválló pálczikáknak bizonyultak. Szóval a 
szerző k az ő  leleteik alapján formálisan tagadják a tubercu- 
losis-virus Aíucú-féle szemcsés alakjának létezését, mely sze
rintük „nem is biológiai követelmény“.

A munkálat e conclusiója annál feltű nő bb, mert számos 
vizsgáló egybehangzó véleménye manapság már nemcsak 
elismeri a Gram-positiv és Ziehl-negativ granulák létezését, 
hanem azoknak éppen biológiai jelentő ségét is érteni kezd
jük. Mint a hogy azt referensnek Pekanovich dr.-ral együtt 
a Magyar Orvosok Tuberculosis-Egyesületének 1913. évi 
I. nagygyű lésén alkalma volt kifejteni, ezekben a granu- 
lákban a klinikai tapasztalat szerint vagy spórákat, vagy 
degeneratiós termékeket kell látnunk, mindkét esetben tehát 
azok az esetek, melyekben túlnyomó leletként fordulnak elő , 
jobb prognosisúak. Okolicsányi-Kuthy dr.

L a p s z e m l e .

Belorvostan.

Az orthostatikus-lordotikus albuminuria viszonyát 
a tuberculosishoz vizsgálta Jagic. Ismeretes, hogy Mery óta, 
a ki az orthostatikus albuminuriát praetuberculosus jelnek
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tekinté, a tuberculosis (minden stádiumát beleértve) 72%-ában 
orthostatikus albuminuria mutatható ki. Egynéhány negativ 
esetben alttuberculin lázat okozó adagával lehetet orthostati
kus albuminuriát provokálni. Bő rtuberculosis eseteiben, vala
mint a lues I. és II. stádiumában hasonló eredmények voltak 
elérhető k. Hogy ezen esetekben a vesének csak tuberculotoxi- 
kus, avagy azonban anatómiailag kimutatható tuberculosus 
elváltozása van-e jelen, nehéz eldönteni. A vizeletben ki
mutatható tuberculosisbacillus vagy a positiv malaczoltás e 
kérdést nem döntheti el, mert Lüdke és Sturm szerint a vese 
anatómiai elváltozása nélküli esetekben, az orthostatikus 
fehérje tuberculosisbacillusokat kimoshat magával. A döntő  
szó a sectiót illeti meg. Heubner egy ilyen esetében chroni- 
kus tuberculosis volt ugyan kimutatható, azonban a vesékben 
elváltozás nem volt. A szerző  ismertetett esetében miliaris 
tuberculumok voltak a vesében kimutathatók. A szerző  felveti 
a kérdést, nem volna-e czélszerű  mesterséges lordosis létesí
tésére beálló egyoldalú lordosisos albuminuriát egyoldali vese- 
tuberculosis diagnosisa mellett értékesíthető  tünetként felfogni. 
(Wiener klinische Wochenschrift, 1913, 39. sz.)

Galambos dr.

Idegkórtan.

Az Abderhalden-féle sero-reactiót vizsgálta epilep- 
siásokon O. Binswanger. Az Abderhalden-féle seroreactióval 
valamely szerv fehérjéjének az élő  szervezeten belül való 
szétesését lehet kimutatni; a szerző  intézetében rendszeresen 
végezték ezen reactiót epilepsiásokon, a következő  eredmény
nyel. Epilepsiás roham után úgy látszik törvényszerű en ki lehet 
mutatni agykérgi fehérje szétesését. Itt a reactio megkülön
böztetésül szolgálhat a hysteriás rohammal szemben. Az organi
kus és genuin görcsroham közötti diagnosist a reactio nem 
segíti elő , minthogy az elő bbinél is lehetséges, hogy a görcsö
ket kiváltó folyamat fehérje-széteséssel jár. Igen fontos a re
actio viselkedése a rohamközötti idő ben. Positiv volt ilyenkor 
a reactio azon epilepsiásokon, kiken a rohamok fokozódó 
elbutulással járnak együtt, kikben tehát az agykéreg bizonyos 
részei szövettanilag is kimutathatóan fokozatosan tönkremen
nek ; negativ a következő  két esetben: vagy azon epilepsiá
sokon, kik már teljesen elbutultak, vagy azon klinikailag igen 
fontos csoportban, melyben a szellemi képesség csökkenését 
nem észleljük s a melyben a rohamok is igészen elmarad
hatnak. Az utóbbi csoport különválasztása volna az új vizs
gáló módszernek egyik a gyakorlatban is igen fontos ered
ménye ; a vizsgálatok azonban még csak a kezdet stádiumá
ban vannak s a közölt eredmények is csak még kevés (30) 
számú esetbő l levont következtetések. (Münchener mediz. 
Wochenschrift, 1912, 42. sz.) L.

Szülészet és nő orvostan.

A vérnek immunizálásáról sepsises betegségekben
ír Kiohl. Bár az antisepsis és asepsis, a sterilisatio, a kü
lönféle desinficiens szerek nagyban lenyomták a sepsises 
complicatiók és a septicaemiák számát, mindazáltal tökélete
sen nem tudták ő ket kiszorítani. Septicaemia, pyaemia, 
puerperalis láz, erysipelas, különféle gyuladások, strepto
coccus-angina, vörheny még sok áldozatot szednek. A szerző  
egyenkint méltatja a két gyógyszert, a melyet eddig a külön
féle streptococcus-megbetegedésekkel szemben alkalmaztak. 
Az egyik az antistreptococcusserum. Ez immunizált állatok 
vérsavója. Ha azonban egymáshoz idegen állatfajok savója 
keveredik, ez a segélyre szoruló állat vagy ember vörös vér
sejtjeire van kedvező tlen hatással. Továbbá nagy hibája még az 
antistreptococcus-serumnak az is, hogy a streptococcusnak 
különféle fajtái vannak s igy mindig csak annak a serum- 
nak lesz hatása, a mely megfelelő  streptococcus-species által 
immunizált állat vérébő l származik; mivel pedig ezt nehéz 
minden egyes esetben eltalálni, kénytelenek vagyunk a se- 
rumok sorozatát injiciálni. A másik a colloidalis ezüstkészít
mények sorozata; az ezekkel való kísérletezgetéseknek a szerző  
nem nagy jövő t jósol.

Természetes az a törekvés, a mely egy, minden sep
sises megbetegedés esetében hatásos szer után kutat. Ilyen
nek véli Krohl a kénesöt, még pedig a hydrargyrum  ben- 
zoicum formájában. Szülészeti gyakorlata közben ugyanis 
azt tapasztalta, hogy olyan asszonyokon, a kik kéneső -kúrá- 
nak voltak alávetve, vagy nemrég fejeztek be egy ilyen 
gyógykezelést, ilyeneken a gyermekágy és az abortus m indig 
normálisán folyt le, anhak ellenére, hogy sokszor a legrosz- 
szabb hygienés viszonyok között voltak. Továbbá úgy ész
lelte, hogy syphilises egyének a kéneső -kezelés ideje alatt és 
után a fertő zésekkel szemben óriási ellenálló képességet ta
núsítottak. Nemcsak hogy a közönségesebb fertő ző  kórokat 
nem kapják meg, hanem még choleraepidemiák alkalmával 
is mentve maradnak a fertő zéstő l.

A hydrargyrum benzoicum alkalmazására az intramus
cularis befecskendést tartja a szerző  a legjobbnak. l°/u-°s 
oldatból egyszerre 10 cm3-t intraglutealisan injiciál. Sem a sub- 
cutan, sem az intravénás injectióknak nem barátja.

78 különféle kísérletet végzett tengeri malaczokon, rész
ben nyulakon. Ezek alapján következtetései így szólnak: kis 
adagban végzett hydr. benz.-befecskendések (T5 mgr. 1 kg. 
testsúlyra) az organismust bizonyos idő re a streptococcus-fer- 
tő zés ellenében immunizálja. Kevesebb befecskendés, egy
szerre nagy adagokat adva, ugyanilyen jó hatású. Meg
betegedés elő tt való bevitele a kéneső nek az organismusba 
avagy nagy adagok befecskendése a megbetegedés korai 
idejében megakadályozzák az általános septicaemia kifejlő 
dését és a betegség lokalizálódik. Kis adagú vagy elkésett 
kéneső injectiók mitsem segítenek már. Több esetet ír le 
ajánlatának támogatására. Az organismusba intramuscularis 
úton bevitt kéneső t mindig ki lehetett mutatni a vizeletben, 
tehát kell, hogy ez a kéneső  a vérpályán is keresztül vándorolt 
légyen. A kéneső  a vérben mint antisepsises folyadék szerepel, 
az összes benne keringő  mikrobákat megöli. Felel az esetle
ges ellenvetésekre: hogy a kéneső  káros lehet a szervekre 
egyébként; szerinte ugyanis olyan kis adagok bírják már az 
immunitást létrehozni, melyek a szervezetnek egyébként még 
nem ártalmasak. A kísérleti immunizált nyulak bonczolása a 
belső  szervekben semmiféle typusos kéneső mérgezési elválto
zást sem mutatott.

Sok pontos vizsgálatnak kell még megesnie, hogy e 
kérdésre világot derítsen; de annyit már most is áliít a 
szerző , hogy bár a fennálló septikaemia kigyógyulását nem 
várhatjuk mindig a hydr. benz.-tól, de azt biztosra veszi, 
hogy a szer prophylaxisos alkalmazásával sikerülend a jövő 
ben a sepsist bizonyossággal elkerülni.

Bár a mű téti technika jelenleg igen kifejlett, az anti
sepsis és asepsis tökéletes, még ma is van egy sorozata a 
mű téteknek, melyeknek kedvező  lefolyása az elejüktőla kimene
telükig a véletlentő l függ. így pl. a hasür megnyitása a hasi 
szervek genyes bántál mai esetén, valamint a súlyos, lázas 
szülések, a szüléssel jelentkezett endometrium-tünetek vagy 
genyes adnexbetegségek. Mindezen esetekben sikerül a vért 
hydr. benzoicum intramuscularis alkalmazása által a fertő ző  
csirák belopódzkodása ellen immunizálni. (Béri. kiin. Wo
chenschrift, 1913, 42. sz.) Scherer Sándor dr.

Bő rkórtan.

A bő rtuberculosisnak aurum-kalium cyanatummal 
való intravénás kezelését kísérelte meg X. Walter (Krakó). 
Ismeretes, hogy Bruck és Glück a közelmúltban oly gyógyító 
eredményekrő l számoltak be, melyek aurum-kalium cyana- 
tumnak infusióival a bő rnek gümő s és syphilises folyama
taiban tapasztalhatók. A kísérletek az Ehrlich által megindí
tott chemotherapiás vizsgálatoknak mintegy a folytatása vol
tak. Az aurum-kalium cyanatum erő s baktericid hatására 
Koch terelte elő ször a figyelmet, késő bb Behring a gümő - 
bacillus ellen való jelentékeny hatását mutatta ki. A szerző  
a szernek 1%-os oldatát használta; ebbő l a megfelelő dosist 
50 cm3 O'50/0-os natrium chloratum-oldattal hígította. De 
lehet a szert kevesebb konyhasóoldattal (10 cm3) hígítani,
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ha nem infusiót, hanem fecskendő vel végrehajtható injectiót 
adunk. Az infusiók, illető leg injectiók száma 12—20 között 
ingadozhat. Felnő ttek dosisai 0 01—0'02 gr. között mozognak, 
késő bb 003—007 gr.-ig is emelkedhetnek. A szerző  eddig 
5 lupus faciei-esetet kezelt ilyen módon. Az 5 eset közül 
kettő ben az aurumkezelés tuberculin-injectiókkal volt ösz- 
szekötve. A szerző nek az a tapasztalása, hogy a betegek 
eléggé jól elviselik az infusiókat. A lázas reactio nagyobb, 
ső t erő s fokot csak azokban az esetekben ér el (40"-ig), a 
melyek egyidejű leg tuberculinnal is voltak kezelve. A bő rön 
levő  gümő s góczok valamennyi esetben localis reactiót ad
nak és pedig olyképpen, hogy hyperaemiássá és lividessé 
válnak. Ez a reactio már 12—24 órával az injectio után áll 
be Más kérdés, vájjon birnak-e gyógyító hatással az aurumos 
infusiók. A szerző  erre, sajnos, nemmel kényteien felelni. Ha 
van is az első  infusiók után némi javulás, a rosszabbodás 
csakhamar beáll, ső t a gümő s folyamat progrediálhat. Bruck 
és Glück kedvező  eredményeit tehát nem tudja megerő 
síteni. Végeredményben szerinte e körülményes és nem ép
pen kellemes kezelési eljárás semmi haladást sem jelent a 
bő rtuberculosis therapiájában. (Archiv f. Dermatologie u. Syphi
lis, 117. k. 5. f.) Guszman.

Venereás betegségek.

A syphilisnek tertiaer szakában elő forduló lázról
ír K. Stern (Heidelberg). A tertiaer lues folyamán, fő ként ha 
az a zsigereket támadja meg, nem ritkák a hő emelkedések, 
melyek a legkülönböző bb fokúak lehetnek. A láznak a syphi- 
lissel való összefüggését ilyenkor az bizonyítja, hogy egyrészt 
minden egyéb lázat okozó betegség hiányzik, másrészt a 
hő emelkedés antilueses kezeléssel befolyásolható. Az esetek 
zömében a legnagyobb valószínű séggel felvehetjük, hogy a 
láz közvetlenül a syphilises folyamatra, más szóval a syphi
lis kórokozójára és annak anyagcsere-termékeire vezethető  
vissza. Ezzel szemben az eseteknek csak kisebb számában 
fordul elő  az az eset, hogy a láz a betegségnek különösen 
disponált helye miatt (légutak, mesenterialis mirigyek stb.) 
valamilyen secundaer infectio ű tján jön létre. De azért az 
ilyen esetekben sem zárható ki az az eshető ség, hogy a láz 
két componens által jön létre: 1. a spirochaeta pallida és 
annak anyagcseretermékei által és 2. a secundaer infectio 
által. E lehető ségek összejátszásának pontosabb meghatáro
zása természetszerű en meg nem állapítható. Figyelemreméltó 
mindenesetre az, hogy a syphilises láz igen magas fokot 
szokott elérni, hosszú ideig elhúzódó s hogy az antilueses 
kezeléssel szemben nagy ellenállást mutat. Lehetséges, hogy 
ez az utóbbi tapasztalás éppen azon alapszik, hogy voltakép
pen két lázat okozó tényező  mű ködhetik közre, melyek egymást 
támogatva, különösen erő s hatást tudnak kifejteni. (Archiv f. 
Dermatologie und Syphilis, 113. k.) Guszman.

Húgyszervi betegségek.

A húgyszervek coli-fertő zésérő l ír Otto Hers. Ma 
már tisztában vagyunk a colibacillus genyokozó képességével, 
valamint annak pathogenesises szerepével is a húgyszervek- 
ben, csak azt az utat fedi még némi homály, hogy miképp 
jut fel a bacterium a vesékbe. Ezen homály felderítése czél- 
jából a szerző  a házinyulak húgyszerveiben különféle módo
kon fertő zést idézett elő .

A mikor katheteren keresztül colibacillust fecskendezett 
a húgyhólyagba, akkor súlyos cystitis keletkezett, feltéve, 
hogy a hólyagnyálkahártya elő zetesen terpentinnel avagy más 
vegyekkel izgatva lett. Ezek a súlyos gyuladásos jelenségek 
azután tovább terjedhetnek az ureterre s a vesemeden- 
czére is, még pedig bizonyára a nyirokpályák mentén.

Colibacillusnak közvetlenül a vesemedenczébe történt 
befecskendezése után súlyos elváltozásokat a vesében csak 
akkor észleltek, ha egyúttal a megfelelő  ureter lumenét is 
megszű kítették s így a vizelet lefolyását megnehezítették, 
ilyenkor a mikroorganismusok a vesemedenczébő l a húgy-

csövecskék és a nyirokutak mentén haladnak felfelé a vese- 
parenchymába.

Egynéhány ily módon beteggé tett vesében concre- 
mentumokat is találtak, a mibő l azt következtetik, hogy a coli
bacillus kő képző dést is megindíthat, a mely véleménynyel 
egyébként már több helyen is találkoztunk.

Azon kérdés tekintetében, hogy miképp jutnak az em
berben a colibacillusok a belekbő l a vesékbe, t. i. descen
dens módon a vér- és nyirokerek útján (a baciilusnak a 
belekbő l emezekbe történt bevándorlása után), avagy ascen
dens módon a végbélbő l a húgycső be, s így tovább felfelé : 
a szerző nek az az álláspontja, hogy a descendens vesefertő 
zés mindaddig csak hypothesis, a míg kétségtelenül be nem 
bizonyosodott, hogy a bélfal normalis viszonyok mellett vagy 
legalább is az illető  bélzavarok (obstipatio, hasmenés) ese
tén a bacillusok részére átjárható. Ezt azonban mindeddig 
nem sikerült bebizonyítani.

Viszont azonban nem szól az ascendens út ellen azon 
elég gyakran észlelt tény, hogy a hólyagot egészségesnek 
találták, minthogy a kedvező bb vizeletlefolyás és a húgyhólyag 
sű rű bb kiürülése következtében a bacillusok nem juthatnak 
abba a helyzetbe, hogy itt súlyosabb sérüléseket idézhesse
nek elő .

Hogy a pyelitis sokkal gyakoribb a nő kben, mint a fér
fiakban, annak az a magyarázata, hogy nő kben a bacillusok jóval 
könnyebben jutnak a végbél irtaiból az urethrába és hogy a 
rövidebb s tágabb húgycsövön át könnyebben juthatnak a 
hólyagba is, azonkívül még a nő i bajok, úgy mint az uterus 
helyzetváltozásai, a terhesség s a menstruatio a nőkben a 
hólyagzavarokat elő segítik, a vizelet kiürülését sokszor lénye
gesen nehezítik s így a bacillusokat hosszabb ideig tartják 
benn a húgyhólyagban. Hogy a jobboldali pyelitis gyakoribb 
a nő kben mint a baloldali, azt is mechanikai, a vérpan
gást elő segítő  körülmények okozzák; a jobb vese ugyanis 
rendesen mélyebben fekszik, mozgékonyabb, s így az ureter 
megtörése sokkal könnyebben következik be (Mitteilungen 
a. d. Grenzgebieten der Medizin u. Chirurgie, XXVI. köt.)

Drucker.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

Seborrhoea capitis eseteiben Schäfer feltű nő  jó ered
ménynyel használja az euresol-hajvizet. Alopecia seborrhoica 
eseteiben is megkísérelte a használatát; az elveszett hajzat 
nem pótlódott ugyan, a további kopaszodásnak azonban ele
jét lehetett venni. (Medico, 1913, 37. sz.)

Lábizzadás ellen Liebt a következő  folyadék haszná
latát ajánlja: Rp. Tannini, Glycerini aa 400 ; Tinct. jód : 20’0. 
A talpat és az ujj-közöket 4—6-szor beecseteljük vele sző r
ecset segítségével és várunk, míg a láb megszáradt; utána 
harisnyát húzatunk, s ha este történt a beecsetelés, a haris
nyát éjjel is fentartatjuk. Csak makacs esetekben kellett az 
eljárást mintegy 1 /4 év múlva megismételni. (Dermatol. Zen- 
tralbl., 16. kötet, 12. sz.)

A cárból közömbösítésére (például mérgezéskor vagy 
tömény carbolnak a bő rre jutáskor) már régebben ajánlották 
az alkoholt. Horowitz most újból feleleveníti ezt a némileg 
feledésbe merült ajánlatot. (Deutsche mediz. Wochenschrift, 
1913, 39. sz.)

Magyar orvosi irodalom.

G yógyásza t, 1913, 47. szám. B e r k o v i ts  R e n é : A metasyphilis 
kérdése. F e r e n c z iS á n d o r : A valóság-érzés fejlő désfokai és azok patho- 
logikus visszatérése.

O rvosok lap ja , 1913, 48. szám. K e r té s z  B é la : Palics-fürdő  hatása 
a gyermekbetegségekben.

B u dap esti o rvos i ú jság , 1913,48. szám. D e tr e  L á s z l ó : A Fried
mann-féle gümő kórkezelésröl. R o th  A l f r é d : A inerlusan, új belső  anti- 
syphiliticum. „ Szülészet és nő gyógyászat“ melléklet, 4. szám. N á d o r y 
B é la : Fascia lata-implantatio a nő i genitaliák prolapsusa ellen.
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Vegyes hírek.

K itü n tetés. A király F r ie d r ic h  V i lm o s dr. egyetemi magántanár
nak, a budapesti kerületi munkásbiztosító pénztár fő orvosának a köz- 
egészségügy terén szerzett érdemei elism erésül a magyar nem essége 
adományozta, H á r i  P á l  dr. budapesti egyetemi magántanárnak pedig 
a rendkívüli tanári czímet.

M oravcsik Ernő  Emil dr. egyetemi tanárt az egészségügyi orvosi 
tanács elnökévé nevezték ki.

V á lasz tás. J a n k u  Á d á m dr.-t Tárnokon, K e r p e l  V i lm o s dr.-t  
Simándon körorvossá, S z i l á g y i  F r ig y e s dr.-t Homokoson községi orvossá 
választották.

B o r d á s) ;  3. hydrologiai analysis (igazgató : U r b a i r í ) ; 4. physikai chemia 
(igazgató : M o n re u ) . — A J .  D . R o c k e fe l le r - tö \ alapított General Edu
cation Board a baltimorei Johns Hopkins-egyetemnek 71/., millió koro- 
nányi összeget bocsátott rendelkezésre abból a czélból, hogy ebbő l az 
összegbő l a klinikai tanárokat kártalanítsák annak fejében, hogy lemon
danak a magángyakorlatról s egész erejüket és idejüket klinikájuknak  
szentelik Az alapítvány jövedelm ébő l egyelő re a belorvostan, sebészet 
és gyermekorvostan tanárainak, L . F . B a r k e r ,  W . S . H a ls te d  é s  J .  H o w 
la n d  tanároknak a fizetését emelték fel 50.000 koronára. — A 31. német 
belorvostani congressus 1914 április 20.—23,-áig lesz W iesbadenden. A 
congressus fő themája az álmatlanság kérdése lesz, G a u p p (Tübingen), 
G o ld sc h e id e r (Berlin) és F a u s t (Würzburg) referátumai alapján. A con
gressus felszólítására W e r n e r (Heidelberg) a belső  szervek újképleteinek 
sugárkezelésérő l és S c h o ttm ü lle r (Hamburg) a sepsis kezelésérő l fog 
elő adást tartani.

Rihmer B éla dr. egyetemi magántanár, a kit a székesfő város 
jobbparti kórházaihoz fő orvossá neveztek ki, az új szent János-kórház 
urológiai-sebészeti osztályának vezetését vette át.

A cholera á llása hazánkban. November 16,-ától 22,-éig 29 meg
betegedés és 17 haláleset fordult elő . Nagyobb számú eset fordult elő 
a bácsmegyei Cservenkán (15 m egbetegedés és 5 haláleset) és Szondon 
(8 m egbetegedés és 7 haláleset).

A Budapesti Orvosi Kör Vili. havi ü lése deczember 1.-én hét
fő n lesz. T árgya: H o f fm a n n  Jen ő dr. elő adása „A bergonizálásról, mint 
soványító eljárásról“.

M eghalt. E . N e i t le s h ip , ismert szemorvos, Londonban, október 
30.-án. — L . W ic k h a m , ismert bő rgyógyász és syphilidologus, Párisban. 
— C h . M e . B u rn e y , 1907-ig a sebészet tanára a newyorki Columbia- 
egyetemen, 69 éves korában. Az elhúnyt neve különösen az appendici
tis kórjelzése terén ism eretes; a M e. B u r n e y -féle pontot minden orvos 
ismeri.

A Budapesten m egtartott t iszti orvosi v izsgákon a következő 
orvosok képesíttettek : A u f r ic h t E d e gyermekorvos, Budapest, B o g d á n 
E r n ő , klinikai gyakornok, Budapest, C z in d e r  K á lm á n mű tő növendék, 
Budapest, D ö m ö tö r  M ik s a városi t. orvos, Magyarkanizsa, D u m il r e á n u  
V ik to r  gyakorló-orvos, Budapest, E r d é ly i  J á n o s klinikai gyakornok,  
Budapest, E s z e n y i  G y u la közkórházi gyakornok, Budapest, F a r k a s 
S á n d o r klinikai gyakornok, Budapest, F rö h lic h  Á r m in  klinikai gyakor
nok, Budapest, F ü lö p  J a k a b  G y u la gyakorló-orvos, Budapest, G a l lo ts ik 
S á n d o r városi alorvos, Eperjes, H o r to b á g y i  B é la mű tő növendék, Buda
pest, K a la p o s  J ó z s e f kórházi elm ebetegosztályi fő orvos, Eger, K o m k a 
J ó z s e f gyakorló-orvos, Budapest, K u n  A n d o r közkórházi alorvos, Buda
pest, L a k o s  G y u la körorvos, Zsámbok, L á n g  Z o l tá n közkórházi segéd 
orvos, Budapest, L á p o s s y  K á lm á n közkórházi segédorvos, Budapest, 
L e h o ts k y  F e d o r gyakorlóorvos, Korpona, M a n n ó  K á lm á n  I m r e mű tő - 
növendék, Budapest, M a r to s  I s tv á n közkórházi alorvos, Budapest, M a y e r 
O s z k á r betegsegélyző pénztári orvos, Budapest, N a g y  Z o l tá n gyakorló
orvos, Budapest, S ta r k  A r tu r  közkórházi alorvos, Nyitra, S z á n tó  M a n ó 
körorvos, Vajdahunyad, S z ig e t i  G y u la körorvos, Csépa.

A község i és körorvosok országos nyugdíjb izottságát a bel- 
ügyminister a következő képpen alakította m eg : Elnök b á ró  P e r é n y i 
Z s ig m o n d államtitkár, elnökhelyettes B ö lc s  G y u la ministeri tanácsos. A 
bizottság tagjai három év tartamára: H a jó s  B é la dr. közegészségügyi 
fő felügyelő , b á ró  K é t ly  K á r o ly dr., az Országos K özegészségi Tanács 
rendes tagja, K e r n t le r  K á lm á n dr. pénzügyministeri osztálytanácsos, 
B o d n á r  S á n d o r dr. községi orvos, F o d o r  M ó r  dr. körorvos, K e r e k e s  P á l 
dr. körorvos. A bizottságnak h vatalból tagja S z a p lo n c z a y  M ih á ly , a 
belügynrinisteri szám vevő ség igazgatója, a bizottság elő adója K a m p is 
J á n o s dr. belügyministeri osztálytanácsos, a bizottság jegyző je három év 
tartamára D ó c z i  Im re dr. közegészségügyi felügyelő .

Utazási ösztöndíj. Az országos magyar izr. közalap orvostudorok 
számára kétezer koronás utazási ösztöndíjra pályázatot hirdet. Pályáz
hatnak oly orvostudorok, kik életük 30. évét nem haladták túl, izr. val-  
lású magyar állampolgárok, tudori oklevéllel bírnak és külföldi egyete
meken, nagyhírű  kórházakban vagy könyvtárakban beható tanulmányokat 
tenni szándékoznak. A kérvényhez m ellékelendő k: iskolai és egyetemi 
képesítésrő l szóló, vagyoni és kereseti viszonyokat igazoló bizonyítvá
nyok, programm arra nézve, hogy hol és miként akarja a jutalmazandó 
felhasználni az ösztöndíjat. Az ösztöndíjas köteles külföldön tartózkodni,  
köteles elő terjesztett tervét betartani és a mennyiben idő közben változ
tatni kíván rajta, tartozik ezt jóváhagyás végett bejelenteni. A kétezer 
koronás ösztöndíjat havi részletekben és csakis az illető  tanulmányainak 
helyére folyósítják. Elő legek semmi czímen nem adatnak. Az utazás az 
alulírott elnökség által kijelölendő  idő pontban megkezdendő  A kik ezen 
utazási ösz tön d íja  pályázni kívánnak, folyamodványukat f o l y ó  é v i  d e c ze m 
b e r  hó lO .-é ig az országos magyar izr. közalap bizottságának elnökségé
hez (Budapesten, VI., Laudon-utcza 3) szíveskedjenek benyújtani.

Szem élyi hirek külföldrő l. W . R u b e s k o (nő orvostan) és E . F o r -  
m a n e k (orvosi chemia) dr.-ok, a prágai cseh egyetem czímzetes rend
kívüli tanárai, rendes tanári czímet kaptak.

Hirek külföldrő l. A párisi College de France-on hydrologiai 
intézetet szerveznek a következő  négy a losztály lyal: 1. hydrologiai phy- 
sika (igazgató : d 'A r s o n v a l ); 2. hydrologiai közegészségtan (igazgató :

Lapunk mai számához „M agyarország Orvosainak Évkönyve“
prospectusa van mellékelve.

stvánúti sanatorium és vízgyógyintézet
Budapest, VII., Hungária-ű t 9. (István-út sarok.) Telefon 81—01.

Röntgen-laboratorium .I Vpypfnip • D r. A le x a n d e r  B é la , 
J * egyetemi magántanár

Orvosi laboratórium Vezető  : Dr. VA S BERNÄT, Polik lin ika.
Szövetség-utcza 1 4 — 1 6 .  Te le fon  J ó z s e f  1 6 - 0 3 .

DR. REICH MIKLÓS Budapesti ZANDER -gyógyintézete
Dr. ZANDE R G. eredeti készülékeinek te ljes sorozatával és rokon physikalis 

gyógyeszközökkel töké letesen  fe lszere lt in tézet.
IV., Semmelweis-uteza 2. sz. Kossuth Lajos-utcza sarkán.

Kossuth Lajos-utcza 3. sz. (Telefon 697.) O r v o s i 
la b o r a tó r iu m á b a n  az összes diagn. vizsgála
tokon kívül autovaccina elő állításával is foglalkozikDr. Doctor

D r . G r ü n w a ld  s a n a t o r i u m a
nő gyógyászati, seb észeti és belgyógyászati bajokkal, valamint szülő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatiák. — V e g y i  é s  R ö n t g e n - la b o r a t o r iu m .

A  •  I  1 i  •  D r. SZILI SÁ N D O R , v. egy.tanársegéd
Orvosi laboratórium: v n ., K irály-utcza 51. Telefon 157-71.

E K D E Y  D r . s a n a t o r i u m a . SOSSfi&X'.

D r .  G  A  M  A  N B É L  A
diaetás orvosi intézete

________■  ■  ■  VOLOSCA—A BBAZIA. ■ ■ ■________

Dr. Székely Imre és Dr. Szilas Jenő  orvo
sok. Erzsébet-körút 22, földsz. Tel. 34—97.

T n l - n o  C v á n l e l r  m agaslati gyógyhely 1010 in., vizgyógyinté- 
I  d  I I  C l BW b v | J I C l A  zet, sanatorium  ideg- és Basedow-betegek re- 

■  szére, e g é s z  é v e n  á t  n y itv a . H iz la ló -
k ú r á k .  Vezető  orvos dr. Guhr Mihály. Tüdő betegek nem vétetnek fel.

Park-sanatorium: Külön szülő  osztály
téli klimás gyógyhely az olasz Riviérán 
Sanatorium külön tüdő betegek és külön 
az anyagcsere betegségeiben szenvedő k 
részére Fekvő csarnokok. Magyar ápoló
nő k. Meleg tengeri fürdő k. Kívánatra pro
spektusokat küld Czirfusz Dezső  dr., 

kir. tanácsos.
San Remo
K o p i t s  ] e n ő  d r , orthopaediai intézetében VII., Nyár-u. 22. sz. 

f e k v ő  betegek is felvétetnek.

(Sziv-u. 28. sz.
Telelő n 93-22.)Az orvosi dajkavizsgáló-intézetben ¥

Pír» M onmonn IV/I vezetése mellett — a dajkák állandó orvosi vizsgálat és 
U l  . I N t J U I I I c U l l I  IV I .  felügyelet alatt tartatnak. Az intézet minden egyes dajkán 
az eredeti Wassermann-féle vérvizsgálatot végezi. Dr. Neumann M. az eredeti — nem egy
szerű sített — Wassermann-féle vérvizsgálathoz szükséges vérvételt bárkitő l lakásán (VII., 
Erzsébet-körut 14) d. u. 3 -4  óra között veszi. A vérvételhez szükséges steril üvegcsét 

és használati utasítást kívánatra vidékre is küldünk. Egy vérvizsgálat díja 20 korona.

n r i l  Elektromágneses gyógyintézete. V I I , V á ro s l i g e t i  f a s o r  15
U l f  * IC fi l l  Az összes modern villamos gyógymódok. Röntgen-laboratorium 

Álmatlanság, neurosisok, neuralgiák, arteriosclerosis stb. ellen

Dr. Szontáph M iklóFgyógyintézete i ^ ^
ellá tás, orvosi gyógykezeléssel együtt napi 1 0  koronától kezdve.

mm S a n a t o r iu m .M eran. Ú jonnan  á t a l a k í t v a .
*  P r o s p e c t u s .

E p i le p t ik u s  b e teg ek  in téze te
BALF gyógyfürdő ben. Felvilágosítással szolgál a gyógyfürdő  gondnoksága vagy Wosinski 
István dr., örökös római gróf igazgató-tulajdonos. Vagyontalan betegek a nagymélt. ni 
kir. belügyminisztérium elő zetes engedélye alapján az országos betegápolási alap terhére

vétetnek fel.

Dr. GARA GÉZA.
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T U D O M Á N Y O S  T Á R S U L A T O K .
TARTALOM: Budapesti Kir. Orvosegyesület sebészeti szakosztálya (VIII. ülés 1913 május 8.-án) 904. 1.

Budapesti Kir. O rvosegyesület sebészeti szak
osztálya.

(Vili. ülés 1913 május 8.-án.)

E lnök : Alapy Henrik. Jegyző  : Ádám Lajos.
(Folytatás.)

Gütnő s epehólyag operált esete.

Borszéky K ároly: A mióta az epekő betegség sebészeti 
kezelésében az epehólyag kimetszése az általánosan el
fogadott eljárás és a kiirtott epehólyagokat pontos vizsgálat 
alá veszik, az eddig oly ritkának tartott gümő s megbetegedését 
az epehólyagnak mind gyakrabban észlelik. Körte 1905- 
ben megjelent munkájában saját 2 és az irodalomból össze
gyű jtött 3 esetrő l tesz mindössze említést, de azóta a közölt 
esetek száma nagyon megnövekedett. Nálunk Gellért közölt 
egy ilyen esetet.

A 27 éves napszámos nő t 8 év elő tt nyaki mirigy
daganatok miatt operálták; azóta nyakát szabadon moz
gatni nem tudja. 2 év elő tt hasának jobb oldalában igen 
heves fájdalmakat kapott, a melyek azóta eleinte ritkábban, 
az utolsó 2—3 hónapban azonban majdnem naponként jelent
keztek. Sárgasága sohasem volt. Minthogy a rendszeresen 
alkalmazott belső  kezelés daczára állapota nem javult, 1913 
február 22.-én mű tét czéljából Réczey tanár klinikájára vétette 
fel magát. Halvány, gyengén táplált nő beteg; nyakának mind
két oldalán több vaskos heg; torticollis. A jobb bordaív alatt 
mély belégzéskor körülírt érzékenység. A szék, vizelet normalis, 
láztalan. M ű tét veronal-chloroformnarcosisban márczius 5.-én. 
A hasüreg megnyitása a középvonalban. Az epehólyaghoz a 
cseplesz és a haránt remese könnyen leválaszthatólag oda 
van tapadva; az epeutak szabadok. Az art. cysticát lekötvén, a 
ductus cysticust kipraeparáljuk és lekötjük; a subserosus ki
fejtés nem sikerülvén, közvetlenül a májszél mellett az epe
hólyagot élesen kimetszszük és a visszamaradt serosaszélek- 
nek megfelelő leg a májsebszéleket catgutmatráczvarratokkal 
egyesítjük. A hasüreget teljesen zárjuk. Zavartalan, per primam 
gyógyulás.

A kiirtott epehólyag lúdtojásnyi, sű rű  zöldes-barna epét 
és 18 darab sokszögletű  vegyes epekövet tartalmaz; fala meg
vastagodott, nyálkahártyája finoman léczezett és néhány élesen 
határolt decubitalis fekélyt tüntet fel. Serosa borítéka körülírt 
helyeken belövelt és e területek közepén mindenütt áttű nő , 
félgömbszerű en kiemelkedő  apró göbcsék láthatók. Mikroskop 
alatt a nyálkahártya hámbélése csak a mélyebb mirigymene
teknek megfelelő leg rövid sejtsorok alakjában maradt meg, 
egyébként polynuclearis fehér vérsejtekkel dúsan átsző tt 
sarjszövetet találunk. A sarjszövet a mélyebb rétegek felé mind 
rostosabb alakot ölt. A subserosa kiterjedt vérzéseket mutat, 
a melyek között a szabad szemmel áttű nő nek látszó göbcsék 
óriássejteket tartalmazó, Sdiüppel-fé\e vegyes gümő  képét 
adják. Gümő bacillusokat találni nem sikerült. Diagnosis: 
Cholecystitis calculosa productiva cum tuberculosi serosae.

Basedow-kór operált esete.

Borszéky Károly: A Basedow-kór operativ kezelésének 
kedvező  eredményei magyarázzák azt a törekvést, hogy ezen 
betegség továbbfejlő dését megakadályozzuk annak kezdeti 
szakában való operálással, a mikor a pajzsmirigy megnagyob
bodása még nem ért el szembetű nő  nagy fokot. Hogy jogo
sult-e a Basedow-kór korai operálását általánosítani, arról 
ma határozott véleményt mondani még nem lehet. Ez 
a beteg socialis helyzetén kívül első sorban attól függ, 
hogy a tünetek kifejezettebb vagy elmosódottabb volta és 
azok gyorsabb vagy lassúbb progressiója enyhébb vagy 
súlyosabb lefolyásra enged-e következtetni. Vannak esetek, a 
melyekben rövidebb fennállásuk daczára a pajzsmirigy számba-

vehető  megnagyobbodása nélkül a tachycardia és a gyakori 
hasmenések a beteget teljesen munkaképtelenné teszik; ilyen 
esetekben a mű tétet jogosultnak kell tartani, mert habár 
vele a teljes gyógyulást, fő leg az exophthalmus visszafejlő 
dését rövid idő  alatt nem is tudjuk elérni, a beteg állapotán 
sokat javíthatunk és munkaképessé tehetjük ő t.

A 24 éves nevelő nő t 1913 márczius 30.-án vették fel 
Réczey tanár klinikájára. 3 év óta beteg. Szemei 2 év óta 
düllednek ki. Gyakori hasmenése és szívdobogása van. 
Álmatlan, erő sen izzad. írni alig tud, úgy reszket a keze. 
Rosszul táplált nő beteg; igen nagy exophthalmus; a bő r 
száraz, korpádzó. A pajzsmirigy jobb lebenye kissé meg
nagyobbodott. Igen erő s tremor az ujjakon. Stellwag- és 
Graefe-tünet nincs, M oebius-tünzi van. Á pulsus 140. A sziv- 
tompulat kifelé kissé megnagyobbodott. A Löwi-reactio (adre
nalin szembe cseppentve) negativ. A vizelet normalis. 1913 
április 5.-én a pajzsmingy jobboldali lebenyét eltávolítjuk. 
A kiirtott rész kisalmányi, metszéslapján enyves tapintatú. 
Zavartalan sebgyógyulás. Á mű tét utáni első  két napon a 
beteg igen nyugtalan; a pulsus-szám állandóan 120—160 
között; a harmadik naptól kezdve a beteg nyugodt lesz, a pul
sus-szám 100 körül. Elbocsátásakor (április 12) subjective 
teljesen jól érzi magát, hasmenése, szédülése megszű nt, a 
pulsus 90. Az exophthalmus, vérkép változatlan.

Mikroskop alatt a pajzsmirigy tokja, valamint a belő le 
kiinduló gerendázat durva rostú kötő szövetbő l áll, a melyben 
sok vérrel kitöltött vastagfalú érátmetszet és ezek körül gömb
sejtekbő l álló körülírt részletek láthatók. A kötő szöveti geren
dázat között mindenütt erő sen kitágult, colloiddal telt mirigy
átmetszetek láthatók, a melyeknek ellapult hámja is a colloid 
megszaporodását igazolja.

Duodenalis fekély operált esete.

Borszéky Károly: A duodenumfekélyek sebészeti keze
lésében eddigi tapasztalataink szerint a gastroenterostomia 
egyedül nem ad megbízható jó eredményeket, úgy hogy ma 
már a legtöbben feltétlenül szükségesnek tartják a pylorus 
elzárását, illetve kirekesztését is. Az ajánlott műtét-módok 
mindegyikével jó eredményeket lehet ugyan elérni, de a leg
többjük a gastroenterostomiánál súlyosabb és hosszabb ideig 
tartó mű tétet tesz szükségessé. A legegyszerű bb és a leg
veszélytelenebb a pylorusnak fonállal való elzárása (Parla- 
vecchio); egyedüli hátránya, hogy az ily módon elő idézett el
zárás nem bizonyult állandónak; ezért ajánlotta a fonállal 
való lekötés helyett Wilms a fascia- és Pólya a lig. teresbő l 
vett csíkkal való lekötést. Azonban a mi tapasztalataink azt 
mutatják, hogy habár a fonállal való lekötéssel előidézett 
pyloruselzárás nem állandó, mégis oly hosszú ideig tartó, 
hogy ezen idő  alatt a fekély teljesen begyógyul, különösen 
akkor, ha a lekötéshez vastagabb fonalat vagy szalagot hasz
nálunk.

T. Károly 33 éves villamos kocsivezető  1 év óta szen
ved gyakori gyomorfájdalmakban és idő nként savanyú fel
böfögésben, illetve hányásban. Fájdalmai fő leg az étkezés 
után 2—3 óra múlva jelentkeznek. Minthogy a belső  kezelés 
daczára állapota folytonosan rosszabbodott, 1913 márczius 
26.-án Réczey tanár klinikájára vétette fel magát. Objective 
a gyomor sósavának kisebbfokú megszaporodásán kívül 
mást nem találni; a gyomor kiürülése rendes, húsmentes 
diaeta mellett székletétben vér nem mutatható ki. Mélyebb 
nyomásra kisebbfokú epigastrialis érzékenység. Az április 3.-án 
végzett mű tét alkalmával közvetlenül a pylorus mögött a duo
denum elülső  falán jókora, kétkoronányi, belövelt serosá- 
val fedett fekély. Gastroenterostomia retrocolica verticalis; a 
pylorust, a legvastagabb selyemfonalat duplán véve, elzárják 
a nélkül, hogy a fonalat megcsomóznák. A leszorító fonalat
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körkörösen serosával borítják. Zavartalan gyógyulás. Ápiilis 
28.-án a klinikát elhagyja, fájdalmai teljesen megszű ntek, jól 
táplálkozik, nem hány. Az öt héttel a mű tét után eszközölt 
Röntgen-vizsgálat szerint a pylorus tökéletesen átjárhatatlan.

Subcutan bélrepedés.

Fáykiss Ferencz: A 25 éves rendő r 1913 január hó 9.-én 
két villamos kocsi közé került, a melyek hasát összenyomták. 
Három órával a baleset után orvosi tanács folytán a 2. sz. 
sebészeti klinikára került.

A rendkívül elesett beteg pulsusa üres, perczenként 
140; a hő mérsék 37'2°; a has erő sen meteorismusos, benne 
görcsös fájdalmakat jelez a beteg. Tapintáskor mindenütt érzé
keny, különösen érzékeny azonban a köldök mellett a jobb 
oldalon, a hol kifejezett défense észlelhető . Az ileocoecalis 
tájon tompulat kopogtatható ki. A beteg több ízben hány, 
gyakran csuklik. A hason külsérülés nyomai nem láthatók. 
A csontrendszer ép. A vizelet tiszta.

Subcutan bélsérülésre gondolva azonnal laparotomiát 
hajtanak végre s a hasat a köldök felett a középvonalban meg
nyitják. A hasüregbő l szennyes véres folyadék ürül, a fali 
peritoneum, valamint a belek serosája fényevesztett, fibrinosus 
lepedékkel borított. A hasüri izzadmány bélsárszagú. Meg
tapintják a májat, eltérést nem találnak rajta, előhúzzák a 
legfelső  jejunumkacsot s két arasznyira a plica duodeno- 
jejunalistól a bélnek mintegy 10 cm. hosszú darabját a mesen- 
teriummal együtt teljesen leválva találják úgy, hogy e dara
bot a mesenterium gyökénél csak néhány milliméternyi szövet
darab tartja s így a bélnek traumás repedését konstatálhat
ják. A bélen a sebszéleket felfrissítik azáltal, hogy csaknem 
kétarasznyi bélkacsot, melynek mesenteriuma thrombosisos, 
reszekálnak, s end to end egyesítést végeznek. A többi hasüri 
szerv épnek találtatván, a vérnek és béltartalomnak a hasüreg
bő l való kitakarítása után a hasfalakat rétegesen elvarrják.

A mű tét utáni harmadik napon bő séges székürülés. 
Zavartalan gyógyulás, a melyet csak egy suprafascialis tályog 
nyújt meg kissé. A mű tét utáni tizedik napon baloldali, a 
a huszadik napon jobboldali pleuritis. A beteg márczius 
15.-én gyógyultan hagyja el a klinikát.

A subcutan bélrupturának ilyen alakja rendkívül ritka; 
létrejötte úgy magyarázható, hogy e béikacs közvetlenül a 
gerinczoszlopon feküdvén, a csigolyákhoz ütő dött.

(Folytatása következik.)

PÁLYÁZATOK.

29198/1913.
Baja város közkórházánál üresedésbe jött, 1200 korona évi fize

tés, lakás, fű tés, világítás és 1. oszt. élelm ezéssel javadalmazott alorvosi 
á llásra pályázatot nyitok.

Folyamodni óhajtók felhivatnak, hogy kellő  képzettségüket igazoló 
okmányokkal felszerelt pályázati kérvényeiket m éltóságos P u r g ly  S á n d o r 
dr. fő ispán úrhoz Szabadkán legkéső bb f. évi deczember hó 15. nap
já ig  közvetlenül a bajai közkórház igazgatóságánál nyújtsák be.

B a j a ,  1913 november 25.

H e g e d ű s dr., kir. tanácsos, polgármester.

A lő csei ág. hitv. ev. egyházközség tulajdonát képező  nyilvános 
jellegű , nyolczvan ágyra berendezett H e rm a n n Gusztóv-kórház igazgató
választmánya egy alorvosi állásra pályázatot hirdet.

Javadalm azás: 1500 korona készpénzfizetés (bennlakás kötele
zettsége mellett), két bebútorozott szobából álló lakás és teljes ellátás.

Az állás 1914 január 1.-én okvetlenül elfoglalandó.
Első  segélyt kivéve, magángyakorlat nincs megengedve.
Folyamodni óhajtók felhivatnak, hogy kellő  képzettségüket iga

zoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvényeiket H r i t z  A r th u r  dr. 
igazgató-orvos (Lő cse) czímére legkéső bb 1913. évi deczember hó 
15.-éig nyújtsák be.

Általános orvosi gyakorlat m egszerzésére a kórház kiválóan al
kalmas.

L ő c s e , 1913 november hó 11.

H r i tz  A r th u r  dr., igazgató-orvos.

22484. szám.
Trencsén vármegye trencséni közkórházánál kinevezés folytán 

megüresedett alorvosi állásra ezennel pályázatot hirdetek és felhívom 
mindazokat, a kik ezen nyugdíjjogosultsággal és az alább részletezett 
javadalmazással egybekötött állást azonnali belépés mellett elnyerni 
óhajtják, hogy a fő ispán úrhoz czím zett és az 1883. évi I. t.-cz. 9. § 
III. pontjának 2. bekezdésében elő írt képesítésrő l tanúskodó okmányok
kal, valamint a V. Ü. Sz. 4. § -a  értelmében születési, hatósági, orvosi 
és erkölcsi bizonylattal is kiegészített kérvényeiket legkéső bb folyó évi 
deczember hó 25.-éig nyújtsák be, mert a késő bb beérkező  folyamod
ványok figyelembe vétetni nem fognak.

Ezen alorvosi állás évi javadalmazása 2000 korona törzsfizetés, 
1 bútorozott szobából álló lakás és teljes élelm ezés.

Kelt T r e n c s é n b e n , 1913. évi november hó 26.-án.

A vármegye alispánja h elye tt: 
N é m á k , fő jegyző .

A temesvári m. kir. állami gyermekmenhelynél 1914. évi január 
hó 1.-én megüresedő  másodorvosi á llásra pályázatot hirdetek.

Az állás javadalmazása évi 1200 korona tiszteletdíj, természetbeni 
lakás, fű tés, világítás, I. osztályú élelm ezés és kiküldetés esetén napi 
18 korona útiátalány.

Felhívom azokat az orvosdoktorokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy képzettségüket és eddigi mű ködésüket igazoló okmányaik 
hiteles másolatával felszerelt és a belügyminister úrhoz czímzett, egy 
koronás bélyeggel ellátott pályázati kérvényüket hozzám 1914. évi 
deczember hó 26.-áig küldjék be.

T e m e s v á r , 1913 november hó 25.-én.

S c h o s s b e r g e r  S á n d o r dr. s. k., igazgató-fő orvos.

17.901/1913.
A m ó c s i vármegyei közkórháznál lemondás folytán megüresedett  

ellenő r-írnoki állásra, és a mennyiben ezen állás áthelyezés útján 
töltetnék be, az ennek következtében esetleg üresedésbe jött iroda
segédtiszti, községi közlekedési útbiztosi, avagy díjnoki állásra 
pályázatot hirdetek.

Az ellenő r-írnok javadalm azása: évi 1200 korona fizetés, mely 
havi és 300 korona lakbér, mely negyedévi elő leges részletekben 
esedékes.

M inő sítése: legalább négy középiskolai osztály elvégzése és 
jó írás.

Az ellenő r-írnoki állásra az államszámviteltani vizsgával, vagy 
számvevő ségi gyakorlattal rendelkező  pályázók elő nyben részesülnek.

Az ellenő r-írnoki állás egy évi tartamra ideiglenesen töltetik be 
s a kinevezett pályázó, a mennyiben megfelel, egy év letelte után vég- 
legesíttetik ezen állásban.

Pályázati határidő  1913. évi deczember hó 5.-e.
A kellő en felszerelt pályázati kérések az ellenő r-írnoki, esetleg 

megüresedő  községi közlekedési útbiztosi, illetve díjnoki állásokra nézve 
hozzám czím ezve s az irodasegédtiszti állásra nézve Kolozsvármegye 
fő ispánjához czím ezve mindkét esetben hozzám nyújtandók be.

Á kórházi ellenő r-írnok hatáskörét és teendő it „a vármegyei kór
házi alapszabályzat és szolgálati szabályzat“ állapítja meg.

K o l o z s v á r ,  1913 november hó 20.

D ó z s a , cs. és kir. kamarás, alispán.

3250/1913.
Biharvármegye biharkeresztesi járásának alulírott fő szolgabírája 

a berekböszörményi körorvosi állásra pályázatot hirdetek.
Az állás évi javadalmazása a következő :
1. 1600 korona törzsfizetés, a mely az 1908. évi XXXVIII. t.-cz.  

15. §-ában megállapított korpótlékokkal emelkedik,
2. 800 korona lakbér,
3. 600 korona fuvarátalány,
4. m. kir. belügyminister úr 170.944/1913. VII. sz. rendeletével 

engedélyezett 1200 korona helyi pótlék,
5. a törvényben megállapított látogatási díjak.
Az orvosi körben fekvő  gazdaságok és a magánorvoslás a kör

orvos részére tekintélyes jövedelm et biztosíthatnak.
Felhívom mindazokat, a kik ez állást elnyerni óhajtják, hogy az 

1908. évi XXXVIII. t.-cz. 7. §-ában körülírt képesítésüket és eddigi 
gyakorlatukat igazoló okmányaikkal felszerelt pályázati kérvényüket 
hozzám a folyó évi deczember hó 15. napjának d. u. 5 órájáig 
nyújtsák be.

Kellő en fel nem szerelt vagy elkésetten beadott kérvényeket figye
lembe nem veszek.

A választást Berekböszörmény községházán folyó évi deczember 
hó 19.-én d. e. 10 órakor fogom megtartani.

A megválasztott körorvos állását az 1914. év január hó 1.-én el
foglalni köteles.

B i h a r k e r e s z t e s , 1913 november 20.

F r a n k ó , fő szolgabíró.
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110.531/II. A. 1913.
A mező hegyesi m. kir. ménesintézetnél megüresedett orvosi 

állásra, mely évi
2600 korona készpénzfizetés,

480 kg. búza,
440 kg. rozs,
400 kg. árpa,

2000 kg. széna,
1460 liter tej,

természetbeni lakás és 1 hold illetményföld élvezetével van egybekötve, 
ezennel pályázatot hirdetek.

A pályázni kívánók keresztlevéllel (születési bizonyítvány), továbbá 
végzett tanulmányaikról, gyakorlati mű ködésükrő l és nyelvismereteikrő l 
szóló bizonyítványokkal felszerelt folyamodványukat legkéső bb 1914. évi 
január hó l.-éig a vezetésem alatt álló ministeriumnál nyújtsák be, 
késő bb érkező  kérvények figyelembe nem vétetnek.

Minthogy az egészségügyi szolgálat a ménesintézetnél katonailag 
van szervezve", a folyamodványhoz egy kötelező  nyilatkozat is csato
landó, mely szerint folyamodó magát szolgálati ideje alatt mindenben 
aláveti a katonai szabályoknak és így a ménesparancsnokság rendeletéit 
pontosan, lelkiismeretesen teljesíti s általában a m énesintézeti szabályo
kat megtartja.

Aí. k ir .  f ö ld m iv e lé s ü g y i  m in is te r .

227/1913. ein. sz.
A pozsonyi m. kir. állami kórházban egy másodorvosi állás 

megüresedvén, annak betöltésére pályázatot hirdetek.
Felhívom azon magyarhoni illető ségű  orvos urakat, kik ezen 

1600 korona fizetéssel, szabad lakással, fű téssel, világítással és I. oszt. 
élelm ezéssel javadalmazott ideiglenes jellegű , két évi idő tartamra szóló 
állást elfoglalni óhajtják, hogy az 1883. évi 1. t.-cz. 9. §-ában m eg
kívánt m inő sítést igazoló okmányokkal felszerelt és a vallás- és köz- 
oktatásügyi minister úr ő  nagyméltóságához czímzett folyamodványai
kat 1913. évi deczember hó 4.-éig alulírotthoz nyújtsák be.

P o z s o n y , 1913 november 17.

P a n to c s e k  J ó z s e f dr., igazgató-orvos.

egy jóízű , folyékony Haemoglobin-készítmény, 
a fogakat nem támadja meg, étvágygerjesztő , 
legjobban bevált vérszegénység és általános 

testgyengeség eseteiben.

egy Lecithin - Haemoglobin - készítmény, 
n e u r a s th e n ia  és egyéb idegbajok, 
hiányos táplálkozás és rachitis eseteiben.

K  egy Guaiacol-Haemoglobin-készltmény orvosilag ajánlva
M  a légző szervek  megbetegedéseinél, tüdötuberculosis

tüdő h,"‘,,+ hrAnnr.it!« X- ___... ’

■  Led

V
tüdő hurut, broncnitis, hörghurut és scrofuíosis eilen!

M in ták  és irodalom  ingyen. 
Lecithin-Perdynamin-bő l minták csakis árfelszámitás elle

nében kaphatók az osztrák magyar képviselő  által:

E L S Ő R A N G Ú  G Y Ó G Y V Í Z  É S  D I A E T E T I K U S  I T A L .

Vesebajoknál, hugyhólyag-bántalmaknál és köszvénynél, czukorbetegségnél, em észtési és 
lélegzési szervek hurutjainál a Bő r és Lithiors tartalmú gyógyforrás

U
a kontinens legelső  orvosi 
szaktekintélyei által ki
tű nő  sikerrel használtatik.

Hugyhajtó hatású. | 

Kellemes izü.

Könnyen em észthető . 

Teljesen tiszta.

I Állandó összetételű . 

Vasmentes.

Kiváló óvszer a vörhenynél (scarlatina) fellépő  vesebántalmaknál.
Különösen oly egyéneknek ajánlatos, kik ülő  életmódjuk folytán aranyeres bántalmakban, hasi vérbő ségben, 
máj- és veselzgalomban vagy hugysavas lerakódásokban, vesehomok és vesekövek képző désében szenvednek. 

Orvosi szakvélemények, g;jógv;eredmén\jekrő l szóló bizonylatok és egyéb forrásleírások ingben és bérmentve állnak rendelkezésre.

SCHULTES ÁGOST Szinyelipóczi Salvator-forrás Vállalat, Budapest, V. Rudolf-rakpart 8.

Budapssti Szanatóriumok és Gyógyító méretek [gyesi ele j

1

In téze t ben lakó  b e teg ek n ek .

Dr. Pajor sanatorium  e s  m z g y o p t e z e t  “ s .
B el, d ia e te t ik a i  é s  s e b é s z i  o s z tá ly o k k a l .  R ö n tg e n , R ad ium , 
p ö s ty é n i isz a p , P n e u m a t ik u s  k a m a ra , In h a la to r iu m  s tb .

i
!

D r .  B a t i z f a l v y - f é l e  vízgyógykezelés,
szan a tó riu m  szénsavas fürdő k, villanykezelés. 
VI., Aréna-út 82. :: Bejáróknak is. ::

In téze t b e já ró  b e teg ek n ek .

Dr. JUSTUS Sugaras gyógyítás. Röntgen.
szerpsajgápoióyÓ?ntéÓzete Radium. Forró légkészülék. 

ív .^Ferencz^ zséf-rakparí 26. Fürdő k. Kozmetikai mű tétek.
n -  H o f f m sann ló r in  Röntgen-rádium-elektrotherapia (galvanisat o, faradi- 

nu n ü , , m d n V J c n ü  satio, sinusoidális áramok, Leduc-áram, magas feszült- 
Pnysikotnerapias intézete ségű  áramok, diathermia, ionisatio és az elektrotherapia 
VI., Váczi-körút 51. sz. többi összes modalitásai),m assage-,fény -és hő therapia

A t f h m a - n v n n v i n t P 7 P t  Egyedüli Bulling-lnhalatorium
H O l l l l l i a  y j u y j í m c t c i  Pneum atikus-kam ra, tüdögym nas tika stb. 
VI., A ndrássy-út 87 (körönd) Vezető  orvos: Dr. Glück Tibor

G u a j a c e t i n
Tuberculosis, bronchitis pulmonis, 
pneumonia, catarrhus in testin i et 

ventricu li stb.

P e p t a n n o l
S ó s a v a s  tanninkészítm ény 
gyom orm egbetegedések ellen

Dr. Franz Fehlhaber & Co.

a M i g r o l  -
Legalkalm asabb antipyreticum 

és antirheumaticum.

S u l l a c e f  i n
Bronchitis, pertussis 
stb ., 20 tab le tta  K 1.-25.

. m. b. FI. Berlin-W eissensee
Vezérképviselet Ausztria-M agyarország r é sz é r e :

Adalb. Hradetzky, Wien, X U II I /1 , U U ä h r i l ig ß r  G ü r t e l  5 7 -
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