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EREDETI  KÖZ L E MÉ NY E K.

Kiküszöbölő dhetik-e álhártya az O’Dwyer- 
tubuson ?*

I r ta : Bókay János dr., egyetemi tanár.

Az álhártya-letolás eshető ségérő l s a tubusnak álhár
tyával való esetleges eltömeszelödésérő l 1908-ban megjelent 
monographiámban1 részletesen irtani s conclusióim ezen kér
désekre a következő k voltak:

1. Álhártya-letolást intubatio közben aránylag ritkán ész
lelünk s csak a legritkább esetben válik az végzetessé, mert 
a bekövetkezett asphyxiát ilyenkor rögtöni extubatióval (fo
nalas extubatio!) úgyszólván azonnal megszüntetjük, mert a 
mobillá tett vaskos álhártya a tubuskivétel után úgyszólván 
rögtön expectoráltatik.

2. Intubált croupos betegen a tubusnak álhártyával 
való eldugaszolása nem gyakori s ha elő  is fordul, a leg
többször kedvező  megoldást nyer azáltal, hogy az obturált 
tubus az eldugaszoló álhártyával együtt erő s köhögéssel a lég
cső bő l kiküszöböltetik.

Hogy álhártyát intubáit croupos betegeink eléggé sok
szor expectorálnak, ezt kétezret meghaladó intubatiós praxi
som bő ven bizonyítja s tanulságosan demonstrálja a „Ste- 
fánia“-gyermekkórház nagy álhártyagyüjteménye, mely 1911- 
ben a drezdai nemzetközi hygiene-kiállításon is feltű nést 
keltett. A gyű jteményben levő  gyönyörű  álhártya-példányok 
mutatják, hogy a fönt jelzett s nem egyszer kétséges situatiók 
intubatiós gyakorlatunkban csakhamar kedvező  megoldást 
nyernek álhártyáknak, olykor igazán nagykiterjedésü vaskos 
pseudomembranáknak kiköhögése által. (L. az 1. ábrát.)

Hogy tehát álhártyák intubatiókor expectoráltathatnak, ta
lán gyakrabban is, mint azt légcső metszéses croup-betegeken 
tapasztaljuk, azóta tudjuk, a mióta az O’Dwyer-féle eljárás 
egyáltalában gyakoroltatik. Hogy vájjon a relativ szükebb ca- 
liberü O’DwyeMubuson keresztül is kiküszöbölő dhetnek-e 
ál hártyarészletek, ez a kérdés az intubatio irodalmában ismé
telten discutáltatott, bár erre O ’Dwyer-nek és társainak (Fr. 
Huber, Dillon Brown stb.) alapvető  czikkei2 már régen meg-

* Minden jog fentartva.
1 Bókay J. : Die Lehre von der Intubatión. Leipzig, 1908. 80— 

93. oldal.
2 Transact. IX. Internat. Medic. Congress. Washington, 1887.

adták az igenlő  fe'eletet. Monographiámban közöltem, hogy 
Baer, ki Muralt-ia\ együtt Svájczban az intubatiónak első  
érdemes munkása volt, már 1892-ben3 közölt eseteket, me-

1. ábra.

lyek ezen lehető séget kétséget kizárólag újból bizonyították. 
Így egy 1 éves gyermek 9 nap alatt 67 2, 3, 5, 3 cm. hossz- 
álhártyát köpött jórészt a tubuson át s egy más esetben egy 
4 éves gyermek 8 darab tetemes kiterjedésű  pseudomembray 
nát expectorált hasonlóképp jórészt a tubuson keresztül.

3 B a er : Tracheotomie und Intubation. Zürich, 1892.



598 O R V O S I  H E T I L A P 1915. 45. sz

Monographiámban 1908-ban én is említést tettem egy 
kórházi esetemrő l, melyben a tubuson keresztül kiköhögött eléggé 
terjedelmes álhártyáknak egész sorozatát gyüjthettem össze. 
Ezen észlelet méltán sorakozik Baer fenti eseteihez, azon 
különbséggel, hogy míg az ő  két esetében a lefolyás felette 
vontatott volt s betegein a végleges extubatio csak ismételt 
extubatio-kisérletek után nehézséggel sikerült s mindkét meg
gyógyult betegén a tubus fekvési tartama tetemes volt, addig 
az én esetem simán és gyorsan gyógyult s a tubus fekvési 
tartama egészen minimalisnak mondható. A lefolyás külön
böző  volta részben abban rejlik, hogy Baer esetei még a 
serumtherapia elő tti idő szakban kerültek kezelés alá s bronz
tubussal lettek intubálva, míg az én esetem már serummal 
kezeltetett s a hasonlíthatlanul tökéletesebb 0 ’Dwyer-íé\e 
ebonit-tubussal intubáltatott.

Ezen esetem részletesebb adatai a következő k:
3 éves fiúcska, felvétetett 1906 ápr. hó 1.-én. Mindkét 

mandulán lencsényi s az uvulát keskeny sávalakban bevonó 
álhártyás kiizzadás. Mérsékelt foetor ex ore, kissé duzzadt 
subangularis mirigyek. Aphonia, nagyfokú légzési nehézség, 
erő s scrobicularis és jugularis behúzódással. A nagyfokú stri
dor rögtöni tubus-bevezetést tesz szükségessé, mire a légzés

tubus mellett újból erő sebb stenosis jelentkezik s minthogy a 
köhögés alatt „ventil-zörej“ (álhártya-flottálás) hallható s ebbő l 
fibrinhártya leválására kellett következtetnünk, rögtöni intu- 
batiót végezünk. A fonalas extubatiót úgyszólván azonnal kö
veti egy vaskos nagy álhártya felköhögése s erre a légzés
nehézség megenyhül. Tekintettel a még mindig fennálló ste- 
nosisra, 1/i  óra után reintubatiót végezünk. Láz 40° C. A to- 
roklepedék demarkálódott. 6000 egység serum. A vizeletben 
bő ven fehérje. 15.-ére a láz 38’0° C-ra esik, a közérzet jelenté
kenyen megjavult. Éjjel a beteg a tubuson át még egy ki
sebb fibrinhártyát köhögött ki, mely nem tétetett félre. 
16.-án reggel extubatio, mely véglegesnek bizonyult. A to
vábbi lefolyást csak az egyik subangularis mirigyduzzanat 
elgenyedése zavarja. A reconvalescentia lassú. El bocsáttatott 
május 31.-én, teljesen gyógyultan, a hangja alig rekedt. A tu
bus összfekvésének tartama 81 óra volt (összesen két ízben 
intubáltatott).

Második eset-.

A két éves fiúcska 1915 márcz. 1.-én vétetett fel croup- 
tünetekkel. A torokban csekély a lepedék, a felső  légút-ste-

2. ábra. 3. ábra.

részben felszabadul. Gő z-sátor. 6000 egység serum. Az intu- 
batio után néhány perczczel és másnap is bő ségesen expec- 
torál fekvő  tubuson át eléggé tetemes nagyságú álhártyákat 
(lásd a 2. ábrát).4 Következő  napon újból 6000 egység serum. 
Extubatio április 3.-án. Újabb tubus-bevezetés nem szüksé
ges s így a tubusfekvés össztartama csak 44 óra. Április 
14.-én gyógyultan bocsáttatik el a kórházból.

Monographiám megjelenése óta folyton gyű jtöm intuba- 
tiós tapasztalataimat s az utóbbi évekbő l négy újabb észle
letet fű zhetek bizonyító erő vel bíró fenti észleletemhez.

Első  eset :

Hat éves leányka, felvétetett 1913 május 12.-én. Mérsé
kelt tonsillaris diphtheria, rekedtség, csekélyfokú légzési nehéz
ség. 3000 egység serum. 13.-án a láz fokozódik (39’6° C vég- 
bélhő ). A torokképleteket vaskosabb fibrinhártya lepte el s a 
felső  légút-stenosis annyira erő sbödik, hogy még a délelő tt 
folyamán intubálni kell a beteget, midő n is a tubus-beveze
tés után csakhamar egy nagyobb vaskosabb s egy kisebb ál- 
hártyarészt expectorál a tubuson át (lásd a 3. ábrát),5 mire a 
légzés jórészt felszabadul. 6000 egység serum. 14.-én reggel fekvő

1 Minthogy az álhártyák alkoholban szétterítve konzerváltattak s 
alkohol által tömörített állapotban photographáltattak, a membranák 
vaskosabbak, mint a milyenek friss állapotban voltak.

s A baloldali vaskos álhártya extubatio után ürült, a másik két 
ibrinhártya tubuson át expectoráltatott.

nosis tünetei aggasztóan súlyosak, úgy hogy a beteget azon
nal intubálni kell. A tubus bevezetése után erő s köhögés
inger kínozza a gyermeket, körülbelül 5 perczczel a tubus be
tétele után egy 2 V2 cm. hosszú keskeny fibrinhártyát ürít a 
tubuson át (lásd a 4. ábrát), mire megnyugszik. 9000 egység 
serum, gő z-sátor. Este 10 órakor flottáló zörej mellett gyorsan 
fejlő dve cyanosis jelentkezik, miért is extubatiót végezünk, a 
nélkül, hogy álhártya expectoráltatott volna. ’A óra után re- 
intubatio, a légzés felszabadul. Éjjel 3 órakor a fenti tünetek 
ismétlő dnek, újabb extubatio s 1/ i  óra után újból tubusbeve
zetés. 3.-án a gyermek fekvő  tubus mellett elég nyugodtan 
légzik s csendesen fekszik ágyában. Végbélhő  37-8° C. 4.-én 
reggel extubatio, mely véglegesnek bizonyul. 15.-én teljesen 
gyógyultan bocsáttatik haza, hangja csak alig rekedt. A tubus
fekvés össztartama 68ljs óra volt.

Harmadik eset :

A négy éves fiúcska 1915 jún. 21.-én vétetett fel sú
lyos croup-tünetekkel. A nagyfokú stenosis rögtöni intubatiót 
tesz szükségessé, mely után csakhamar erő s köhögésinger 

j mellett körülbelül 2  cm. hosszú vaskosabb álhártyát (lásd az 
! 5. ábrát) ürít a beteg, mire a légzés úgyszólván egy csapásra 

megnyugszik. 9000 egység serum, gő z-sátor. Extubatio jún.
23.-án d. e. 10 órakor, utána légzésnehézség nem jelentkezik 
s így reintubatio továbbra sem szükséges. Júl. 11 .-én gyógyul
tan hazabocsáttatik. A tubusfekvés össztartama 49%h  óra volt.
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5. ábra.

Negyedik eset:

A 2V2 éves fiúcska 1915 szept. 16.-án d. e. vétetett fel 
súlyos torokdiphtheriával és mérsékelt laryngitis crouposával. 
Végbélhő  39°. Az érlökés szapora, kisebb hullámú, a légzés ke
véssé nehezített. 8000 egység serum, gő z-sátor. A légzésnehéz
ség fokról-fokra nő , még pedig oly gyorsan, hogy délben 
már intubálni kell a gyermeket. A tubus-bevezetés után erő s 
köhögésinger jelentkezik s alig nehány másodpercz múlva 
3 cm. hosszú, kifejezetten csöves fibrinhártyát (lásd a 6 . ábrát)

6. ábra.

expectorál tubusán keresztül a beteg. Az álhártya eltávolodása 
után a légzés teljesen felszabadul s a beteg megnyugszik. 
8000 egység serum, gő z-sátor. Szept. 18.-án d. e. extubatio, az 
újból beállott légzésnehézség azonban már 24 óra után re- 
intubatiót tesz szükségessé. Szept. 21.-én végleges extubatio. 
Okt. 1.-én gyógyultan, tiszta hanggal távozik a kórházból. 
A tubusfekvés össztartama 94 óra volt.

Fenti eseteim tehát újabb kétségtelen bizonyítékai annak, 
hogy az O ’Dwyer-féle tubuson keresztül, daczára a relativ 
szükebb kalibernek, álhártyák, még pedig eléggé hosszú és 
eléggé vaskos fibrinhártyák, nagyobb nehézség nélkül átlökő d- 
hetnek erő s köhögésinger alatt, s eseteim mutatják, hogy da
czára a nagyon súlyos klinikai tüneteknek, serumtherapia s 
gő z-sátor alkalmazása mellett a betegek relative könnyen és 
gyorsan meggyógyulhatnak aránylag rövid ideig tartó tubus
fekvés mellett (44, 61, 6872, 493/4 és 94 óra). Szükségesnek 
tartom hangsúlyozni, hogy fenti 4, illető leg 5 esetemmel két
ezret meghaladó intubatiós anyagomban a tubuson keresztül 
történt álhártya-expulsio-esetek teljesen kimerítve nincsenek, 
mert ezeken kívül elég nagy számmal vannak registrálva ese
tek statisztikámban, hol kisebb fibrinczafatok expectoráltattak 
a tubuson át, ezen eseteket azonban külön nem tartottam ér
demesnek itt összeállítva közzétenni, mert ez az intubatorok 
praxisában mindenütt közismert tapasztalat. Eseteim csak 
annak bizonyítására szolgálnak, hogy vaskosabb, a 3 cm.
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hosszúságot meghaladó fibrinhártyák is keresztültörhetnek, 
még pedig nagyobb nehézség nélkül, a tubuson, ha a köhö
gés expulsiós ereje eléggé nagy.6

Mint monographiámban is említettem, O’Dwyer a ren
des tubusok helyett vaskos álhártyák kiküszöbölhetésének 
megkönnyítése czéljából rövidebb, vaskosabb, kerek, löveg- 
szerü bronztubusokat konstruált, melyeket Waxham 1890 ok
tóber havában demonstrált a chicagói orvosegyletben, mely 
tubusokat azonban a felfekvések veszélye miatt csakhamar 
maga O’Dwyer is elhagyott, úgy hogy ezek ma már csak 
történeti becscsel bírnak.

Közlemény a budapesti kir. magy. tud.-egyetem  II. sz. belk lin i
kájáról. (Igazgató Jendrássik Ernő  dr., egyet, nyilv. rendes tanár.)

Az adigan klinikai alkalmazásáról.
I r ta : Butean Márta dr., klinikai tanársegéd.

Az adigant mint olyan digitaliskészítményt kaptuk ki
próbálás czéljából a klinikára, a mely valamennyi digitalis- 
glykosidát tartalmazza, a saponinoktól azonban mentesítve 
van. Elő állításakor a digitalislevelekbő l elő ször alkoholos, 
majd vizes kivonatot készítenek, az utóbbiból pedig a sapo- 
ninokat cholesterinnel kicsapják. A készítményt tehát olyan 
ajánlással kaptuk, hogy az a digitalis minden gyógyszeres 
hatását megadni tudja, anélkül, hogy a gyomorra káros 
hatások érvényesülnének.

Issekutz állatokon végzett kísérletei szerint az adigan, 
éppen úgy, mint a többi digitaliskivonat, még annyiból hasz
nosabb, mint az infusum, hogy a bélrendszerbő l az utóbbi
nál hamarabb és egyszerre nagyobb mennyiségben szívódik 
föl, tehát a szívre való hatása korábban nyilvánul meg.

Egy adigan tabletta, illető leg oldatának egy köbcenti- 
metere O'IO gr. folia digitálisnak felel meg. Intravénás és 
subcutan alkalmazásra beforrasztott steril fiolákban kapható. 
Az adigan hatásképessége hosszabb idő  múlva sem vál
tozik meg.

Az adigant a digalen mintájára rendeltük, vagyis nap
jában 3—4 cm3-t adtunk belő le 5—6 napon keresztül; azután, 
ha szükség volt reá, még 3—4 napig 1— 1-5 cm3-t, amivel 
a pulsust és a diuresist az incompensatiós tünetek teljes 
eltű néséig az elő ző  nagy adagolási napok értékein tudtuk 
tartani. Súlyos esetekben az első  két napon négy-négy cm3-t 
adtunk s utána 3 cm3-es adagokkal folytattuk a kezelést.

Súlyosabb incompensatióban, ha betegünk elég jól táp
lált volt, a kezelés első  napjaiban rendszerint Karell-kúrán 
tartottuk. Könnyebb esetekben veg/es, nagyobbrészt tejes 
diaetát adtunk és a folyadékfelvételt egy liter maximumra 
korlátoztuk.

Észleléseink tárgyául leginkább csak acut incompen- 
satiókat vettünk, mert az olyan esetek, melyek állandó fekvés 
mellett is idő nként dekompenzálódtak, a szívizom nagyfokú 
degeneratiója és hosszas szívbajok egyéb következményei 
miatt összehasonlítás alapjául nem szolgálhattak.

A klinikánkon különben is a digitalis indicatióját a 
praxis, ső t más kórházak és intézetek szokásaival ellentét
ben szükebb határok közé szorítjuk. Kompenzált szívbajos 
természetesen sohasem kap digitálist, de még kompenzált 
arhythmiás sem. Az arhythmiát, éppen úgy, mint az ideges 
szívdobogást, a digitalis amúgy sem szű nteti meg.

Eseteink nagyobb részében per os adtuk az adigant. 
Mérgezés tüneteit csak egy esetben észleltük, a mikor a 
beteg utasítás ellenére négy napig vett naponta 4 cm3 és 
utána még három napig 3 cm3 adigant. Hasmenés és két
szer hányás jelentkezett. A pulsus továbbra is telt maradt, 
száma állandóan 66 körül volt. A szer kihagyása után más
napra a kellemetlen tünetek elmaradtak s a kompenzálásos 
munka röviddel azután befejező dött.

c Chailloa szerint az álhártyarészletek kiköhögése a tubuson köny- 
nyebben megy végbe, mint az ívalakban meghajlott canülön át. (Le 
serumtherapie et le tubage. Paris, 1895.)
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A szájon keresztül való beadásra az adigannak a pul- 
susra való jelentő s hatása rendszerint harmadnapon, köny- 
nyebb esetekben már a második napon mutatkozott, a 
nagyobb diuresis ugyanaznap vagy a rákövetkező  napon jelent
kezett. Digitalis-infusum adására átlagban a negyedik-ötödik 
napon kaptunk jelentő s pulsuscsökkenést és az azt követő  
napon diuresisemelkedést. A digipuratummal és digalennel 
kezelt eseteinkben is az infusuménál átlagban egy nappal 
korábban észleltünk hatást.

Az adigan diuresises hatása, éppen úgy, mint a digi- 
talis-infusumé, csekély; azért olyan esetekben, a mikor a nagy 
vízkórság kihajtása kellett legyen az első  feladatunk, theocin- 
készítményekkel együtt adtuk.

Subcutan az adigant két olyan esetben adtuk, a mikor 
a beteg folytonos hányása miatt semmit sem vihettünk a gyom
rába. Az egyik esetben (súlyos endocarditises incompen- 
satio) a hatás elmaradt, a másikban a pulsusra és diuresisre 
való hatást a negyedik napon észleltük, tehát nem hamarabb, 
mint per os alkalmazáskor. Az eset azonban rendkívüli 
súlyossága miatt összehasonlításra nem volt alkalmas. Egy 
harmadik subcutan kezelt incompensatióban a pulsusszám 
jelentő s csökkenése a negyedik napon mutatkozott; a diu
resis, mely a felvételkor is jó volt, nem változott. A subcutan 
injectio elég fájdalmas, de nagyobb gyuladásos infiltratiót 
egyszer sem észleltünk utána.

Intravénásán még csak egy ízben alkalmaztuk az adi
gant, igen jó eredménynyel. A delirium cordisszal klinikánkra 
szállított beteg érverésének a száma másfél órával a beadás 
után 64-re ritkult, a rhythmus rendező dött, az elő bb üres 
pulsus telt és jót tapintható lett. A beteg észlelését késő bb 
röviden közlöm.

Hosszabb idő n át szükségelt alkalmazáskor, idő sült 
szivgyengeség esetén, naponta 3-szor 0 ‘5cm3-es dosisban adtuk.

Az adigannal a klinikán kezelt betegek száma mostanig 
28 volt. Összehasonlitásra 21 digitalis-infusummal, 5 digi
puratummal és 30 digalennel kezelt, szintén acut incompen- 
satiós esetet vettem.

Két esetben az adigan hatástalan maradt. Az egyik 
esetet elő bb említettem, a másik esetben (insuff. valv. 
bicusp., stenosis ostii ven. sin., myodegeneratio) semmi digi- 
talis-hatást sem észleltünk s a beteg 5 nap múlva szív
gyengeség tünetei között meghalt. Egy másik esetben adigan 
és santheose adása után, az incompensatiós tünetek elmúltá
val, a beteg egy mozdulatára hirtelen támadt szívbénulásban 
halt meg. A bonczoláskor a vitiumon kívül nagyfokú myo
degeneratio cordist és arteriosclerosist állapítottak meg.

Az adigannal kezelt esetek közül néhánynak kórtörténet- 
kivonatát mellékelem.

E F. J., 23 éves. Felvétetett 1914 február 9.-én. Insuff. valv. 
bicusp., stenosis ostii ven. sin.
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Február 9.-én déli 12 óra
kor 1 cm3 adigan intra-
vénásan . . . . . . . . .  __ — — — Delirium cordis

Ví  óra múlva ... ... ... ... — — — A dypsnoe csök
kent

21/a óra múlva _______ 64 A pulsus arhyth
miás, de jól ta
pintható

4 óra múlva 1 cm8 adigan
subcutan... ... ... ... — — --  '

Február 10.-én3cm3 adigan 84 1700 700 —

Február 11 .-én 3 cm3 adigan 84 1100 1100 —
Februárl2.-én3cm 3 adigan 94 1100 900 —
Február 13.-án3cm3 adigan 84 1200 900 —

Február 14 ____________ 68 1500 900 —

Február 1 5 . . . . . ._______ 62 2400 2200 Oedema, hydro
thorax eltű nt

Február 16........ ......... 66 1800 1000 —

Február 17 ......................... 70 1400 900 E napon túl poly
uria nincsen

Egy év elő tti incompensatióját infusum digitalis-szal szüntettük 
meg. Akkor a pulsusra és a diuresisre való hatás a 4. napon mutat
kozott. A második felvétel alkalmával: delirium cordis, a szívtompulat 
harántirányban erő sen és felfelé is megnagyobbodott. Systolés zörej a 
csúcson. Nagy arhythmia és tachycardia. Kétoldali, a nyolczadik bor
dáig terjedő  hydrothorax. Nagy oedema az alsó végtagokon. A máj a 
köldökig ér. Nagy dyspnoé.

A beteg kórtörténeti adataiból nagyon világosan kitű nik az intra
vénásán beadott és a bélcsatornán felszívott adigan egymásután követ
kező  hatása. Az intravénás injectio után 21/» órára már a szívverések 
száma 64-re csökkent, az injectiót követő  napon polyuria. A következő  
három napon a pulsus és a diuresis jó, polyuria azonban nincsen. Az 
5. napon ismét pulsuscsökkenés és polyuria áll be, mely 4 napon át 
tartott és a latens oedemát hajtotta ki.

2. M. L.-né, 52 éves. Insuff. valv. bicusp., insuff. valv. aortae. 
Felvétetett 1914 május 23.-án.

A beteget hetedszer veszszük fel incompensatióval a klinikára. 
Eddig digitalis-infusummal és egyszer digipuratummal kezeltük. A di
gitalis hatása rendszerint 5 nap múlva jelentkezett. Felvételkor: cor 
bovinum, az alsó végtagok erő sen vizenyő sek, a máj a köldökig ér, a 
pulsus arhythmiás. Systolés és diastolés zörej mindegyik hallgatózási 
helyen. Nagy dyspnoé. Kezelés: az első  napokban fektetés, cremor tar
tan. A beteg állapota négy nap múlva sem változott, csak pulsusszáma 
csökkent 90-re. Május 29.-én azonban a pulsus ismét 114.

•
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Május 29.-én 4 cm3 adigan 114 600 800
Május 30.-án 4 cm3 adigan 96 700 700 —

Május 31.-én 4 cm* adigan 84 1000 700 —

Június 1.-én 4 cm3 adigan 96 1600 800 —

Június 2.-án 3 cm3 adigan 92 1500 1200 Az oedema eltű nt
Június 3.-án 3 cm3 adigan 82 1000 800 —

3. T. A.-né, 38 éves. Felvétetett 1915 június 13.-án. Insuff. valv. 
bicusp., insuff. valv. aortae.

Első  decompensatio. A szív harántirányban és lefelé igen meg
nagyobbodott. Az alsó végtagokon vízkórság. A máj a köldökig ér.
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Június 13.-án 2 cm3 adigan 60
14-én 4 „ 58 1000 800
15.-én 3 „ „ 70 2200 800
16.-án 3 „ „ 74 2600 800
17.-én 3 „ 70 1700 1000
18.-án 3 „ v 64 1100 1100 A máj 2 ujjnyira 

a bordaív alatt. 
Oedema nincs. 
A szívtompulat 
jóval kisebb

4: K. J.-né, 52 éves. Felvétetett 1915 május 31.-én. Insuff. valv. 
bicusp., stenosis ostii venosi sin.
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Június 1.-én 3 cm3 adigan / ' *{ P. 9
subcutan____. . . _____

Június 2.-án 3 cm3 adigan
90

?
yo

n
 1

 
s,

 
é

lt
 

cs
á

tj
a

—

subcutan... ....................
Június 3.-án 3 cm3 adigan 

subcutan -(- 2 gr. theo-

96 1 600

A hányás meg-
cin cső rében ..............

Június 4.-én 3 cm3 adigan 
subcutan 2 gr. theo-

90 300 800 szű nt

cin cső rében ..............
Június 5.-én 3 cm3 adigan 

subcutan -j- 2 gr. theo-

80 800

cin cső rében ____ ...
Június 6.-án 3 cm3 adigan 

subcutan -f- 2 gr. theo-

94 1100 800
Kis arhythmia. 
Oedema csak a

cin cső rében ..............
Június 7.-én 2 cm3 adigan

90 1000 800 lábszárakon

-f- 2 gr. theocin ... ... 
Június 8.-án 2 cm3 adigan

100 1700 800

-J- 2 gr. theocin ... ... 94 3000 600
Június 9.-én 1 cm3 adigan 90 2100 800
Június 10.-én 1 cm3 adigan 100 1000 700 A máj a köldök 

alatt 2 ujjnyira, 
oedema nincs
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Minden irányban megnagyobbodott szívtompulat. Systolés és 
diastolés zörej a csúcson. Nagyfokú oedema az egész testen. A máj a 
köldökig ér. Pangás a tüdő ben. Arhythmia. Mindent kihány.

5. L. F.-né, 53 éves. Felvétetett 1914 október 26.-án. Insuff. valv. 
bicusp. et tricusp.

Másodszor inkompenzálódott. Nagy oedema az alsó végtagokon 
és a hason. A szív harántul nagyobb, a máj a bordaívtő l 4 ujjnyira. 
Pulsus 90, arhythmiás. A nyakon systolés venapulsus.
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Október 26. 1 cm3 adigan 90 Vérnyomás 120:90
Október 27. 4 cm3 adigan

-f- 15 gr. santheose ... 78 3200 1100
Október 28. 4 cm3 adigan

+  15 gr. santheose _ 72 2600 1100
Október 29. 4 cm3 adigan

+  P5 gr. santheose ... 60 2100 1200
Október 30. 3 cm3 adigan

-f- P5 gr. santheose __ 
Október 31. 2 cm3 adigan

60 2200 1100
Az oedema és

-f- 1'5 gr. santheose ... 4 4 -6 6 1200 800 dyspnoé teteme
sen csökkent.

November 1. 1 cm3 adigan
-f- 1'5 gr. santheose ... 

November 2. 1 cm3 adigan
5 2 -6 0 800 1200

Az incompensatiós
+  P5 gr. santheose ... 52 503 900 tünetek elmúltak

Újra felveszszük 1915 aug. 3.-án.
Nagy vízkórság az alsó végtagokon. Hydrothorax. A máj a borda

ívtő l 4 ujjnyira. A szív physikai lelete mint az első  felvételkor. Pulsus 120, 
arhythmiás.
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Aug. 3. _ .............. 120‘ 22 2C0? Vérnyomás 130:90
Aug. 4. 3 cm3 adi

gan ................... 96 20 3800 1300
Aug. 5. 3 cm3 adi

gan ... ......... ... 74 20 3400 1300
Aug. 6. 3 cm3 adi

gan ................... 60 2 20 3200 1300 Vérnyomás 125:80
Aug. 7. 3 cm. adi

gan ... ----------- 60 21 2800 1300
Aug. 8. 1 cm3 adi

gan .................... 54 20 2500 1200 Hydrothorax, víz-

Aug. 9. 1 cm3 adi
gan ... ------- ... 60 22 1600 1200

kórság eltű nt. A 
máj Széle 2 ujj
nyira a bordaív 
alatt

1. ábra.

6. K. M.-né, 50 éves. Felvétetett 1915 augusztus 5.-én. Insuff. 
valv. bicusp.

Nagy dyspnoé. A tüdő kön végig szörcsölések, kevés vízkór
ság az alsó végtagokon. A szív harántul nagyobb. Systolés zörej a 1

1 Arhythmiás.
* Alig arhythmiás.

csúcson. A pulsus nagyon arhythmiás, alig tapintható. A systolék 
száma 132.
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Aug. 5 .__________ 132 28 200? 800 Vérnyomás 115 :85
Aug. 6. 2 cm3 adi

gan _ . .............. 128 32 500 800
Aug. 7. 3 cm3 adi

gan ------  ... ... 94 24 1000 1000 Vérnyomás 110 : 80
Aug. 8. 3 cm3 adi

gan ................... 92 26 1550 1400
Aug. 9. 3 cm3 adi

gan . . .----------- 80 26 1100 1350 Hasmenés
Aug. 10. 2 cm3 adi

gan ................... 76 20 850 1300
Hasmenés. Vér

nyomás 110:75

A mellékelt pulsusgörbék a szívverés rhythmusának gyors ren
dező dését mutatják, ezzel egyidő ben a pulsus is teltebbé vált.

2. ábra.

7. Sch. C., 18 éves. Insuff. valv. bicusp., insuff. valv. aortae. Cor 
bovinum. A csúcson systolés, az aortán diastolés zörej. Dyspnoe. Viz- 
kórság az alsó végtagokon és az ágyéktájon. A máj 4 ujjal a bordaív 
alatt. A pulsus alig tapintható. A systolék száma 170.
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Aug. 9 .... ........ ...
Aug. 10. 3 cm3 adi-

170 28 250?

gan ........ ...
Aug. 11 .3  cm3 adi-

150 28 500 1500

gan ----------- ...
Aug. 12. 3 cm3 adi-

132 26 500 1800

gan ... _  .........
Aug. 13. 3 cm3 adi-

92 120
22

1700 1800

gan ... ... ........
Aug. 14. 3 cm3 adi-

9 6 -8 0 24 1300 1700
Dyspnoé, vízkór-

gan ----------- ...
Aug. 15. 1 cm3 adi-

70 24 1600 1100 ság eltű nt

gan ................... 70 24 1400 1100

3. ábra.

Adatainkból kitű nik, hogy az adigannal kezelt eseteink
ben mindig klasszikus digitalis hatást kaptunk.
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A digitaliskivonatok és a digitalis-infusum hatásának 
összehasonlításával Gottlieb és Ogawa, valamint íssekutz 
állatkísérleteinek emberen is a lehető ség szerint bizonyos
ságot szereztünk: az adigannal, digipuratummal, vagy diga- 
lennel per os kezelt eseteinkben, kórrajzaink szerint, a hatás 
mindig 1— 1J/2 nappal korábban jelentkezett, mint digitalis- 
infusumra.

Mérgező  hatást, vagy izgató hatást a gyomorra, a meg
szokott adagolásra nem észleltünk.

Mindezek szerint az adigan megbízható, a digitalis- 
kivonatokénak megfelelő  értékű  szernek bizonyult, melyet a 
klinikán a digitális indicatióinak fennállásakor sikerrel alkal
mazunk.

Közlem ény a beszterczebányai m egfigyelő -állom ásról. (V ezető 
fő orvos : Kozmutza Béla dr., cs. és kir. ezredorvos.)

Eredményeink a Kaiser-Csernel-féle typhus 
abdom inalis-ellenes oltóanyaggal, 200 eset 

kapcsán.
Irta : R osenfeld  V idor dr. vezető -orvos és Gonda Victor dr. osztályos 

orvos a fertő ző -osztályon.

Miután bebizonyosodott, hogy typhusbacillusokkal elő 
zetesen kezelt lovakból állatokat immunizáló és gyógyító 
serumot nyerhetünk, kézenfekvő  volt a typhus abdomi
nalis aetiologiás kezelésének gondolata. Az ilyen seru- 
mokat gyógyító czélzattal kisebb, elég jól észlelt járványok 
alkalmával használták is ; így 1907-ben Laibachban, 1908-ban 
Nagyszebenben és • Stockholmban stb. azzal a végső  ered
ménynyel, hogy a betegség korai stádiumában alkalmazva, 
annak tartamát valamivel megrövidíthetni vélték. Késő bb a 
typhus therapiájában jobb hatással alkalmazták az immun 
állatsavóval (Besredka), vagy reconvalescensek savójával sen- 
sibilizált baktériumokat (Ichikava). Mi magunk is kísérletez
tünk Besredka oltóanyagával, de eredményeink nem voltak 
kielégítő ek, ső t az oltást gyakran kísérő  collapsus, a láztalan 
állapot daczára fennálló öntudatzavar, a közérzet gyakori 
rosszabbodása, a sokszor jelentkező  labilis pulsus és az oltást 
követő  napon gyakori kínzó fejfájás miatt a további adago
lástól elállottunk.

Rátértünk a Kaiser-Cserneliéle oltóanyaggal való kísér
letezésre. Ez az utóbbi 0 '5%  carbolt tartalmazó physiologiás 
oldatban emulgeálva köbcentiméterenkint 30 millió elölt 
polyvalens typhusbacillust tartalmaz sensibilizálás nélkül. Az 
oltóanyagot mindenkor intravénásán 1 cm3-kint adva a mai 
napig teljesen lezajlott 200 typhus abdominalisban szenvedő  
betegünkön próbáltuk ki. Az esetek túlnyomó többségében 
positiv bacteriologiás vér- és székvizsgálat is megerő sített 
klinikai diagnosisunkban.

200 betegünk közül egyszeri oltásra kritikus hóeséssel 
reagált és láztalan maradt: 94 (47%).

Ezek közül az oltást követő
1. naptól kezdve láztalan 35 (17-5% )

(köztük 2 bronchitis, 2 lő tt seb),
2. naptól kezdve láztalan 29 (145% )

(köztük 3 lő tt seb),
3. naptól kezdve láztalan 12 (6%),
4. „ „ „ 10 (5%),

5 - 8 .  „ „ „ 8 (4%).
Egyszeri oltásra lytikusan esett a hő mérséklet 45 esetben 

(22-5ü/0) . (Ezek között 3 pneumonia, 1 parotitis.)
A lysis az oltást követő  4—8 nap alatt fejező dött be. 

Mint feltű nő  körülményt említhetjük meg, hogy a lysissel 
gyógyulok köpetében az esetek 80% -ában tuberculosis- 
bacillust sikerült kimutatnunk.

Többször kellett o ltanunk32 esetben (16* még pedig:
2- szer 15 esetben (köztük 1 pneumonia, 2 sepsis,

1 lő tt seb, 1 exsudat. pleurit.),
3- szor 6 „ (köztük 2 pneumonia),
4- szer 3 „ (köztük 1 exsudat. pleurit.),
5- ször 4 „ (köztük 1 sepsis).

A többszöri oltások alkalmával a véglegesen ható injectio 
után az esetek felében kritikusan, felében pedig lytikusan 
esett a hő mérséklet.

Az újból való oltások idejét a hő mérséklettő l tettük 
függő vé: 48 óra múlva oltottunk újra, ha addig a hőmérséklet 
nem esett 38° C a lá ; késő bb pedig akkor, ha a hő mérséklet 
elő zetes esés után emelkedő  tendentiát mutatva, a 38° C-t 
meghaladta.

M egfigyelő  Á llom ás B eszterczebányán.

B. János. 1

G. Vilmos.

M egfigyelő  Á llom ás Beszterczebányán.

2. ábra.
* Láztalan.

Amint látjuk, a complicatiók meglehető sen egyenletesen 
oszlanak el a különböző  typusú gyógyulási formák között. 
Nem fogadhatjuk el Csérnél contraindicatióját tuberculosisban 
szenvedő kön, a hol mindenkor minden nagyobb megrázkódtatás 
nélkül sikerült a beteget typhusából meggyógyítani. Ugyancsak 
tovább fogunk oltani ataxoadynamiás formákban (10 közül 
csak egy halt meg, annak is súlyos lueses agyelváltozását 
mutatta a sectio, a mit az életben fennálló anisokoria és 
egyéb tünetek miatt elő re sejtettünk).

Nem lehet ellenjavalt a többek által annak tartott
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pneumonia sem. Abból a feltevésbő l indultunk ki, hogy a 
pneumococcus a typhus által legyengített szervezetben jobb 
táptalajra talál. Ha tehát bakteriologiás kezelésünkkel a typhust 
sikerül meggyógyítani, a pneumococcus életfeltételei rosszab
bodván, a szervezet a pneumoniával könnyebben megbirkóz- 
hatik. Feltevésünkben nem is csalatkoztunk. Hét betegünk 
közül, a kik egyidejű leg typhusban és pneumoniában szen
vedtek, csak egyet vesztettünk el, a kinek egyúttal chronikus 
nephritise is volt.

Megfigyelő  Állomás Beszterczebányán.

Megfigyelő  Állomás Beszterczebányán.

Cardiacumokra nem javuló három typhusesetünket is 
oltottuk, közülök csak egy halt meg.

Ugyancsak egy halt meg három bélvérzéses betegünk 
közül perforatiós tünetek között. Ezenkívül még két perforá- 
tiónk volt. E fentemlített 6 halálesetünkön kívül még 2 se

besült betegünk hunyt el sepsisben s így összesen 8 (4°/t) 
volt a halálozás. Minden esetben sectióra került a sor, a me
lyet Chowaniec Wanda, a lembergi egyetem kórbonczolástani 
intézetének gyakornoka végzett és a feltű nő  gyors gyógyulást 
mutató typhosus bélelváltozások mellett a fentemlített súlyos 
complicatiókat is megtalálta.

* Sectio: Typhus abd. Ulcera typhosa ilei in stadio II. et III. 
Pneumonia lobularis. Pachymeningitis luetica. Hydrocephalus acut.

13 esetben (6'5°/0) a z  injectiókat hatásta lannak kell  
mondanunk. Ebbe a csoportba sorozzuk azokat az eseteket, 
a melyekben daczára annak, hogy közvetlenül az injectiók után 
hő esést láttunk, a betegség tartamát nem sikerült megrövidítenünk. 

(Folytatása következik.)

Közlemény a budapesti kir. magy. tud.-egyetem  I. sz. anatómiai 
in tézetébő l. (Ig a zg a tó : Lenhossék Mihály dr., m. kir. udv. taná

csos, egyet. ny. r. tanár.)

Adatok a czombnyaktörésekhez anatómiai és 
klinikai tanulmány alapján.

Irta: Láng A d o lf dr., mű tő orvos, a Munkáskórház II. sz. sebészeti 
osztályának vezető je.

(Vége.)

A bekövetkezett fracturák sorsa a legkülönböző bb lehet. 
A regenerativ folyamat másképpen indul a czombnyak hasisán 
történt Iaesiók után, és ismét másnak találjuk a proximalis ré
szén; az elő bbinek gyógyulási tendentiája jobb, mint az utóbbié. 
Magyarázatát a táplálkozási viszonyok, a periosteum ellátása, a 
tokszalag sérülése és viselkedése adják meg. A czombnyak 
distalis végén bekövetkezett sérülések után a gyógyulásra 
való kilátás rossz lesz, ha a nyak beékelő dését a trochanter 
többszörös fracturája komplikálja és a szétszakadt tokszalag 
a méta- és diaphysisre húzódik és a törésvégek közé fek
szik. A callus nagyfokú burjánzása daczára, mely a czomb- 
csont külső  részén a trochanter major csúcsától mélyen a 
trochanter minor alá nyúlhat, csontos egyesülés nem követ
kezik be. A beékelt trochantertájéki törések gyógyulási ered
ményei a csontos egyesülés tekintetében jónak mondhatók. 
A czombnyak spongiosájáról és a trochanter érintkezési 
helyérő l a regeneratiós folyamat, periosteum részvétele nélkül, 
a velő állomány felő l indul meg, a képző dött callus a proxi
malis törés-darabnak biztos támasztékot ad. A callus 
gerendái a régi csontlemezkékkel egybefonódnak s a végtag
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használata következtében, a statikai törvények értelmében, a 
spongiosa régi architecturáját utánozzák.

A be nem ékelt distalis czombnyak-fracturák csontos 
egyesülése peri- és parostealis eredésű , azaz a periosteumon 
kívül a calluskészítésben a kötő - és zsírszövet, izom, ín és 
izületi tok vesz részt; minél nagyobb a callus burjánzása, 
annál rosszabb a csontos egyesülésre való kilátás. A ter
mészet ilyenfajta igyekezete demonstrálni akarja azt a kész
séget, a melylyel egy bekövetkezett defectust javítani kíván. 
A törésvégek kedvező tlen helyzete kiterjedt regeneratiós folya
matot idéz elő , az izomzat csontkészítésre vétetik igénybe, 
sorvadni kezd, a callus még bő ségesebb lesz, hogy a törés
végek egymáshoz közelebb jussanak. A szilárdan beékelt 
distalis czombnyak-fracturáknál ellenben callus alig fog 
képző dni és ennek daczára a törésvégek szilárdan tartatnak 
össze.

A hyperplasiás callus (callus luxurians), miután a 
törésvégeket összeforrasztotta, az esetek egyik részében vissza
fejlő dik, máskor azonban állandóan megmarad és a nagy 
periarticularis callus-halmaz az ízület mozgékonyságát be
folyásolni fogja.

A czombnyak proximalis töréseinek gyógyulásra való 
hajlamossága kedvező tlen, minthogy a czombnyaknak tulajdon
képpen periosteuma nincs. Mint ismeretes, a czombnyak 
periosteumát az izületi tok pótolja. A tok a törés után sok
szor szétszakad, szétrongyolódik, törésdarabok felnyársalják, 
úgy hogy mű ködni nem tud. Anatómiai vizsgálatainkból pedig 
tudjuk, hogy a tokszalag vérszegény, az épen maradt tok
szalag sem nyújthat a törésvégeknek kellő  mennyiségű  vért. 
A gyógyulási folyamat a szivacsos állományból indul meg, 
a regenerate a nyak spongiosájában bő ségesebb, mint a 
fej szivacsos állományában.

A proximalis czombnyaktörés rossz gyógyulási ered
ményét a hiányos vérellátás rovására kell írnunk.

Sajátságos jelenség kíséri sokszor a czombnyak proxi
malis törését. A czombnyak megrövidül, néha teljesen el is 
tű nhetik. A czomb nyakáról letört fejecs sapka módjára a 
nyakon ül és Frangenheim ezen töréskövetkezménybő l ma
gyarázza a nyak megrövidülését. Szerinte a fejecs a nyakra 
állandó nyomást gyakorol mindaddig, míg a nyak velőürege 
a vérömleny sejtes alakelemeinek organisatiója útján el nem 
záródik, vagy a nyak oly rövid nem lesz, hogy a fejecs már 
nem éri el. Az elő bbi esetben csontos egyesülés következik 
be, az utóbbiban azonban a nyomás következtében a nyak
ból annyi tű nt el, hogy a törésvégek egymással nem érint
kezhetnek, a mikor is pseudarthrosis, esetleg neoarthrosis 
keletkezik. Frangenheim kimutatta, hogy az összeroncsolt 
csontszövetrészletek mélyen a czombnyak velő üregébe jutnak 
és ezgn leletére alapítja a czombnyak megrövidülésének vagy 
eltű nésének intrafragmentalis nyomásos theoriáját. Kérdés, 
hogy a mostoha táplálkozási viszonyok a czombnyak el
tű nésében nem játszanak-e közre, a pseudarthrosis és neoar
throsis egy részének keletkezése nem a rossz táplálkozási 
viszonyok következménye-e ? Ha figyelembe vesszük a czomb
nyak tápláltatási viszonyainak zavarait törés esetén, akkor azt 
találjuk, hogy a czombnyaknak periosteuma nincs, a perios- 
teumot pótoló tokszalag vérszegény. A bekövetkezett fractura 
után a czombnyak törésvégei a dislocatio és a trauma más 
momentumai következtében az izületi tokszalagot elszakít
ják , a foraminábói kilépő  erek is szétroncsoltatnak, a toksza- 
lag rögzítését elvesztvén, a czombnyakról lenyúzódik. így már 
most a czombnyak sém a trochantei-tájékról, sem a proximalis 
részrő l nem kap vért, táplálkozása a környezetébő l csak 
elégtelenül történhetik. A Magyar Sebésztársaság 1914. évi 
nagygyű lésén e tárgyról tartott elő adásom idevonatkozó rész
lete a lig. terest illető leg módosul, minthogy az erre vonatkozó 
adatokat az irodalomból vettem ; azóta anatómiai vizsgálataim 
alapján arról győ ző dhettem meg, hogy a lig. teres felnő ttek
ben nem tartalmaz vérereket.

A czombnyak eltű nése, az ál- és ú j Ízület-képző dések egy 
része kétségtelenül atrophiára jellem ző ; a felsorolt okok m iatt 
véleményem szerint a czombnyak eltű nésében a hiányos táplál

kozásnak több szerepe van, m int az intrafragmentalis nyomás
nak. Azon körülmény, hogy fia ta l egyéneken, subcapitalis 
törés után, a czombnyak eltű nése éppen olyan mértékben jön 
létre, m int az öreg korban, feltevésemet még jobban meg
erő síti.

A czombnyak tönkremenetele néha oly nagyfokú lehet, 
hogy a fejecs közvetlenül a trochanter majoron ül és el nem 
különíthető , vájjon az adott esetben a törés subcapitalis 
volt-e, vagy a czombnyak distalis részén következett-e be?

A beékelt törések sorsa kedvező bb, különösen, ha a 
czombnyak a trochanter-tájékba ékelő dött anélkül, hogy a 
trochantertájék összezúzatott volna; nem sokkal rosszabb 
a subcapitalis beékelt törések gyógyulási tendentiája sem, 
viszont ezeknek végleges csontosodása hosszú idő  múlva jön 
létre. A beékelt fracturák után a fent részletezettek miatt sok callus 
termelő désére nincs szükség, a kötő szövetes metaplasia útján 
keletkező  csontgerendácskák lassanként az érintetlen spon- 
giosa-lemezeket elérik, ezekkel összefonódnak, a használat 
miatt a statikai törvények érvényesülnek és az új csontgeren
dák az új helyzetnek megfelelő en fognak elhelyezkedni, hogy 
a csontheg erő sségét és ellenállóképességét fokozzák.

A czombnyaktörések nagy részének, ha nem is gyó
gyultak csontosán, ha csak kötő szövet fogja is össze a törés
végeket, a fibrosus kötő szövet olyan ellenállóképességet köl
csönöz, hogy a végtagok használhatóvá válnak, a sérültek 
rögzítés vagy támaszték nélkül végezhetik a munkájukat. 
A kötő szövetes gyógyulást véglegesnek nem tekinthetjük, 
mert tapasztalatból tudjuk, hogy hosszabb idő , esetleg évek 
múlva a törésvégeket összetartó kötő szövet csontosodni fog.

A czombnyak a czombcsonttal a legkülönböző bb hely
zetben nő het össze, minthogy a pontos coaptatio a proximalis 
törésvég mozgathatósága miatt nem igen befolyásolható. Az 
összenövés után, akár callus képző dése, akár kötő szövet 
útján következett is be, a fejecsre nehezedő  testsúly a czomb- 
nyakat el fogja hajlítani és a czombnyak irányát meg fogja 
változtatni. A megváltozott czombnyaktartás, a callus, a 
fejecs izesülési felszínét megkisebbíti és így a tünetek az 
ismeretes coxa vara traumatica kórképére jellegzetessé válnak.*

A fracturát, egyéb tüneteket nem tekintve, rövid idő  múlva 
a bekövetkező  vérzés miatt csípő tájéki duzzanat kiséri, mely 
a czomb felső  harmadának külső  és elülső  oldalára is ráter
jedhet. A lágyrész-duzzanat annál nagyobb, minél közelebb 
van a törés a trochanterhez. Ezen körülmény magyarázatát a 
czombnyak vérellátási viszonyaiban és a tokszalag viselke
désében kell keresnünk. A czomb fejecse alatt, az epiphysis- 
vonalban igen kevés a vérér, a czombnyak közepén pedig 
erezettség nincs, a kevés roncsolt érbő l csak kevés vér ömöl
het a környezetbe. A tokszalag pedig zsák módjára veszi kö
rül a czombnyakat, az erekbő l kijutott vér a tokszalagon belül 
fog felgyülemleni, a lágyrész-duzzanat intracapsularis törés
nél teljesen hiányozni fog . Hasonlóképpen nem találunk fel
tű nő  lágyrész-duzzanatot fractura intertrochanterica eseté
ben sem, ilyenkor a csont corticalisa a szétroncsolt csont
részletet körülfogja és miként beékelt törés eseteiben is, a 
corticalis a vérereket tamponálja.

A czombnyaktörés maradó következményeit: az álízüle
teket, neoarthrosisokat, czombnyak-megrövidüléseket az izom
zat sorvadása kiséri, a tokszalag zsugorodása, a hyperpla
siás callus a csontosán gyógyult, de deformált, coxa varás 
tartású czombnyakat mozgásában nagyon sokszor jelentéke
nyen befolyásolja.**

A csontos egyesülés semmiképpen sem befolyásolható. 
Kocher 7 esetében, a midő n a betegek akár téves diagnosis, 
akár indolentiájuk miatt nem vagy nem kellő képpen gyógy
kezeltettek, csontos gyógyulás állott be, pedig a törésvégek 
coaptatiója, immobilizálása nem történt. Ezek kényszerüség-

* A coxa vara traumaticáról czombnyaktörések után a Magyar 
sebésztársaság 1914. évi nagygyű lésén eseteim kapcsán számoltam be. 
(Lásd a nevezett társaság munkálatait.)

** Lásd a Magyar Sebésztársaság 1914. évi nagygyű lés munká
lataiban megjelent elő adást. Láng: A coxa vara traumaticáról.
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bő i, hosszabb-rövidebb ideig, de 4 hétnél nem tovább, ágy
ban fekvő k voltak, majd dolgukat végezve, a törött czomb- 
nyakú alsó végtagot megterhelték. Ezen esetekben a végtag 
functiója semmivel sem volt rosszabb, mint a rendesen gyógy
kezelt törések gyógyulási eredménye. Ezen valóság, melyet 
különben magunknak is volt alkalmunk konstatálni, a friss 
törések therapiája legkülönböző bb methodusainak értékérő l 
tesz tanúságot. Bármelyik gyógyításmódot választjuk, az ana
tómiai viszonyok ismerete alapján mondhatjuk, hogy egyik 
sem fog megóvni betegünket az esetleges pseudarthrosistól, 
minthogy a callustermelést befolyásolni képtelenek vagyunk. Kü
lönösen áll ez az ú. n. intracapsularis törésekre, a hol a törés 
vagy az epiphysisvonalban, de még inkább a czombnyak köze
pén halad. Az elő bbeniek gyógyulásra való kilátása azért rossz, 
mert az epiphysisvonalban húzódó törés alkalmával azon 
kevés vérér is tönkremegy, mely azt és a fejecset táplálja, 
a czombnyak közepe pedig nem tartalmaz vérereket. A leg
jobb akaratunk, a leggondosabban kiválasztott methodus is 
cserben hagyhat. A legutóbbi idő ben Fritz König friss töré
seket csontvarrattal igyekszik gyógyítani, a törésvégeket sod
ronyvarrattal pontosan összeilleszti; bemutatott eseteiben 
csontos gyógyulást ért el. Azt hisszük, hogy a korai mű téti 
beavatkozás annál kevésbé indokolt, minthogy elő re nem 
mondhatjuk meg, vájjon az adott esetben, mű tét nélkül, csontos 
egyesülés esetleg nem következik-e be. A bekövetkezett pseud- 
arthrosis késztethet csak bennünket a mű téti beavatkozásra, 
és nagyon meggondolandó Fr. König-nek azon kijelentése, 
hogy „még mindig sok késő i mű tét végeztetik rosszul gyó
gyult intracapsularis czombnyaktörés eseteiben. Frissen törött 
csonton hálásabb és könnyebb a mű tét, mely biztos asepsis- 
sel még zsíros egyéneken is keresztülvihető  lumbalis anaes- 
thesiában.“

Egyedül csak a pseudarthrosis késztethet bennünket a 
késhez nyúlni. Senn állatkísérletein indultak el Ito és Asahaia 
ugyancsak állatokon végzett vizsgálatai, melyek arra taníta
nak meg bennünket, hogy a mesterségesen elő idézett czomb- 
nyaktörések csontvarrattal csak elvétve gyógyulnak össze. 
Kísérleteiket 3 részre osztották. Az első  kísérleti csoportba 
tartozó állatokon nem teljesen intracapsularis törést hoztak 
létre, ezek kezelés nélkül csontosán meggyógyultak. A má
sodik csoportba tartozó 5 állat intracapsularis törése közül 
fixatio nélkül egy gyógyult csontosán. A harmadik csoport 
15 állatának intracapsularis törését varrat útján egyesítették. 
5 sepsisben elpusztult, a megmaradt 10 kutya czombnyaka 
111 nap után sem gyógyult meg. Kiemelik, hogy a „kedve
ző tlen gyógyulás nem a fragmentumok hiányos összefekteté- 
sének következménye, hanem a fejecs hiányos táplálkozásá
nak eredménye.“ Ezen hypothesis jelen vizsgálataimmal meg
dő lt, a mennyiben kétségtelen, hogy a fejecs táplálkozása 
elégséges; a czombnyak közepének mostoha vérellátásában 
kell keresnünk a pseudarthrosisok okát.

Ezen kísérletek és az anatómiai vizsgálatok Th. Kocher 
már régen megállapított mű téti beavatkozásmódjának adnak 
igazat. Az intracapsularis fracturák után képző dött álízületet 
hiába igyekszünk sodronyvarrattal, csontcsapozással gyógyí
tani, a rossz eredmény az anatómiai viszonyok elkerülhetet
len következménye. Az itt-ott, elvétve elért csontos gyógyulást 
csak a szerencsés véletlen eredményezte, a midő n a törés 
alatt a trauma az epiphysisvonalban futó ereket nem tette 
tönkre, de majdnem biztosan ki fog maradni a csontos egye
sülés a czombnyak közepén létrejött törések varrata után. 
A czombnyak álízületének gyógykezelése tehát, ha a czombnyak 
nem tű nt el, anatómiai vizsgálataim alapján is csak a fejecs 
exstirpatiójából állhat.

Vizsgálataim eredményét összegezve, mondhatjuk, hogy 
a pseudarthrosisok, esetleges neoarthrosisok, czombnyakmeg- 
rövidulések keletkezésének okát a czombnyaknak anatóm iai
lag kimutatott rossz táplálkozási viszonyaiban kell keresnünk. 
A tokszalag csak igen keveset já ru l a czombnyak tápláltatá- 
sához, minthogy maga is csak szű kén van ellátva vérerekkel. 
A czombnyak vérellátása felnő tteken két körzetbő l történik; 
az egyik körzet ereinek száma korlátolt, az epiphysis-vonal-

ban futnak, innen haladnak fe l a czomb fejecsébe; a másik 
körzet erei dúsak, a fossa trochantericában fa á g  módjára osz
lanak és innen ju tnak a czombnyak lateralis részletébe. Minthogy 
a medialis és lateralis czombnyak-részlet erei anastomosisban 
alig látszanak lenni, a czombnyak közepének jó  nagy részlete 
vérérmentes. A pseudarthrosisok mű téti gyógyításának ezért 
egyetlen rationalis módját a Kocher-féle fejecs-exstirpatióban 
látjuk.

❖  *
*

Mély hálával tartozom Lenhossék tanár úrnak, ki szíves 
volt vizsgálataim czéljára az I. sz. anatómiai intézet hulla
anyagát rendelkezésemre bocsátani, és Elischer Gyula magán
tanár úrnak, kinek a Röntgen-felvételeket köszönhetem.

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

Könyvismertetés.

Az orvos zsebkönyvei. I. Sebészeti gyógyeljárások a buda
pesti kir. magy. tud.-egyetem I. sz. sebészeti klinikáján. írta 
Gergő  Imre dr. Budapest, Eggenberger-féle köynyvkiadóvál- 

lalat (Hoffmann Béla) kiadása, 1915.
Az elő ttünk fekvő  könyv a czímlap szerint úgy látszik 

első  kötete óhajt lenni egy új cyklusnak, melynek a kiadó 
„az orvos zsebkönyvei“ czímet adta. Hogy mi eme cyklus 
programmja, arra nézve a kiadó czég nem ad felvilágosítást. 
A czím után azt képzelné az ember, hogy e cyklus a gya
korló orvos számára készült, azzal akarja a mindennapi gya
korlat szempontjából fontos tudnivalókat valamely könnyen 
érthető , könnyen áttekinthető  formában megismertetni s a 
zsebkönyv szó, valamint a betegségeknek betű rend szerint való 
csoportosítása arra enged következtetni, hogy a kiadó olyan 
könyvre gondolt, melyet az orvos útjára is könnyen magával 
vihet s melyben esetleg a betegágy mellett felmerülő  kétségeire 
nézve azonnal útbaigazító tanácsot, felvilágosítást talál.

Ha ez volt a szándék, ez mindenesetre dicséretre méltó 
— de ez a könyv igazán nem az, a mit a gyakorló orvos
nak a fent leírt czélból ajánlanánk. Leszámítva a recepturát, a 
melyet azonban vénygyű jteményekben amúgy is megtalál, igen 
kevés használhatót lelhet benne. Első sorban a mütéttani le
írások, melyeket a könyv tartalmaz, teljesen feleslegesek. 
Mert a ki nem tud operálni, az ezek után a hézagos és 
legtöbbször egészen homályos leírások után úgy sem fog tudni 
eligazodni; a ki pedig tud operálni, az eo ipso nem fogja 
semmi hasznát sem venni az itt közölteknek. Az különben 
sem bír nagy érdekkel a gyakorló orvosra nézve, a midő n 
hirtelen tájékozódást keres, hogy hólyagrák-mütét után mi 
történik az uréterekkel. Elég annyit tudnia, hogy az operatio 
bizonyos esetekben lehetséges. Amit ellenben fontos volna 
tudnia, az az, hogy mely esetek operabilisak és melyek nem, 
és hogy az X-sugaras és radiumkezelésen kívül még mit 
lehetne csinálni az inoperabilis betegekkel; ezekre a kér
désekre azonban egyáltalán nem ad felvilágosítást a Gergő 
könyve.

Egyáltalán az indicatiók kérdése igen mostoha elbánás
ban részesült, pedig éppen ez a pont az, a melyre nézve a 
gyakorló orvosnak tanácscsal kellene szolgálnunk, és bár
mennyire a használhatóságnak és áttekinthető ségnek érdeké
ben való is általában a rövidség, az olyan rövidség, mely 
az érthető ség rovására megy, nincsen hasznára sem az írónak, 
sem az olvasónak. És különösen vigyázni kell a szabatos
ságra és a félre nem érthető  világosságra az ilyen rövid 
therapiás útmutatóban, mely egyenesen a kevésbé tájékozott 
orvosi közönség számára készült. Gergő könyvében lépten- 
nyomon érik egymást a teljesen homályos és érthetetlen 
helyek. Ha pl. az 58. lapon az empyema sinus frontalis és 
sinus maxillaris kezelésérő l akar tájékozódni az olvasó, azt 
a tanácsot kapja, hogy „heveny esetben“ endonasalis kezelést, 
illetve punctiót, „sürgő s esetben pedig, épp úgy, ha ídő sült az
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empyema“, radicaiis mű tétet kell végezni. Hogy aztán mi 
a különbség a heveny, a sürgő s és az idő stilt esetek közt és mit 
ért a szerző  egyáltalán ezen distinctiók alatt, arraa szegény olvasó 
egy szó felvilágosítást sem talál és egyetlen vigasztalása az 
lehet, hogy a leírás után sem a Denker-, sem a Killian-miHéiet, 
sem az endonasalis kezelést nem bírja elvégezni. Az ehhez 
hasonló példáknak se szeri, se száma. Még rosszabb aztán, 
hogy az adott tanács a fogalmazás hibájából sok helyütt 
egyenesen helytelen. A combustio fejezetében például azt 
írja (50. 1.), hogy „égés után visszamaradt heget kiirtunk, a 
hiányt plasztikával fedjük“, a 111. lapon pedig: „Tbc. intestini. 
Ha a beteg általános állapota megengedi: bélresectio.“ — Nem is 
jut eszembe feltételezni, hogy a szerző  minden égés után való 
heget és minden béltuberculosist meg akar operálni, de köny
vében ezt állítja. Ez nyilván csak gondatlanság a kifejezésben, 
de éppen az ilyen könyvek olvasóközönsége olyan, hogy 
komolyan veszi a nyomtatott betű t, és halálosan találja bla- 
málni magát a betege elő tt azzal, hogy azt ajánlja neki, hogy 
az égési heget, mely sem nem torzító, sem nem zavaró, sem nem 
fájdalmas, irtassa ki, mert a Gergő könyvében az van, hogy 
az égés után visszamaradt heget ki kell irtani. — Igen jól fest 
a következő  mondat is (116. 1.): „Complicatióval járó lövési 
sérülés esetében (erő sebb vérzés, fertő zés, koponyalövés ese
tében csontdepressio stb.) a löveg helyét X-sugaras vizsgá
lattal (átvilágítás vagy felvétel több irányból!) pontosan meg
állapítjuk és a löveget eltávolítjuk; a sebet drénezzük vagy 
tamponáljuk“. Tehát ha a lő tt seb vérzik, küldjük a beteget a 
röntgenologushoz. — Helyenként aztán egészen mulatságossá 
válik, á mikor pl. a faux lupina fejezetben (62. old.) azt 
írja, hogy „újszülöttön staphyloraphiát akkor végzünk, a 
mikor a gyermek intelligensebb (6—7. életévében)“.

Hogy a cyklus czímével ellentétben e könyv nem való 
a gyakorló orvos kezébe, azt a szerző  úgy látszik maga is 
elismeri, mert a bevezetésben, miután igen világosan definiálta 
könyvét olyképpen, hogy: „jelen könyvecske sem nem com
pendium, még kevésbé tankönyv“, azt mondja, hogy azt fő 
leg a klinikára belépő  mütő növendékeknek s a klinikát láto
gató orvostanhallgatóknak és a háborúban katonai szolgálatot 
teljesítő  orvosoknak szánta vezérfonalul; valószínűleg ezért 
írt 9 sort a fagyás-sebek és 19 sort a lő tt sebek kezelésé
rő l, a mibő l azonban csak 4 sor vonatkoztatható a tábori 
sebész mű ködési körére.

Szerény véleményem szerint a könyvet valójában nem a 
hadidoktorok, hanem a hadi doktorjelöltek használhatják a leg
nagyobb sikerrel — a szigorlatot közvetlenül megelőző  fél
órában. Ezek megtanulhatnak belő le esetleg egy pár a cen- 
sornak kedves „Schlagwort“-ot, ezért azonban nem érdemes 
könyvet írni. De a szerző  nem is tette azt, hogy új 
könyvet írjon. Egyszerű en írt egy pár soros bevezetést s 
azután szóról-szóra lenyomatta a Müller Vilmos-féle klinikai 
recipekönyvben (III. bő vített kiadás, Budapest, 1915, Lampel 
R. könyvkiadó r.-t. kiadása, 275—371. 1.) megjelent czikkét;. 
ezt a körülményt azonban, nyilván a rövidségre való tekin
tettel, elmulasztotta bevezetésében megemlíteni. Vagy talán 
azt gondolta, hogy az új sajtóhibák nagy száma annyi új 
vonást ad a „jelen“ könyvnek, hogy jogosulttá teszi új formá
ban való megjelenését? Pólya.

O. Nordmann: Praktikum der Chirurgie. Urban und
Schwarzenberg, Wien u. Berlin, 1915. Két kötet.

Melegen ajánlom e könyvet különösen azon fiatalabb 
kartársaim figyelmébe, a kik sebészi osztályokon mint segéd
orvosok, gyakornokok, mütő növendékek stb. mű ködnek; azt 
hiszem, igen sok a kórházi gyakorlatban felmerülő  nehéz 
kérdésre fognak benne jó és megbízható feleletet találni. 
Hasonlóképpen haszonnal fogják olvasni azok a gyakorló orvo
sok, a kik különösen a vidéken nem egyszer jutnak abba a 
helyzetbe, hogy nagyobb sebészi elő képzettség hijján kell 
sebészi beavatkozások indicatiói felett dönteniük, ső t azt a 
beavatkozást — sürgő sség vagy a beteg elszállításának ne
hézségei miatt — el is végezniük. Fő képp ezekre való tekin

tettel írta meg könyvét a szerző  és feladatát valóban jól ol
dotta meg. Semmi okoskodás, semmi theoria, csak a gyakor
lat szempontjából fontos tények, diagnosis, indicatiók, mű téti 
technika. Nem ad teljes képet a mű téti methodusokról, de ez 
nem is szükséges, ső t ilyen irányú könyvben bizonyos mér
tékig hiba volna, mert alkalmas arra, hogy a kezdő t zavarba 
hozza. Ezért rendszerint csak egy eljárást ír le, de ezt igen 
világosan és pontosan, s különösen, ha sürgő s mű tétrő l van 
szó, a mű tét alatti complicatiókra és aprólékosnak látszó rész
letekre kiterjedő leg, a mivel a kezdő  munkáját rendkívül 
megkönnyíti. A szöveget nem sok, de túlnyomólag igen jó, 
részben a mű vészi rajzairól már jól ismert Frohse által ké
szített ábra teszi még világosabbá. Nagyon ügyesnek és a 
kezdő  sebész igényeivel szemben igen gondosnak találom 
azt, hogy munkája elején részletes tanácsokat ad nemcsak a 
mű tétekhez való elő készítésre a legkülönböző bb viszonyok 
között, hanem még az eszközök vásárlására, operatiós táskák 
berendezésére, kis mütő szobák, sebészi rendelő szobák felsze
relésére nézve is. Igen nagy súlyt helyez, a mint az különben 
a kitű nő  klinikus Körte tanítványától másképp nem is vár
ható, a differentialdiagnosisra. A hol kell, ennek nehézségeit 
esetekkel is demonstrálja. Az utókezelésre, valamint a post- 
operativ complicatiókra nézve is megszívlelendő  felvilágosí
tásokat nyújt. Ennek daczára a könyv nem túlnagy, a két 
kötet együtt nem sokkal több, mint 600 oldal, úgy hogy át
tanulmányozása igazán nem fárasztó és — a mi a fő  — 
igazán megéri a reáfordított idő t. Pólya.

Lapszemle.

Gyógyszertan.

Újabb gyógyszerek, specialitások és titkos szerek
czímű  czikksorozatának legutóbbikában Zernik a következő ket 
ismerteti:

Antagran. Köszvény és rheuma ellen ajánlott szer, a 
mely az elő állító gyár szerint „jodnitrogent“ tartalmaz. Az
I. számú antagran nem más, mint kámforos szesz 0 ’24%  
salicylsavval, a II. sz. pedig chloroform, kevés szabad ammó
niákkal. Jód nyomokban sincs a készítményben. Az elő állító 
czég szerint Brugsch tanár is megvizsgálta és ajánlotta. Ebbő l 
csak annyi igaz, hogy a nevezett tanár a köszvényről írt egy 
czikkében a többi közt az atnagrant is felemlítette mint jó 
derivanst. Az antagran nagyon d rága!

Antibetin. Diabetes ellen hozza forgalomba ra Radlauer- 
győ gyszertár Berlinben. Az antibetin-tabletták 0 ’05 santonint, 
0 -2 magnesiumsuperoxydot és 04 5  proteinanyagot tartalmaz
nak tejczukor mellett. A fő hatóanyag tehát a santonin, a mely 
a diabetes ellen régóta használatban levő  Séjournet-piluláknak 
is a haló alkotórésze. Tudjuk azonban, hogy valami jelentő sebb 
eredményt nem sikerült elérni santoninnal a nevezett beteg
ségben.

Petrin-tabletták Fő alkotórészük az acitrin és a natrium- 
tartrat. Nem tekinthető k egyébnek, mint drágított atophannak.

Togal. 65%  acetylsalicylsavat, 4%  chininum tannicumot 
és 125%  lithium salicylicumot tartalmaz magnesia usta mel
lett. A külföldi kephaldol pótszere.

Yabs. Csokoládébonbon 0 1 2 gr. phenolphtheleinnal, 
yoghurthacteriumokkal és yoghurtsavóval. Hashajtó. (Deutsche 
mediz. Wochenschrift, 1915, 44. szám.)

Belorvostan.

A malaria kezelésérő l neosalvarsannal ír Vanden- 
hoff. Felbátorítva azon kedvező  eredmény által, melyet Baetge 
malaria néhány esetében neosalvarsannal elért, a szerző  is 
megkísérelte ezt az eljárást. Többnyire 0-6 grammot fecsken
dezett be, 10 cm3 frissen készült redestillált és felforralt víz
ben oldva, Record-fecskendő  segítségével, valamelyik könyök- 
hajlati gyüjtő érbe. Kellemetlen helyi vagy általános mellék
tünetek nem mutatkoztak, csak egy esetben észlelt heveny 
veseizgalmat. A hatás valamennyi esetben feltű nő  jó volt. Ha 
a befecskendezés a lázroham idején vagy rövid idő vel utána
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történt, akkor a legközelebbi lázroham teljesen elmaradt; ha 
a várt roham elő tt 24 óránál rövidebb idő ben történt a be
fecskendezés, akkor ez az egy roham még beállott. A szerző  
azt hiszik hogy a neosalvarsan csak a plasmodiumoknak a 
vérplasmába kijutott fiatal alakjait tudja elpusztítani, a vörös 
vérsejtekbe bejutottakat ellenben nem ; ez a generatio tehát 
még kifejlő dik és létrehozza a legközelebbi roham ot; ilyen
kor azonban a szétesett vörös vérsejtekbő l szabaddá válva, a 
vérplasmában még keringő  neosalvarsan által elpusztíttatik. 
Arra vonatkozólag, hogy neosalvarsan használata után hány 
esetben végleges a malaria gyógyulása, késő bb kíván a szerző  
beszámolót adni.

A neosalvarsan mindenesetre értékes nyereség a malaria 
therapiájában, mert egyrészt gyakori a chininidiosyncrasia és 
a chinin hatástalansága, másrészt pedig a neosalvarsan hasz
nálata mellett gyorsabban is szű nik meg a láz.

A szerző  esetei jobbára malaria tertiana esetek voltak. 
Malaria quartana egy esetében két neosalvarsan-injectio hatás
talan m aradt; a neosalvarsan hatástalanságát malaria quar- 
tanában egyébként Baetge is kiemelte. (Münchener mediz. 
Wochenschrift, 1915, 43. szám.)

Sebészet.

A lábszárvédő  okozta fájdalomról írja Kornfeld, 
hogy a harcztéren számos, tisztán a lábszárvédő  hordása által 
ohozott megbetegedést észlelt. A kórkép a rheumatism us- 
tól és a fagyástól jól elkülöníthető , hasonlóképpen az osteo- 
myelitistő l és inveterált luestő l is, az anamnesisben pedig ren
desen feltalálható, hogy a beteg elő ző leg szű k bő rkamásnit 
hordott. A szerző  gyakran észlelte, hogy a húzó fájdalmakon 
kívül a lábszárvédő  széléig terjedő  impetiginosus eczema 
volt jelen. Ajánlja, hogy a második téli hadjáratra a gyalo
gosok bő r-lábszárvédő  helyett vízmentes tourista-czipő vei és 
2—3 pár vastagabb és a lábhoz jól simuló harisnyával lás
sák el magukat, a lábszárra pedig vastag harisnyaszára
kat húzzanak. A czipő  szára és a harisnyaszár fölé egy 
pár vastag hóvédő -kötő t kell reácsavarni, különösen a ski- 
csapat tagjainak. (Wiener mediz. Wochenschrift, 1915, 42. sz).

A dermatitis exfoliativa neonatorum ragályos vol
táról értekezik Kaufm ann-W olf (Berlin, Lesser osztálya). 
Tudvalevő , hogy ezen kórképet Ritter v. Rittershain közle
ménye óta ismerjük, a ki a prágai lelenczházban egy évtized 
alatt 297 esetet észlelt. Ritter ezen megbetegedést mint az 
újszülöttek egy különálló, typusos bő rmegbetegedését írta le, 
több szerző  azonban a pemphigussal azonos körfolyamatnak 
tartja, azzal a különbséggel, hogy a pemphigus-hólyagok 
nagyterjedelmüek és az egész testre ráterjednek. A megbete
gedés a második hét folyamán kezdő dik, többnyire a száj
nál és innen terjed tovább. A bő r vörös lesz, a Malpighi- 
rétegben izzadmány képző dik, a felhám leemelő dik és az epi
dermis nagy czafatokban lehúzható. Kórokozója kétségtelenül 
exogen, mindenekszerint staphylo-, illetve streptococcus. Con- 
tagiosus voltáról a szerző  meggyő ző dést szerezhetett, a meny
nyiben dermatitis exfoliativában szenvedő  újszülött gyermek 
anyján a jobb emlő n, a közérzetében alig befolyásoltatva, 
dermatitis exfoliativa fejlő dött, mely 8 nap alatt begyógyult. 
Az emlő n észlelt kép oly typusos volt, hogy másra gondolni 
sem lehetett. Az incubatio 10 napig tartott. (Jahrb. f. Kin- 
derheilk., 1915, okt.) Vas Jakab dr.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

Székrekedés ellen Kohnstamm és Oppenheimer nyálka- 
tartamú növénymagok használatát ajánlja. Fő leg a semen lini-t 
és a semen psylli-t próbálták k i ; az elő bbi naponként 1—2-szer 
evő kanálnyi, az utóbbi 1—2-szer kávéskanálnyi mennyiség
ben adandó levesben vagy kom pó tban ; a magvakat nem 
szabad szétharapni. A magvak egyrészt megszaporítják a bél
sár mennyiségét, fő leg azért, mert tetemesen megduzzadnak; 
másrészt a magnak nyálkatartalma nedvesebbé és sikamlóssá 
teszi a bélsarat. (Therapie der Gegenwart, 1915, 8. füzet.)

Magyar orvosi irodalom.

Gyógyászat, 1915, 44. szám. Hutyra F erenci: Az összehason
lító kórtan jelentő sége az orvosi tudományban. Kelemen G yörgy: Com
motio labyrinthi három esete.

Budapesti orvosi ú jság, 1915, 44. szám. Zoltán Elek-. A 
tejsavó az urológiai gyakorlatban.

Orvosok lapja, 1915, 44. szám. Kelen József: A házasság euge
netikái szempontból.

Vegyes hírek.
Kinevezés. Gaál Gusztáv dr. tornaijai járásorvost tiszteletbeli 

megyei fő orvossá, Grossmann Dezső dr.-t bártfai járásorvossá ne
vezték ki.

Az orvosi továbbképzés központi b izottsága a háborúval 
kapcsolatos betegségekrő l és harcztéri sebesülésekrő l az ő sz és tél 
folyamán két sorozatban elő adásokat rendez. I. sorozat. (Az összes elő 
adások szerdai napokon d. u. 6 órakor az alább megjelölt helyeken fog
nak megtartatni.) November 10.-én. Az I. sz. egyetemi sebészeti klinika 
tantermében (Vili. Üllő i-út 78) Dollinger Gyula egyetemi tan á r: A cson
tok és ízületek, izmok és ínak harcztéri sérüléseirő l. — November 17. 
A II. és hl. sz. egyetemi sebészeti klinikák tantermében (Vili., Baross- 
utcza 23 -25 sz.) Verebély Tibor egyetemi tanár: Az erek és idegek 
harcztéri sérüléseirő l. — November 24.-én. Az egyetemi bő r- és buja- 

; kórtani klinika tantermében (Vili., Üllő i-út 28) Nékám Lajos egyetemi 
ta n á r : A venereás betegségek a háborúhoz való vonatkozásukban. — 
Deczember 1.-én. A II. és III. sz. egyetemi sebészeti klinikák tantermé
ben (Vili., Baross-u. 23—25) Kuzm ik Pál egyetemi ta n á r : A sebfertő - 

' zésekrő l. — Deczember 15.-én. Az egyetemi elmeorvostani klinika tan
termében (Vili., Balassa-u. 6) Moravcsik Ernő egyetemi tanár: A há
borús psychosisokról. — I I  sorozat. (Elő adásai 1916. évi január és 
február havában késő bb közzéteendő  idő ben fognak megtartatni.) 
Eddig kilátásba helyezett e lő adások: Jendrássik Ernő egyetemi ta n á r : 
A háborús neurosisokról. Korányi Sándor báró egyetemi tanár: A tu- 
berculosisnak a háborúhoz való vonatkozásairól. Id. Liebermann Leó 
egyetemi tanár: Védő oltások és azok tudományos alapja. Bálint Rezső 
egyetemi tan á r: A háborús szívbajokról. Dalmady Zoltán egyetemi ma
gántanár : A harcztéren szerzett betegségek elleni physikalis therapiáról.

M eghalt Th. Langhaus, még néhány év elő tt a kórbonczolás- 
tan tanára a berni egyetemen, ismert nevű  tudós és búvár, 76 éves 
korában. — Tauszk Ferenci dr., egyetemi magántanár, kórházi fő 
orvos, az Erzsébet királyné sanatorium-egylet fő titkára, 51 éves korá
ban október 31.-én. — Parragh Elek dr., gyönki körorvos a harcztéren 
szerzett betegségben 43 éves korában Laibachban. — Herczl Fülöp dr. 
adai községi orvos 64 éves korában október 29.-én.

A cholera állása hazánkban. Magyarország területérő l október 
11 .-étöl 17,-éig 35 cholerabetegedést jelentettek 18 halálozással. Az 
esetek a következő képpen oszlanak m eg: Alsó-Fehér vármegye: Maros
gombás 5 ; Bács-Bodrog vármegye: Szilbács 3 ; Bereg vármegye: Eri- 
gyesfalva 3 ; Bihar vármegye: Henczida 1, Gáborján 1; Csanád vár
megye: Csanádpalota 11, Nagylak 2 ; Esztergom vármegye: Német- 
szögyén 1 ; Máramaros vármegye: Máramarossziget 1 ; Nagyküküllő  
vármegye: Salkó 1; Szabolcs vármegye: Gemzse 1 ; Szatmár vár
megye-; Láposhidegkút 1; Szolnok-Doboka vármegye: Somkerék 1 ; 
Toróntál vármegye: Aracs 1; Zemplén vármegye: Bodrogkisfalud 1, 
Bekecs 1. A megbetegedések közül 1 hadifoglyokra esik, a többi 34 
megbetegedés helybeli polgári lakosok között fordult elő .

Szem élyi hírek külföldrő l. Schaeffer-Stuckert dr., a fogászat 
elő adója a frankfurti egyetemen, tanári czímet kapott.

Lapunk mai számához a F. Hoffmann-La Roche & Co. czég 
„Sirolin“ czímű  prospectusa van mellékelve.

Mai számunkhoz a „Chinoin“ gyógyszer és vegyészeti termékek 
gyára r.-t. {Dr. Kereszty és Dr. Wolf) Ujpesl-Budapest „Arsotonin“,  
„Cadogel“ és „Sulfotin“ készítményeinek prospectusa van mellékelve.

Az Orvosi Évkönyv
kérdő ívei
a háborúra való tek in tettel csak 
egy Ízben küldetnek szét.

Mivel a kérdő ívek már mind expediáltattak, igen kérjük a t. orvos urakat, 
hogy azokat kitöltve hozzánk mielő bb visszaszármaztatni méltóztassanak.

A SZERKESZTŐ SÉG.

Telefon 85— 00. Budapest, VII., Kertész-utcza 16.
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„Fasor- (Dr. Hßrczßl-ißlß) sanatorium.“
sebészeti, nő gyógyászati és beibetegek részére, Budapest, VII., Városligeti 
fasor 9. — Állandó orvosi felügyelet. — Gondos ápolás. — Kitű nő  

ellátás. — Mérsékelt árak. — Kívánatra prospektus.

bakteriológiai, serologiai és vegyi orvosi labo
ratórium. Antigének, haemolysin, vaccinák.
V., S z e m é l y n ö k - u .  7 .  T e l e f o n  3 6 - 9 5 .Dr. F O R  BAT

Dr, JU S T U S  fő orvos b ö rg y ó g y itó  é s  k o s m e t ik a i  in le z et e
B u d a p e s t ,  IV., Feren o z  J ó z s e f - r a k p a r t  26 .  Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aíiiontherapia, forró- 
légkésziilékek, frigoritherapia, fürdő k. Schnée-féle degrassator. Höhensonne. Qnarzlámpa

Dr. Grünwald sanatoriuma f.T f,\Mr»íl,,!i'f,sJIh1,3'15Felvétetnek férfi- és nő betegek 
nő gyógyászati, sebészeti és belgyógyászati ba jokkal, valamint szülő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatják. — V egyi é s  R öntgen-laboratorium  •

Dr. Apáthy Gyuláné „Gondviselő -Otthon“
(I., Városmajor-utcza 45. Telefon: 88—44) sanatoriumába betegeket 
fe lvesz családi ápolásra. Állandó orvosi fe lügyelet és gyógykezelés.
Budapesti **, R, jj gwsy b—  -intézet. Semmelweis utcra 2.

medico- J r_  Kossuth Lajos-utcza sarkán,
mechanikai Igazgató : Dr. REICH MIKLÓS.

y v  V K 7«  1  1  Tfc a 1 O perateur o rthopüd-sebészeti in-

Dr. W idder B ertalan '“M ä 'sM K Ä T

RÖNTGEN REINIGER
é s  v i l i .  o r v o s i  k é s z ü l é k e k G E B B E R T  é s  S C H A L L  R-T.

M A T T O M FÉLE LÁPKI VONATOK
f ü r d ő k h ö z .

:: L Á P S Ó  :: I L A P L Ú G
s z á ra z  k iv o n a t folyékony kivonat

.  ládákban á 1 kiló ! üvegekben á 2 kiló

PÁLYÁZATOK.
43094. sz.

A budapesti m. kir. állami gyermekmenhelyben megüresedett 
másodorvosi á llásra pályázatot hirdetek.

Ezen másodorvosi állás egyenlő re 6 korona napidíjjal és első  
osztályú ellátással és lakással lesz díjazva.

A pályázni óhajtókat felhívom, hogy képességükrő l, valamint 
eddigi mű ködésükrő l szóló bizonyítványaikkal felszerelt folyamodványu
kat a Nagyméltóságú Belügymimster úrhoz czímezve, az intézet igaz
gató-fő orvosához (ÜHő i-út 86. sz.) haladéktalanul nyújtsák be.

B u d a p e s t , 1915. október 30.

Dr. Szana S. s. k., kir. tanácsos, igazgató-fő orvos.

3880/1915. sz.
A ratkói körorvosi á llásra pályázatot hirdetek.
A körorvos javadalm azása:
1. Az 1908 : XXXV1I1. t.-cz. szerint 1600 korona törzsfizetés és a 

négyszer ismétlő dő , a nyugdíjba beszámító 200 koronás ötödéves kor
pótlék.

2. 700 korona útiátalány.
3. Természetbeni megfelelő  lakás.
4. 1000 korona helyi pótlék.
5. A trachomások kezeléséért 400 korona évi tiszteletdíj.
6. Halottkémlésért Ratkó nagyközségtő l 16 m3 tű zifa házhoz 

szállítva.
7. A rimaszombati kerületi munkásbiztosító pénztártól a taglét

szám szerinti járandóság.
8. A szabályrendeletileg megállapított rendelési és látogatási díjak.
9. A járási tiszti orvos katonai szolgálatának tartamára a Rima- 

murány-Salgótarjáni vasmű vek társpénztárától évi 800 korona tisz
teletdíj.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy az 1908 : XXVIII. t.-cz. 7. 
§-ában elő írt képesítésüket igazoló okmányaikkal felszerelt pályázati 
kérvényüket hozzám folyó évi november hó 21.-éig annál is inkább 
adják^be, mert az elkésetten érkezett vagy hiányosan felszerelt kérvé
nyeket figyelembe nem veszem.

A választás határidejéül folyó évi november hó 25,-ének délelő tti 
10 óráját Ratkó nagyközség közházához tű zöm ki.

R a t k ó , 1915 október 30.
Madarassy, fő szolgabíró.

G ew inn t  täglich an Bedeutung auf  überaus zahlre ichen Anwendungs
gebieten uad gilt heute als  u n e n t b e h r l i c h  f ü r  j e d e n  A r z t ,  j e d e s  
[ K r a n k e n h a u s ,  S a n a t o r i u m ,  K r i e g s l a z a r e t t  u n d  f ü r T u be r -  
k u l o s e b e k a m p f u n g .  273 Pub likat ionen . 3000 Bestrahl -Appara te 
„K ünst l i che  H ö h en so nn e “  im G ebrau ch .  3 grosse Pre ise .  L i te ratur  gra tis,  
Q u a rz la m p e n -G e s e l l s c h a f t  m .  b .  H . ,  L i nz  a . d . D o n a u

Walthers' Elixir Condurango  
p e p to n a t ,Im m erm a n n ’«,

K iváló stom ach icum .
Kitű nő  hatásúnak elismerve mindennemű  gyomorbán- 

talonmál, emésztési zavaroknál, dyspepsiánál stb. Ajánlva 
számos h írneves szak tek in té ly  által.

S töhr titkos tanácsos, Kissingen a következő ket Írja: 
„ . . .  A m indennapos p rax isban  a  lehető  legnagyobb 
becsű  különösen ö regebb egyéneknél és olyanoknál, 
k ik idü lt b a jban  szenvednek.“ 6759

Csak gyógyszertárakban  kapható. A hol nincs rak tá ron , kérem  annak  hoza
ta lá t sü rgetn i. M iután készítm ényeim  ism éte lten  u tánozva lesznek, igen 
kérjük  ezeket Eredeti W alther a la t t  rendelésnél külön m egem líteni.
------- Irodalom és próbaüvegek mindenkor szívesen állnak rendelkezésre.--------

E gyedü li k észítő

F. W A L T H E R , C h e m . - p h a r m .  L a b o r a t o r i u m
STRASSBURG, E isass, R h elnz iegelstr . 12.

Nagybani raktár Magyarország részére Török J ó z se f  gyógyszerésznél Bpesten.

I
I

Chemische fa lu ik  auf Hetién (norm. e . Schering)
Berlin N., M üllerstrasse 170y 171.

A T O P H A N
Köszvény elleni souverain szer.

ATOPHAN az organismusból eltávolítja a jelenlevő  húgysavat. A 
húgysav újképzödésére gátlóan hat, fájdalomcsillapító, hő fokleszállító és 

gyuladás elleni szer, mely a colchicum-készítmények felett áll 
ATOPHAN továbbá javait a következő  bajok ellen: Izü leti csúz és 
izü leti fá jda lm ak  különböző  a lak ja i. (Gyors láztalanság, a fájdalmak 
és gyuladási tünetek gyors /eszállítása, a szivre nem hat, profus izza- 
dások kizárva) N euralg iák, ischias, m igraen stb. Szem- és fü lbajok  

köszvényes alapon.

Rp.: Tabl. Atophan resp. Novatophan á 0,5 Nr. XX. „Eredeti Schering- 
féle csomagolás“

vagy
R p.: Atophan-Dragées á 0,1 Nr. 100 „Schering-féle eredeti csomagolás“. 
--------------------  M inták és irodalom  d íjm entesen. --------------

UNIV. MED. Dr. PÉCSI DANI :: termelő  intézete
A  m a g y .  k i r .  á l l a m i  s e r u m - t e r m e l ő  i n t é z e t  s z é t k U l d ő o s z t á l y a .

B u d a p e s t ,  II. k é r . ,  M a r g i t - k ö r ú t  4 5 .  s z á m .
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ORVOSI HETILAP
Alapította: Markusovszky Lajos 1857-ben. Folytatta: Antal Géza és Hő gyes Endre.

SZERKESZTI ÉS KIADJA:

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

FŐ SZERKESZTŐ. SZERKESZTŐ.

T A R T A L O M .

E R E D E T I  K Ö Z L É S E K.

Konrádi D á n ie l: Közlés a kolozsvári magyar kir. Ferencz József-tudományegyetem ál
talános kó r-és gyógytani intézetébő l. (Igazgató: I.öté József dr. nyilv. r. tanár) A 
choleraellenes oltások értéke. 609. lap.

Issekutz Béla : Közlés a kolozsvári Ferencz József-tud.-egyetem gyógyszertani intéze
tébő l. (Igazgató : Löte József dr. pgyet. nyilv. r. tanár.) A magnesiumsók hatásáról. 
615 lap.

U n terberg  H ugó: Közlemény a II. számú sebészeti klinikáról. (Igazgató: Kuzmik Pál 
dr., egyetemi nyilv. r. tanár, I. oszt. fötörzsorvos.) A hólyagtuberculosis gyógyítása jod- 
gő zökkel. 62i. lap.

Rosenfeld V ic to r: Közlemény a beszterczebányai megfigyelő -állomásról. (Vezető fő or
vos: Kozinutza Béla dr. cs. és kir. ezredorvos). Eredményeink a Kaiser-Csernel-féle 
typhus abdominalis-ellenes oltóanyaggal, 200 eset kapcsán. 624. lap.

Irodalom -szem le. Könyvismertetés. Jochm ann: Wundinfektionskrankheiten. Lap
szemle Belorvostan. H am burger: A typhus abdominalis diaetás kezelése. — Rubens: 
Ulcus duodeni. — Sebészet F rankéi: A hegszövet lágyítása. — Gyermekorvostan. 
Heller ; A vér czukortartalmának vizsgálata újszülötteken és koraszülött gyermeke
ken. — Franz és K ühner: Terhesek, gyermekágyasok és újszülöttek védhimlő oltása. 
— Börkórtan. B randweiner: A pemphigus vulgaris kezelése mesterséges magaslati 
napfénynyel. 626—627. lap.

Magyar orvosi irodalom. Gyógyászat. — Budapesti orvosi újság. -  Orvosok lapja. 
627. lap.

Vegyes hírek. 627. lap.

Tudom ányos T ársu la tok . 628. lap

EREDETI  KÖZ L E MÉ NYE K.

Közlés a kolozsvári magyar kir. Ferencz József tudom ányegyetem 
álta lános kór- és gyógytani in tézetébő l. (Igazgató : Löte József dr.,

nyilv. r. tanár.)

A choleraellenes oltások értéke.*
I r ta : Konrádi Dániel dr., egyetemi magántanár, az intézet adjunctusa.

Az „Erdélyi Múzeum-Egyesület orvostudományi szak
osztálya 1914 deczember 12.-én tartott ülésén egy elő zetes 
közlésemben1 beszámoltam volt azokról a tapasztalatokról, j 
melyeket 423 cholera ellen addig oltott emberen a vérsavó ! 
agglutinin és bakteriolysin tartalmára vonatkozólag 1914 
október—november hónapokban végeztem. Ugyanakkor azt 
Ígértem volt, hogy ezeket a vizsgálatokat még nagyobb anya
gon folytatom, hogy megállapíthassam : meddig lehet ezeket 
a védő anyagokat a beoltott emberek vérsavójában megtalálni, 
mert — miként akkor is hangsúlyoztam — mai ismereteink 
szerint ez a védő oltás után létrejött mentesség egyetlen kimu- i 
tatható fokmérő je.

Akkor tehát csak 423 emberre vonatkozó adatról szá
molhattam be, azóta a vezetésemre bízott cs. és kir. VII. sz. 
tartalékkórházban 468 katonát, a református collegiumban 509 
tanulót és tanárt oltottam be, úgy hogy most összesen 1400 
emberen végzett oltás eredményérő l referálhatok.

Mielő tt a részletekre térnék át, szükségesnek tartom a 
choleraellenes védő oltások eddigi módjait és menetét röviden 
ismertetni.

Az első  vizsgáló Ferrán volt 1884/85-ben. Ő  olyan te
nyészetekkel dolgozott, a melyeket cholerás emberek ürülé
kébő l tenyésztett volt ki. Az oltásokat három ízben végezte: 
az első  alkalommal az élő  leves-tenyészetbő l 8 cseppet, 6 — 8 
nap múlva 0'5 cms-t és ugyancsak 6—8 nap elteltével szin
tén 0 5  cmM  oltott a felkar bő re alá. Ferrán oltásai termé
szetesen nagy feltű nést keltettek mindenütt és különösen 
Francziaországban, a hol Pasteur, Brouardel, Charrin és Al- 
barran tagokból összeállított bizottságot alakítottak és küld
tek Spanyolországba Ferrán-hoz, hogy a helyszínén tanul
mányozzák ezt a módszert. Ez a bizottság 1885 július 5.-én 
beterjesztett jelentésében a Ferrán-féle oltások ellen nyilat-

* Löte József dr. tanárságának 25 éves évfordulójára készült 
dolgozat.

1 Értesítő , 1914. évf., IV. füzet.

i kozott. Késő bb Gibier, Ermengen, Nicati, Ritsch, Rossbach 
! is ellene voltak azzal az indokolással, hogy Ferrán nem dol

gozott színtenyészetekkel és nem volt tekintettel a pontos 
adagolásra. Ezek ellenére mégis Ferrán érdeme marad mind
örökre, hogy a figyelmet a védő oltásokra felhívta mindjárt a 

I choleravibrio felfedezése utáni évben és igazán nem érdemli 
! meg azt a lekicsinylést, a melyben 1906-ban Haffkine,
\ 1911-ben M etschnikoff és tanítványa Choukevitsch részesí- 
i tették.

A második choleraellenes védő oltó eljárást Haffkine 
ajánlotta 1893-ban. Ő  azt a módszert használta fel, a melyet 
Pasteur a lépfene ellen alkalmazott volt, és a mely egy gyen
gébb és egy erő sebb oltó használatából áll: ú. m. I. és II. 
vaccin. A befecskendezések után 37 '5—38’6-nyi hő mérsék
letemelkedést észlelt, a mely azonban 24 óra múlva eltű nt. 
A bő r kissé vörösebb lett, fájdalmasan beszű rő dött. Némely
kor fejfájás, ritkán hasmenés is jelentkezett.

A Haffkine módszerével nyert adatok az alábbi táblá
zatban vannak feltüntetve:

sOi T3 N e m o l t o t t O l t o t t

Védő oltás
módja

• S Í I cholera cholera
tO ÖÄ-* -a « sj
> £ §

Létsz. meg- 
bet. sz.

halá
lozás

Létsz. meg- 
bet. sz

halá
lozás

1 vaccin 2 -6
nap 729 6

0'82°/o
3

0'41°/„
193 0

■
0

I. v. 1 kis
II. v. /  dós. 3 hó 797 19

2'38°/o
13

1-630/0
71 0 0

1. v. 1 kis 
II. v. i dós.

14—15
hó 640 120

18 75%
79

12-37% 133 18
13-58%

13
3-77%

Miként ebbő l a táblázatból is kitetszik, a csak egyszer 
oltott 193 ember közül egyik sem kapta meg a cholerát, jól
lehet a védő oltás és a megbetegedés kezdete között csak 2—6 
nap telt el és az activ mentesítő  eljárások tanából tudjuk, 
hogy valamely antigen beoltása után csak a 4.—5. nap szok
tak a védő anyagok termelő dni, ső t az oltást követő  négy na
pon belő l nagyobb a fogékonyság az illető  betegség iránt. 
Ugyanezt látjuk azon a 71 beoltottam, a kik két oltást kap
tak és 3 hónap múltán is teljesen mentesek maradtak. A táb
lázat legalsó sorából azonban azt is látjuk, hogy 14— 15
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hónap múltán a 133 kétszer oltott közül 13*53% betegedett 
meg, kik közül 9’77%  meg is halt, de azért az ugyanilyen 
viszonyok között élő  és be nem oltott 640 ember közül 18'75%, 
tehát 5'22% -kal több betegedett meg és 12'37°/0, tehát 2'6°/0- 
kal több halt meg.

Hogy a védő oltás utáni első  négy napon belül a fogé
konyság nagyobb, kitű nik Haffkine egy kalkuttai nagy jár
ványa alkalmával 1899-ben szerzett tapasztalataiból is, a mi
kor a be nem oltottak közül az újabb megbetegedések az 
első , második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, kilencze- 
dik, tizenkettedik stb. napokon jelentkeztek, ellenben az egy
szer beoltottak közül csak a 2., 3. és 4., továbbá a 219., 421., 
459. napokon, tehát az oltást követő  4. naptól a 219. napig 
nem jelentkezett újabb megbetegedés, pedig csak egy oltást 
kaptak.

Ugyanilyen kedvező  eredményrő l szól Powel, a ki a 
Haffkine módszere szerint végezte oltásait Indiában 1896— 
1899-ig és azt találta, hogy

6549 nem oltott közül beteg lett 198 (3’02°/0) és meghalt 124 
5778 oltott „ „ „ 27 (0'46"/o) „ „ 14

Mind a két ismertetett módszer tehát élő baktériumokat 
használ oltóúl és talán ennek tulajdonítható, hogy Európában 
nagyobb elterjedést nem érhetett el és napjainkban egészen 
elhagyták, különösen miután Kolle 1896-ban kimutatta, hogy 
ugyanolyan, ső t jobb eredményeket lehet elérni, ha megölt 
tenyészeteket használnak oltóúl.

A Kolle-ié\e eljárás a következő : Az agaron nő tt fiatal 
cholera-tenyészetet óvatosan lekaparja, physiologiás sósvízzel 
szétdörzsöli, ügyelve arra, hogy 1 cm3-ben 2 mgr. tenyészet 
legyen, aztán 58 C mellett egy óra hosszat tartja, majd f^ /o -n y i 
carbollal összekeveri. Elő ször 0'5, másodszor egy hét múlva 
1 cm3-t fecskendez be. Az oltás után Kolle szerint kisebb- 
nagyobb beszürő dés, kis láz, fő fájás, az esetek 10%-ában 
hasmenés, ritkán hányás jelentkezik, a mely tünetek egy-két 
nap alatt eltű nnek.

A Ao//e-módszere szerint végzett oltások eredményérő l 
Muratta alábbi táblázata nyújt felvilágosítást:
825.287 nem oltott közül beteg lett 1152 (0'130/0), meghalt 863 (75%) 
77.907 oltott „ „ „ 47 (0’06'Vo), „ 20 (42'5%)

Nálunk Preisz tanár készíti a Kolle-féle eljárás szerint 
az oltóanyagot azzal a különbséggel, hogy a fiatal agar- 
tenyészetet nem 58° C-ban, hanem 55° C-ban öli meg egy 
óráig tartó melegítéssel. Oltásaimat ezzel az oltóanyaggal 
végeztem, elő ször 0'5, másodszor egy hét múltán l'O cm8-t 
fecskendeztem a felső kar háti felületének bő re alá. Lehet és 
szokás a befecskendezéseket más helyen is végezni (has bő re 
alá, mell-, lapoczka közötti tájék, stb.) én ezt a helyet tar
tom a legczélszerű bbnek, mert láttam más helyen oltottakon 
légzési nehézségeket mell- és járási kellemetlenségeket has
oltások után.

Az oltások elő tt meggyő ző dtem agaron és levesbe való 
ültetésekkel most is, hogy az oltóban élő  baktériumok nin
csenek, függő  cseppben való vizsgálatkor láttam, hogy az 
oltóban levő  vibriók eléggé megtartják alakjukat, elég épek, 
festett készítményben is ugyanezt láttam, ha a szokottnál 
jóval erő sebben festettem meg. Fontos az oltás elő tt ülteté
sekkel meggyő ző dni az oltó tisztaságáról, mert elő fordult 
már, hogy némely vizsgáló idegen bacteriumokat (staphylococ
cus) talált az oltóban és én is láttam már más városban tör
tént oltás után tályogot két katonán.

Ez akkor fordulhat elő , ha valaki olyan üvegbő l olt, 
melyet elő zetesen többször felnyitottak és nem ügyel eléggé 
a tisztaságra. Ezzel kapcsolatosan megjegyzem, hogy kellő  
ügyelettel többször is lehet egy üvegbő l oltani a nélkül, hogy 
fertő ző dnék az oltó. Én ilyenkor a nagy üvegbő l minden 
alkalommal kiöntöttem sterilis csészébe annyit, a mennyit az 
akkor végzendő  oltásra szükségesnek gondoltam és sohasem 
romlott el az oltóm. Nem szükséges tehát különleges záró és 
nyitó eljáráshoz fordulni, miként Erdő s János2 ajánlja. A tisz
taságra ügyelni az oltóanyaggal való takarékosság szempont

éi Takarékosság az oltóanyagokkal. (Orvosi Hetilap, 1915, 24. sz.)

jából is fontos és nem helyeslem azt a tanácsot, hogy ha 
egy üveg tartalmát nem használtuk fel a megnyitás napján, 
a megmaradt oltót öntsük ki.

Gondolnunk kell az oltótermelő -intézet nagy igénybe
vételére és tartsuk szem elő tt az orvostól mindig elvárható 
tisztaságot. Én 1914 november 8.-án és 15.-én Bánffy- 
Hunyadtól Gyéresig minden alagútnál és hídnál beoltottam 
a szolgálatot végző  katonákat és nem válogathattam nagyon 
a helyiséget, de egy kis jodbenzin és alkohol megtette a 
szolgálatot és egyetlenegynél sem jelentkezett semmi idegen 
fertő zés.

Az oltóval való takarékoskodás szempontjából megaka
rom jegyezni azt is, hogy az oltóanyag, ha sötét és hű vös 
helyen tartják, sokáig eltartható. Erre vonatkozólag az alábbi 
tapasztalatokat szereztem, Genersich Gusztáv kartársam azzal 
a kérdéssel fordult hozzám 1915 július 10.-én: vájjon a nála 
1914 november óta levő  oltó jó-e még? Miután levesben és 
agaron történt ültetéssel meggyő ző dtem, hogy tiszta, beoltot
tam belő le egy nyulat bő r alá és különböző  idő ben keres
tem az állat vérében úgy az agglutinint, mint a bacteriolysint. 
Azt találtam, hogy az egyszer egy cms-rel oltott nyúl vér
savójában a 10. nap 1000-nél állott az agglutinin és 1600-nál 
a bacteriolysin és ugyanennyi még e sorok összeállításakor
3 hónap múltán is. Ugyanezt tapasztaltam 1915 szeptember 
8 .-án egy másik üvegrő l, melyet Scheiíz Vilmos városi fő 
orvos adott át ugyanilyen czélból. Az 1914 november 19.-i 
oltó még tiszta volt és a belő le oltott fiatal leányon oly cse
kély helyi és általános reactio támadt, hogy ha szabad volna 
egy esetbő l általános következtetést levonni, azt mondhat
nám, hogy a hosszasan állott oltó ajánlatosabb a védő oltásra, 
mint a nagyon friss, különösen érzékenyebb egyéneken, 
a nélkül, hogy hatékonyságában veszítene, mert ebben az 
esetben az agglutinintartalom az oltás után 10 nappal 2400, 
a bacteriolysin 4000 volt.

A mi az oltást követő  reactiót illeti, azt találtam, hogy 
az 1392 kétszer oltott közül:

az első  oltás után csak helyi reactio volt 1351 egyénen
„ „ „ „ csekély láz, fejfájás „ 41

a második „ „ csak helyi reactio „ 1334 „
„ „ „ „ kis láz, fejfáfás „ 58

A mi a láz fokát illeti, 3 7 4 — 37'4 között ingadozott, 
a mi tehát nem is tekinthető  ilyenkor láznak, csak négy eset
ben észleltem 37'8°, 37'9°, 38’7° és 39-3°-ot, hányás-inger 7, 
hasmenés 5 esetben fordult elő . Megjegyzem, hogy a beoltot
tak kora 3 évestő l 60 évesig váltakozott és különösen sok 
volt a 6— 14 éves tanuló. Kisgyermekeken 6 éves korig elő 
ször V*. másodszor 0 ’5 cm3-t fecskendeztem be, de már 6 
éves kortól, úgy mint a felnő tteknek. A helyi reactio fájdal
mas beszürő dés és pír alakjában jelentkezett, a mely leg
többször 48 óra alatt eltű nt, csak néhány esetben tartott el
4 napig. Tályog vagy egyéb szövő dmény egyszer sem for
dult elő .

A hő mérséklet nagyfokú sű lyedését az oltás után, a 
melyre a figyelmemet Rigler tanár hívta volt fel, deczember 
12.-i elő adásomhoz történt hozzászólása alkalmával, _ én is 
észleltem, még pedig az oltás utáni 1—4 órán belül. Észlel
tem 35-5°-ot egy ízben, 35‘7°-ot szintén egy ízben, 35'8°-ot 
két ízben, 35 9°-ot három ízben, 36 0°-ot három ízben és 
36'2°-ot tíz ízben, egyik esetben ezek közül a 35’5° 24 óráig 
tartott.

Mindezek alapján azt mondhatom, hogy az oltást követő 
reactio nem ok arra, hogy valakit ez tartson vissza a be
oltástól.

Vizsgálódásaim fő czélja az agglutinin és bacteriolysin 
kutatása volt, a mit a következő  módon kerestem: Az agglu- 
tininvizsgálatot mindig 20 órás agar-tenyészettel végeztem 
függő -cseppben: az agar-tenyészetet elő bb physiologiás sós
vízben szétdörzsölve meggyő ző dtem, hogy így csomóképző 
dés sohasem volt. A vizsgált vérhigítások szintén physiolo
giás sósvízzel történtek. Minden agglutinatiókor a hígítások 
egész sorozatát vizsgáltam és „titer“-ül azt a hígítást vettem,
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a hol az egy óráig 37°-os tenyésztő ben való állás után egy- 
egy látótérben több nagy vibrio-csomót láttam és olyant, 
a mely szemeim elő tt csapzódott össze, a „titer“-nél százszorta 
kisebb hígításkor pedig az összes vibriók csomókba voltak 
csapzódva.

A bacteriolysin tartalmát a Pfeiffer-ié\e reactióval hatá
roztam meg, még pedig úgy, hogy a fiatal agartenyészetbő l 
akkora mennyiséget, a mennyi 2 mm. átmérő jű  kacsra tapadt, 
összekevertem a megfelelő  higítású savó egy cm3-ével és 
azután egy egészséges tengeri malacz hasüregébe befecsken
deztem, majd 30 perez múlva a hasüregbő l hajszálcsövön ke
veset kivéve, függő cseppben vizsgáltam a vibriókat. „Titer“-iil 
azt az értéket vettem, a mikor a vibriók szemcsésen szét
estek, nem mozogtak, mesterséges talajra ültetés után nem 
eredtek meg és az állat életben maradt, ellenben az ugyan
akkora adaggal, de savó nélküli oltás után a tengeri malacz 
24 órán belül megdöglött és a hasüregbő l vizsgált savóban 
egészen ép, élénken mozgó vibriókat találtunk, a melyek 
mesterséges tenyésztő  talajon egészen jellemzetes tenyészetet 
mutattak. Az agglutinin- és bacteriolysintartalom változását 
a túloldali ábra mutatja eleinte napok, majd hónapok szerint 
feltüntetve.

-------- Bakteriolysin.
-------- Agglutinin.

Miként az ábrából jól kivehető , egészséges (10 egyénen 
nyert érték) emberek vérsavója 20-szoros hígításban aggluti
nálja a choleravibriót. Ez az agglutinintartalom az első  oltás 
után csökken, úgy hogy az oltást követő  nap csak 10-szeres, 
ső t 48 órával az oltás után már csak 5-szörös hígításban 
mutatkozik, 3-szor 24 óra múlva kezd lassan emelkedni, de 
csak az ötödik nap éri el azt a fokot, a melyen rendes kö
rülmények között állott. Ezután elég gyorsan emelkedik és 
6-szor 24 óra múlva már 1000-szeres hígításban is aggluti
nál. Ennél magasabbra nem emelkedik az első  oltás után. 
A második oltás után újra sülyed, még pedig 24 óra múltán 
leszállóit 1000-rő l 500-ra és így marad két napig, majd ismét 
emelkedik, de csak 4-szer 24 óra múlva éri el azt a fokot, 
a melyre az első  oltás után emelkedett volt, azután rohamo
san emelkedik, úgy hogy egy héttel a második oltás után 
még 2400-szoros hígításban is agglutinál a vérsavó. Ennél 
magasabbra azonban nem emelkedik, hanem így marad 2—3 
hétig, azután lassanként sülyed, egy hónap múlva 1800, két 
hónap elteltével 1500, három hónap múlva 1400, négy hónap 
elteltével 1200— 1000 között ingadozik, azután 1000-nél áll 
több hónapon keresztül (néhány esetben öt hónapon át), majd 
3 hónapig 800—600 között mozog és egy esztendő  elteltével 
a vérsavó már egyáltalában nem agglutinál, csak úgy mint 
az oltás elő tt.

A bacteriolysintartalomra vonatkozólag azt látjuk, hogy 
egészséges emberek vérsavója 25-szörös hígításban tudja a 
choleravibriót feloldani. Az első  oltás után a vérsavó ilyen 
hatása is csökken, 48 óra múlva leszá'lott 10-re, azután
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emelkedik, de jóval erő sebben, mint az agglutinintartalom és 
egy hét múlva 1400-nál áll. A második oltás után ez is 
csökken, de 3 nap múlva újra emelkedik, még pedig oly hir
telen, hogy a 9. nap már elérte a 4000-t. Ezen a magasla
ton marad 2 —3 hétig, azután lassanként sülyed, úgy hogy 
egy hónap múlva 3500, két hónap elteltével 3000, aztán fo
kozatosan csökken, de egy év elteltével, mikor agglutinin 
alig van a vérsavóban, a bacteriolysin még 200-on áll.

Igen szépen mutatja a mellékelt ábra az activ mentesítés 
tanában jól ismert ama valóságot, hogy bármely antigen be
vitele után a szervezet védő anyagai mennyisége azonnal csök
ken, s hogy ez a csökkenés 3—4 napig tart, úgy az első , 
mint a második oltás után. Hogy ez általános biológiai tör
vény, tudjuk onnan is, hogy akárhányszor ismétlő dő  antigen- 
bevitel után jelentkezik. Ennek a valóságnak az ismerete a 
gyakorlati életben azért bír rendkívüli nagy fontossággal, mert 
ezen ú. n. negativ phasis alatt minden szervezet rendkívül 
fogékony az illető  betegség iránt, a mely ellen éppen men
tesíteni akarjuk s ezért a legnagyobb óvatossággal kell élnie 
és kerülnie a netáni fertő zés eshető ségeit. Ezért nem szabad 
a második oltásnak hamar követnie az első t és mindig leg
alább 7 napi idő közt kell hagyni az egyes oltások között. 
Tekintettel pedig az első  3—4 nap alatt mutatkozó nagyobb 
fokú fogékonyságra, tanácsos mindazoknak, a kik előrelátha
tólag cholerás betegekkel kénytelenek majd foglalkozni, hogy 
ezen foglalkozásukat megelő ző leg legalább 10 nappal oltas- 
sák be magukat és nem akkor, a mikor érintkeztek cholerá- 
sokkal és esetleg fertő zöttek is már, mert ilyenkor veszedel
mes lehet a védő oltás éppen az oltást követő  3—4 napi 
fokozott fogékonyság miatt.

Ezt a nézetet vallottam elő ző  elő adásomban és ez volt 
eddig az általános felfogás a negativ phasis jelentő ségérő l, 
de a mostani háborúban szerzett és eddig ismertetett néhány 
adat, úgy látszik, ellene szól ennek. így pl. Buiwid és A rz t3 
azt találta, hogy a negativ phasisban vagy nem súlyos tünetü 
cholerában szenvedő  egyéneken végzett oltás nincs a betegek 
ártalmára. Ő k ugyanis két csoportba osztották a megbetege
dett beoltottakat: olyanokra, a kik az utolsó oltást követő  
nyolez napon túl és olyanokra, a kik nyolez napon belül 
(a negativ phasis alatt) betegedtek meg. Ez utóbbi csoport
ban 26 beteg volt, a kik részint betegen, részint a negativ 
phasisban voltak beoltva, még pedig tiz egyszer, négy 
kétszer, kettő  pedig háromszor, 9 könnyű , 2 középsúlyos 
eset volt, de halálozás nem fordult elő . Ugyanerrő l tanúsko
dik a II. hadseregnél szerzett tapasztalat, a mely szerint a 
megbetegedés alatt beoltottakon is annyira bevált az oltás, 
hogy a halálozás csak 5%  volt (L. a nagyszebeni katonai 
parancsnokság 1915 június 17.-én kelt 46. sz. parancsát.)

Érdekesnek tartom erre vonatkozólag Hainiss Elemér
nek a hareztéren szerzett tapasztalatait ismertetni.4 Ő  is gyó
gyítás czéljából végzett oltásokat az egyik tábori laboratóriu
mukban készült oltóval és az első  alkalommal a cholerás 
betegeknek 1 — 1 cm8 oltót fecskendeztek be. „Az injectióra 
— mondja Hainiss — azt mindenesetre elértük, hogy a sub- 
febrilis hő mérséklet 36° fölé emelkedett, ső t több esetben a 
37°-ot is megközelítette. Természetesen halálesetek a cholerások 
között, hisz súlyos állapotban érkeztek, gyakran elő fordultak, 
de itt is feljegyezhetek egy esetet, a melyik az oltás után 
rapid gyógyulással járt. Négy oroszt kaptunk egyaránt súlyos 
cholerában egyszerre. Mindannyin óriási hányás-hasmenés 
volt szakadatlanul az emberek teljes elesettsége mellett. Rög
tön beoltottam ő ket, három közülök meghalt, míg a negye
dik négynaponként megismételt oltásokra tizednapra annyira 
javult, hogy még külszínén sem látszott, hogy a súlyos be
tegséget éppen csak hogy kiállotta s ugyanekkor a bélsár- 
vizsgálat is negativ lett.“ De megjegyzi Hainiss, hogy egyéb 
orvoslást is igénybe vettek, nevezetesen belső leg béldesin- 
ficienseket, adstringenseket, jodglycerint is adtak az oltások

* Wien. Kiin. Wochenschrift, 1915, 7. sz., ref. Budapesti Orvosi 
Újság, 1915, 13. sz.

4 Tábori orvosi levél (Gyógyászat, 1915, 22. sz.)
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mellett és igy nem lehet ezt az egy gyógyulást csak az oltá
soknak tulajdonítani, hiszen oltás nélkül is meggyógyult már 
nem egy cholerás beteg.

A negativ phasisra vonatkozólag .fontos annak a meg
állapítása is, hogy vájjon akkor, mikor többféle védő oltást 
végzünk egyidejű leg, nem befolyásolja-e az egyikféle a má
sikat. Erre vonatkozólag Schm itz5 végzett vizsgálatokat, a ki 
cholera- és typhusellenes védő oltásokat végzett egyidejű leg 
és tapasztalatai szerint az eredmény teljesen jó volt, a reactiók 
nem lettek erő sebbek. Ugyanezen a véleményen van Wasser
mann is .fi Ugyanezt tapasztaltam én is, a minek alapján állít
hatom, hogy bátran lehet az első  typhusoltás után 4 nappal 
az első  cholerát adni és így tovább négynaponként, a mi által 
rövid idő  alatt sikerül a katonákat mind a két betegség ellen 
mentesíteni és az agglutinin meg a bacteriolysin termelésé
ben semmi zavar nem támad.

A negativ phasisra vonatkozólag megjegyzem azonban, 
hogy ez a fogalom nem a vérsavó agglutinin és bakterio- 
lysin változására, hanem az opsonintartalomra vonatkozik, 
mindazonáltal az utóbbiban talált hasonló viselkedés és a 
fokozott fogékonyság szempontjából ezekben is alkalmazható.

Láttuk tehát, hogy a védő oltás után agglutinin és bak- 
teriolysin keletkezik a vérben. Érdekes ebbő l a szempontból 
három egyén vérlelete, a kik természetes fertő zésen estek 
volt át. Az első  a galicziai harcztéren 1914 október 23.—26. 
között jellemzetes cholerában szenvedett. Védő oltásban nem 
részesült. A cholerából való kigyógyulása után november
21.-én Kolozsvárra érkezett. A november 22. és 23. napjain 
végzett bakteriológiai vizsgálatokon choleravibriót a legszor
gosabb vizsgálattal sem tudtam találni, a mi nem is csoda, 
mert a choleravibrio nem szokott ilyen hosszasan a bélben 
megélni. Azonban szerettem volna a fertő zés tényleges meg
történtérő l egészen biztosan meggyő ző dni, mert ismeretes, 
hogy a klinikai tünetek és a bakteriológiai lelet nem mindig 
fedik egymást. Ennek biztos eldöntésére fentiek után más 
mód nem állhatott rendelkezésemre, mint a vér agglutinin- 
tartalmának a meghatározása, hiszen Widal vizsgálataiból 
tudjuk, a ki az agglutinatiót a klinikai kórjelzésre legelő ször 
ajánlotta, hogy az agglutinintartalom egy megtörtént fertő zés 
kimutatására a legbiztosabb jel. Ezért deczember 4.-én meg
vizsgáltam az illető  vérének agglutinintartalmát és azt talál
tam, hogy 1200-szoros hígításban is agglutinálja a cholera
vibriót. Megjegyzem, hogy itt is, valamint az összes aggluti- 
natiós és bakteriolysines próbák alkalmával ugyanazt az egy 
choleratörzset használtam, még pedig azt, a melyet Preisz 
tanártól magam hoztam le 1914 november 13.-án és a 
melyet ő  a védő oltóanyag elő állítására használ. Meghatároz
tam ugyanezen egyénen a bakteriolysintartalmat is és azt 
találtam, hogy 3000-nél állott a „titer“. Azt látjuk tehát, 
hogy természetes fertő zésen átesett egyén vérének agglutinin- 
tartalma 6 héttel a gyógyulása után kisebb, mint a védő 
oltásban részesült egyénen két hónap múlva, a bakteriolysin- 
tartalom pedig egyenlő .

A második ily esetben az illető , a ki szintén nem 
részesült védő oltásban 1914 szeptember 20.-án kapta meg a 
cholerát ugyancsak Galicziában és 5—6 napig tartott beteg
ségébő l kigyógyulva tért késő bb ide. Ebben az esetben 1915 
január 12.-én végezhettem vérvizsgálatot és azt találtam, 
hogy 3x/2 hónappal a gyógyulás után az agglutinin csak 
1 :400, a bakteriolysin 1 : 1000-nél volt.

A harmadik esetben a védő oltásban nem részesült fő 
hadnagy 1914 november 8-án lett cholerás positiv bakterio
lógiai lelettel és 27.-én mint gyógyult került Kolozsvárra. Az 
1915 juüus 21.-én végzett vérvizsgálatkor az agglutinin 600, 
a bakteriolysin 1000 volt. Tehát itt is kisebb az agglutinin 
és bakteriolysin, mint a védő oltásban részesülteken. Ebbő l 
azonban nem szabad azt a következtetést levonni, hogy a

5 Berlin. Kiin. Wochenschrift, 1915, 22. sz., ref. Orvosi Hetilap,
1915, 24. sz.

G Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung, 1915, 3. sz., ref. Budapesti Orvosi
Újság, 1915, 14. sz.
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mentesség is egyforma, vagy éppen kisebb a természetes 
fertő zésen átesett emberen. Ugyanis Pfeiffer nagyarányú 
vizsgálataiból és tapasztalataiból tudjuk, hogy igen sokszor 
kisebb a vér agglutinin- és bakteriolysintartalom a termé
szetes fertő zés után, de azért a legenyhébb cholerás meg
betegedés utáni mentesség is jóval nagyobb, mint az oltás 
utáni, a minek okát úgy magyarázza Pfeiffer, hogy termé
szetes fertő zéskor a bélben ú. n. helyi vagy szöveti (histogen) 
mentesség keletkezik, a mely a choleravibrio megtelepedését 
és elszaporodását megnehezíti, ellenben a beoltás után ilyen 
helyi mentesség sokkal kisebb mértékben keletkezik. Mind
azonáltal megnyugtató és a védő oltás sikeres volta mellett 
szól, hogy mesterséges beoltás után is ugyanolyan védő 
anyagok keletkeznek a vérben, mint a milyeneket találunk a 
természetes fertő zésbő l kigyógyult emberen. Figyelmeztetésül 
szóljon ez azoknak, a kik azt hiszik, hogy miután be van
nak oltva, most már mindenféle védekezés felesleges. Ellen
kező leg, azután is éppen úgy meg kell tartani úgy a ható
sági, mint az egyéni védekezés szabályait, a melyekkel 
sikerült az oltások elő tti idő ben is megvédnünk magunkat, 
mert a beoltott is megkaphatja a cholerát, csakhogy az 
eddigi tapasztalatok szerint sokkal enyhébb lefolyású szokott 
lenni, miként ezt fentebb a nagyszebeni katonai parancs
nokság jelentésébő l is láttuk és Buiwid és Arzt fentebb idé
zett közlésébő l is kitű nik, hogy a beoltottak halálozása csak 
6 '3%  volt, pedig az ily irányban megfigyelt 47 beteg közül 
20 súlyos, 4 középsúlyos eset volt. Véleményük szerint „a 
védő oltás kedvező en befolyásolja úgy a betegségi arány
számot, mint a halálozást.“ Hainiss is említi, hogy 106 
fő nyi beoltott kórházi személyzetükbő l, kik cholerás bete
geket kezeltek kettő  kapta meg, egyik kigyógyult, a másik 
belehajt.

Úgy a megbetegedés, mint a halálozás egyébként nagy 
mértékben függ attól, hogy az illető  hányszor volt beoltva. 
A Buiwid és Arzt közlése szerint a beoltott és késő bb mégis 
megbetegedett 19 könnyű  eset közül 10 egyszer, 9 kétszer; 
a 20 súlyos közül 10 egyszer, 10 többször volt beoltva és 
ezek közül egy sem halt meg, ellenben azok, kik meghaltak 
a késő bb kapott cholerában, csak egyszer voltak beoltva.

Hogy az oltások száma és az oltó mennyisége meny
nyire befolyásolja a védő anyag mennyiségét arra vonatkozó
lag a következő  tapasztalásokat gyüjthettem össze az én 
auyagomon :

3. Az egyszer 1914 november 20.-án 0'5 cm3-rel beoltott 
N. K. dr. vérsavója 1915 július 22.-én csak 400-szoros hígí
tásban agglutinál és a bakteriolysin 600.

2. Z. V. dr., 1914 október első  hetében kapott 0'2 és 
egy hét múlva 0 -4 cm3 oltót és 1915 június 26.-án az agg
lutinin titere csak 200, a bakteriolysin 300.

3. F. M. dr., 1914 október 20—30.-a között egyszer volt 
beoltva 0'5 cms-rel és 1915 július 4.-én 400-szoros hígítással 
agglutinált a savója.

4. L. S. dr., 1914 október elején kapott egyszer 0'5 
cm"-t és 1915 július 4.-én az agglutinin titere 400, a bak
teriolysin 600.

5. R. S. ő rmester, 1914 november 10—20.-a között egy
szer kapott 0 5  cm3-t és agglutinin titere 1915 július 19.-én 
400, bakteriolysin 600.

6. M. K. dr., 1914 deczember 14.-én kapott UO cm3-t 
és agglutinin titere 1915 február 17.-én 14C0, július 7.-én 
1000.

7. Cs. L. dr., 1914 október közepén kapott kétszer 
0 5 —0'5 cm3-t egyheti idő közben és agglutinin titere 1915 
június 24.-én 800 volt.

Függ azonban a védő anyagok mennyisége az egyén 
állapotától és az életmódjától is. Ebben a tekintetben azt 
találtam, hogy négy olyan egyénen, a kik rendszeresen és 
bő ségesen hódolnak az alkohol élvezetének, kevés védő anyag 
termelő dött. így pl. az egyik esetben 1914 októben 21.-én 
0'5 és október 28.-án l -0 cm8-rel beoltott agglutinin titere, 
1915 július 4.-én csak 400, bakteriolysine csak 500 volt, 
három más esetben az 1914 október 28.-án 0 ‘5 és november
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4.-én 10  cm3-rel beoltottakon az agglutinin titere 1915 január 
16.-án, tehát 21/2 hónap múlva csak 600 és a bakteriolysin 
700 volt. Nem akarok és nem is lehet ebbő l a négy esetbő l 
általános következtetést levonni az alkoholismus és a védő 
anyag termelő képessége közötti összefüggésrő l, de minden
esetre gondolkozóba ejti az embert, különösen, ha tekintetbe 
vesszük Laitinen ezirányú tapasztalatait, valamint Pampouki- 
nak a veszettségellenes védő anyagok termelésére vonatkozó
lag alkoholistákon szerzett adatait, a melyek szerint az ilye
nek a védő oltás ellenére is megkapták a veszettséget. Ugyan
ezt olvashatjuk ki Székely Ágoston most megjelent czikkébő l, 
a ki a budapesti Pasteur-intézet első  25 évi tapasztalatairól 
beszámolva, azt mondja, „hogy a védő oltás befejezte után 
még hosszú ideig lappanghat a szervezetben a veszettség 
fertő ző  anyaga, a mely azután bizonyos hajlamosító okok 
közbenjárására ismét actióba léphet. Fő leg az alkoholismus, 
a hiányos táplálkozás és az idegrendszerre ható káros be
folyások szerepelhetnek ilyen hajlamosító okok gyanánt.“ 
(Orvosi Hetilap, 1915, 41. szám.)

Érdekesnek tartom a védő anyagok termelő dése szem
pontjából felsorolni azokat a tapasztalatokat, melyeket olyan 
embereken szereztem, a kik akkor, mikor a védő anyagok 
csökkenni kezdtek, újból alávetették magukat a védőoltásnak, 
illető leg katonai parancs szerint alá kellett hogy vessék 
magukat, mert a katonai parancsnokság elrendelte az új 
oltást mindazokon, a kik öt hónapon belül nem voltak be
oltva. 17 ilyen emberre vonatkozó adattal rendelkezem. Ezek 
közül 5-ön rendszeresen végeztem vérvizsgálatokat 7 napon 
keresztül és a következő ket találtam :

1. Az 1914 október 14.-én 0'5 és október 21.-én PO 
cm3-rel beoltott R. H. dr.-on az agglutinin 1915 május 11.-én 
800. Tekintettel arra, hogy a harcztérre készült, szerette volna, 
hogy több védő anyaga legyen.

Ezért beoltottam harmadszor 0'5 cm3-rel egyszer. A nega
tiv phasis igen kifejezett lett. 24 órával ezután az oltás után 
leszállóit az agglutinin 100-ra és így maradt 48 órán át, 
3-szor 24 óra múlva 300, 4-szer 24 óra múlva 700, 5-ször 
24 óra 1400, 6-szor 24 óra múlva 2000 és 7-szer 24 óra 
múlva 3000 lett, ekkor a bakteriolysinje 4000-re emelkedett.

2. Az 1914 október 14.-én és 21.-én 0 5, illető leg T0 
cm3-rel beoltott T. S. gróf agglutinin titere 1915 június 2 0 -án 
szintén 800, mint az elő bbin. Június 21.-én kapott 0 5 cm3 
oltót. Az agglutinin titere a következő  lett egy héten át 
naponként vizsgálva: 200, 100, 300, 700, 1400, 2000, 3000, 
a bakteriolysin az utolsó nap 5000.

3. Cs. L. dr.-on az agglutinin titere 1915 május 31.-én 
800, kap ezen a napon TO cm3 oltót, az agglutininváltozás 
mint az elő bbi kettő n is 3000-ig emelkedett.

4. L. Ö. orvostanhallgatón az agglutinin 1915 június
24.-én 800; kap 10 cm3-t. Az agglutininváltozás, mint elő bb 
és a hét végén 3000.

5. I. B. dr.-on 1915 június 24.-én 1000, kap T0 cm3-t 
és az agglutinin egy hét múlva 3000, a bakteriolysin 10.000.

Ugyanezt találtam a többi ilyen módon beoltotton, a 
kiken azonban csak az oltás elő tt és egy hét múlva végez
tem vérvizsgálatokat. Az oltás elő tti agglutinin titere 800— 
1000-rő l felemelkedett a harmadik 0'5 cm3-es oltás után 
3000-re.

Ezekbő l a vizsgálatokból kitű nik tehát, hogy negativ 
phasis minden antigen bevitel után jelentkezik, a mi termé
szetes is, miként fennebb vázoltam, továbbá, hogy elég egy
szeri oltás is olyanokon, a kik régebben be voltak oltva és 
hogy végül nem szükséges nagyobb mennyiségű  oltóanyagot 
befecskendezni, elég 0-5 cm3 is ilyenkor, mert azokon is, a 
kik harmadszor T0 cm8-t kaptak, ugyanakkora volt az agg
lutinin- és bakteriolysinmennyiség, mint az olyanokon, a kik 
csak 0'5 cm8-t kaptak. Ezt pedig nagyon fontosnak tartom 
egyfelő l a reactiók kerülése, az idő nyereség és az oltóanyag
gal való takarékoskodás szempontjából, a mi úgy a hadtáp
vonal mögött, mint különösen a harcztéren rendkívül fontos, 
ha tudjuk, hogy harmadszor elég egyszer 0 5  cm!-rel oltani.

Azt láttuk fentebb, hogy az agglutinin az oltás után

egy évvel eltű nik a vérbő l, lássuk most már, hogyan vál
tozik ez a természetes cholerából kigyógyult egyénen. Abban 
a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a már elő bb leírt 
három ilyen ember közül egyik most is itthon van és így 
megvizsgálhattam 1915 október közepén a vérsavóját majd
nem egy évvel a gyógyulása után. Az agglutinin tartalma 
még 300-nál van, a bakteriolysin 800-nál. Azt látjuk tehát, 
hogy egy év elmúltával még van benne elég tetemes meny- 
nyiségben védő anyag, akkor, a mikor a mesterségesen be- 
oltottakban agglutinin már nincs és bakteriolysin még 200- 
szoros hígításkor van. Ez is mutatja, hogy a természetes 
fertő zés által nyert mentesség nagyobb erejű , mint a védő 
oltás által szerzett, a mi természetes is.

A mi az oltások eredményét, hatását illeti, egymásmellé 
állítom itt is a már elő bb ismertetett táblázatokon kívül azo
kat a tapasztalatokat, a melyeket az egyforma viszonyok kö
zött élő  embereken észleltek a különböző  szerző k és a me
lyek majdnem laboratóriumi kísérlet értékével bírnak. Leg
régibb a Ferrán alábbi néhány esete: 1885 június 25—21.-e 
között beoltott Valentiában 5 embert, a kik július 10.-én 
olyan helyre utaztak, a hol már 3 hét óta cholerajárvány 
dühöngött. Négy napi vesztagzár után megengedték nekik a 
beköltözködést egy olyan házba, a melyben 13 védő oltásban 
nem részesült ember lakott. Az 5 beoltott és a 13 be nem 
oltott ember tehát együtt lakott, ugyanabból a vízbő l ivott, 
ugyanabból az ételbő l evett, ugyanazt az árnyékszéket hasz
nálta. Július 23.-án, vagyis 8 nappal az együttlakás után 
cholerát kap a be nem oltottak közül 1 és július 25.-én meg 
is hal, 24.-én megkapja a cholerát az elő bbinek a fia, a ki 
az anyjával egy nap halt bele, 25.-én és 26.-án megkapja 
még más 6 a be nem oltottak közül, a kik meg is haltak.

Ugyancsak megkapja a cholerát még egy gyermek, a ki 
nem volt beoltva és a ki védő oltásban részesült nagybátyjá
val egy ágyban hált és a kinek az ürüléke bemocskolta a 
vele alvót. Azt látjuk tehát, hogy 13 be nem oltott közül 
megkapja a cholerát és belehal 8, az 5 beoltott közül ellen
ben egy sem, pedig állandóan a legnagyobb mértékben ki 
voltak téve a fertő zés lehető ségének. Igaza van Ferrán-nak, 
a mikor azt mondja, hogy a legkörmönfontabb kifogás sem 
tudja ennek az esetnek a bizonyító erejét megdönteni. Bizo
nyítók Ferrán ama tapasztalatai is, a melyeket 5—8 tagból 
álló 5 családon tett, a hol egy családtag kivételével a töb
biek be voltak oltva és mindenütt csak a be nem oltott 
pusztult el cholerában, az oltottak még csak betegek sem 
lettek. Hasonló eredmény mutatkozott a cholera-kórházakban 
alkalmazott orvosok között: az egyikben 4 közül be volt 
oltva 3, 1 nem, egy másikban 13 közül be volt oltva 11, 2 
nem; a beoltott 14 életben maradt, a be nem oltott 3 bele
halt. Ugyancsak életben maradt az azon a vidéken gyakorla
tot folytató 300 orvos, a kik mind be voltak oltva.

Láthatjuk tehát, hogy Ferrán már 1885 ben igen jó 
eredményeket ért el a maga módszerével és egyáltalában nem 
érdemli meg azt a lekicsinylő  kritikát, a melyben fellépése 
után és még napjainkban is részesítik különösen franczia, 
orosz és angol szerző k, a kik most utólag még azt is sze
mére vetik, hogy „bizonyára“ nem dolgozott színtenyészetek
kel, holott ezelő tt 30 esztendő vel kevés vizsgáló dicsekedhe
tett azzal, hogy ő  színtenyészetekkel dolgozik.

Lássunk ezután néhány adatot, melyeket Haffkine-íé\e 
módszerrel oltottakon észieltek, olyan embereken, a kik 
ugyanazon viszonyok között éltek és egyformán voltak kitéve 
a fertő zés lehető ségének, tehát Flaffkine szavait használva, 
„laboratóriumi kísérlet értékével bírnak“ . Az egyik börtönben 
beoltotta Macrae a foglyok felét akkor, a mikor közöttük 
már 6 megbetegedés fordult elő  5 halálesettel.

Az első  oltás utáni 5 napon belül 210 be nem oltott 
közül beteg lett 7 (3’3% ) és meghalt 5 (2‘3 8 % \ 212 beol
tott közül beteg lett 5 (2-36%) és meghalt 4 (T89°/0)-

A második oltást követő  öt napon belül 197 be nem 
oltott közül beteg lett 9 (4’57%) és meghalt 4 (2-03%)> 
206 beoltott közül beteg lett 3 (T46%) és meghalt 1 (0'48%)-
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Végül a járvány utolsó négy napja alatt 192 be nem 
oltott közül beteg lett 4 (2'09% ) és meghalt 1 (0'51%), 
201 beoltott közül egy sem betegedett meg.

Egy másik börtönben ugyanezzel a módszerrel oltotta 
volt be Brown a foglyok felét akkor, a mikor közöttük 14 
megbetegedés 10 halálesettel fordult volt elő .

A 99 be nem oltott közül beteg lett 11 (111 °/o) és 
meghalt 11 (100%), 110 beoltott közül beteg lett 5 (4-50%) 
és meghalt 3 (2'7%).

Idevágó Simpson azon tapasztalata is, melyet 1895/96- 
ban a Haffkine módszerével szerzett 77 olyan házban, a me
lyekben oltottak és nem oltottak együtt laktak és a mely 
házak mindenikében cholera-esetek is fordultak elő . A 77 
házban összesen 1056 ember lakott, a kik közül 402 be volt 
oltva, 654 ellenben nem.

A 654 be nem oltott közül meghalt 71 (10‘86%), 402 
beoltott közül meghalt 12 (2p09%)-

Ha ilyen egymásmellé állítás után elfogulatlanul bírál
juk meg a Ferrán és Haffkine-módszer értékét, arra a kö
vetkeztetésre kell jutnunk, hogy Ferrán eredményei felülmúl
ják a Haffkine-éit és igazán csodálkoznunk kell, hogy mond
hatott Haffkine és iskolája olyan lesújtó kritikát a Feirán-ié\e 
módszerrő l.

A mi a most széltében-hosszában használt Kolle-féle 
módszerrel végzett oltások eredményeit illeti, a már ismerte
tett adatokon kívül közölt Murata „laboratóriumi kísérletek 
értékével bíró“ adatokat is Japánból az 1902. évi súlyos jár
vány alkalmából, a mikor az oltások megkezdése elő tt 1299 
ember kapta meg a cholerát az egyik helyen, a kik közül 
902, tehát 73-3%  bele is halt.

Ezek az észleletek a következő k:
1. Két helységben, a melyek közel feküdtek egy nagy 

mértékben fertő zött helyhez és azzal állandó forgalmat tar
tottak fenn, beoltott mindenkit. Egyetlen egy cholera-eset 
sem fordult elő  a faluban.

2. Egy telepen, a hol 159 ember lakott, 3 kivételével 
mindenkit beoltott. A 3 be nem oltott közül cholerás lett és 
meg is halt egy, a beoltottak közül senki.

3. Egy tisztviselő  családjában mindenki beoltatta ma
gát, csak az asszony nem akarta, és meg is kapta a cholerát.

4. Egy üzletben a 100 alkalmazott közül egynek kivé
telével beoltott m indenkit; késő bb csak ez az egy kapta meg 
a cholerát.

Ezeknek az igazán kedvező  eredményeknek tulajdonít
ható, hogy manapság a Kolle-féle módszer szerint olt min
denki, a melynek nemcsak a jobb eredmény, hanem az is 
elő nye, hogy teljesen veszélytelen, még akkor is, ha netán 
valahogy kiömlik, holott az élő  vibriókból álló oltó ilyenkor 
óriási bajt okozhatna.

Ezzel a módszerrel azt találta Oroszországban az 1907/08. 
évi járványokban Zabolotny, hogy 10.000 be nem oltottból 
megkapta a cholerát 68, 30.000 beoltottból csak 12.

Görögországban az 1913. évi balkáni háborúban Savas 
azt találta, hogy a beoltottak 99% -a mentes maradt a cho- 
lerától.

Nálunk legelő ször Gerlöczy Zsigmond végzett ilyen ol
tásokat 1911-ben, a mikor azonban csak egyetlen egy oltást 
adott, még pedig T0 cm3-t. A reactiók elég nagyok voltak, 
jóval erő sebbek, mint a mostani oltásaiban, a mikor két sza
kaszban végezte 0 5 és egy hét múlva l'O cm3-rel.

A mi ezek után a gyakorlati szempontból legfontosabb 
kérdést: az oltás utáni mentesség tartamát illeti, arra vonat
kozólag a következő ket mondhatom. A legrégibb idevonat
kozó adat a Simpson-é, a ki Indiában a Haffkine módszeré
vel dolgozott és a ki az 1895/96. évek alatt azt találta, hogy 
437 nap múlva 502 nem oltott közül meghalt 42 (8P37%), 
269 oltott közül meghalt 1 (0 37%). 748 nap múlva 238 nem 
oltott közül meghalt 23 (9'66°/0), 96 oltott közül meghalt 
6 (6'25%).

Haffkine és munkatársai szerint 14 hónapig, Kolle sze
rint 1 évig, Barykin szerint 7—9 hónapig tart a mentesség 
emberen.

Az én tapasztalataim szerint, ha az agglutinin és bac- 
teriolysin jelenlétébő l következtetni lehet, a mentesség egy 
évig tart. Természetesen ezt a kérdést a most dúló háború
ban szerzett tapasztalatok fogják eldönteni, a melyeket még 
nem ismerünk. Mindössze néhány adat látott eddig napvilá
got, de azokból azt az örvendetes tényt lehet már is meg
állapítani, hogy a choleraellenes védő oltások nagy mértékben 
beváltak, foganatosításuk után „egy csapásra“ alábbhagyott, 
ső t teljesen megszű nt a cholera. Sándor János 7 a debreczeni 
megfigyelő bő l azt írja, hogy „valamennyi ápolómat, 24 orosz 
foglyot beoltottam cholera elleni védő -oltóanyaggal s bár a 
fertő zés veszélye részint a helyi viszonyok, részint az ápolók 
alacsony intelligentiája folytán kézenfekvő  volt, egy sem ín- 
ficiálódott. “

Majláth Jó zse f8 a betegmegfigyelő -állomásokról szóló 
igen részletes jelentésében kiemeli, hogy cholera sem az or
vosok, sem az ápolószemélyzet közül egyetlen egy sem for
dult elő , pedig ott igazán bő  alkalom volt a fertő zhető ségre. 
Ugyanezt írja Újhelyi M iklós,9 intézetünk tanársegéde, a ki a 
háború elejétő l fogva a harcztéren van és jelenleg a neusan- 
dezi fertő ző kórházban mű ködik és errő l tanúskodik a harcz- 
térrő l hazakerült orvostanhallgatók állítása is. Bizonyító erejű  
az oltások védő hatására saját észlelésem is: 1915 júl. 14.-én 
behoznak a vezetésemre bízott tartalék-kórházba, a hol min
denki be volt oltva, egy öntudatlan állapotban levő katonát, 
a ki 4 órával késő bb meghalt. Semmit sem tudtunk nála 
megállapítani, mert agóniában volt. A bonczoláskor derült 
csak ki, hogy cholerás volt, a mit a bakteriológiai vizsgálat 
is megerő sített. Sem a vele egy szobában volt 25 beteg, sem 
az ápolók közül senki sem kapta meg a cholerát.

Igen érdekesek és bizonyítók azok a tapasztalatok, me
lyeket kérésemre Sipos Béla, a bodrogközi járás területén mű 
ködő  kisegítő  járványorvos gyű jtött.

Bacska községben (Zemplén) a védő oltások elő tt 9 meg
betegedés fordult elő  6 halálozással. Ezután beoltották az 
egész lakosságot (561 ember). Az oltás után csak egy 5 éves 
gyermek lett cholerás, a ki azelő tt 4 nappal kapta volt az első  
védő oltást, még pedig 0 3  cm3-t. Ennek a gyermeknek az 
apja, anyja még az oltások megkezdése elő tt kapta volt meg 
a cholerát, az apja bele is halt, az anyja meggyógyult. Ez a 
gyermek kigyógyult a cholerából.

Zétény községben az oltások elő tt 7 megbetegedés for
dult elő  4 halálozással. Az egész község (607 lakos) beoltása 
után 2 megbetegedés volt, mindkettő  gyógyult.

Kis- és Nagyczigándon 12 cholerás megbetegedés for
dult elő  az oltások elő tt 7 halálesettel. Az összesek beoltása 
után (3647 lakos) 2 megbetegedés. Mindkettő  gyógyult.

Bottyánban 2 megbetegedés az oltások elő tt. Mindkettő  
gyógyult. Az összes lakosok (342) beoltása után egyetlen 
cholerás megbetegedés sem fordult elő .

Az itt mű ködő  járványorvosok még egy érdekes tapasz
talatot szereztek. Ugyanis a védő oltások után több esetben 
nephritis, illető leg rövidebb-hosszabb ideig tartó fehérjevizelés 
jelentkezett. A tüzetesebb utánjárás alkalmával kitű nt, hogy 
ez a szövő dmény olyanokon fordult elő , a kik rövidebb idő 
vel azelő tt mint hadimunkások be voltak már oltva. Ilyen 
eset Bácskában 2, Zétényben 1, Kis- és Nagyczigándon 5, 
Battyánban 3 fordult elő .

Én ezt a szövő dményt a tő lem oltottakon nem észlel
tem, de — ha mások is észlelni fogják — még egy ok lesz 
arra, hogy az újraoltást ne csinálja senki 3—5-hónaponként, 
hanem csakis 10— 12 hónappal az első  oltás után.

A védő oltásokról szólva nem hagyhatom szó nélkül azt 
a majdnem mindenütt hallható és sok helyen olvasható hi
bát, hogy „cholera-serum“. Ha laikus mondja, megbocsátható, 
de orvos ne nevezze a védő -oltóanyagot „serum“-nak, mi
ként Prager10 is teszi, a mikor „a serumok fontossága a

7 Budapesti Orvosi Újság. 1915, 36. sz.
8 Budapesti Orvosi Újság, 1915, 33. sz.
9 Magánlevélben.
19 Budapésti Orvosi Újság, 1915, 6. sz.
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mostani világháborúban“ czímen ismerteti a cholera-, typhus- 
és himlő ellenes védő oltásokat. Egy másik hiba, hogy igen 
sok szerző  11 a Besredka- vagy Ichikawa-ié\e vaccinával való 
orvoslást is védő oltásnak nevezi. Nem tartozik tárgyalásom
hoz ezek ismertetése, mert typhus- és nem choleraorvoslásra 
valók, csak éppen fel akartam említeni, hogy a szakember 
alkalmazza helyesen a megfelelő  kifejezéseket, különben 
ma-holnap ott leszünk, hogy mi orvosok sem értjük meg 
egymást.

Végezetül néhány szót arra a kérdésre : mikor szüksé
ges a már egyszer védő oltásban részesült embert újból beol
tan i? Úgy az irodalmi, mint saját adataimból láttuk, hogy 
a védő anyagok egy évig vannak a vérben. Ebbő l a ténybő l 
következtetve elég, ha az újbóli oltást csak az első  oltások 
után 10— 12 hónappal ismételjük meg, a mi úgy az emberek 
megkímélése, mint az oltóanyaggal való takarékoskodás szem
pontjából fontos, miként errő l már fentebb is szó volt.

Fejtegetéseimbő l önként következik az alábbi össze
fogla lás :

Choleraellenes védő oltás után egy évig van védő anyag 
a vérben. A védő anyag mennyisége függ az oltások számá
tól, a befecskendezett oltó mennyiségétő l és az egyén élet
módjától (alkoholismus).

A mentesség fentartására elég évenként egy oltás 0 5 cm3 
oltóanyaggal.

Az oltás teljesen veszélytelen beavatkozás még kis gyer
mekeken is.

Egyidejű leg többféle védő oltásban lehet részesíteni ugyan
azt az embert 3—4 napi idő közökben.

A hatósági és egyéni védekezés szabályait a beoltottnak 
is be kell tartania, mert a védő oltásban részesült ember is 
megkaphatja a cholerát.

Az oltóanyag tisztán kezelve egy évig használható.

Közlés a kolozsvári Ferencz József tud.-egyetem  gyógyszertan i 
in tézetébő l. ( Ig a zg a tó : Lő te József dr., egyet. ny. r. tanár.)

A m agnesiumsók hatásáról.*
I r ta : Isseku tz Béla dr., egyet, magántanár, az intézet segédje.

Legelő bb Jolyet és Cahours 1 észlelik, hogy a magne
siumsók bő r alá fecskendezve a békák teljes bénulását okoz
zák, a motoros idegvégző dések bénítása által. Késő bb B inet2 
foglalkozik békán a Mg hatásával, a mely szerinte azonos 
a curare hatásával, vagyis a motoros idegvégző dések bénul
nak, de a központi idegrendszer nem.

Binet közleménye azonban meglehető sen a feledésbe me
rül, s hosszú idő n át alig foglalkoznak a Mg ezen érdekes bénító 
hatásával, míg végre Meitzer és A u er3 dolgozatai megint az 
érdeklő dés központjába nem állítják ezt. E búvárok tapasz
talják, hogy a Mg-só bő r alá vagy vérbe fecskendezve, sok
féle gerinczes állaton — házi nyúl, macska, kutya, tengeri 
malacz, fehér egér, béka, madarak — az állatok teljes bénu
lását, nagyobb adagban pedig a lélekzés megszű nése követ
keztében az állatok halálát okozza. Ő k ezt a hatást a köz
ponti idegrendszer bénulásának — narcosisnak — fogják fe l; 
s arra, hogy a motoros idegvégző dések bénulása is okoz
hatna hasonló tüneteket, úgy látszik, alig gondolnak, mert 
csak egy kísérletet közölnek4 (nyúlon), a melyben a nerv. 
ischiadicus ingerlékenységét az általános bénulás tető fokán 
vizsgálva, azt rendesnek találják; más kísérleteikben, még a

11 Lásd a Budapesti Kir. Orvosegyesület 1915. évi február 20.- 
ülésének jegyző könyvét és a XII. hadsebészeti értekezlet jegyző könyvét 
(Budapesti Orvosi Újság, 1915, 10. és 20. sz.)

* Löte József dr. tanárságának 25 éves évfordulójára készült 
dolgozat.

1 Archiv, de Physiolog., 1869, 113. lap.
2 Revue médicale de la Suisse Rom., 1892., 523. és 593. lap.
3 American Journal of physiol., 1905/6., 14. köt. 366. lap, 15. köt., 

587. lap, 16. köt., 233. lap.
4 L, c. 14. köt., 375. lap.

békákon végzettekben sem, erre a dologra vizsgálatukat nem 
terjesztik ki.

W ik i5 az első , ki Meitzer és Auer-rel szemben a 
Mg-narcosis létezését kétségbevonja, mert szerinte nyúlon is 
a teljes bénulás oka, a motoros idegvégző dések bénulása, s 
nem a központi idegrendszer bódulata. Több kísérletet közöl, 
melyben a Mg.-sók, részben vérbe fecskendezve, részben a 
hasüregbe, a motoros idegvégző déseket bénítják. Csakhogy 
ő  olyan nagy adagokat használ, a melyek már a lélekzés 
megszű nését is okozzák és a motoros idegvégző dések bénulá
sát mindig a lélekzés megszű nése után, a mesterséges lélek- 
zéssel életben tartott állaton állapítja meg. Ezért az ő  kísér
letei egyáltalán nem zárják ki annak a lehető ségét, hogy a 
Mg emlő sállatokon elő bb a központi idegrendszert bénítja, 
narcosist okoz, s csak ezután, s csak nagy adagban szünteti 
meg a motoros idegvégző dések ingerlékenységét is.

Késő bb Meitzer és A uer6 a Synergismus segítségével 
kísérlik meg a Mg bódító hatását bizonyítani, a mikor ki
mutatják, hogy a Mg az aether bódító hatását elő segíti: kis 
hatástalan adag Mg és aether együtt mély bódulatot okoz.

Ezzel szemben azonban lehet azt az ellenvetést tenni, 
hogy az aether nemcsak a központi idegrendszert, hanem a 
motoros idegvégző déseket is bénítja. így magyarázható Star- 
kenstein-n ak 7 az a tapasztalata is, hogy a curarin is elő se
gíti az aether hatását éppen úgy, mint a Mg.

Kísérleteimben arról győ ző dtem meg, hogy a békán az aether 
narcosis alatt az izmok indirect ingerlékenysége teljesen megszű nik, a 
chloroform-narcosisban ellenben nem. Meltzer-Auer és G ithens8 vizs-

Nemsokára sikerült kimutatni, hogy nemcsak az aether 
és Mg között, hanem az urethan (M ansfeld9) chloralhydrat, 
paraldehyd, luminal, scopolamin és Mg között is összege- 
ző dő , ső t a scopolamin-Mg-combinatióban fokozódó Syner
gismus van (Issekutz10). Bár ez a körülmény azt látszik bizo
nyítani, hogy a Mg a központi idegrendszert is bénítja, mégis 
két ellenvetés lehetséges:

a) Lehetséges ugyanis az, hogy a Mg a nélkül, hogy 
a központi idegrendszert bénítaná, azáltal növeli különböző  
hypnoticumok bódító hatását, hogy elő segíti ezeknek az agy
sejtekbe való behatolását. Ezt bizonyítja Mansfeld-nek igen 
szellemes kísérletei, a melyekben hatástalan adag urethan +  
Mg-mal altatott nyulak, akkor is tovább aludtak, ha a Mg- 
hatást Ca vérbefecskendezésével megszüntette. Ezzel szemben 
ugyan Gensler11 a Mg-neuronal bódulatban az agy neuronal 
tartalmát kutyán nem találta megnövekedve, de úgy látszik, 
hogy ezen két anyag hatása kutyán nem is összegező dik.

b) Azzal is számolni kell, hogy bizonyos mértékben a 
központi idegrendszert bódító és a motoros idegvégző dések 
ingerlékenységét csökkentő  hatás is összegező dhetik. Arra 
vonatkozólag, hogy ez milyen mértékben lehetséges, direct 
vizsgálatok még nem történtek.

Az antagonismuson alapuló kísérletekkel Staikenstein 
igyekezett a Mg hatáshelyének kérdését eldönteni. Azt tapasz
talta, hogy nyulakon a camphor nem szünteti meg a 
Mg.-bénulást, jólehet ez a szer általában tudja hypnoticumok 
hatását megszüntetni a központi idegrendszer izgatása által. 
A physostigmin ellenben, mely a motoros idegvégző déseket 
izgatja s ezáltal a curare-bénulást megszünteti, a Mg-tól 
bénult állatot is felébreszti. Ezekbő l a kísérletekbő l tehát, — 
szemben a synergismuson alapuló kísérletekkel —, azt lehet 
következtetni, hogy a Mg nem a központi idegrendszert, ha
nem a motoros idegvégző déseket bénítja.

5 Journal de Physiol, et de Patholog. général, 1906, 794. lap. 
Archiv. Intern, de Pharmacodyn, 1911, 415. 1;

6 Zentralblatt f. Physiologie, 1913, 632. 1.
7 Zentralblatt f. Physiologie, 1914, 63. lap.
8 Journal of Pharmacol, and exp. Therap., 1914, 5. köt. 521. lap. 

gálatai szerint az aether kutyán is bénítja a motoros idegvégző déseket, 
a chloroform nem.

9 Pflüger’s Archiv, 1915, 161. köt., 46. lap.
19 Therapeutische Monatshefte, 1915, 7. füzet.
11 Archiv f. experim. Path. u. Pharm., 1915, 78. kötet.
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A nervus ischiadicus ingerlékenységét, a Mg-bódulat 
alatt nyulakon legutóbb három búvár vizsgálta: Straub 12 sze
rint a motoros idegvégző dések bénulnak s ez az oka az álta
lános bódulathoz hasonló állapotnak. M ansfeld13 szerint ellen
ben helyes adagolás mellett az izomzat indirect ingerlékeny
sége alig csökken s a perifériás bénulás csak nagy adagok
tól, közvetlenül a lélekzés megállása elő tt, következik be.

Végül B. Krause 14 arra a következtetésre jut, hogy a 
Mg hatását nem lehet megmagyarázni központi bódulat fel
vétele nélkül.

Ennek a sok ellentétes kísérleti eredménynek okát ki
kutatni óhajtván, fogtam hozzá a Mg centrális és perifériás 
hatásának s azoknak egymáshoz való viszonyának különböző  
állatfajoknál, különböző  körülmények között való tanulmá
nyozásához.

/. Magnesium hatása békára.

A kísérleteket katonabékákon (rana esculenta) végeztem, 
még pedig részben kora tavaszszal aquariumban áttelelt álla
tokon, részben pedig nyáron frissen fogottakon. A kristályos 
magnesiumsulfat 25% -os oldatát a hasnyiroktömlő be fecs
kendeztem. Az adagok 1 gr. testsúlyra értendő k:

1/2— 1 mgr. M gS04 teljesen hatástalan volt.
2 0 —2-5 mgr.-tói az állatokon már némi bénulás mu

tatkozott, a mennyiben óvatosan hátukra fektetve úgy marad
tak, de csípésre azonnal visszafordultak és elugrottak. Három 
mgr.-tól már a hátukról nem tudtak visszafordulni, csípésre 
gyengén rúgtak és a mozgásaik sajátságos szakadozott jelle
get mutattak. Pl., ha a kihúzott lábát megcsípem, akkor azt 
az állat be akarja húzni, de egyfolytában nem tudja elvé
gezni: két-háromszor is megrándul a lába, míg egészen a 
hasához kerül. Teljesen hasonlóképpen viselkedik, a kis nem 
teljesen bénító curarinnal mérgezett állat is, a melynek a 
motoros idegvégző dései faradékonyok, paresisosak; ellenben 
a hódítókkal mérgezett állatokon hasonló tünetet nem látunk.

A következő  egyszerű  módon győ ző dhetünk meg arról, 
hogy a Mg vagy a curarin hatás ezen szakában a motoros 
idegvégző dések valóban nagyon fáradékonyak.

Ha a béka hátát a gerinczcsatorna felett kb. a plexus 
ischiadicus eredési helyének magasságában farádos áramba 
kapcsolt elektróddal érintjük, akkor 10—20 cm. szánkatávol- 
ság mellett az alsó végtagokban erő s tetanust kapunk. Ha 
ezt az izgatást már most rythmusosan 1— P /2 másodperczen
ként ismételjük, akkor normális állatnál még az 50. izgatás 
után is erő s tetanust válthatunk ki. Ellenben a megfelelő  
adag Mg-mal vagy curarinnal mérgezett állatokon, csak az 
első  néhány izgatás vált ki erő s tetanust, a következő kön 
már az izmok összehúzódása mind gyengébb, tartós tetanus 
helyett csak egyszerű  rángást kapunk, késő bb ez is gyengül 
s végül a mérgezés foka és elő rehaladása szerint 10.—20.—30. 
izgatásra már semmi mozgás sem jelentkezik. Az izmok, 
direct izgatva, jól összehúzódnak. Ha most az állatot pihenni 
hagyjuk, akkor 5— 10 perez múlva a gerinczcsatorna felett 
izgatva, megint válthatunk ki elő bb tetanust, késő bb rángást.

Ezzel az egyszerű  módszerrel a sértetlen állaton is jól 
megfigyelhetjük az idegvégző dések paresisének fokozatos nö
vekedését, majd pedig a méreg kiürülésének arányában a 
bénulás fokozatos megszű nését.

Természetesen ez nem olyan pontos, mint B öhm15 s 
Jakabházy16 módszere, a melyben a curarin mérgezés külön
böző  szakában leölt békák izolált gastrocnemiusával vettek 
fel farádos görbét 2 másodperczenként indukált áramcsapást 
bocsátva az izomra.

12 Münchener med. Wochenschrift, 1915. 1. szám.
13 Münchener med. Wochenschrift, 1915, 6. szám.
u  Ueber die subeutane Methode der Narkose mit Magnesium

salze. Inaugural Dissert. Rostock, 1915. Csak rövid referátumból is
merem.

15 Archiv f. exp. Patholog. u. Pharm., 1895, 35. köt., 9. lap.
16 E. M. E. Orvosi Értesítő , 1899, XX. kötet.

Néhány kísérletben én is vettem fel ilyen módszerrel 
Mg-mal mérgezett békáknál farádos görbéket. E kísérleteket 
júliusban végeztem, ennek tulajdonítom, a nem mérgezett 
állatok izmai is csak 3500—5000 rángást végeztek, holott 
ő szszel és télen rendesen 6—7000 rángás alatt szoktak tel
jesen kifáradni. 3 mgr. Mg-mal mérgezett béka gastrocne- 
miusa idege felő l izgatva már 1300— 1600 rángás után telje
sen mozdulatlan volt, de direct izgatva még sok (2—3000) 
rángást végzett. 4 mgr. Mg-mal mérgezett béka gastrocne- 
miusa idege felő l izgatva már 3—600 rángás után teljesen 
kifáradt.

A tavaszi kísérleteimben az áttelelt békákon 4 mgr. Mg 
a motoros idegvégző déseket teljesen bénítja. A teljes bénulás 
a beadás után 3/i — 1 óra múlva szokott beállani és az állat 
V2— BU napon át marad ebben a bénulásban, ezután a bé
nulás kezd oldódni s lassan, fokozatosan megszű nik s har
madnapra az állat egészen rendessé lesz, különösen, ha a 
bénulás alatt a kiszáradástól megóvjuk s egyszer-kétszer a 
hólyagban felgyű lt vizeletet kinyomjuk.

5—6 mgr. Mg-nak a hatása teljesen azonos, csak az 
állat teljes felébredése 4 —5 napig is eltart.

8 mgr. Mg halálos, a mérgezés 3.—4. órájában a szív 
megáll.

A nyáron frissen fogott állatokon az adagok nagyobbak, 
csak 5—6 mgr., ső t a szeptemberi békákon csak 8 mgr. Mg 
okoz teljes bénulást.

A központi idegrendszer állapotát a Mg-bénulás alatt 
úgy vizsgáltam, hogy a béka jobboldali alsó végtagján az 
art. iliaca-t lekötöttem és ezenkívül a végtagot lehető leg 
proximalisan körülkötöttem; e köteléket azonban csak annyira 
szorítottam meg, hogy a nyirokáramlást meggátolja, de az 
idegvezetés a nyomástól ne szenvedjen. Az így a vér- és 
nyirokkeringésbő l kizárt végtagját az állat egészen a rendes 
helyzetben tudja tartani és mozgatni, ellenben a Cl. Bernard- 
féle ligaturában a nagy izomtömegek erő s leszorítása miatt 
a ezomb mozgékonysága erő sen csökken.

133. kísérlet. 57 gr.-os béka $ . A jobb alsó végtagját a vér- és 
nyirokkeringésbő l kizárom.

6 óra. MgS04 6 mgr. p. gr. =  342 mgr.
6 óra 45 perez. Az állat teljesen bénult, a lélekzés megszű nt, de 

a jobb végtagját egész rendesen mozgatja. Ha hátára fektetem, a jobb 
végtagjával kapálódzik. Savba mártott papirost igyekszik a hátáról le
törölni. Q. i.-kor (gerinczcsatorna feletti izgatás) bal lábon semmi moz
gás, a jobbon erő s tetanus.

Ez és még sok hasonló kísérletem bizonyítja, hogy a 
Mg a központi idegrendszert nem bénítja, csak igen nagy 
Mg-nál tapasztaltam azt, hogy a mérgezés 3 . - 4 .  órájában a 
lekötött végtagot sem mozgatja az állat, a központi idegrend
szere is bénul. Csakhogy ilyenkor az állat szíve már meg 
van állva, ezért nem lehet így eldönteni, hogy vájjon nagy 
adag Mg-nak van-e direct központi bénító hatása.

II. Synergismusvizsgálafok.

E kísérleti sorozatban azzal a kérdéssel foglalkoztam, 
hogy milyen az eredmény akkor, ha két, motoros idegvég
ző dést bénító mérget adok együtt, s milyen akkor, ha az 
elő bbieket bódító szerekkel társítom.

Böhm elő írása szerint elő állított curarint használtam. 
Ebbő l már 0 8 . 10-5 mgr.-tól a békákon kisfokú bénulás 
mutatkozik: az állatok hátukon fekve maradnak, csípésre rúg
nak s néha vissza is fordulnak, mozgásaikon ugyanolyan 
szakadozott remegő  jelleg mutatkozik, mint a Mg-mal mér
gezetteken. A gerinczcsatorna felett izgatva, néhány tetanus 
után, csak gyenge rángás váltódik ki és 15—20 izgatás ele
gendő  az idegvégző dések kifárasztására.

1 — 15 . IO-5 mgr. curarinnál a bénulás erő sebb, az állat 
csípésre csak kis rángással reagál. 2 . 10-5 mgr. pedig tel
jes izombénulást okoz, erő s csípés legfeljebb a torokizmok 
csekély mozgását váltja ki. Ezeknek az izmoknak is teljes 
bénulását csak jóval nagyobb adag (2'8 . 10-5 mgr.) idézi
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elő  (Tillie) .17 Én azonban határértéknek 2 . 10~5 mgr.-ot vet
tem, mert már ennél is megszű nik az ischiadicus ingerlé
kenysége.

Curarint és magnesiumsulfatot együtt adva, a békákon 
teljes bénulás akkor fejlő dött ki, ha az elő bbibő l 0 '8 . 10~5 
mgr.-ot, az utóbbiból pedig 2 mgr.-ot kaptak.

A Synergismus mértékének kiszámítása:
0'8 . 10~5 mgr. a curarin hatóadagának 2 . 10~5 mgr.-nak 40°/0 
2 mgr. a M gS04 „ 4 mgr.-nak 50%

Összesen 90%
A curarin és Mg hatása tehát nemcsak teljes mérték

ben összegező dik, hanem még egy kissé fokozódik is, mert 
a szükséges adagok 0 0-ban kifejezett összege 100-nál kisebb.

Hasonló eredményt kaptam a morphosan (Riedel)-mor- 
phinbrom-metliylattal is, mely békán szintén a motoros 
idegvégző désekre hat és azokat R8 mgr.-os adagban teljesen 
bénítja.

Ha 2 mgr. M gS04-et adtam 0 ’9 mgr. morphosannal, 
akkor a béka teljesen bénult.

0'9 mgr. a morphosan hatóadagának 18 mgr.-nak 50% -a 
2 mgr. a M gS04 hatóadagának 6 mgr.-nak 33% -a

Összesen 83%

(E kísérleteket nyáron végeztem, a mikor a Mg teljes 
bénulást okozó adaga 6 mgr. volt.)

Scopolamin is békán 2 mgr.-os adagban a motoros 
idegvégző déseket bénítja. A scopolamin-Mg-combinatióban 
az elő bbibő l 0 -9 mgr., az utóbbiból 2 mgr. okozott teljes 
bénulást.

0'9 mgr. a scopolamin hatóadagának 2 mgr.-nak 45% -a 
2 mgr. a M gS04 „ 6 „ 33% -a

Összesen 78%

Tehát mindegyik szer, mely a motoros idegvégző déseket 
bénítja, a M g hatását fokozza.

Egészen más eredményt kaptam azonban akkor, a mikor 
a curarinhatású szert hypnoticummal adtam együtt.

E kísérletekhez az urethant használtam. Ennek legki
sebb hatékony adaga 0 7 m gr.; ez csak igen csekély bá- 
gyadtságot okoz. 1 mgr.-tól a béka a hátán fekve marad, de 
csípésre visszafordul és elugrik. 2 —3 mgr. mély bódulatot 
okoz, de azért az állat csípésre, híg savoldattal való érintésre 
rúg. Teljes bénulást 3 5 mgr. urethan okoz, de ettől sem 
csökken a motoros idegvégző dések ingerlékenysége.

Ha a curarinból 0 '6 . 10 5 mgr.-ot, mely magában tel
jesen hatástalan, 0 7  mgr. urethannal adtam együtt, akkor a 
békán kifejlő dött kisfokú bágyadtság alig volt nagyobb, mint 
a milyent 0 7  mgr. urethan egymagában is létrehoz.

Tehát ilyen kis adag curarin nem segíti elő  a bódító 
szer hatását.

Némileg más eredményt kapunk, ha a curarinból olyan 
adagot veszünk (1 5 . 10~5 ), mely jelentékenyen csökkenti a 
motoros idegvégző dések ingerlékenységét, vagyis azt a gátat, 
melyet a központból jövő  impulsusnak az izomba való be
jutásakor le kell győ znie, erő sen megnöveli.

43. kísérlet. 52 CM béka.
Délután 7 óra. 1*5.10 5 mgr. p. gr. -= 0 078 mgr. curarint a 

hasnyiroktömlő be fecskendezek.
7 óra 40 perez. Az állat hátán fekve marad, csípésre rúg, savból 

kihúzza a lábát, mozgásai szakadozottak. Q. i. 1.—4. tetanus, 5.—16. 
rángás, 18. semmi látható mozgás.

reagál.

7 óra 45 perez. 3 mgr. p. gr. urethan =  156 mgr.
8 óra. Hátán fekszik, teljesen bénult csípésre, savra nem

S 0/3
H l<D j-8 óra 30 perez. Status idem.

8 óra 45 perez. G. i. 1. 3. tetanus, 4.—16. rángás, 17. 
semmi.

9 óra. Csípést, savat újból érez. G. i. mint elő bb.
10 óra. Hátán fekszik, csípésre rúg, savból kihúzza a lábát. G. i. 

mint elő bb.

Másnap reggel csaknem teljesen normális (G. i. =  gerinczcsa- 
torna feletti rythmusos izgatás farádos árammal).

3 mgr. urethan egymagában 7 kísérlet közül egyszer sem 
okozott teljes bénulást. Hogy nem tisztán a curarin okozta a 
teljes bénulást, bizonyítja egyrészt az, hogy az izmok indirect 
ingerlékenysége nem szű nt meg teljesen, másrészt az, hogy 
az urethanhatás elmúltával, a mi kb. \ lU óra alatt ment vég
be, a teljes bénulás is elmúlt, holott a curarinbénulás sokkal 
lassabban oldódik. Az I. táblából látható, hogy E 2 .1 0 -5 
mgr. curarin 3 mgr. urethannal; E 5 . 1CE5 mgr. curarin pedig 
2 ’5 mgr.-al okoz teljes bénulást:
1 2 . 10-5 mgr. a curarin bénító adagának 2 .1 0 -5  mgr.-nak 60°/0-a 
1-5.10-5 ,  „ „ „ „ 2 .1 0 -5  „ 75»/0-a
3-0 mgr. az urethan bénító adagának 3-5 mgr.-nak 85'7o/0-a 
2'5 „ „ ,  3-5 ___„____________7l-4°/„-a

Összesen 145'7% v. 146'4°/o

I. táblázat.
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71 0-8 .10-5 2-0 Hátán fekve marad, csípésre rúg, sav
oldatból kihúzza a lábát

56 1-0.10-5 2-0 Hátán fekve marad, csípésre rúg, sav
oldatból kihúzza a lábát

82 1-0. IO -5 3-0 Hátán fekve marad, csípésre rúg, sav
oldatból kihúzza a lábát

46 1-2.10-5 2-5 Hátán fekve marad, csípésre rúg, sav
oldatból kihúzza a lábát

52

»O1O

3 0 Teljesen bénult, az idegvégző dések nin
csenek bénulva

28 1-5. IO -5 2-0 Hátán fekve marad, csípésre rúg, sav
oldatból kihúzza a lábát

29 1-5.10-5 3-0 Hátán fekve marad, csípésre rúg, sav
oldatból kihúzza a lábát

31 1-5.10 6 3-0 Teljesen bénult, az idegvégző dések nin
csenek bénulva

43 1-5.10-5 3-0 Teljesen bénult, az idegvégző dések nin
csenek bénulva

45 1-5. IO -5 3-0 Teljesen bénult, az idegvégző dések nin
csenek bénulva

Tehát a centrális és perifériás bénító hatás csak igen 
kis mértékben összegező dik. Mig ha két bódító szert, vagy 
két curarinhatású szert adunk együtt, akkor elegendő  a ható
adagoknak felét-felét adni, hogy a teljes hatás bekövetkezzen, 
ső t gyakran még ennél is kevesebb elég, — addig legalább is 
a hatóadagok % —%  részét kell adnunk akkor, ha egy 
hódítót és curarint társítunk.

Ezen kísérletek olyan értelmezésével szemben, hogy a 
centrális és perifériás hatás bizonyos mértékben összegező 
dik, az az ellenvetés lehetséges, hogy nem a curarin peri
fériás bénító hatása társul az urethan hatásához, hanem a 
curarinnak lehet gyenge központi bénító hatása s ez fokozza 
az urethan hatását. Erre gondol Starkenstein18 is, mikor ki
mutatja, hogy az aether és curarin hatása összegeződik.

A kérdést oly módon döntöttem el, hogy a béka egyik 
végtagját a vér- és nyirokkeringésbő l kizártam s így mér
geztem 2 .10~5 mgr. curarinnal és 2 mgr. urethannal. A lekötött 
végtagon a curarin perifériás hatása nem érvényesülhet; ezért ez 
a végtag csípésre és savoldatba való mártásra csak akkor 
nem reagálna, hogyha a curarin az urethan központi bódító 
hatását növelné. Minthogy azonban az ilyen kísérletekben a 
lekötött végtagot a béka a savoldatból minden esetben ki
rántotta, a curarin központi bénító hatását joggal kizárhatjuk.

A M g és urethan hatása nagyobb mértékben összegező 
dik, mint a curarin s urethane. A mint a II. táblázatból lát
ható, 2 mgr. MgSO^-j- 2'5 mgr. urethan teljes bénulást okoz.

2 mgr. a MgSÖ4 bénító adagának 4 mgr.-nak 50% -a 
2 5  „ az urethan „ „ 3 ’5 „ „ 7 1'4% -a

Összesen 121 '4°/0.

7 Archiv f. exp. Patholog. u. Pharm ., 1890, 27. kötet. <8 L. c.
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Tehát a Mg-urethancombinatióban a ható adagok 
% -ának összege 1214, a curarin-urethan-combinatióban 
pedig 146. Ennek oka az, hogy a Mg az urethan központi 
bénító hatását direct is elő segíti. Ezt bizonyítják azok a 
kísérleteim, a melyekben a békák egyik végtagját a vér
keringésbő l kizártam, úgy mérgeztem Mg-al és urethannal. 
A mint a II. táblázatból látható, 4 mgr. M gS04 2'5 mgr. 
urethannal, vagy 5 mgr. M gS04 2 mgr. urethannal, a békák 
központi idegrendszerét is teljesen bénítja, mert az állat 
azt a végtagját sem mozgatja, a mely a vérkeringésbő l ki 
van zárva, így a melynek motoros idegvégző dései, a mint 
minden esetben meggyő ző dtem, egyáltalán nem bénultak

II. táblázat.
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85 2 1 Hátán fekve marad, csípésre rúg, sav-
ból kihúzza a lábát

137 2 1 Hátán fekve marad, csípésre rúg, sav-
ból kihúzza a lábát

88 2 1-5 Hátán fekve marad, csípésre rúg, sav-
ból kihúzza a lábát

105 2 2 Hátán fekve marad, csípésre gyengén
rúg, savban megrándul a lába

101 2 2 Hátán fekve marad, csípésre gyengén
rúg, savban megrándul a lába

65 2 2 Teljesen bénult, az idegvégző dések nin-
csenek bénulva

66 2 2-5 Teljesen bénult, az idegvégző dések nin-
csenek bénulva

n o 2 2'5 Teljesen bénult, az idegvégző dések nin-
csenek bénulva

70 2 3 Teljesen bénult, az idegvégző dések nin-
csenek bénulva

A jobb láb lekötve.

93 2 2 A bal láb teljesen bénu lt; a jobb lábat
savból kihúzza

99 4 2 A bal láb teljesen bénu lt; a jobb lábat
savból kihúzza

147 4 3 A bal láb teljesen bénult; a jobb láb
teljesen bénult, de az idegvégző dései
nincsenek bénulva

150 4 3 A bal láb teljesen bénn lt; a jobb láb
teljesen bénult, de az idegvégzödései
nincsenek bénulva

156 4 2-5 A bal láb teljesen bénult; a jobb láb
teljesen bénult, de az idegvégző dései
nincsenek bénulva

143 5 2 A bal láb teljesen bénu lt; a jobb láb
teljesen bénult, de az idegvégző dései
nincsenek bénulva

meg. Ebbő l azt kell következtetnünk, hogy a M g nemcsak 
a motoros idegvégző désekre, hanem a központi idegiendszerre 
is hat; csakhogy az utóbbi hatása nagyon gyenge. Ha fel
veszem, hogy a Mg és urethan központi hatása pontosan 
összegező dik, akkor számításom szerint csaknem 12 mgr. 
M gS04 tudná egymagába a központi idegrendszert bénítani; 
de már 8 mgr. Mg a szívet is bénítja. Ezért természetesen rendes 
körülmények között a M g hódító hatása békán nem érvényesül
het s ez csak a Synergismus segítségével mutatható ki.

Minthogy egy elő ző  dolgozatomban19 már kimutattam, 
hogy a Mg és a hypnoticumok hatása nyálon csaknem pon
tosan összegező dik, szükségesnek tartottam annak a meg
vizsgálását is, hogy milyen az eredménye nyálon a curarin 
és urethan együttes alkalmazásának:

A curarin nyúlon 0'25—0'28 mgr. p. kgr. adagban 
bő r alá fecskendezve még teljesen hatástalan, 0 3 0  mgr. 
gyenge paresist okoz, az állat hátán fekve marad, mozgásai 
gyengék s épp olyan szakadozottak, mint a curarinnal vagy 
Mg-mal mérgezett békáé. 0 -35—0 -40 mgr. teljes bénulást, 
lélekzésmegállást okoz.

•a L. c.

Az urethanból 0 5  gr. p. kgr. teljesen hatástalan, 075  gr. 
igen felületes hypnosist okoz: az állat néha óvatosan le
fektetve a hátán fekve marad, de a legkisebb ingerre vissza
fordul, 10  gr. okoz narcosist.

Ha 0 2 8  mgr. curarint 0'5 gr. urethannal adtam együtt, 
az állat egészen normális maradt. Ha pedig mindkettő bő l a 
legkisebb ható adagot 0 3 0  mgr.-ot s 07 5  gr.-ot adtam együtt, 
akkor a beállott bágyadtság talán valamivel mélyebb volt, 
mint a milyent 0 75 gr. urethan szokott elő idézni, de nem 
érte el 10  gr. urethannak megfelelő  hatást.

Tehát a curarin és urethan hatása nyúlon egyáltalán 
nem, vagy csak nagyon kis mértékben összegező dik, minden
esetre sokkal kevésbé, m int a M g és urethan hatása. Úgy 
hogy ez is amellett bizonyít, hogy a Mg-nek központi bénító 
hatása is van.

A Mg nyúlon is bénítja a motoros idegvégző déseket s 
ezért könnyen érthető , hogy a M g és curarin, továbbá a Mg 
és morphosan hatása jó l összegező dik, a mint errő l egy
néhány kísérletben meggyő ző dtem; a Synergismus fokának 
kiszámításához elégséges kísérlettel azonban nem rendel
kezem.

III. A magnesium hatása nyálakon.

A nyulakon végzett kísérleteimben a kristályos mag- 
nesiumsulfatot vérbe, izomközbe vagy bő r alá fecskendeztem. 
Az alkalmazás módja szerint a bódulathoz szükséges adag 
nagyon különböző . Ennek oka a következő :

Mansfeld- Bosányi20 majd Schütz2' és Gensler22 vizs
gálatai kétségtelenül megállapították, hogy a Mg nem hatol 
be az agysejtekbe: a Mg-narcosisban levő  állat agyá
ban semmivel sincs több Mg, mint a normális állatéban. 
Stransky28 pedig kimutatta, hogy a Mg-bódulat akkor követ
kezik be, ha a vérplasma Mg-concentratiója egy bizonyos 
magasságot elér, helyesebben, a mikor a vérplasmában levő  
Ca- és Mg-jonok aránya az utóbbi javára erő sen megváltozik. 
Minthogy a vesék a Mg-ot igen gyorsan választják ki, a 
narcosis csak akkor jelentkezik, ha a Mg felszívódása gyor
sabb a kiválasztódásánál. Ha a kettő  között kicsi a különb
ség, akkor hosszú ideig tart, a míg a Mg a szükséges con- 
centratiót a vérben eléri, ez alatt sok Mg a kiválasztás által 
a hatás szempontjából elvész, ezért a beadott Mg mennyi
ségének igen nagynak kell lennie. Viszont minél gyorsabb 
a felszívódás, annál kisebb adag Mg-ot kell beadni.

Ezért, ha a magnesiumsulfatot bő r alá fecskendezzük, 
a honnét a felszívódás aránylag lassú, akkor csak 025 gr. 
p. kgr. okoz narcosist, s ez csak 1/2—3/4 óra múlva áll be. 
A felszívódást azáltal némileg javíthatjuk, hogy az oldatot 
több helyre fecskendezzük be és enyhe dörzsöléssel az el
oszlását elő segítjük. Az izomközbő l a felszívódás már jóval 
gyorsabb, ezért már 0 5—0 6 gr. M gS04 már 10— 15 perez 
alatt narcosist okoz: Az állatok hátukon fekve maradnak, a 
térdreflex nem váltható ki, a fájdalomérzésük azonban nincsen 
megszű nve, a farkuk megcsípésére, vagy ha az egyik lábukra 
csavart elektródokon át erő s árammal izgatjuk, felugranak, 
sikoltanak. Az ischiadicus ingerlékenysége jelentékenyen 
csökkent. A mozgásaik azonban még sem olyan szakadozot
tak, remegő ek, mint a curarinnal mérgezett nyulaké, vagy 
a Mg-al mérgezett békáké, úgy hogy ez centrális bénulásra 
mutat. A szakadozott mozgásnak ugyanis valószínű leg az az 
oka, hogy a központból jövő  impulsusoknak az izomba való 
átjutását gátolja, megnehezíti a motoros idegvégző désekben 
jelentkező  akadály. Ezt az állat nehezen erő s impulsusok 
kibocsátásával tudja csak legyő zni s így is csak részben, úgy 
hogy csak 2—3 impulsussal tudja az egész mozgást el
végezni. Ha azonban a központ is bódult, akkor olyan erő s 
impulsusok, melyek az akadályt legyő zhetnék, nem keletkez-

20 Pflüger Archiv, 1913, 152. köt., 75. lap.
21 Wiener kiin. Wochenschr., 1913, 745. lap.
22 L. c.
23 Archiv für exp. Patholog. und Pharm, 1914, 78. köt., 122. lap.
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nek s az állat nem mozog. Ennek megfelelöleg olyan állaton, 
melyet curarinnal és urethanna! mérgeztünk, nem lehet sza
kadozott mozgást látni s valószínű leg a Mg-nál is azért hiá
nyoznak ezek, mert motoros idegvégző dések bénulásának 
arányában a központ is bódul. Nagyobb adag Mg után a 
cornealis reflex is megszű nik, ilyenkor már a motoros ideg
végző dések is teljesen bénulva vannak s mégis az állat érez; 
ha a farkát erő sen megcsípjük, vagy ha erő s elektromos 
árammal izgatjuk, nem tud ugyan megmozdulni, de sikolt. 
A halált a lélekzése megállása okozza. Ha a vérbe CaCI2-t 
fecskendezünk, akkor az állat felébred (Meitzer és Auer).'u

A vérbefecskendezéskor az oldat concentratiójától és a 
befecskendezés gyorsaságától függ a Mg adaga. Míg pl. 
1 cm3 25% -os oldat gyorsan vérbe fecskendezve a lélekzés 
és szívverés megállását okozza, holott csak 025  gr. M gS04-et 
tartalmaz, addig 3% -os oldatból 10 cm3 5 perez alatt be
fecskendezve úgyszólván hatástalan, 15 cm3-tő l a lélekzés 
rövid idő re megáll, azonban teljes lélekzésbénulást csak 
20—22 cm3 =  O'ÓO gr. M gS04 okoz' a nélkül azonban, 
hogy a szívmű ködés jelentékenyen gyengülne s a vérnyomás 
erő sen csökkenne. Ez csak akkor következik be, ha az oldat 
befecskendezését nem végezzük elég lassan s ezért a szívre 
túlságosan koncentrált oldatban jut a Mg.

A lélekzés megállását okozhatja a lélekző  központ 
bénulása, de okozhatja a rekeszizom idegének a nerv. phreni- 
cusnak bénulása is. Minthogy eddig ezt a fontos kérdést 
nem vizsgálták meg, elő ször is kísérleteimben a nerv. phreni- 
cus ingerlékenységének vizsgálatára a Mg hatása alatt ter
jeszkedtem ki. Ezt az ideget a nyakon készítettem ki. Eleinte 
ingerlésére a Hayaschi és M uto25 elő írása szerinti bő rrel 
bevont elektródokat használtam, késő bb meggyő ző dtem, hogy 
a finom rézelektrodok is egészen jól használhatók. A rekesz
izom mozgását oly módon regisztráltam, hogy a bal bordaív 
alatt kb. 10 cm. hosszú pálczikával ellátott tű t szúrtam be 
a májba, a rekeszizom összehúzódása a májat lenyomja s 
ezzel a pálezika kileng. A phrenicuson kívül az ischiadicus 
ingerlékenységét, továbbá a reflexeket, a fájdalomérzést is 
állandóan megfigyeltem.

III. kísérlet. 1300 gr. súlyú nyúl.
11 óra. Tracheotomia. Vena jugularisba canule. Carotis Hg ma- 

nometerrel összekötve. Nerv. phrenicus kipraeparálva a nyakon. Nerv. 
ischiadicuson Ludwig-féle elektród. A májba a bordaív alatt 10 cm. 
hosszú pálezikát szúrok be a rekeszizom mozgásának jelzésére.

11 óra 15 perez. Phrenicus 40 cm. Sz. t. (szánkatávolságnál) erő s 
összehúzódás a rekeszizomban. Ischiadicus 40 cm. Sz. t. erő s össze
húzódás. Vérnyomás 90 mm. Pulsus 290, lélekzés 51 perczenként.

11 óra 34 percztő l 39 perczig. 10 cm3 3°/0-os M gS04-oldatot a 
vérbe fecskendezek. A befecskendezés alatt a vérnyomás lassan csök
ken, a lélekzés mind felületesebbé válik.

11 óra 39 perez. Vérnyomás 78, lélekzés alig látható s a fulladás 
következtében vagus pulsus.

11 óra 41 perez. A lélekzés kezd javulni, a vagus pulsus meg
szű nt.

11 óra 44 perez. Vérnyomás 86 mm. Pulsus 280, lélekzés 78, 
mély. Cornealis reflex jól kiváltható. Ischiadicus 35 cm. Sz. t. nincs 
összehúzódás, 36 cm. Sz. t. erő s összehúzódás. Phrenicus 40 cm. Sz. t. 
erő s összehúzódás.

11 óra 40 perez. A bal lábra csavart elektródon izgatva 10 cm. 
Sz. t. az állat rugdalódzik, a száját kitátja, mintha sikoltana, a vérnyo
más erő sen fokozódik, a lélekzés igen szapora és mély.

11 óra 50—52l/a perczig. 4 ‘/2 cm3 3% -os M gS04 intravénásán. A 
lélekzés megszű nik. Mesterséges lélekzés.

11 óra 53 perez. Magától lélekzik.
11 óra 57—60 perczig. 5 ‘/2 cm3 3%-os M gS04 intravénásán. Lé

lekzés megszű nt. Mesterséges lélekzés. Cor. ref. nincs. Phrenicus és 
ischiadicus teljesen bénult.

12 óra 3 perez. 2 cm3 3% -os CaCl2 intravénásán. Magától lélek
zik. Phrenicus 20 cm. Sz. t. erő s összehúzódás, ischiadicus 25 cm. Sz. 
t. erő s összehúzódás. Corn refl. kiváltható.

12 óra 15—18 perczig. 6 cm3 3% os M gS04 intravénásán. Lélek
zés megszű nik. Phrenicus és ischiadicus teljesen bénult.

XLI. kísérlet. 1500 gr. súlyú nyúl 5 .

A nervus ischiadicust kikészítem és átmetszem. Nerv. phrenicus 
alá fonalat vezetek.

24 The American Journ. of Physiologie. 1908, 21. köt., 400. 1.
25 Arch, für exp. Path, und Pharm. 47 köt., 209. lap, 48. köt., 

356. lap, 50. köt., 1. lap, 62. köt., 283. lap.

10 óra 40 perez. Ischiadicus 40 cm. Sz. t. erő s tetanus. Phreni
cus 40 cm. Sz. t. erő s összehúzódás.

10 óra 45 perez. M gS04 1 gr. p. kgr. =  6'0 gr. 25%-os oldat intra- 
muscularisan 3 helyre elosztva.

10 óra 57 perez. A lélekzés megszű nt, görcsök nincsenek. Mes
terséges lélekzés.

10 óra 58 perez. Ischiadicus 0 cm. Sz. t. nincs rángás. Phrenicus 
0 cm. Sz. t. nincs rángás.

11 óra. 3 cm3 CaCI2 3°/0-os oldat intravénásán.
11 óra 2 perez. Magától lélekzik. Cornealis reflex nincs. Phreni

cus 25 cm. Sz. t. nincs reactio, 20 cm. Sz. t gyenge, 15 cm. Sz. t. erő s 
összehúzódás. Ischiadicus 20 cm. Sz. t. nincs rángás, 15 cm. Sz. t. 
gyenge összehúzódás.

11 óra 5 perez. 2 cm3 CaCl2. Cornealis reflex igen gyenge: a szem 
szögletében az izmok kissé megrándulnak. Ischiadicus 20 cm. Sz, t. 
nincs rángás, 20 cm. Sz. t. gyenge rángás.

10 óra 10 perez. 2 cm3 CaCI2. Az állat egészen ébren van, csí
pésre rúg. Corn. refl. rendes. Phrenicus 30 cm. Sz. t. erő s összehúzó
dás. Ischiadicus 35 cm. Sz. t. gyenge, 30 cm. Sz. t. erő s tetanus.

11 óra 20 perez. 4 cm3 CaCl2. Ischiadicus 40 cm. Sz. t. erő s te
tanus. Phrenicus 40 cm. Sz. t. erő s összehúzódás.

XLV. kísérlet. 1700 gr. súlyú nyúl.

10 óra 55 perez. Phrenicus 40 cm. Sz. t. gyenge, 35 cm. Sz. t. 
erő s összehúzódás. Ischiadicus 40 cm. Sz. t. gyenge. 35 cm. Sz. t. erő s 
tetanus. Lélekzés 80, pulsus 236. Térdreflex kiváltható.

11 óra. M gS04 l -8 gr. p. kgr. =  12 cm3 25%-os oldat subeutan 
3 helyre.

11 óra 23 perez. Lélekzés 50, dyspnoes, minden belélekzéskor az 
ajak- és orrizomzal összehúzódik. Térd- és cornealis reflex nem vált
ható ki. Ischiadicus 15 cm. Sz. t. negativ, 10 cm. gyenge tetanus. Phre
nicus 15 cm. Sz. t. negativ, 10 cm positiv.

11 óra 28 perez. Lélekzés 36. Ischiadicus 0 cm. Sz. t. semmi 
reactio.

11 óra 35 perez. Lélekzés 35, Pulsus 230.
11 óra 45 perez. Phrenicus 10 cm. Sz. t. összehúzódás
12 óra. M gSü4 0 9 gr. p. kgr. =  6 cm3.
12 óra 15 perez. Lélekzés 40, pulsus 160.
12 óra 22 perez. Lélekzés 26, pulsus 100.
12 óra 23 perez. Lélekzés megszű nt, pulsus 70. Mesterséges lé

lekzés.
12 óra 24 perez. Phrenicus 0 cm. Sz. t. negativ.
12 óra 26 perez. Pulsus 160.
12 óra 28'/2—30 perczig. 2 cm3 3% -os CaCI2-t vérbe fecskende

zek. Azonnal magától lélekzik. Phrenicus 10 cm. Sz. t. positiv. Ichiadi- 
cus 10 cm. Sz. t. negativ, 5 cm. gyenge mozgás.

12 óra 33 perez. 3 cm3 CaCi2. Lélekzés 60, pulsus 180. Phreni- 
nicus 20 cm. Sz. t. positiv. Ischiadicus 10 cm. Sz. t. gyenge rángás. 
Térdreflex nincs. Corn. refl. minimális reactio.

12 óra 40 perez. 5 cm3 CaCl2. Phrenicus 30 cm .-|-. Ischiadicus 
25 cm. erő s tetanus.

12 óra 43 perez. 5 cm3 CaCl2. Az állat egészen ébren van. Ischia
dicus 35 cm. erő s tetanus.

Ebben a három kísérletben, melyeken kívül még öt tel
jesen hasonló eredményű  kísérletet végeztem, egyrészt a térd- 
és cornealis reflex megszű nése és az ischiadicus idegvégző 
déseinek bénulása között, másrészt a lélekzés megállása és 
a phrenicus bénulása között teljes párhuzam tapasztalható.

A mikor már a térd- és cornealis reflex nem váltható 
ki, akkor az ischiadicus ingerlékenysége is igen erő sen csök
kent vagy éppen teljesen megszánt; a lélekzés gyérülésével 
és gyengülésével arányosan csökken a phrenicus ingerlékeny
sége és a lélekzés megállásakor a phrenicus is teljesen bé
nult. Viszont mikor a CaCl2 vérbe fecskendezése következté
ben az állat magától kezd lélekzeni, a phrenicus is vissza
nyeri ingerlékenységét és a CaCI2 mennyiségének arányában 
szű nik meg fokozatosan az ischiadicus bénulása s ezzel pár
huzamosan térnek vissza a reflexek is; s végül mikor az 
állat egészen felébredt, akkor úgy a phrenicus, mint az ischia
dicus ingerlékenysége is egész un normális.

Természetesen, mihelyt a motoros idegvégző dések bé
nulnak, a központi idegrendszer állapotáról felvilágosítást 
nem kaphatunk, mert hiszen a reflexek sem válthatók ki.

IV. A táplálék Ca- és Mg-tartalmának befolyása a M g 
hatására.

Kísérleteim közben többször akadtam olyan nyálra, a 
melyen a központi idegrendszer bénulásakor s a reflexek 
megszű nésekor az izmok indirect ingerlékenysége nem volt 
megszű nve, ső t a lélekzés megállásakor is úgy a phrenicus-
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nak, mint az ischiadicusnak ingerlése erő s izomösszehúzódást 
váltott ki. Példáu l:

XLIV. kísérlet. 800 gr. súlyú nyúl.

10 óra 15 perez. Ischiadicus 40 cm. Sz. t. tetanus. Phrenicus 
40 cm. Sz. t. erő s összehúzódás.

10 óra 30 perez. M gS04 P8 gr. p. kgr. =  576 cm3 subeutan 
két helyre.

Í0 óra 55 perez. Lélekzés megszű nt. Mesterséges lélekzés. Ischia
dicus 25 cm. Sz. t. nincs összehúzódás, 20 cm. erő s tetanus. Phrenicus 
30 cm. Sz. t. erő s összehúzódás.

Ennek oka után kutatva, feltű nt az, hogy ilyen a ren
destő l eltérő  eredményt csakis azokon a nyulakon találtam, 
melyeket nyáron a beszerzésük után azonnal kísérletre hasz
náltam fel. Ellenben az intézetben hosszabb idő  óta tartott  
vagy nevelt nyulakon nem. Az utóbbiak fő leg zabot ettek, 
ellenben a városban élő  nyulak nyáron leginkább zöldséggel 
élnek. Már most arra gondoltam, hogy a nyulak különböző 
viselkedésének oka a különböző  táplálékban v an ; nevezete
sen abban, hogy a zabban egészen más a Ca és Mg aránya, 
mint a zöldségben. A zab hamuja Luith len26 vizsgálata sze
rint 4 2 1 7 ° ,0 Mg-ot és csak 15'58°/0 Ca-ot tartalmaz, ellen 
ben a zöldségek hamujában 41'43°/o Ca és 20 ’090/0 Mg ta
lálható. Ennek következtében a tisztán zabbal táplált nyulak  
Mg-ban gazdagabbak és Ca-ban szegényebbekké válnak, 
ellenben a zöldséggel táplált nyulak sok Ca-ot tartanak vissza 
szervezetükben s csak kevés Mg-ot.

Ebbő l kiindulva, megkíséreltem, hogy milyen befolyása 
van a Mg és Ca hosszabb adagolásának, a Mg hatásának 
sorrendjére.

Két nyúlnak adtam naponta 0 5  gr. M gS04-et subeu
tan, az állatok egészen normálisak maradtak, súlyuk nem 
csökkent, a befecskendezés helyén genyedés nem keletkezett. 
A 10. és 11. nap Mg-mal megmérgezve ő ket, azt tapasztal
tam, hogy náluk, épp úgy mint a zabbal táplált állatokon, a 
motoros idegvégző dések bénulása lépést tart a reflexek és a 
lélekzés megszű nésével.

Másik két nyúlnak naponta 0'2, késő bb 0 3 gr. CaClä-t 
adtam subeutan; az állatok 10 nap alatt jelentékenyen le
fogytak, a befecskendezés helyén genyedés támadt.

Mg-mal mérgezve ő ket, a következő  eredményt kaptam :

LVl. kísérlet. 1550 gr. súlyú nyúl.

1915 szeptember 7.-étő l ll.-é ig  kap naponta 0’2 gr. CaCl2-t pro 
kgr. subeutan.

Szeptember 12.-étöi 17.-éig kap naponta 0'3 gr. CaCI2-t p. kgr. 
subeutan.

Szeptember 18.-án az állat súlya 1150 gr.
10 óra 30 perez. Ischiadicus 41 cm. Sz. t. erő s tetanus. Phreni

cus 41 cm. Sz. t. erő sen positiv.
10 óra 45—50 perczig. 9 cin3 ö'/o-os M gS04-et a vérbe fecs

kendezek.
10 óra 50 perez. Cornealis reflex nincs. Lélekzés megszű nt. Mes

terséges lélekzés. Ischiadicus 30 cm. erő s tetanus.
10 óra 52 perez. Magától lélekzik.
10 óra 53—54 perczig. 2'5 cm3 5°/0-os M gS04-et vérbe fecsken

dezek. Cornealis reflex nincs. Ischiadicus 25 cm. erő s tetanus.
10 óra 57 11 óra 1 perczig. 5 cm3 M gS04-et vérbefecskende

zek. Lélekzés megszű nt. Mesterségzés lélekzés. Phrenicus 20 cm. Sz. t. 
erő s összehúzódás. Ischiadicus 20 cm. Sz. t. erő s tetanus,.

LVIl. kísérlet. 800 gr. súlyú nyúl.

1915 szeptember 7.-étő l 17.-éig naponta 0-2, késő bb 0 3  gr. CaCl 
subeutan.

Szept. 19.-én 650 gr. súlyú.
10 óra 52—57 perczig. 10 cm3 3°/0-os M gS04 vérbe fecsken

dezve. Corn. refl. nincs. Ischiadicus 40 cm. erő s tetanus.
11—11 óra 8 perczig. 10 cm3 3c7#-os MgS04.
11 óra 3 perez. Lélekzés megszű nt. Mesterséges lélekzés.
11 óra 9 perez. Ischiadicus 20 cm. Sz. t. tetanus.
11 óra 10 perez. Magától lélekzik.
11 óra 1 5 -2 0  perczig. 10 cm3 3"'0-os M gS04.
11 óra 18 perez. Lélekzés megszű nt. Mesterséges lélekzés.
11 óra 21 perez. Ischiadicus 15 cm. Sz. t. tetanus.

A következő  két kísérletben, hogy a genyedést és le-

26 Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 1912 
68. kötet, 209. 1.

fogyást elkerüljem, szondán keresztül az állatok gyomrába 
adtam a Ca-ot.

LX. kísérlet. 1400 gr. súlyú nyúl.

1915 szeptember 21 .-étő l 28.-áig naponta 1 gr. CaCL-t kap szon
dán keresztül a gyomrába.

Szept. 29.-én 1550 gr. súlyú.
11 óra 45 perez. Ischadicus 41 cm. erő s tetanus.
11 óra 49 perez. M gS04 0 6 gr. p. kgr. =  093 gr. =  372 cm3 

intramuscularisan.
12 óra. Hátán nem marad fekve, de egy kissé bágyadt.
12 óra 2 perez. M gS04 03  gr. p. kgr.
12 óra 10 perez. Cornealis reflex nincs, mély narcosis. Ischiadi

cus 10 cm. Sz. t. erő s tetanus.
12 óra 12 perez. A lélekzés megszű nt, az állat rugdalódzik. A 

mesterséges lélekzés elkésett. Ischiadicus 10 cm. Sz. t. erő s tetanus.

LV ili. kísérlet. 2000 gr. súlyú nyúl.

Szeptember 21.-étő l 28.-áig naponta 1 gr. CaCI2-t kap szondán
k p t * p 0 7 f  f i i

Szept. 30. Súlya 1900 gr.
10 óra 50 perez. Ischiadicus 40 cm. Sz. t. erő s tetanus. Phreni

cus 40 cm. Sz. t. erő s összehúzódás.
10 óra 53 perez. M gS04 0 7  gr. p. kgr. =  M 2 gr. =  4 5 cm3 intra- 

muskularisan.
11 óra 18 perez. Kissé bágyadt, csípésre rúg, hátán nem ma

rad fekve.
11 óra 20 perez. M gS04 0 23 gr. p. kgr. — 1-5 cm3.
11 óra 35 perez. Cornealis reflex nagyon gyenge, csakis a szem 

szögletében rándulnak meg kissé az izmok, de a szem egészen nyitva 
marad. Hátán mozdulatlanul fekszik. Farkcsípésre nem rúg. Ischiadicus 
31 cm. gyenge, 25 cm. erő s tetanus.

11 óra 40. Lélekzés 56, pulsus 220. Cornealis reflex nincs. Ischia
dicus 20 cm. tetanus.

11 óra 50 perez. Farkcsipést nem érez. Ischiadicus 20 cm. Sz. t. 
tetanus. Az ischiadicus centrális csonkjának izgatására (10 cm. Sz. t.) 
a lélekzés szapora, a száj kinyílik, mintha sikoltana, de egyébként az 
egész test mozdulatlan.

12 óra. Ischiadicus 30 cm. Sz. t. tetanus.
12 óra 5 perez. Ischiadicus 30 cm. Sz. t. tetanus s mégis cor

nealis reflex nincs Az állat egészen mozdulatlanul fekszik, legerő sebb 
csípésre sem reagál.

12 óra 10 perez. Ischiadicus 35 cm. Sz. t. erő s tetanus. Külön
ben mély narcosis.

12 óra 20 perez. Mély narcosis.
12 óra 22—25 perczig. 5 cm3 CaCI2-t 3°/0-os vérbe fecskendezve. 

Az állat hirtelen felébred, magától felül.
12 óra 26—30 perczig. 8 cm3 10°/0-os M gS04 vérbe fecsken

dezve. A lélekzés megszű nik. Mesterséges lélekzés. Pulsus 120.
12 óra 33 perez. Ischiadicus 25 cm. Sz. t. erő s tetanus. Phreni

cus 30 cm. Sz. t. összehúzódás.
12 óra 35 perez. A mesterséges lélekzést abbahagyom, de az 

állat magától nem lélekzik.
12 óra 36 perez. Phrenicus 25 cm. erő s összehúzódás. Ischiadi

cus 20 cm. erő s tetanus.

A Ca-mal kezelt nyulaknál nagyobb adag (0 9 gr.) 
Mg kellett a nyulak teljes bódulatához, mint a rendes nyulak
nál (0‘5 gr.). Ennek oka az, hogy a Mg hatása a vérplasmá- 
ban levő  Ca- és Mg-ionok arányától függ, ha a vérplasma 
több Ca-ot tartalmaz, akkor az arány kellő  megváltozásához 
több Mg-ra van szükség.

Mind a négy kísérletben a cornealis reflex, ső t a lélek
zés megszű nésekor is, sem az ischiadicus, sem a phrenicus 
idegvégző dései nem voltak bénulva s így tehát itt csakis a 
M g-nak a központi idegrendszert bénító hatása érvényesült.

Különösen szépen látszik ez az LVIII. kísérletben, a 
melyben eleinte a bódulattól kapcsolatosan az ischiadicus 
ingerlékenysége is eléggé csökkent, késő bb azonban ez 

l fokozatosan helyrejött, csaknem normálissá vált s mégis az 
állat mély narcosisban maradt s csak Ca-nak vérbefecsken
dezésére ébredt fel hirtelen. De mikor nagyobb adag Mg-ot 
juttattam a vérébe, újból elaludt, a lélekzése megállt, a 
nélkül azonban, hogy a phrenicus és az ischiadicus bénult 
volna.

Nemcsak a Ca-os nyulakon múlik el hamarább a Mg 
perifériás hatása mint a centrális, hanem, a mint erre Mans
fe ld27 hívta fel a figyelmet, a rendes nyulakon is. A tisztán 
csak zabot evő  és Mg-ot kapó nyulakon azonban ez az

27 Münch, med. Wochenschrift 1915, 6. szám.
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eltolódás a hatás megszű nésében nem észlelhető , tapasz
talásom szerint ezek az ischiadicus ingerlékenységének vissza
térése arányában ébrednek fej,.

V. A M g hatása macskára és kutyára.

A húsevő  állatok tápláléka általában több Ca-ot tar
talmaz, mint Mg-ot, ezért különösen érdekesnek tartottam 
macskán és kutyán is megvizsgálni a Mg hatását. Azt tapasz
taltam, hogy ezeken az állatokon épp úgy, mint a Ca-os 
nyulakon, a Mg bódító hatásával szemben az idegvégző dé
seket bénító hatás nagyon háttérbe szoru l: mély bódulatban, 
mikor már a cornealis reflex és a fájdalomérzés megszű nt, 
az ischiadicus ingerlékenysége csaknem rendes, ső t a lélekzés 
megállásakor sincsen bénulva sem ez, sem a phrenicus. Egy- 
egy kísérletet közlök:

L ili. kísérlet. 2300 gr. súlyú macska.

10 óra 55 perez. Ischiadicus 41 cm. Sz. t. tetanus. Lélekzés 28, 
pulsus 224.

11 óra 03 perez. M gS04 0'8 gr. p. kgr. =  1 -84 gr = 7’36 cm3 
intramuscularisan.

11 óra 21 perez. Hátán fekve marad. Csípésre nem reagál Cor
nealis reflex kiváltható. Ischiadicus 41 cm. tetanus.

11 óra 35 perez. Térd és cornealis reflex nincs. Lélekzés 16, 
pulsus 184. Ischiadicus 35 cm. tetanus.

11 óta 41 perez. Pulsus 160. Lélekzés 13
11 óra 52 perez. M gS04 0'32 gr. p. kgr =  3 cm3 intramuscu- 

larisan.
11 óra 55 perez. Lélekzés nagyon gyér. Pulsus arhythmiás.
11 óra 57 perez. Lélekzés megszű nt. Mesterséges lélekzés.
11 óra 58 perez. Ischiadicus 35 cm. Sz. t. tetanus. Pulsus foko

zatosan megjavult.
12 óra 5 perez. Phrenicus 30 cm. Sz. t. erő s összehúzódás.
12 óra 8 10 perez. 6cm 3CaCl2 3% vérbefecskendezve. Az állat 

ébredezik, térd és cornealis reflex kiváltható. Magától lélekzik.

XLII. kísérlet. 5700 gr. súlyú kutya.

10 óra 20 perez. M gS04 2 gr. p. kgr. =  1P4 gr. =  22’7 cm3 
50’Y0-os oldat intramuscularisan.

10 óra 25 perez. Hányás.
10 óra 40 perez. Az állat mozdulatlanul fekszik. Cornealis reflex 

kiváltható. A nerv. ischiadicus kikészítésekor kissé nyugtalankodik.
10 óra 45 perez. Ischiadicus 35 cm. Sz. t. tetanus.
10 óra 55 perez. MgS04 1 gr. p. kgr. =  11 cm3 intermusculari- 

san. Tracheotomia.
11 óra 20 perez. Lélekzés 15. Ischiadicus 25 cm. tetanus. Cor

nealis reflex nincs, fájdalmat nem érez. Az ischiadicus centrális csonk
jának izgatására 8 cm. Sz. t. szaporábban lélekszik, de fájdalmat 
nem jelez.

11 óra 26 perez. M gS04 1 gr. p, kgr.
11 óra 45 perez. Lélekzés megszű nt. Mesterséges lélekzés. Ischia

dicus 15 cm. Sz. t. tetanus. Phrenicus 15 cm. Sz. t. erő s össze
húzódás.

11 óra 50 perez. Szívmű ködés megállt.

Összefoglalás.

A magnesium mindegyik vizsgált állaton úgy a moto
ros idegvégző désekre, mint a központi idegrendszerre hat. 
A különbség az egyes állatfajok között csakis a hatás erő s
ségében és sorrendjében v an :

A békán a motoros idegvégző dések bénulása igen erő 
sen lép elő térbe, a központi idegrendszer ellenben a Mg 
hatása iránt annyira kevéssé érzékeny, hogy rendesen a Mg 
a központi idegrendszert nem is béníthatja, mert már az erre 
szükséges adagnál jóval kisebb is, szívmegállást okoz. Békán 
csakis a Synergismus segítségével lehet kimutatni a Mg köz
ponti hatását. Ugyanis míg általában két motoros idegvégző 
dést bénító szer vagy két hypnoticum hatása pontosan ösz- 
szegező dik, ső t fokozódik, addig két különböző  hatóhelyü 
szer pl. a curarin és urethan hatása csak nagyon kis mérték
ben egyesül. A Mg és urethan hatása azonban jobban ösz- 
szegező dik, mint a curarin és urethané, mert itt nemcsak a 
Mg perifériás hatása, hanem a gyenge központi hatása is 
növeli az urethan-bódulatot.

Nyálon a Mg-nak az idegvégző déseket és a központot 
bénító hatása a táplálékkal bevitt Ca és Mg mennyiségétő l 
függ: Az olyan állatokon, a melyek sok Mg-ot tartalmazó

táplálékot (zabot) kapnak, a motoros idegvégző dések bénu
lása lép elő térbe, ellenben a Ca-mal kezelt állatokon és 
azokon, a melyek sok Ca-ot tartalmazó táplálékot (zöldséget) 
kapnak, csak a központi idegrendszer bénul, a motoros ideg
végző dések ingerlékenysége kevéssé csökken.

Macskán és kutyán, mely állatok tápláléka általában sok 
Ca-ot tartalmaz, mindig a központi idegrendszer bénulása 
uralkodik, a motoros idegvégző dések csak kevéssé bénulnak.

Közlemény a II. számú sebészeti klinikáról. ( Igazgató : Kuzmik  
Pál dr., egyetem i nyilv. r. tanár, I. oszt. fötörzsorvos.)

A hólyagtuberculosis gyógyítása jodgő zökkel.
Irta : Unterberg Hugó dr.

1914 júniusában a sebésztársaság ülésén elő adtam egy 
eljárást és bemutattam a készüléket, a melynek segélyével a 
hólyagtuberculosis gyógyításában igen számottevő  eredményt 
értem el. A methodus, a melyet 1912-ben Farnarier alkalma
zott elő ször, még nem ment át az általános gyakorlatba, 
épp oly kevéssé, mint a jodgő z alkalmazása egyéb gümő s 
megbetegedésekben.

Az eljárás lényege az, hogy a jodgő zöket in statu nas- 
cendi vezessük a hólyagba. E czélból oly vegyületet alkal
mazunk, a mely nagymennyiségű  és könnyen lehasadó jodot 
tartalmaz. Ez a vegyület a jodoform, melynek jodtartalma 
97'5% . Az eljárás kivitelére egyszerű  készüléket konstruál
tam, mely fő leg egyszerű ségét tekintve, lényegesen különbö
zik úgy Farnaiier, mint Normand készülékétő l. Az egész egy 
kis lombikból áll, melynek ű rtartalma kb. 300 cm3 ; három nyí
lása van, egy felül és kettő  oldalt. A felső  nyílás tömör 
gummidugóval van elzárva, míg a két oldalsó nyílása egy- 
egy középen átfúrt gummidugóval van ellátva, melyekbe pon
tosan beillő  üvegcsöveket helyezünk. Az egyik üvegcsövet 
összekötjük egy Paquelin-féle fujtatólabdával, míg a másik 
cső  arra szolgál, hogy a húgycső be helyezett katheter- 
rel kössük össze.

Az eljárás alkalmazása. Az üveglombikba a felső  nyí
láson keresztül körülbelül 3—5 gr. jodoformot helyezünk. 
A nyílást gondosan eldugaszoljuk és egyúttal meggyőző dünk 
arról, vájjon a lombik másik két dugóján átvezető  üvegcsö
vek tökéletesen átjárhatók-e. A beteget lefektetjük, a hólya
got kiürítjük egy középvastagságú (16— 17-es sz.), végén 
tölcséres katheter segélyével. A hólyagot csak akkor mossuk 
ki kismennyiségü bóroldat-adagokkal, ha a vizelet igen za
varos és sű rű , genyes üledéket tartalmaz. Ha a vizelet arány
lag tiszta, az elő zetes mosás felesleges. Ekkor az elő ze
tesen meggyujtott borszeszlángon melegíteni kezdjük a lom
bikot. Két-három perez múlva észreveszszük, hogy benne sű rű  
lila gő zök fejlő dnek, vagyis a jód a jodoformból lehasad. A 
mint a gő zök a szabadon lévő  üvegcső  végén megjelennek, 
ezt nyomban összekötjük a katheterrel és a hólyag capacitá- 
sához képest befujtatjuk a gő zöket a hólyagba. Általában a 
fújtató labdának két megnyomása lesz az a mérték, melyet a 
hólyag jól eltű r. Igen kis capacitású hólyag esetén a labdát 
egyszer nyomjuk meg s csak ritka esetekben, ha a hólyag 
nem érzékeny és capacitása majdnem normális, fogjuk a lab
dát háromszor megnyomni. Az elő ző  capacitásnak folyadék 
segítségével való megmérése teljesen czéltalan, mert a beteg 
hólyagnak nem anatómiai, hanem physiologiai capacitása 
még sokkal nagyobb változásoknak van kitéve az egyes chemiai 
szerekkel szemben, m intáz egészségesének. Azonkívül külön
böző  alkalmakkor ugyanaz a hólyag más és más tolerantiát 
mutat a jodgő zök iránt. Ezért a legczélszerű bb mérték az, 
hogy mikor érez a beteg bizonyos feszültséget. A jodgő zt, 
ellentétben Farnarier és Normand eljárásával, nem tartom 
hosszabb ideig a hólyagban, hanem néhány másodperczczel 
a befujtatás után újból kiengedem s ezt az eljárást nyomban 
legalább még egyszer megismétlem. Ennek oka a következő : 
A gő zöket nagyobb mennyiségű  jodoform alkalmazásával sok
kal tömörebben fejlesztem és másrészt a fujtatás megismét
lésével fokozom a hatást. Kisebb mennyiségű  és híg gő zök-



622 O RV OS I  H E T I L A P 1915. 46. sz.

nek állandó benntartása, daczára annak, hogy természetsze
rű leg a hatás kisebb, mégis igen élénk reactiót okozhat, a 
mely a kezelés után is hosszabb ideig fennáll. Az én eljárá
somnál a reactio aránylag kisebb, ezért a hólyagnak elő zetes 
érzéstelenítését általában feleslegesnek tartom. Csak oly ese
tekben vettem igénybe ( 1% -os novocain-oldatot), mikor a 
beteg túlságosan érzékeny és félénk volt. A hólyag ennek 
daczára is megtartotta a tensio tekintetében érzékenységét és a 
beteg idejekorán jelezte a feszülés-érzést.

A jód  hatásának módja. A jodgő ző knek physiologiai 
hatását a beteg nyálkahártyára még nem ismerjük tökélete
sen. Normand az állítja, hogy néha antiseptikus és irritáló, 
máskor mint sedativum és analgeticum hat, A dolognak ilyen 
beállítása egyáltalában nem helyes. A gő z minden esetben 
úgy hat, mint erő s antisepticum és ha elég nagy mennyi
ségben alkalmazzuk — a mi a hatásnak lényeges kelléke — 
akkor irritál is. Sedativ vagy analgetikus hatását egyáltalában 
nem észleltem. Ellenben directe gyógyítólag hat a hólyag gü- 
mő s elváltozásaira és ennek gyógyultával természetesen meg
szű nnek az azt kisérő  tünetek, a fájdalom és tenesmus. Vég
eredményben tehát a jodgő ző knek hatását a tuberculoticus hó- j 
lyag nyálkahár.yájára gyógyítónak mondhatjuk.

legyen nedves, hogy így a jodgözök tisztán és elég tömege
sen fejlő dhessenek.

Harmadszor a katheter bevezetésekor, mint mindig, 
itt is ajánlatos a rendkívüli nagy óvatosság, hogy a beteg 
hólyagot vagy az esetleg beteg húgycsövet a mű szer durva 
alkalmazásával ne sértsük meg. A jodoformnak decomposi- 
tióját ne idézzük elő  túlságos gyors melegítéssel, hanem 
aránylag lassan, nehogy a gő zök forrón jussanak a hólyagba 
és ott égési sérülést okozhassanak. A befű vások ne történ
jenek nagy erő vel, nehogy hirtelen tenesmust váltsanak ki. 
Óvakodjunk attól, hogy a befujtatott gő zöknek mennyisége 
ne legyen túlságosan nagy; természetesen túlságosan kicsiny 
se, mert igy a hatás nullával egyenlő .

Végül gondot kell fordítanunk a kezelés egymásután
jára is. Általános szabály az legyen, hogy minden következő  
kezelést csak akkor alkalmazzunk, a mikor az elő ző  ke
zelés okozta izgalmi tünetek már teljesen lecsillapodtak. Az 
intervallum azonban az esetben is, ha a jodgő z-befúvás 
semmi különös izgalmat nem okoz, legalább három nap le 
gyen. Erő sebb izgalmi tünetek kiváltása esetében, a melyek 
esetleg napokig tartanak, illetve csak napok alatt csillapod
nak le fokozatosan, a kezeléseket 10— 14 nap is választ
hatja el.

Technikai részletek. Mint minden módszernél, melyet 
beteg hólyagon alkalmazunk, igen fontos, hogy annak rész
leteit a legaprólékosabban kidolgozzuk és hogy eleve ki
zárjuk azon hibákat, a melyek egyfelő l a hatást csökkentik 
vagy nullává teszik, másfelő l a hólyagnak felesleges izgatása 
által a betegnek különben elkerülhető  kellemetlenségeket 
okoznak.

Első sorban gondot kell fordítanunk magára a készü
lékre, a melynek minden alkalmazásakor meggyő ző dünk, hogy 
vájjon jól functionál-e. Vájjon a dugaszok jól beleillenek az 
üvegbe és nem távozik-e el mellettük jodgő z. Ügyelnünk kell 
továbbá arra, hogy a labda jól mű ködik-e.

Másodszor gondot fordítunk a katheterre és az alkal
mazandó jodoformra. A katheter ne legyen sem túlságosan 
vékony, sem vastag. Túlságosan vékony katheterrel nagyobb 
mennyiségű  jodgő z nehezen juthat be, illető leg a jodgözök 
oly lassan hatolnak a hólyagba, hogy nagy részük a kathe
ter falához tapad. A túlságosan vastag katheter a húgycső  
hátulsó részének erő s izgatása által hólyagcontradiókat vált
hat ki, a melyek a jodbefúvásokat vagy lehetetlenné teszik, 
vagy igen megnehezítik. Vigyázni kell magára a jodoform 
minő ségére, hogy egyfelő l ne legyen tisztátalan, másfelő l ne

i A kezelés közvetlen hatása a betegre. A jódnak befúvása 
alatt a beteg feszültséget és enyhe égetést érez a hólyagban. 
A jodgözök kibocsátása és a katheter eltávolítása után az 
égető  érzés gyorsan fokozatosan erő södik és 1 - 2  perez alatt 
intenzitásának legnagyobb fokát éri el. Az égető  érzéshez 
gyakran mérsékelt tenesmus járul. Ritkán és csak igen ér
zékeny egyéneken hevesebb a reactio, de itt is a hólyag 
elő zetes anaesthesiája a tenesmust kikapcsolhatja vagy mini
málissá teszi. Az égető  érzés a novocain hatásának elmúltá
val itt is beáll. Emez érzés, a melyet azonban a betegek 
nem jeleznek rendkívül kínzónak, 10 — 15 perez múlva 
fokozatosan csökken és 1—2 óra múlva annyira eltű nik, 
hogy csak a vizelést és az azt követő  1—2 perczet teszi 
kellemetlenné. Rendszerint 24 órán belül minden fájdalmas 
érzés eltű nik, gyakran azonban már 8—12 órán belül is. 
Csak kivételes esetekben marad meg a gyakori vizelés-inger 
és az ezt kisérő  enyhe égés, kivált olyankor, a mikor a 
húgycső  prostatás részébe is fujtatunk be gő zöket. Eme in
tenzív hatás majdnem minden esetben csak az első  kezelés 
után állott be, a következő ket fokozatosan könnyebben és 
könnyebben tű rték el. Már a másodikra is lényegesen eny
hébb volt a reactio, a 3 . - 4 .  kezelés után pedig rendesen
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néhány perczig vagy legfeljebb I —2 óráig tartó enyhe égető  
éizés után minden további kellemetlenség eltű nt. Az első  ke
zelés erő s reactiójának a betegre nézve megvan az a hátránya, 
hogy a további kezelésbe nem akar beleegyezni. Eseteimben ez 
csak egyszer fordult elő . Az erő s reactio a befujtatott gő zök 
mennyiségével egyenes arányban áll. Mindazon esetekben, 
mikor a reactio igen intenzive jelentkezett, a hatás már 
többször egy kezelés után úgyszólván tökéletes volt, a vize
letben lévő  vér eltű nt, a geny lényegesen kevesbedett és a 
hólyagtuberculosissal járó kínzó tünetek teljesen megszű ntek 
vagy lényegesen enyhültek.

Gyógy eredmények. A jodgő zöket össesen 14 esetben al
kalmaztam, még pedig háromféle indicatio alapján.

1. Elő ző  nephrectomia ' után visszamaradt hólyag- 
tuberculosisban.

2. Bilaterális vesetuberculosist vagy urogenitalis tubercu- 
losist kisérő  hólyaggümő  eseteiben.

3. Oly esetben, mikor a hólyagnak igen kis capacitása 
miatt nem lehetett megállapítani, vájjon csak az egyik vagy 
mind a két vese betegedett meg.

I. 32 éves férfi, évek óta szenved lázzal járó urogenitalis tuber- 
culosisban. Utóbbi hónapokban Bécsben ismételten megkísérelték 
tükörrel megvizsgálni, de a hólyagnak kis capacitása ezt nem en
gedte meg.

A vizelet igen zavaros, kissé, véres. A hólyag capacitása alig 
5 cm3. Vizelés minden 10 perczben. Állandóan intermittens és remittens 
lázak. Az első  befúvás mérsékelt reactiót vált ki. Az utána következő  
öt napi idő közökben adott két befúvás reactio nélküli. Három befúvás 
után a hólyagcapacitás 70 cm3-re növekedett és megengedi a kétoldali 
ureter-katheteiismust, a mikor kitű nik a vesék súlyos functiokiesésétő l 
kísért kétoldali vesetuberculosis.

II. 28 éves nő , nyolcz hónap elő tt vesetuberculosis miatt végzett 
nephrektomia. Hólyagcapacitás 80 cm3. Vizelés-ingere gyakori, nappal 
óránként, éjjel átlag 7 8-szor vizel. A vizelés fájdalmas. A hólyag
tükör az eltávolított vese ureter-nyílásának környékén és a hólyag 
egyes részein diffus hyperaemiát mutat a hólyagnyálkahártya duzzadt- 
ságával, de látható tuberculosisos elváltozások nélkül. Az első  befúvás 
élénk reactiót vált ki, a második majdnem teljesen reactiomentes. 
A beteg ekkor elutazik, miután hat nappal a második befúvás után a 
vizelési fájdalmak teljesen eltű ntek; a hólyagcapacitás 140 cm3. Nappal 
háromóránként, éjjel átlag kétszer vizel. A jó állapot egy év óta 
stationaer.

Ili 19 éves leány, másfél év elő tt vesetuberculosis miatt jobb
oldali nephrektomia. Á vizelet kissé zavaros. A hólyagcapacitás 
100 cm3. Nappal óránként, éjjel 3 4-szer vizel. A vizelés fájdal
mas. A hólyagban a hátulsó falon félfillérnyi, az elülső  falon 
lencsényi erosio. A hólyagfal különben normális, nem számítva néhány 
csillagszerű  hyperaemiás helyet. Az első  befúvás igen enyhe reactiót 
vált ki, a többi négy tökéletesen reactiomentes. Az ötödik befúvás után 
egy héttel a hólyag capacitása 250 cm3, éjjel egyáltalában nem, nappal 
pedig 4 —5-ször vizel. A vizelési fájdalmak már a második befúvás 
után eltű ntek. A vizelet tiszta. Cystoskoppal konstatálni lehet az erosio 
és a hyperaemiás helyek teljes eltű nését. A hólyagfal normális,

IV. 40 éves nő . Baloldali vesetuberculosis miatt egy év elő tt 
nephrektomia. Jelenleg gyakori vizelés-inger, a vizelés végén fájdal
makkal. Hólyagcapacitás 100 cm3. Éjjel 3—4-szer, nappal átlag két- 
óránként vizel. A vizelet kissé homályos. Cystoskoppal a bal ureter- 
nyilás körül oedemától kísért circumscript hyperaemiás helyek láthatók. 
Az alkalmazott egyetlen jodbefúvás erő s ,reactiót váltott ki, de utána 
egy héttel a fájdalmak teljesen eltű ntek. Éjjel 1—2-szer, nappal három
óránként vizel. Állapotával meg lévén elégedve, a további kezelésbe nem 
egyezik és elutazik.

V. 12 éves leány. Jobboldali vesefájdalmak. A jobb vese kitapint
ható és megnövekedett. Évek óta fennálló cystitises tünetek ismétlő dő  
haeniaturiákkal. Hólyagcapacitás 15 20 cm3. Vizeletét negyedórán
ként üríti. A vizelet zavaros, genyes, számos fehér és vörös vér
sejtet tartalmaz. Három jodbefúvás után, a melyek különösebb 
reactióval nem járnak, a hólyag capacitása 100 cm3-re növekszik és 
megengedi a hólyagtükrözést, a melynek segélyével megállapíthatjuk a 
jobboldali vesetuberculosist és a bal vese intact voltát, s ezzel az indi- 
catiót a jobb vese kiirtására. VI.

VI. 26 éves férfi. Félév elő tt vesetuberculosis miatt jobboldali 
nephrektomia történt. A vizelés gyakori és annak végén tenesmus* 
Hólyagcapacitás 120 cm3. Nappal átlag kétóránként, éjjel 5 6-szor 
vizel. A vizelet kissé zavaros, benne számos fehér és néhány vörös 
vérsejt. Cystoskoppal a hólyagnyálkahártya aránylag épnek látszik, 
csak a trigonumnak jobboldali szélén, közel az ureter-nyíláshoz, van 
egy majdnem babnyi erosio és a hólyagfalon elszórtan néhány éles 
szélű  kis hyperaemiás folt észlelhető . Az első  jodbefúvás élénk reactiót 
vált ki, a második csekélyei. Egy héttel a második befúvás után a 
vizelet teljesen feltisztul, a fájdalmak megszű nnek, a hólyagcapacitás

normális, A vizelések száma nappal normális, éjjel egyáltalán nincs 
vizelés-inger. Egy újabb hét múlva végzett tükrözés a hólyagfalat tel
jesen normálisnak mutatja.

V11. 32 éves férfi, kin négy év elő tt kétoldali vese- és hólyag- 
tuberculosist 'állapítottam meg. Vizeíése majdnem állandóan fájdal
mas. Átlag másfélóránként vizel. A vizelet zavaros, genyes. Az első  
jodbefúvás" csekély reactióval jár, a következő  három úgyszólván 
reactiomentes. Négy nappal a negyedik befúvás után a fájdalmak töké
letesen eltű ntek. Nappal 4—5 óráig tartja vizeletét, éjjel egyszer, leg
feljebb kétszer vizel. A kezelés óta másfél év múlott el s a javulás 
több mint egy évig állandó maradt. Ezután az elő bbi állapot fokoza
tosan újból elő állott, de egyetlen újabb jodbefúvás a fent említett 
jólétet ismét elő idézte.

Vili. 26 éves asszony, Baloldali vesetuberculosis. A jobb vese és 
a jobb* hólyagfél ép. A bal ureter-nyílás körül és a bal hólyagfalon 
elszórva circumscript hyperaemiás helyek és haemorrhagiás foltok. Az 
ureter-nyílás körül bullosus oedema. A vizelet zavaros, genyes. Fél
óránként vizel. A vizelés fájdalmas. Mű tétbe nem egyezik. Két 
jodoformgő zbefúvás. Mind a kettő  igen csekély reactiót okoz. Egy héttel 
a második befúvás után a vizelési fájdalmak minimálissá lesznek, 
vizeletét két óráig tartja.

IX. 30 éves férfi. Két év elő tt jobboldali nephrektomia történt 
tuberculosis miatt. A vizelet akkor feltisztult, a hólyag ép volt. Jelenleg 
hat hét óta a vizelet újból zavaros. Terminális haematuria. Vizeletét 
nappal óránként üríti, éjjel 8—10-szer vizel. A vizelet zavaros, benne 
számos vörös vérsejt és sok leukoeyta. A hólyagcapacitás normális. 
A hólyagban a trigonumon néhány kis erosio. Á prostatának a hólyag 
felé álló felszíne duzzadt és arrodált. A prostata kissé göbös. Egy jod- 
gő zbefúvás, a mely élénk reactiót vált ki. Tíz nappal ezután a vizelet 
tökéletesen feltisztult, a vizelési fájdalmak megszű ntek. Nappal normális 
idő közökben, éjjel egyáltalában nem vizel.

X. 34 éves férfi. Mindkét oldali vese- és hólyagtuberculosis. 
Hólyagcapacitás 100 cin3. Nappal másfélóránként, éjjel 4—5-ször vizel. 
A vizelés fájdalmas, gyakran terminális haematuria. Két jodoform- 
befúvás. Az első  közepes reactiót vált ki. A második úgyszólván 
reactiomentes. Egy héttel ezután a vizelési fájdalmak megszű ntek. 
Vizeletét nappal 3 óráig tartja, éjjel kétszer vizel. Általános állapota 
mialt klimatikus gyógyhelyre utazik.

XI. 37 éves férfi. Mindkétoldali vese- és hólyagtuberculosis. 
Gyakori vizelés-inger, mely fájdalmas. Nappal egy óráig tartja 
vizeletét, éjjel 4 5-ször vizel. Vizelete az utóbbi napokban véressé vált. 
Hólyagcapacitas 90 cm3. Egy jodoform-befúvás, mely elég élénk reactiót 
vált ki. Tíz nappal a befúvás után a vizelés fájdalmatlanná vált, 
a haematuria eltű nt. Nappal háromóránként, éjjel kétszer vizel.

XII. 47 éves asszony. Évek elő tt tuberculosis végett végzett 
baloldali nephrektomia, azóta állandó hólyagzavarok, a melyet mosások 
vagy más localis kezelés alig enyhítenek. Az utóbbi hónapokban baja 
mind rosszabbra fordult. Nappal negyedóránként vizel, éjjel vizeletét 
maximum egy óráig tartja. A vizelet kiürítése fájdalmas tenesmussal 
jár. A vizelet sű rű , zavaros. Üledéke tömegesen tartalmaz genysejteket. 
Hólyagcapacitas 50 cm3. A hólyagfal különösen a hátulsó falon circum- 
seripte erő sen hyperaemiás, kiterjedt foltokat mutat. Az oldalsó és

■  elülső  falon elvétve néhány kis ily folt. Az ureter erő sen tátongó, de 
környezetében különösebb specifikus elváltozás nem látható. Hét jodgő z- 
befúvás. Az első  mérsékelt reactiótól kisért, a többi valamennyi szintén 
bizonyos reactióval jár, a melyek intenzitását a beteg rendkívüli érzé
kenysége miatt nem lehet megítélni. A hetedik befúvás után fokozatos 
javulással a hólyagcapacitása 150 cm3-re növekedett. A vizelési fájdal
mak teljesen eltű ntek. A vizelet lényegesen tisztább lett. Nappal 3 4 
óráig tartja vizeletét, éjjel 1—3-szor vizel.

XIII. 22 éves leány kétoldali vese- és hólyagtuberculosissal. 
A vizelés fájdalmas. A vizelet kiürítése nappal normális, éjjel egy-, 
legfeljebb kétszer vizel. Az utóbbi hetekben terminális haematuria. Két 
jodgöz-befúvás, mindkettő  aránylag csekély reactiótól kisért. Néhány 
nappal a második befúvás után a vizelési fájdalmak eltű ntek, a ter
minális haematuria megszű nt, a beteg klimatikus gyógyhelyre távozott.

XIV. 32 éves férfi. A prostatának és a hólyagnak különösen a hátulsó 
falára kiterjedt hólyagtuberculosis. A vizeletét nappal egy-, másfél
óránként üríti, éjjel 5—6-szór vizel. A vizelést mindig fájdalmas 
tenesmus kiséri és gyakran terminális haematuria. A vizelet erő sen 
zavaros, sok genysejtet és elszórva 1 — 1 vörös vérsejtet tartalmaz. 
A hólyagcapacitas 150 cm3. Két jodgő z-befúvás. Az első t igen élénk 
reactio kiséri. Tizennégy nappal az első  befúvás után a fájdalmak 
majdnem teljesen megszű ntek. A vizelés-inger csökkent. Ekkor 
második befúvás, mely már csak csekély reactiót váltott ki. A beteg 
még kezelés alatt áll.

Végeredmények. A mint az esetek összegezésébő l 
látjuk, a behívásokat mind a 14 esetben határozott ered
ménynyel végeztem. Az esetek közül kettő ben azt czéloztam, 
hogy a cystoskopia, illetve a vesék mű ködési képességének 
megállapítása lehető vé legyen. Mindkettő ben a hólyagcapa
citas minimális volt és mindkettő ben néhány befúvás után a 
capacitas megnövekedett. Ebben az esetben, hogy úgy mond-
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jam, diagnosisos indicatio alapján végeztem a befúvásokat. 
A többi 12 esetben a kezelés directe a gyógyítást czélozta. 
Tökéletes gyógyulást két esetben értem el, még pedig akkor, 
a mikor elő ző  nephrektomia után a hólyagban gümő s el
változások maradtak vissza. A gyógyulás, a melyet tükör 
segélyével konstatálhattam, tökéletes volt. E zt eddig semmi
féle eljárással sem tudtuk elérni. A fenmaradó 10 esetbő l 
még kettő  olyan, a hol az eredeti tuberculosus gócz (vese) 
ki volt irtva. Itt azonban a betegek megelégedtek a kelle
metlen tünetek megszű nésével és a kezeltetést abbahagyták. 
A többi 8 esetben mindig volt egy gümő s gócz, a melyet 
vagy nem lehetett kiirtani, vagy a beteg nem egyezett a ki
irtásba. De itt is egy esetben (IX. eset) a hólyag gyógyulása 
— legalább pillanatnyilag — teljes volt. A másik 7 esetben 
is a befúvások kivétel nélkül megszű ntették a fájdalmakat. 
Azon esetekben, a mikor a hólyagcapacitas kicsiny volt, azt 
lényegesen megnövelték, a vizelési ingert csökkentették, 
a haematuria megszű nt és a vizelet nagy mértékben fel
tisztult. Valamennyi esetben elértem azt a czélt, a melyet az 
adott körülmények között elérni lehetett s éppen ez mutatja 
eljárásom nagy elő nyeit Farnarier és Noim and eljárása felett, 
a kik több esetben nem tudtak elérni eredményt. Igaz, hogy 
ezek egy része azért nem javult, mert a hólyagfalat a gümő s 
folyamat valószínű leg annyira elpusztította már, hogy a 
hólyag zsugorodására vezetett, más esetek azonban az el
járás tökéletlen, túlságos enyhe volta miatt nem javul
hattak.

Conclusio. A jodgözök a güm ő s nyálkahártyát tehát 
határozottan gyógyítják. Oly esetekben, mikor a primaer 
güm ő s gócz (vese, prostata) ki van irtva, a visszamaradt 
hólyagtuberculosist az esetek nagy részében meg fogja  gyó
gyítani. Mindazon esetekben, a midő n a gümő s góczot nem 
lehetett kiirtani, a kezelés minden esetben, ha a tuberculosis 
még nem vezetett anatómiai hólyagzsugorra, az összes kelle
metlen tüneteket vagy meg fog ja  szüntetni, vagy lényegesen 
enyhíteni. A hólyag capacitása megnövekszik, a fájdalmak 
eltű nnek. Az ilyen esetekben a kezelést hosszabb idő közök
ben valószínű leg ismételni fog kelleni. A kezelés dia- 
gnostikai szempontból is értékes, a mennyiben lehetségessé 
teszi, hogy megvizsgáljuk a vesék állapotát oly esetekben, a 
melyekhez a hólyag kis capacitása m iatt vértelen úton eddig 
nem tudtunk hozzáférni.

Közlemény a beszterczebányai m egfigyelő -á llom ásról. (V ezető 
fő orvos: Kozmutza Béla dr., cs. és kir. ezredorvos.)

Eredményeink a Kaiser-Csernel-féle typhus 
abdom inalis-ellenes oltóanyaggal, 200 eset 

kapcsán.
Irta : Rosenfeld  Victor dr. vezető -orvos és Gonda Victor dr. osztályos 

orvos a fertő ző -osztályon.

(Vége.)

Recidivát 8 esetben (4 E J  észleltünk: 6 esetben az első  
oltást követő  kritikus hő esés utáni 15— 18 teljesen láztalanul 
eltöltött nap múlva következett be a recidiva, a mely az ekkor 
adott második oltásra szintén kritice és egyúttal végleg gyó
gyult. Két eset (tuberculosissal komplikálva) úgy az első , mint 
a 10, illető leg 12 nap múlva adott második oltásra lytikusan 
gyógyult.

200 ilyen kedvező  eredménynyel végző dött eset lefolyása 
és kezelésmódja mindenesetre figyelmet érdemel. Oltásain
kat mindenkor délelő tt végeztük, nehogy a várható magas hő  
a betegéjszakai nyugalmát zavarja, és a mint már jeleztük is, 
1 cm3-nyi mennyiségben és mindenkor intravénásán. Az in- 
jectiót 20—30 perez múlva 25—45 perczig tartó hidegrázás 
követte, a mely alatt és után a pulsus nem változott, az ön
tudat nem szenvedett.

A tovább tartó oltások egyikében, egy rendkívül lesová
nyodott zászlóson, a kinek nyílt és genyedő  kézlövése is volt, 
az oltás után collapsus állott be cyanosissal. Coffein- és cam-
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phorinjectiókra azonban rendbejött. Két napi gyengeség-érzet 
után pleuritis sic;ca jelentkezett, a melyet azóta szintén ki
hevert.

A hidegrázás után a betegek nagy többsége álomba 
merült és többé-kevésbé izzadtan ébredt föl. A délutáni hő 
mérséklet 0'5 - 2  5° C-nyi hő emelkedést mutatott, hogy azután 
reggelre, mindenkor nyugodtan eltöltött éjszaka után, ezen 
elért maximumhoz képest 1 5 —4,8 ’ C-nyi sülyedést mutasson. 
Jeleztük, hogy az injectiót követő  hidegrázás alatt a beteg 
öntudata nem szenvedett, utána feltű nő en javult, sőt eszmé
letlen betegeink 1—2 nap múlva teljesen visszanyerték senso- 
riumukat. A közérzet minden esetben feltű nő en javult, a beteg 
enni kért és egyetlen panasza legfeljebb nyelvének szárazság
érzete volt.

Minden esetben a harcztérrő l, ott hosszú hónapok fára
dozásait átélt katonákról van szó. Ezzel szemben azonban 
nyomatékosan hangsúlyozni kívánjuk azt is, hogy relative 
könnyebbnek látszó és typhus ellen majdnem mindig pr e 
ventive oltott egyének kerültek kezelésünk alá, bár sokszor 
a beteg állapota a legsúlyosabb fertő zés benyomását keltette 
és az oroszok, továbbá egyes munkásosztagokhoz beosztottak 
nem is kaptak elő zetesen védő oltást. Az utóbbiak gyógyulási 
arányszáma nem feltű nő en rosszabb az elő bbiekhez mérten, 
ső t az utóbbiak között négy 14— 15 éves gyermek is volt, 
a kiken egyetlen oltás frappánsul elvágta a betegséget.

Sajnos, ma még nem tudunk arra a kérdésre felelni, 
hogy a betegség hányadik napján legczélszerű bb az injectiót 
adni. Erre a kérdésre pontos választ adni lesz további vizs
gálataink egyik fontos tárgya. Az esetek túlnyomó többségé
ben nem volt pontosan megállapítható, hogy a beteg a con- 
tinua hányadik napján került észlelésünk alá. De a mikor 
csak tehettük (a nálunk kezdő dő  hő emelkedés esetén) igye
keztünk rögtön a positiv vérvizsgálat után megadni, ső t súlyo
sabb esetekben még hamarább is, mert negativ vérvizsgálati 
eredmény esetén sem ártottunk vele soha a betegnek. Meg
győ ző désünk, hogy jó eredményeinket nagyrészt ennek a 
lehető leg korán alkalmazott oltásnak köszönhetjük.

Az étrend az injectio után beálló teljesen láztalan állapot 
3.—4. napjáig folyékony, de caloriadús volt (bő ven tej, kávé, 
cacaó, bouillon tojássárgájával, borleves).

A sectiók alkalmával mindenkor tapasztalt feltű nő en 
gyors gyógyulása a fekélyeknek arra jogosított fel bennün
ket, hogy az ötödik napon az elő bbi ételekhez már fő zelék- 
püréket, tejbenfő ttet és 2 vizes zsemlyét, a 8.— 10. napon 
pedig hű svagdalékot is adjunk. Ettő l számított 10 nap múlva 
minden zavar (bár nem átmenet) nélkül áttértünk a rendes 
katonai diaetára. Ezzel kapcsolatosan három napon át 3 szór 
0 5  gr. salolt, majd három napon át 3-szor 0'5 gr. urotro- 
pint adagoltunk. Ha még megemlítjük, hogy 2—3 heti rendes 
diaeta után a reconvalescentia annyira befejező dött, hogy volt 
betegeinket mint szolgálatképeseket pótkeretükhöz vonultat
hattuk be, akkor láthatjuk csak, hogy a honvédelmi oekonomia 
néző pontjából is igazán hasznos munkát végeztünk.

Az elő zetes védő oltás nélkül gyógyult esetek alapján nyu
godtan merjük ajánlani, hogy kollegáink a teljesen ártalmat
lan szert praxisukban alkalmazzák, persze mindig intézeti 
kezelésben.

Esetleges járványok eseteiben pedig, a hol még a védő 
oltások is megejthető k (és megejtendő k, mert valószínű leg 
ennek köszönhetjük, hogy egyetlen házi infectiónk nem volt), 
valóságos jótétemény lesz a Kaiser-Csernel-íé\e oltóanyag.

* *
*

Elméletileg ma még nem tudjuk megmagyaráznia typhus- 
ellenes oltóanyag hatásmódját. Laboratóriumi viszonyainkhoz 
mérten mi magunk egyelő re csak annak a kérdésnek meg
fejtésén dolgozunk, hogy a typhusbacilius hány óra múlva 
tű nik el az oltás után a vérbő l?

Ha gondosan olvassuk a 8—9 év elő tti járványokban 
tisztán immunserummal kezeltek kortörténetét, feltűnik, hogy
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az injectiókat mily gyakran követte fejfájás, pulsus-arhythmia, 
elesettség és delirium.

A Besredka vagy Ichikava szerével (immunserummal 
kezelt baktérium) már kevésbé súlyosak ezek a kellemetlensé
gek, de mégis megvannak,

A Kaisei-Csernel-féle oltóanyag, a mely az immun- 
seiumot nélkülözve tisztán baktériumokból áll, teljesen meg
kíméli a beteget a kellemetlen mellékhatásoktól, a melyeket 
nyilván az immunserum és az evvel járó praeparálás 
Okoz,

M egfigyelő  Á llom ás B eszterczebányán . ,y'CZj?iíy Fertő ző  osztály.

AA fj/pTuu Q?>ó '/teetcfti/o,

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

Könyvismertetés.

Jochm ann: W undinfektionskrankheiten. Leipzig, 1915, 
Verlag von Georg Thieme.

Felette érdekesen és rendkívül átnézetesen értekezik a 
szerző  tárgyáról. Német önérzetre jellemző , midő n a seb
fertő zések elleni küzdelemrő l következő képpen nyilatkozik : 
„Wir stehen auch diesen Feinden heute gewappnet gegen
über!“ Különösen említésre érdemesek a therapeutikai "uta
sítások. A tetanust illető leg felemlíti, hogy hive az antitoxin- 
therapiának, bár még mindig 45% a mortalitás, a mit a követ
kező  megjegyzéssel magyaráz: „Zu viel Toxin an die Gang
lienzellen verankert ist“ . Felemlítésre méltónak tartom, hogy 
a szerző  Kocher-xz\ egyetértve a magnesiumsulfat-álom alatt 
oxygent lélegeztet be s atropin-injectióra készen áll. A sepsis 
kezelésében feltű nő  rezerváltan nyilatkozik az ezüst-kezelésrő l 
és szót emel a steril tályogok (fixatiós tályog) alkalmazása 
érdekében. Az orbáncz kezelésére nagyon ajánlja a beteg
ségektő l megtámadott végtagok elastikus lekötését s a Ritter 
ajánlotta forrólég-kezelést. Az általam kiragadott részletekhez 
nagy számmal sorakoznak egyéb, elméleti és gyakorlati szem
pontból nagy horderejű  részek. Deutsch Ernő .

Lapszemle.

Belorvostan.

A typhus abdominalis diaetás kezelésében Ham
burger tanár nem barátja a kizárólagos tejdiaetának, hanem 
a könnyen emészthető  vegyes étrendet ajánlja. Az ellenveté
seket az ilyen vegyes étrenddel szemben nem tartja helyt
állóknak. Az ételek közül megenged tejes kásákat, könnyű  
tésztákat, zsemlyét, lágy és kemény tojást, csirke-, borjú- és 
ürühű st párolva, sonkát és fő tt gyümölcsöt. Erő sebb has
menés és bélvérzés esetén természetesen nem engedi meg 
ezt a diaetát, egyébként azonban véleménye szerint a beteg 
étvágya a legjobb irányító a koszt minő sége és mennyisége 
szempontjából. Nagy elő nye a vegyes étrendnek, hogy a re- 
convalescentia tetemesen rövidebb, a betegek sokkal koráb
ban kapnak erő re, a mi katonáéknál nagyon fontos s azért 
fő leg katonaorvosoknak nagyon melegen ajánlja, hogy a jel
zett diaetát használják typhusos betegeik kezelésekor. (Der 
Militärarzt, 1915, 25. sz.)

Ulcus duodeni gyógyítására Rubens a diathermiát 
ajánlja. Siemens és Halske készülékét használja. Több esetet 
közöl, a melyekben 3—4 hét alatt 10—23 ülésre gyógyulás 
következett be. (Med. Klinik, 1915, 43. sz.)

Sebészet.

A hegszövetet lágyító új eljárásáról ír Frankéi tanár. 
A megkeményedett szövetek legjobb oldószere az egyén sa
ját vére. Helybeli meleg — pl. forró levegő  — az oldódást 
elő segíti. Ezzel szemben a chemiai szerek háttérbe szorulnak 
részben korlátolt alkalmazhatóságuk, részben káros mellék
hatásaik miatt. (Emplastr. hydrarg., salicylsav, thiosinamin, 
fibrolysin stb.)

A szerző  eljárása azon alapszik, hogy a vérérrendszert 
beidegző  sympathicus a test bármely részén levő  ért két 
külön, egymással antagonista ingert vezető  — értágító és 
érszű kítő  — idegrosttal lát el. A sympathicus-rostok vég
készülékeit az adrenalin izgatja és bénítja, míg a parasym- 
pathicus-rostokidegvégei kiválta muscarin-csoporthoz tartozó 
pilocárpinra és cholinra reagálnak, a mit a vér lecithinjében 
levő  cholinnal végzett kísérletek igazolnak. Gurber és Loh- 
mann vizsgálatai szerint a cholin — e fontos vérnyomást 
sülyesztő  sympathicus-hormon — a mellékvesékben, a 
chromaffin szövetekhez tartozó velő állományban termelő 

dik; mások szerint a thymusban, a pajzsmirigyben, a lépben 
is megtalálható. Élettani szerepe a fentiekbő l adódik.

A cholin chloridjának 2% -os oldata a bő r alá fecs
kendezve (5—30 cm3) a bő ralatti kötő szövetben, melynek 
sejtjeihez nagy affinitása van, egyenletesen eloszlik s csak a 
fele fejt ki némi összehúzó hatást a vékonybelekben és vált ki 
kevés secretióta nyálmirigyekben. Az injectio helyén azonban 
az erek erő s tágulása folytán élénk hyperaemia fejlő dik ki, a 
mely pár napig is eltart. E hatást nagyban elő segíti a forró- 
légfiirdő , ha ezt közvetlenül az injectio után kapja a beieg. 
Az injectio nem fájdalmas, de nem directe a hegbe, hanem a 
heg köré és alá fecskendezendő . Rendesen elég 1—2 körül- 
fecskendezés. Erő sebb oldatok is használhatók.

A kezelés fő képp bő r-, fascia- és izomheg, ín- és 
inhüvely-összenövés, neurofixatio és heges izületi merev
ség eseteiben jár eredménynyel. Az eljárásnak nagy jelentő 
sége van kivált a kezükön sérült katonák sebei után vissza
maradt hegszövetek, zsugorodások, izületi merevségek stb. 
gyógykezelésében. A szerző  által bemutatott fényképek jó 
eredményrő l tesznek tanúbizonyságot. (Münch, med. Wochen
schrift, 1915, 41.—42. sz.) M.

Gyermekorvostan.

A vér czukortartalmát vizsgálta újszülötteken és 
koraszülött gyermekeken Heller (Strassburg). Még nem
régiben a czukortartalom vizsgálatát csecsemő k vérében 
felette megakadályozta azon körülmény, hogy az erre vonat
kozó módszerek nagy vérmennyiségeket igényeltek. Újabban 
azonban Bang olyan módszert dolgozott ki, melyhez csekély 
vérmennyiség szükséges és ez lehető vé teszi, hogy csecse
mő kön is folytatólagos vizsgálatokat végezzünk. Ézen mód
szerrel eszközölt vizsgálatokkal állapította meg azután Götzky, 
Bing és Winclelöw, Mogwitz, hogy a vérczukor mennyiségi 
viszonyai és ingadozásai csecsemő n éppen úgy viselkednek, 
mint felnő ttön. Minthogy az első  életnapokban az újszülött 
szervezetében mélyreható anyagcsere-változások zajlanak le, 
kérdéses volt, hogy a vér czukortartalma a különböző  
életnapokon a súlyviszonyoknak és a felvett táplálékmennyi
ségnek figyelembe vételével miként viselkedik.

A szerző  12 újszülöttet és 3 koraszülöttet vizsgált meg 
ez irányban a Bang módszerével. Ezekbő l kiderült, hogy az 
újszülöttek és koraszülött gyermekek vérének czukortartalma 
lényegében ugyanolyan élettani határokon belül mozog, mint 
az idő sebb csecsemő ké és a felnő tteké. Sem a kornak, sem 
a táplálékmennyiségnek nincs a vér czukortartalmára száinba- 
vehető  befolyása. Bár eleve más eredményt lehetett volna 
várni, mégsem meglepő  az, ha meggondoljuk, hogy a 
czukortartalom az állati vérben általában igen nagy állandó
ságot mutat.

A szerző  vizsgálta ezenkívül újszülöttek vizeletét is 
czukortartalomra és azt találta, hogy az egészségesújszülöttek 
vizelete az első  napokban nem tartalmaz czukrot. (Zeit
schrift für Kinderheilk., 1915, 13. kötet, 129. 1.) Flesch.

Terhesek, gyerm ekágyasok és újszülöttek véd- 
him lő oltásával foglalkozik Franz és Kühner (Wien). A meg
növekedett hímlő veszedelem folytán felmerült a szükséges
sége, hogy a wieni nő i klinikán a terheseket, a gyermekágya
sokat és az újszülötteket himlő  ellen beoltsák. Ilyen oltások
kal már több szerző  foglalkozott és mindenekelő tt azon 
kérdésre irányították figyelmüket, vájjon az immunitás az 
anyáról a gyermekre átvihető -e. Az eredmények meglehető 
sen eltérő ek voltak. A szerző k kb. 130 oltást végeztek ter
heseken, 152-nél többet gyermekágyasokon és 300-on felül 
újszülötteken. Ezek eredménye az volt, hogy az eseteknek egykis 
részében .a terhes anya elő zetes vaccinatiója által az új
szülött immunitása következik be vaccinával szemben. Hogy 
nem minden gyermeken észlelhették ezt, azt megmagyarázza 
szerintük a placenta különböző  átbocsátó képessége. Kétes, 
hogy az ilyen immunitás a vaccinával szemben soká fennáll-e, 
úgy hogy gyakorlati szempontból ennek nem is tulajdoni-
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tanak jelentő séget. A helyi tünetek idő beli lefolyásában 
lényeges különbséget újszülöttek és idő sebb elő ször oltott 
csecsemő k közt nem észlelt. Az általános tünetek azonban 
újszülötteken lényegesen különböztek az idő sebb gyermeke
kétő l : láz egy esetben sem jelentkezett s a súlygyarapodás
ban sem lehetett zavart észlelni. Káros befolyást nem ész
leltek. Egybehangzólag más szerző kkel tehát állíthatják, hogy 
az újszülöttek oltása semmiféle hátránynyal sem jár és bizo
nyosan ugyanazon védelmet nyújtja himlő  ellen, mint a 
késő bbi hónapokban végzett vaccinatio. A jól fejlett újszülöttek 
himlő oltása ellen semmiféle kifogást sem tehetnek, ső t himlő 
járvány esetén sürgő sen szükségesnek tartják. Terheseken és 
gyermekágyasokon sem észleltek az oltással kapcsolatosan 
semmiféle hátrányt és szülészeti szempontból ezek beoltása 
nem ellenjavalt. (Zeitschrift für Kinderheilk., 1915, 3. kötet, 
141. 1.) Flesch.

Bő rkórtan.

A pemphigus vulgárisnak m esterséges magaslati 
napfénynyel való kezelését kísérelte meg Brandweiner 
(Wien). A szerző  ez alkalommal csak fölhívja az orvosok 
figyelmét arra a jótékony hatásra, melyet a mesterséges nap
fénykezeléssel pemphigus esetében észlelt. Az eset 48 éves 
férfire vonatkozik, a kinek bő rén már hónapok óta voltak 
typusos pemphigusos elváltozások. Az esetet komplikálta, 
hogy a beteg bő rbaján kívül tabesben is szenvedett. A pem
phigusos kiütés, mely hónapokon keresztül minden gyógyítási 
kísérlettel daczolt, igen enyhe fénytherapiára föltű nő  módon 
enyhült, majd pedig csaknem teljesen visszafejlő dött. A hólya
gok hamarosan leszáradtak, újak pedig nem keletkeztek. 
A tartós javulás különösen akkor állott be, a mikor a vilá
gítás nyomán a bő rben pigment rakódott le nagyobb mér
tékben. A szerző  igen enyhe megvilágítást alkalmazott. Nyil
ván azért, mert az amúgy is hólyagokkal reagáló beteg bő rön 
nem kívánt erő s fényreactiót kiváltani. Az expositio ideje ezért 
átlagosan 2—5 perez között mozgott 80— 100 cm.-nyi távol
ságból. (Wiener klinische Wochenschrift, 1915, 43. szám.)

G úsznia n.
Magyar orvosi irodalom.

Gyógyászat, 1915, 45. szám. Schächter M iksa: A hernia epi- 
gastrica a háborúban. Hutyra Ferencz: Az összehasonlító kórtan je
lentő sége az orvostudományban.

Budapesti orvosi ú jság, 1915, 45. szám. Torday Árpád-. Ada
tok a hasi hagymáz vaccina-therapiájához.

Orvosok lapja, 1915, 45. szám. Kelen József: A házasság euge
netikái szempontból.

Vegyes hírek.
Az idei orvosi Nobel-díjat Bárány Róbert dr. bécsi docensnek 

ítélték oda a vestibularis készülék élet- és kortanára vonatkozó vizsgá
lataiért. A díj nyertese, a ki magyar származású, jelenleg Merw-ben 
orosz hadifogságban van.

Makara Lajos dr. f .  A kolozsvári egyetem orvosi karának nagy 
gyásza van : egyik oszlopos tagja, Makara Lajos dr., a sebészet ny. r. 
tanára s a sebészeti klinika igazgatója nov. 5.-én 53 éves korában el
hunyt. Makara Lajos dr. pályáját mint néhai Lenhossék József tanár 
tanársegéde kezdte, a mely minő ségében ritka alapos anatómiai tudásra 
tett szert. Sebészi kiképzését Kovács József tanár oldalán nyerte, mint 
mütő növendék és tanársegéd. A budapesti egyetemen magántanárrá ha
bilitálták s 1905-ben a Brandt tanár nyugalomba vonulásával megüre
sedett kolozsvári sebészeti tanszéket nyerte el. Makara tanár 10 évi 
kolozsvári mű ködése alatt fényesen valóra váltotta a kinevezésekor 
hozzáfű zött reményeket; ha nem is volt productiv tehetség, de első 
rangú, született sebész és kitű nő , buzgó tanár volt s férfias, egyenes 
jellemével mint ember is mindenkinek a tiszteletét megnyerte. Hosszas, 
kínos betegség — az alsó állkapocs osteosarcomája — vetett véget éle
tének. Áldás emlékére 1

Meghalt. Lengyel Rezső dr., nyugalmazott honvéd-fő törzsorvos, 
70 éves korában november 7.-én. — Tarjám Rezső dr. nagyhalmágyi 
járásorvos november 7.-én. — Hümpfner József dr., kalocsai kórházi 
fő orvos, kir. törvényszéki orvos, 76 éves korában október 31.-én.

Hagyományok. Tauszk Ferencz dr. egyetemi magántanár vég- 
rendeletileg hagyományozott: a Szegénysorsú Tüdő betegek Sanatorium 
Egyesületének 12.000 koronát, a József kir. Herczeg Sanatorium Egye
sületnek 10.000 koronát (az ezen két alapítványnyal járó alapítványi 
helyek mindenkor egy-egy orvosnövendékkel töltendő k be és a betöltés 
oga a bu dapesti m. kir. tudományegyetem orvostudományi karát i l ls  ti,

mely az alapítványi helyekre kiírandó pályázat útján határoz), a buda
pesti m. kir. tudományegyetem orvostudományi karának ösztöndíj czél- 
jaira 10.000 koronát (kamatait évente egyszer nyilvános hirdetés útján a 
tanártestület ítéli oda a legérdemesebb hallgatónak), a kir. Orvosegye
sületnek 10.000 koronát (kamataival az év folyamán a legnagyobb 
tetszésben részesült nyilvános elő adás jutalm azandó; a legnagyobb elis
merés mérvéül az szolgáljon, hogy mely elő adás mellett történtek 
hozzászólások a legnagyob számban), a kir. Orvosegyesületnek 10.000 
koronát (kamataiból évente egyszer pályázat útján egy egykori orvos
egyesületi tag szű kös viszonyok közé jutott özvegye vagy árvája se- 
gélyeztessék), a Budapesti Poliklinikai Egyesületnek 10.000 koronát, 
a Budapesti Önkéntes Mentő -Egyesületnek 5i00 koronát, a budapesti 
m. kir. tudományegyetem orvosnövendékei segélyegyletének szű kölkö- 
dő k segélyezésére szolgáló ösztöndíjakra 5000 koronát.

A cholera állása hazánkban. Magyarország területérő l október 
18-átő l 24.-éig 16 cholerabetegedést jelentettek 11 halálozással. Az 
esetek a következő képpen oszlanak meg : Alsó-Fehér vármegye : Mihálcz- 
falva 1 ; Bihar vármegye : Gáborján 3, Henczida 3 ; Csanád vármegye: 
Csanádpalota 2, Nagylak 4 ; Szatmár vármegye; Alsófalu 1; Torontál 
vármegye: Törökbecse 1; Zemplén várm egyeIzbugyaradvány 1. Az 
összes megbetegedések és halálozások a polgári lakosság körében 
történtek.

Hírek külföldrő l. A 100.000 frankos Osiris-díjat Chantemesse, 
Widal és Vincent tanárok közt osztották m eg; Vincent 50.000 frankot, 
a másik kettő  külön-külön 25.000 frankot kapott. A tavalyi díjból fen- 
maradt 60000 frankot hadi czélokra ajánlották fel. Az első  dijat 1913- 
ban Roux tanár kapta a diphtheriára vonatkozó munkálataiért. — Az 
50.000 frankos Lecomte-díjat a párisi akadémia Wright-nek ítélte oda. 
— Két hónapi fogházra ítéltek Németországban egy homoeopathát, a 
ki kenő csös kezelésével és hibás kórjelzésével két évig útját állta 
annak, hogy egy mellrákos nő t megoperáljanak. A beteget végre meg
operálták, de már késő  volt.

Az első  orvosdoktornő . November 13.-án mult 2C0 esztendeje, 
hogy Erxleben Dorottya Krisztina született (1715), az első  nő , a kit 
rite orvosdoktorrá avattak. Egy quedlinburgi orvos leánya volt s már 
szinte gyermekkora óta foglalkozott komoly nyelvészeti és orvosi tanul
mányokkal. Késő bb apjának a segédje lett a gyakorlatában, nemcsak 
hajadon korában, hanem egy lelkészhez való férjhezmenetele után is. 
1742-ben nagy figyelmet keltő  czikket közölt a nő k orvosi és egyéb 
tudományos stúdiumának a kérdésérő l. 1754-ben avatták a porosz 
király külön engedelmével a hallei egyetemen orvosdoktorrá. Doktori 
értekezése 1755-ben német nyelven is megjelent; czím e. „Abhandlung 
von der gar zu geschwinden und angenehmen, aber eben deswegen 
öfters unsichern Heilung der Krankheiten.“ Erxleben haláláig széles
körű  orvosgyakorlatot ű zött.

Mai számunkhoz Richter Gedeon budapesti vegyészeti gyárának 
prospectusa van csatolva.

Az Orvosi Évkönyv
kérdő ívei
a háborúra való tek intettel

csak egy ízben küldetnek szét.

Telefon 8 5 — 00.

Mivel a kérdő ívek már mind expediáltattak, 
igen kérjük a t. orvos urakat, hogy azokat 
kitöltve hozzánk mielő bb visszaszármaz
tatni méltóztassanak.

A SZERKESZTŐ SÉG.

Budapest, VII., Kertész-utcza 16.

Vili., Mária- 
utoza 34.Dolliimul BILI di, Testegyenészeti in tézete

Dr. JUSTUS ^ S T i f | j 4 ) | i i r i s  M S R it ik a i i i t i n l í
Budapest, IV., Ferencz József-rakpart 26. Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aniontherapia, forró- 
jégkészülékek, frigoritherapia, fürdő k. Schnée-féle degrassator. Höhensonne. Quarzlámpa

Dr. Qrünwald sanatoriuma
nő gyógyászati, sebészeti és belgyógyászati ba jokkal, valamint szű lő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatok. — V egy i  é s  R ö n tg e n - l a b o r a to r iu m  .

K o p i t s  J é n é  d p .
Vezető : Dr. VAS BERNÁT, Polik lin ika
Szövetség-utcza 14—16. Telefon József 16-03.Orvosi laboratórium

DR Réh E lektrom ágneses gyógy in tézete, Ilii., U árosllgeti faso r 15. s z .
Az összes modern villamos gyógymódok. Röntgen-laborato- 
riúm. Álmatlanság, neurosisok, neuralgidk, tabes iforsalis 
=  bénulások, rheumás bajok, arteriosclerosis stb. ellen.
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T UDO MÁNYO S TÁRSULATOK.
TARTALOM: Budapesti Kir. Orvosegyesület (LXXVIII. nagygyű lés 1915. évi október hó 14-én.) 628. lap. — Hadsebészeti értekezlet 631. lap.

Budapesti Kir. O rvosegyesület
(LXXVIII. nagygyű lés 1915. évi október hó 14.-én.)

E lnök: id. Liebermann Leo. Jegyző k: Bálint Rezső , Holzwarth Jenő .

Elnöki m egnyitó.

Id. Liebermann Leo: Régi igazság, hogy a legnagyobb 
mester az é le t; hát még az olyan élet, melyet hű  szövetsége
seinkkel ötnegyed év óta folytatunk, existentiánkért küzdve, 
jóformán az egész földgömb számottevő  népei ellen.

Sokat tapasztaltunk ezen idő  alatt, de remélem, tanultunk 
is sokat, a mit nem szabad és nem fogunk elfelejteni. De 
ha a részletekben rengeteg sokat tapasztaltunk és tanultunk 
is, mindennek csak akkor lesz a jövő re is kiható, biztos 
eredménye, ha egy közös formulára hozzuk, melynek döntő  
jelentő ségét még ellenségeink is elismerték és csak egyetlen 
szóból á l l : organisatio.

Hogy szervezés alatt mit értsünk, azt körülbelül mind
nyájan tudjuk, p. o. azt, hogy a fegyver- és munitiógyártás 
biztosítása nélkül, melynek feltételei viszont munkavezető kön, 
munkásokon és tüzelő anyagon kívül a szükséges fémkészletek 
elő teremtése, részint a kereskedelem, részint a belföldi bánya- 
és kohóipar révén, háborút viselni nem lehet; s hogy még 
tovább folytassuk ezt a példát — azt is tudjuk, hogy a nagy 
fegyver- és munitiókészletnek csak akkor vehetjük hasznát, 
ha ezek kellő  idő ben ott lesznek, a hol reájuk szükség van, 
a mi viszont az elő re elkészített közlekedési utak és szállítási 
eszközöktő l függ.

De ezek csak külső ségei az organisational Ezek mind 
meg lehetnek és mégis cső döt mondhat az egész, ha rothadt 
az organisatio gyökere. Milliók és milliókba kerülő munitio- 
és fegyvergyárak és a munkások ezrei talán fel nem robbanó 
gránátokat és tüzelést nem bíró ágyukat készíthetnek; a 
bányák és a kohók kéményei éjjel-nappal füstölhetnek és 
talán még sem produkálnak elég rezet, mert a munkások 
ügyetlenek és a vezető k tudatlanok; a nem organizált keres
kedelem az utolsó perczben talán ide-oda kapkod és alig 
tud az anyaghiányon segíteni, mert akkor, a mikor még 
könnyen lehetett volna, kicsinyességbő l, tudatlanságból, vagy 
rövidlátásból elmulasztották összeköttetések után látni, vagy 
azon készleteket gyű jteni, melyekre egyszerre égető szükség van.

A szállító- és közlekedési eszközök talán szintén meg 
volnának, de talán nincs meg az, a mi ezeket igazán a 
háború kielégítő  eszközeivé tehetné: az ügyes, tanult, szor
galmas és lelkiismeretes személyzet, hanem . csak egy sereg 
elégedetlen és borravalót kereső  alkalmazott.

De minek folytassam? Hiszen úgyis világos, hogy mit 
akarok m ondani: azt akarom mondani, hogy minden organi
sa tiona l ha ez nemcsak külső ségekkel akar imponálni, hanem 
a gyakorlati életben is beválni, első  feltétele a megbízható 
ember, a józan, tanult, szorgalmas és kötelességtudó nép, s 
hogy az, a mit ellenségeink különösen a németnek vetnek 
szemére, nem egyéb, mint a bámulatos organisatióban nyil
vánuló józan elő relátás, szorgalom és kötelességtudás.

Még olyan tünetek is, melyeket talán miközülünk is 
többen mint kellemetlenséget éreznek, értem különösen a 
hivatalos alkalmazásban levő k feszes modorát és önérzetét, 
meggyő ző désem szerint fő leg a kötelességtudásból, a betöltött 
munkakör intelligens átértésébő l származnak.

A legfelső bb helyektő l le a vasúti kalauzig vagy levél
hordóig, mindenki át van hatva azon tudattól, hogy fontos 
része a nagy állami gépezetnek, s hogy a legkisebb kerék 
sem mutathat hibát a nélkül, hogy a nagy gépezet kisebb- 
nagyobb kárt ne szenvedjen. Az a meggyő ző dés és az a 
bizalom, hogy minden rendelet és minden intézkedés jól át 
van gondolva, hogy mindennek meg van a maga oka, kizárja 
azt az okoskodó kritizálást, azt a könnyenvevést és engedé

kenységet, a mely vajmi könnyen általános fegyelmezetlen
séggé és rendetlenséggé fajulhat, jóllehet egyes érdekeltek 
nagyon is hajlandók ezt szeretetreméltóságnak minő síteni 
és a hivatalos szigorúsággal, a kényelmetlen, bürokratismus- 
nak vagy militarismusnak csúfolt, rendfentartással szemben 
dicső íteni.

Pedig ugyanazon laza rendszer vagy népdispositio, 
ugyanezen „kedélyes“ felfogása a kötelességeknek, mely szemet 
hunyhat egy rendő ri tilalom áthágása elő tt, lehetségessé teszi 
azt is, hogy egy hadsereg élére, vagy a közigazgatás, igazság
szolgáltatás vagy tanügy fontos polczaira olyan emberek 
kerüljenek, a kik ezekre nem a legalkalmasabbak.

A fegyelemhez és a fegyelmezettséghez, hogy az biztos 
támasza és alapja lehessen az organisational az intelligentián, 
a szorgalmon és kötelességtudáson kívül, mely utóbbiban 
bennfoglaltatik a becsületesség az a sokat kifejező árnyalata 
is, melyet a német Redlichkeit-nek nevez, még valami kell, 
a mely a fegyelem fenntartását szinte a religio erejével és 
hatalmával ruházza fel, s ez az egész nép, különösen pedig 
a vezető k, az intézkedő k becsületességébe, józanságába és 
szaktudásába vetett hit, melyet valamilyen balsiker sem 
ingathat meg egykönnyen, erő s lévén az a meggyő ző dés, 
hogy ennek oka nem volt sem könnyelmű ség, sem tudatlan
ság, sem szándékos, önző  motívumokból keletkezett félre
vezetés vagy éppen csalás, hanem legfeljebb tévedés vagy 
elő re nem látott, kedvező tlen körülmények összejátszása. így 
aztán balsiker esetén sem bomlik fel a fegyelem, mert a 
bizalom mintegy szerves tartozéka lévén a népléleknek, csüg- 
gedésnek helyt egykönnyen nem enged és így az organisatio, 
melynek egyik fő gyökerét a becsületességgel és tudással 
megalapozott fegyelmezettségben látjuk, nem szenved csorbát.

De ha megfordítjuk a dolgot, ha mindannak ellenkezőjét 
vesszük fel, a mit a fegyelmezettség szükséges alapjainak 
tartunk, ha valahol azt látnánk, hogy a nép nem bízik sem 
körültekintésében, sem tudásában, sem feltétlen önzetlen
ségében azoknak, kik vele rendelkeznek, kik sorsát kezükben 
tartják: ugyan mit várhatunk annak, bár az erő szak minden 
eszközével fenntartott fegyelmétő l? Mit várhatunk organi- 
satiójától, különösen súlyos megpróbáltatászk esetén, a mikor 
már az erő szak fegyverei is csorbulnak, a mikor az engedet
leneket hátulról elő rekergető  puska már nem akar elsülni?

Mindezek után tehát világos, hogy hol van egy hatal
mas nép organisatiójának gyökere: a nép moralitásában van! 
azaz kötelességérzésében, az igazságba és az általános becsü
letességbe vetett hitében és azon religióban, mely az önfel
áldozásig menő  altruismusban látja úgy az egész nép, mint 
minden egyes tagja jólétének legerő sebb biztosítékát.

Ezt felismerve, nem kételkedhetünk abban, hogy a 
gyermekek nevelése az, melytő l minden függ : hogy első sor
ban a családokban kell keresni azon oltárokat, melyek elő tt 
a serdülő  gyermek megerő södik az éppen említett erkölcsök 
szentségébe vetett hitében, s hogy nem kisebb szerepe jut 
az iskolának, mely a mellett, hogy pótolja a családi nevelést 
vagy ennek sokszor elkerülhetetlen hiányait, betetézi a szent 
munkát az intelligentia fejlesztésével, ismeretek közvetítésével 
és a tudományok iránti szeretettel és tisztelettel, mint az 
igazságszeretet legerő sebb, mert szemléleten és saját meg
győ ző désein alapuló biztosítékaival.

Nyilvánvaló tehát, hogy a kormányoknak, melyek a 
népek jólétét és erő södését szívükön hordják és nem bódulnak 
el a nemzeti és pártpolitika hazugságokkal mérgezett lég
körében, legfő bb feladata lelkiismeretes közigazgatással a 
nép bizalmát megszerezni, a tisztviselő ket úgy megválasztani, 
hogy mintaképei legyenek a szorgalomnak és kötelesség
tudásnak és az iskolákban csak olyan tanerő ket alkalmazni, 
kik a mellett, hogy szakszempontból hivatásuk magaslatán
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állanak, tudva azt, hogy a tudomány önmaga is hatalom, 
teljes tudatában vannak, hogy magasztos hivatásuk nem merül 
ki a nyelvtan, természettan, számtan, vagy bármely más 
szakma tanításában, hanem, hogy a gyermekeknek vagy 
serdülő  ifjaknak szorgalmas, kötelességtudó, elfogulatlan,becsü
letes és igazságos emberekké való fejlesztése is nagy részben 
reájuk van bízva.

Állami tisztviselő knek és tanítóknak a legjobbak éppen 
elég jók és a mennyire bizonyos az, hogy alig lehet az ál
lamra nézve jobb befektetést képzelni, mint akár nagy áldo
zatok árán is ilyeneket szerezni, annyira bizonyos az is, hogy 
alig van nagyobb, jól lehet talán öntudatlan hazaárulás, mint 
ilyen állásokat nem a legjobb, vagy éppenséggel erre nem 
alkalmas emberekkel betölteni.

És ide kapcsolódik az, tisztelt Orvosegyesület, a mi 
minket orvosokat saját szempontunkból is különösen érdekel. 
Hiszen a nép jólétének és prosperálásának egyik legelső  fel
tétele annak egészsége.

A mi hivatásunk odatörekedni, hogy a népet elkorcso- 
sulástól és betegségektő l megóvjuk s hogy a betegeket és 
szenvedő ket visszaadjuk a munkás életnek. A mi hivatásunk 
az is, azon borzalmakat enyhíteni, a melyeket embertelen, 
cynikus diplomaták hazugságai által félrevezetett népek ő rjön
gése az emberiség nyakába zú d ít. . .

Hogyan lehetséges ilyen népfentartó és samaritanus 
munka másképp, mint úgy, ha felkészülve találja ennek mun
kás apostolait a tudomány minden fegyverével és organizálva 
a polgári és katonai egészségügyet azzal a fegyelemmel és 
fegyelmezettséggel, mely, a mint láttuk, minden organisatio 
sarkköve.

Az orvos tudományos készültségének alapköveit is az 
elemi és középiskola rakja le. A felső  szakoktatás csak ezekre 
építhet. Ilyen fundamentum nélkül az épületnek meg van 
ugyan egy ház külső  formája, de mindenütt repedéses, ro
zoga, nem védi meg az embert sem a szélvész, sem eső  
ellen s nem ritkán bedű l egy fal is, maga alá temetve azt, 
a ki ezen ház védelmére bízta magát.

De viszont a felső  szakoktatás tökéletlen építész mun
kájához hasonlíthat, ki az ügyes pallér szolid alapfalaira 
silány, rossz berendezésű  házat épít, a miben nincs meg, a 
mit a modern élet megkövetel.

Az is lehetséges, hogy az, a kinek az épület készül, 
oktalanul takarékoskodik s megvonja az építésztő l a szüksé
ges anyagi eszközöket.

Tehát a mi specialis orvosi szempontunkból is első  
hazafiui kötelesség jó iskolákról és tanárokról gondoskodni, 
mert csak így lehet jó orvosokra számítani.

De a mint bármilyen jól és szépen épített ház idő n
ként tatarozásra, javításra és modernizálásra szorul, úgy az 
orvosképzést sem tekinthetjük befejezettnek a diploma ki
adásával, arról tovább is gondoskodni kell.

Az orvosi továbbképzés lényeges része, betető zése az 
orvosképzésnek és talán egyik nem legkisebb eredménye lesz 
ezen háborúnak az a meggyő ző dés, hogy az orvosi tovább
képzésbe rendszeresen be kell vonni a katonaorvosokat épp 
úgy, mint a hogy a polgári orvosoknál szükséges lesz úgy 
a továbbképző  tanfolyamokon, mint magában az orvoskép
zésben is odatörekedni, hogy a katonaorvosi és katona
egészségügyi specialis igények is kielégítésre találjanak. Ilyen 
specialis igények volnának a hadi sebészet, a fertőzéses, 
epidemiás betegségek diagnostikájának és therapiájának és 
a katonai hygienének intenzivebb, lehető leg gyakorlati tanítása.

Hadi sebészet alatt itt nem értem a roppant készültsé
get igénylő  nagy chirurgiát, mely természetszerű leg mindig 
csak aránylag kevés specialista dominiuma lesz, hanem azt, 
a mit rendesen kis chirurgia alatt értünk, beleértve a ratio- 
nalis sebkezelést és mű téti indicatiók felállítása mű vészeté
ben való némi jártasságot.

Nekem az a benyomásom, mintha az orvosképzésben 
európaszerte a csodákat mívelő  nagy sebészet kissé háttérbe 
szorította volna azokat a dolgokat, melyek a nagy sebész

szemében magától értető dő  elemi apróságok, de a melyek a 
gyakorló orvosra nézve fő dolgok, melyeknek alapos ismerete 
nélkül különösen a háborúban nem tud meglenni.

Tapasztaltuk azt is, hogy a fertő zéses, epidemiás be
tegségek diagnostikájában való járatlanság nem ritkán oko
zott nehézségeket, s hogy a hygieniai ismeretekben való fo
gyatkozások gyakran késleltették az eredményes prophylaxist.

Sokat a fenyegető  bajok nyomása alatt talán áldozatok 
árán és elhamarkodva kellett keresztülvinni, a mi nyugodt 
elő készítés mellett minden zökkenés nélkül sikerült volna.

Tökéletes, nehéz körülmények között is helytálló orga
nisatio úgy a polgári, mint a katonai egészségügyben meg
követeli azt, hogy annak végrehajtói folytonos érintkezésben 
maradjanak a tudomány és a theoria embereivel, még pedig 
nemcsak úgy, hogy egyes felmerülő  kérdésekben hozzájuk 
tanácsért forduljanak, a mi eddig is megtörtént, hanem úgy 
is, hogy ezeknek alkalmuk legyen az initiativát is megragadni 
és felvetni olyan kérdéseket, ajánlani olyan reformokat, olyan 
javításokat és új intézkedéseket, melyek éppen csak olyan 
szakemberek részérő l várhatók, kik a tudomány haladásának 
minden mozzanatát ismerik, mert annak fejlesztésében maguk 
s résztvesznek.

A tudományos igazságok, a gyakorlati életre kiható 
nagyfontosságú laboratóriumi munkálatok máskülönben csak 
lassan terjednek el és válnak közismertekké, talán itt-ott 
olyan lassan, hogy az az ország, mely ezeket gyorsabban 
veszi tudomásul, mások felett határozott elő nybe jut.

A typhus és cholera elleni védő oltások jó eredménye 
p. o. az immunitastannal foglalkozó szakemberek előtt alig 
volt kétes; mert ha a statisztikai adatok egymagukban még 
talán nem voltak alkalmasak mindenkit meggyő zni — a mi 
a statisztikai adatoknak közös hiánya, — itt voltak, az állat- 
kísérletek, melyeknek meggyő ző  erejérő l éppen csak az nyer 
fogalmat, a ki maga látta és maga is csinálta : a laborató
riumban dolgozó szakember.

Ha ezen ismeretek és meggyő ző dések általánosabbak 
lettek volna már a háború kitörése elő tt, bizonyára nem telt 
volna el annyi idő , míg a cholera és typhus elleni védő oltá
sok kötelező leg el lettek rendelve, s bizonyos, hogy sok 
ember élete meg lett volna menthető .

Ezt nem szemrehányásképpen mondom ; a conservati- 
vismusnak is meg van a maga jogosultsága és felmerülhet
nek olyan mellékkérdések is, melyek az elhatározásra be
folyással lehetnek.

Éppen a typhus elleni védő oltás volt p. o. olyan, mely
nél az a kérdés felmerült, vájjon az oltás maga nem teszi-e 
a katonát bizonyos idő re harczképtelenné. Ilyesmi nagyon is 
indokolhatja a habozást!

Ámde éppen azért kívánnám a gyakorlat és tudomány 
emberei közötti folytonos kapcsolatot, azért kívánom az egész
ségügy rendszeres tovafejlesztését, hogy ilyen és hasonló 
kérdésekben megtörténhessék a döntés, nyugodt megfonto
lással még olyan idő ben, mikor azok úgyszólván még csak 
akadémikus jellegű ek.

A mostani mindent domináló katonai szempontok ha
tása alatt állok, mint talán mindenki, s ezért legyen szabad 
még egyet-mást felhozni, a mit a katonai egészségügy érde
kében állónak látok. Még egyszer visszatérek a már elő bb 
megpendített orvosképzésre, illető leg továbbképzésre, mint a 
katonaegészségügynek is sarkalatos pontjára.

A mennyire múlhatatlanul szükséges idejekorán, tehát 
még béke idején folyó organizáló munkával, szakavatott spe
cialistákról, ilyeneknek kellő  számban való kiképzésérő l, ille
tő leg a már meglevő knek evidentiában tartásáról gondoskodni, 
hogy háború esetén specialitásuknak megfelelő  helyeken és 
munkakörben alkalmaztassanak és ne forduljanak elő  olyan 
esetek, hogy képzett Operateur vagy bacteriologus a csapa
toknál hetekig és hónapokig unatkozzék, míg másutt égető  
hiány van éppen operateurökben vagy bacteriologusokban : 
éppen olyan szükséges viszont elejét venni annak, hogy a 
specializálódás az orvosok között — kik a háborúban mind
nyájan katonaorvosok, túlzásba ne menjen.
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Teljesen egyetértek báró Korányi barátommal, ki ilyen 
dolgokról folytatott beszélgetésünk alkalmával azon nézetének 
adott kifejezést, hogy különösen katonai szempontból semmi
képpen sem helyeselhető  az orvosi gyakorlatban kifejlő dő  és 
évek folyamán mindinkább fokozódó egyoldalúság, mely a 
belgyógyászattal foglalkozót p. o. teljesen készületlenül találja 
egy életmentő  mű tét, p. o. tracheotomia végrehajtására, a 
sebészt egy súlyos fül-, szem- vagy gégebaj felismerésére, 
vagy mindkettő t egy exanthema vagy bő rbaj helyes diagnos- 
tizálására . . .

A háború egyik tanúsága, hogy a hadköteles orvosok 
általános orvosi továbbképzésére sokkal nagyobb gondot kel
lene fordítani. Ez ismét organisatio kérdése. Lehet, hogy az 
a helyes út, melyre Korányi barátom gondol, t. i., hogy a 
hadgyakorlatokra való behívások idejét kellene úgy felhasz
nálni, hogy a behívott tartalékos orvos olyan szakmában sze
rezzen gyakorlati ismereteket, melyekkel behatóbban gyakor
latilag még nem foglalkozott.

Lehet, hogy a már elő bb említett orvosi és katonai 
továbbképzés keretében sikerül a kitű zött czélt legjobban meg
közelíteni ;

lehet, mindkét út combinatiójával érnénk el legjobb ered
ményt : mindenesetre szükséges, hogy a czélt világosan lássuk 
magunk elő tt. A helyes utat kétségtelenül meg fogjuk találni.

Megelégedéssel konstatálom, hogy Grósz Emil elnök
társam, ki, a mint mindnyájan tudjuk, az orvosi továbbkép
zés organizálása terén hazánkban elévülhetetlen érdemeket 
szerzett, s már 1913-ban kezdeményezett olyan actiót, mely 
hivatva lett volna a polgári orvosokat a katonaorvosi igé
nyeknek megfelelő en is továbbképezni; néhány nap elő tt 
Teschenben egy katonaorvosi estén tartott elő adásában az itt 
kifejtettekkel körülbelül egyező  nézeteknek adott kifejezést.

A jelen háború minden képzeletet felülmúló dimensiói 
s az ennek folyamán kifejlő dött harczmodor is meglepetés- 
szerüleg hatottak az egész világra. Hiába mondják itt-ott 
ennek ellenkező jét, rámutatva az évtizedek óta folyó készü
lő désekre, melyek alatt Európa népei nyögtek: a tény az, 
hogy a józanabbak és az emberek józanságában bízók, éppen 
az irtóztató perspektíva miatt nem hittek egy ilyen háború 
kitörésének lehető ségében és szinte hajlandók voltak az álla
mok gazdasági erejét a végső kig megfeszítő  hadi készülő dé
sekben egy békés, minden háborút kizáró jövő  érdekében 
hozott áldozatot látni.

Csalódtunk. De csalódott — s minden jel arra vall, hogy 
végzetes módon csalódott az európai államfamilia azon része, 
mely sokkal kisebb és könnyebb vállalkozásnak tekintette egy 
ilyen háború felidézését, mint a milyennek az a valóságban 
bizonyult.

Ezen csalódásokból és meglepetésekbő l magyarázandó, 
hogy nálunk is hibák történtek és hiányok mutatkoztak, kü
lönösen a háború kezdetén, a vezetésben, harczmodorban és 
az egészségügyi szolgálatban egyaránt; de viszont annál 
fényesebb bizonyítéka életerő nknek, nehéz és komoly mun
kára való képességünknek, hogy minden, szinte emberfeletti 
nehézségekkel megbirkóztunk és megingathatlanul, győ zelme
sen megállottunk az elképzelhetetlen fergetegben.

Meg vagyok győ ző dve, hogy értékesíteni fogjuk drágán 
szerzett tapasztalatainkat minden irányban, különösen pedig 
polgári és katonai egészségügy administratio organisatiója 
terén is. Az éppen elő bb mondottak szerint nem csodálkoz
hatunk azon, hogy ezen minden képzeletet felülmúló véreng
zés és az ennek nyomán fellépett epidemiás betegségek kez
detben bizonyos mértékben készületlenül találták az orszá
got; hogy eleinte nem tudtuk, hogy mit csináljunk a sebesül
tekkel, betegekkel és különösen a hallatlan számú, egész 
hadseregeket képező  hadifoglyokkal, kiket dicső  katonáink 
oly gyors tempóban szállítottak az ország belsejébe, hogy 
valóságos calamitást képeztek és igen nagy veszedelmet, fer
tő ző  betegségek behurczolása miatt. Emberfeletti munkát vé
geztek polgári és katonai hatóságaink, hogy ezen nehézsé
geket legyő zzék, és azt hiszem tartós eredménye lesz ezen 
háborúnak, hogy most már megtanultuk, miképpen és milyen
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dimensiókban kell már béke idejében szervezni mindent, hogy 
a veszedelem idején készen álljon s hogy mindenki tudja, 
hogy ilyenkor hol a helye és mi a feladata.

Úgy tudom, sok tapasztalatot gyű jtöttek a tulajdonkép
peni belső  hadmű veleti harcztereken mű ködő  kartársaink a 
segítő  és kötöző helyek és a tábori kórházak mű ködése, ille
tő leg azon akadályok körül, melyekbe eredményes mű ködé
sük ütközik és elő re látom az idő t — s remélem, nemsokára 
bekövetkezik —, a mikor a háborúból visszajött derék kar
társaink, talán éppen itt, az Orvosegyesületben mindezeket 
szóvá téve egészséges eszmékkel hozzá fognak járulni, a 
harcztéri egészségügyi szolgálat organisatiójának fejlesztésé
hez és javításához is.

Tisztelt Orvosegyesület!

Ennek a mi szeretett, nemes magyar népünknek min
dig meg volt azon, nem a véletlenbő l, hanem belső  erkölcsi 
erejébő l származó szerencséje, hogy veszedelem idején meg
találta a bajból kivezető  utat. Ilyenkor mindig határtalan volt 
energiája, haláltmegvető  áldozatkészsége, kimeríthetetlen volt 
bő kezű sége.

Ilyen ez a tisztalelkü, nemes szívű  magyar nép ma is, 
és azok, a kik úton-útfélen elfajulásról, pusztulásról, elkor- 
csosulásról szavaltak, most szemmeresztve bámulják, hogy 
mire képes ez a nép veszedelem idején, hogy ontja vérét 
törhetetlen hő siességgel, hogy áldozná utolsó fillérét is szinte 
magától értetendő  egykedvű séggel akkor, mikor hazája meg
védésérő l van szó és a mikor szövetségeseinek érdekeiért is 
becsülettel helyt kell állani.

De az a félelmet nem ismerő , soha meg nem ijedő  úri 
nép, éppen úri hajlamainál, úri lelkületénél fogva sohasem 
volt valami különösen takarékos: a számolás sohasem volt 
erő s oldala. Nem törő dött azzal, hogy helyes oeconomiával, 
elő re jól kiszámított költségvetéssel talán sokkal olcsóbban 
is megszerezheti mindazt, a mire veszedelem idején szüksége 
lehet és a mit ilyenkor, gyakran rosszabb minő sége daczára, 
többszörös árral kell megfizetni . . .

Ez a hibás oeconomia meg fog szű nni a világháború 
lezajlása után, mely jobban meggyő zött mindenkit a béke 
idején folyó organizáló munka hatalmáról, mint a hogy ezt 
ezer könyv vagy tudós értekezés tehette volna.

Hő s fiaink vérével áztatott talajból meg fog születni 
megifjodott erő vel az a Magyarország, mely mintaszerű  köz- 
igazgatással, iskolákkal, lelkes tanítókkal és tisztviselő kkel és 
a lehető  legnagyobb tökéletességre vitt közegészségügygyei 
biztosítani fogja úgy a közel jövő , mint késő  generatiók sor
sát és jólétét.

Ezen reményben megnyitom a Budapesti Kir. Orvos
egyesület LXXVIli. nagygyű lését.

B álin t R ezső : Jelentés a pályázatokról.

Tisztelt Orvosegyesület!

Az egyesület mai nagygyű lésén a Balassa-jutalomdíj, a 
Mészáros-díj és a Szenger-féle titkos pályázat eredményének 
kihirdetése volna napirenden. Az igazgatótanács azonban 
f. hó 9.-én tartott ülésén azt határozta, hogy tekintettel arra, 
hogy az egyesület tagjainak egyik nagy része a harcztéren 
van, másik nagy része pedig a háború okozta mű ködés 
révén annyira le van kötve, hogy tudományos munkálkodást 
nem igen fejthet ki s így a pályázatokban nem vehet 
részt, méltányossági tekintetbő l a pályadíjakat ez évben nem 
adja ki, hanem a legközelebbi pályázati cyklusban két 
egyenlő  díjat fog hirdetni, a melyeknek odaítélésekor termé
szetesen a most lefolyt cykius munkálatai is bírálat tár
gyai lesznek. A mi a Szenger-féle titkos pályázatot illeti, az 
igazgatótanács az arra beérkezett két pályamű vet a legköze
lebb hirdetendő  pályázaton résztvevő  munkáknak fogja tekin
teni s minthogy a pályázati feltételek egyike az, hogy a pályázó 
munkának nem szabad a pályázat eredményének kihirdetése 
elő tt megjelennie, e feltételtő l a most pályázott két munkánál
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eltekint. Hasonlóképpen elhatározta az igazgatótanács azt is, 
hogy a mai nagygyű lésen új pályázatot nem hirdet, hanem 
a háború után hirdeti ki az akkor esedékes pályázatok mel
lett azokat is, a melyek most volnának esedékesek.

X. Balassa-elő adás.

Az összehason lító  kórtan je len tő sége az orvosi tudományban.

H utyra Ferencz. (Eredeti közléseink során egész terjedel
mében hoztuk.)

Id. Liebermann Leó elnök zárszava.

Tisztelt barátom !

Ez ünnepélyes alkalommal lehetetlen meg nem emlé
kezni arról, hogy te is azon régibb, de még mostan is 
pályát ritkító gárdához tartozol, mely felejthetetlen barátunk 
Scheuthauer Gusztáv körül sorakozott és a magyar orvosi 
tudományt aránylag oly számos, az egész világ szakköreitő l 
elismert kitű nő séggel gazdagította.

Legélénkebb érdeklő déssel és benső  megelégedéssel 
szemléltem mindig azt a meglepő en szép jelenséget, hogy a 
tiszta, ő szinte tudományszeretet, mely rég elhunyt barátunkat, 
volt mesteredet jellemezte, és az általános mű veltség mág
neses ereje, mely ő t körülvette, milyen vonzó hatást gyako
roltak még akkor is, ha a mestertő l egyesek talán nem is 
vártak egyebet, mint buzdítást, nagy tudással megalapozott 
óvatos kritikát és megerő sítést azon idealismusban, mely 
bennök élt és ő ket a legnehezebb munkára is lelkesítette.

Persze! A mint a mágnes heterogen részekbő l álló hal
mazból csak a magához anyagilag hasonló részeket vonzza 
magához, úgy mestered körül is csak azok csoportosultak, 
kik vele a tudomány- és igazságszeretetében minden szép 
és nemes emberi alkotás iránti meleg érdeklő désben benső - 
leg igazán megegyeztek.

Büszke lehetsz rá, hogy ezekhez tartoztál, de még 
büszkébb arra, hogy mindazt, a mit a tudományokban sze
reztél, nagy munkabírásoddal és még nagyobb tehetségeddel 
együtt, felhasználtad egy olyan szakma kiépítésére, mely 
sokáig el volt hanyagolva, csak a múlt század talán utolsó 
negyedében talált néhány, aránylag kevés, hivatásos ápolóra, 
de a melynek nagy jelentő sége az összes orvosi tudományok 
fejlesztésében immár évrő l-évre fokozódik. Értem itt az állat
orvosi belgyógyászatot, melynek akkor, mikor figyelmed felé 
fordultt, Magyarországon még csak egyetlen egy tudományos 
mű velő je volt, a sajnos oly korán elhunyt felejthetlen közös 
barátunk: Azary Ákos.

Hogy miképpen fogtad fel új munkakörödet, hogy csak
ugyan át voltál hatva az ember- és állatorvosi tudományos 
buvárlati munka közötti kapcsolat fontosságától és kölcsönös 
termékenyítő  erejétő l: annak egyik jele, illető leg bizonyítéka 
az, hogy már több mint 20 esztendő vel ezelő tt a te szer
kesztéseddel indult meg egy tudományos folyóirat, melynek 
czíme volt: „Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan 
körébő l“.

De legfényesebb bizonyítéka az orvosi és állatorvosi 
tudományok terén kifejtett mű ködésednek, egyéb nagyfontos
ságú specialis dolgozataid mellett, Marek társszerző vel írt 
impozáns munkád a háziállatok részletes belgyógyászati patho- 
logiája és therapiájáról, mely, minden túlzás nélkül, aránylag 
rövid idő n belül az egész civilizált világ szakembereinek 
nélkülözhetetlen kincsévé vált, több európai fontos nyelvre 
le lett fordítva és így, mondhatom, a magyar tudományos 
életnek messze látható egyik hatalmas monumentuma.

A kir. Orvosegyesület e mai napon az általa adható 
legnagyobb kitüntetéssel mindezekért elismerését kívánja ki
fejezni ; én pedig, kit hozzád harmincz éves barátság fű z, 
hálás vagyok sorsomnak azért a szerencséért, hogy én tol
mácsolhatom az orvosegyesület köszönetét szép elő adásodért s 
hogy én nyújthatom át annak nevében a neked adományozott 
kitüntetést — a Balassa-érmet!

631

Hadsebészeti értekezlet.

Paulikovics Elemér: A plexus brachialisból eltávolított
löveg.

Sch. J., 20 éves gyalogos, 1915 január 1.-én sérült. 
A golyó a vállcsúcs alatt két harántujjnyira hatolt be s a 
kulcscsont szegyszéle mögött akadt meg. Közvetlenül a löv^s 
után jobbkarja lehanyatlott s többé felemelni nem tudta. 
Vidéki kórházakban kezelték, hol lő sérülése begyógyult, de 
a kar mű ködése helyreállani már nem tudott. Osztályunkra 
folyó év május hó 21.-én került gyógyult lő sérüléssel, de 
kifejezett plexusbénulás tüneteivel. A Röntgen-kép a hegyes 
löveget a clavicula sternalis vége mögött az első  borda 
scalenus-gumójától kissé laterálisán, tehát a scalenus hasa- 
dékának megfelelő leg mutatta. Az idegvizsgálat pedig teljes 
plexusbénulást mutatott ki. Mivel feltevésünk az volt, hogy 
a plexusbénulást a löveg okozza, május hó 26.-án annak 
eltávolítására határoztuk el magunkat. A sterno-cleido-mastoi- 
deus lefutása irányában vezetett ferde metszéssel hatoltunk 
be és a löveget, mely valóban a plexusba beékelve feküdt a 
scalenushasadékban, onnan extraháltuk.

A mű tét sebe reactiomentesen meggyógyult s mint a 
bemutatott betegen láthatjuk, a plexusbénulás azóta szembe
tű nő  javulást mutat.

A perifériás idegek sérülésére vonatkozó eddigi tapasz
talatainkat a következő kben foglalhatjuk össze:

Aránylag friss sérülés eseteiben megesik, hogy bár a 
functionalis vizsgálat is az idegvezetés megszakítását mutatja, 
a mű tétkor az idegen semmiféle kóros elváltozást sem talá
lunk. Ez esetben feltehető , hogy a golyó mint trauma a 
szomszédos lágyrészek roncsolása útján circulatiós zavarokat, 
nevezetesen hyperaemiát, exsudatiót, infiltratiót, ső t esetleg 
kocsonyaszerfl beszürő dést is okoz, ilyképp indirect úton 
nyomást gyakorol az idegtörzsekre és kiesési tüneteket vált 
ki. Máskor kifejezett súlyos paresisok, ső t functionalis vizs
gálattal is beigazolt bénulások esetén a mű tét folyamán az 
idegtörzsön kisfokú orsószerű  duzzanaton kívül egyéb kóros 
elváltozást nem találtunk. Ily esetekben nyilván a löveg által 
okozott trauma mint zúzóerő  tisztán a perineriumra hatott és 
ott okozta az elő bb részletezett elváltozásokat. A kocsonya
szerű  beszürő dés azután késő bb szervülve kötő szövetesen át 
is alakulhat és ilyképp heggé is válhatik. Más esetben elő 
fordul, hogy a lövés okozta trauma az idegnek néha csak 
igen csekély részét sértette és aránylag sok idegrost maradt 
épen. Természetesen, minél több az ép rost, annál kevesebb 
a kiesési tünet. Éppen ezt a körülményt igazolják Stoffel 
vizsgálatai is, ki hangsúlyozta, hogy vizsgálatai alkalmával 
directe az izomhoz vezető  legvégső  idegszálakat centrálisán 
egészen a plexusig követhette. Oly esetekben, midő n az 
idegsérülés szomszédos csontrészletek sérülésével szövő dött, 
igen gyakran a hegben tovasodort, ső t nem ritkán az idegbe 
magába is beékelő dött csontszilánkokat találhatunk. Nem
különben gyakran lelhető k fel lövegszilánkok, melyek hasonló
képp állandó izgalom momentumaként szerepelnek. Máskor 
viszont a hypertrophiás callus, avagy az ebbő l kiszögelő  
sarkantyú nyúlik bele az idegbe és az okozza a kiesési 
tüneteket. Elő fordulhat az az eset is, hogy az idegeket kísérő  
vérerek fala sérül és tágul ki aneurysmásan és az így kép
ző dött aneurysmának nyomása okozza a kiesési tüneteket.

A puskalöveg által okozott sérülések igen gyakran mint 
lyukszerü sebzések mutatkoznak. Sok esetben ily lyukszerü 
sebzés esetén a lő csatorna nem mint rendes lő csatorna, hanem 
mint spiralis alakú lő csatorna nyilvánul meg. Ily esetekben 
föltehető , hogy a löveg ütő dése alkalmával az idegtörzs bizo
nyos helyeken kitér a löveghatás elő l és ez által az idegtörzs 
egyes részletei megcsavarodtak, úgy hogy a löveg elő hala- 
dása közben a rostok csavarodása miatt más és más rész
letet talál, mintha az ideg normális helyzetben maradt volna. 
Ily esetekben támad azután az idegtörzsnek úgynevezett 
conturlövése,



1915. 46. sz.632 O RV OS I

Röviden összefoglalva, a mű téti autopsia alkalmával 
talált lelet leggyakrabban a következő :

1. Az idegen kóros elváltozás nincs, csupán a kör
nyezet sérülése által elő állott circulatiós zavar okoz indirect 
nyomás folytán kiesési tüneteket.

2. A perineurium sérülése folytán elő állott circulatiós 
zavar, esetleg heges elváltozás okozza a functionalis tüne
teket.

3. Az ideg maga hegbe van ágyazva.
4. Állományába idegen test jutott, mely mint izgalmi 

momentum szerepel.
5. Rostjai részleges avagy teljes megszakítást szenved

tek el végeiken, bunkószerüen vastagodtak és igen gyakran 
dislokálódtak is. A mi a csontok egyesítését illeti, azt leg
jobb narcosisban végezni fő leg azért, hogy a helybeli érzés
telenítéssel kapcsolatos anaemizálás, mint a pontos vérzés
csillapítás direct akadálya, érvényre ne juthasson. Hisz tudjuk, 
hogy igen gyakran az utóvérzések következtében fejlő dött 
haematomák, illetve azok szervülése után képző dött hegek 
teszik tönkre az elért eredményt.

Legfontosabb az, hogy az egyesítés alkalmával a con- 
gruentiára nagy figyelmet fordítsunk. Kívánatos volna, ha a 
mű tét folyamán directe az idegrostok villamos ingerlése foly
tán tudnók megkülönböztetni, hogy melyek a mozgató és me
lyek az érző  rostok. Ez természetszerű leg azért sem vihető  
ki, mert a súlyosan sérült perifériás idegrostok rendesen sem 
farádos, sem galvánárammal nem izgathatok, ott felőlük a 
centrális rostokat nem sikerül izgatni. A villamos vizsgálattal 
mű tét közben legföljebb annyira mehetünk, hogy bizonyos 
fő idegtörzseket ennek segélyével differentiálhatunk és súlyos 
hegedő sek esetén meg tudjuk különböztetni az összetartó fő 
törzseket, illető leg általa meg tudjuk állapítani a laesio helyét. 
Ma durván anatómiai alapon csak annyit tudunk kivinni, 
hogy az idegrostoknak minden forgatását, illetve csavarodá
sát megakadályozva, a congruálóknak látszó rostokat egyesít
hetjük. Heile és Hezel-nek a wiesbadeni Pauünenstiftbő l kö
zölt vizsgálataiból kitű nik, hogy igen jól beválik a csonkok
nak az adaptatio elő tt eszközölt felrostozása, illetve a rostoknak 
elkülönítése, mely müfogás a functionalis eredményt gyor
sítja. A legnagyobb figyelmet a fő törzs perineriumára kell for
dítani. Ha ez hegesen elváltozott, akkor önmagában véve mint 
idegen test szerepelhet és nyomást gyakorolhat az idegros
tokra. Ennek heges részleteit tehát föltétlenül ki kell irtanunk. 
Gyakran megesik, hogy a perineurium éppen a fentebb emlí
tett indirect trauma útján keletkezett gyuladásos jelenségeket, 
azaz hyperaemiát és kocsonyás beszű rő dést mutat, külö
nösen oly esetekben, hol súlyos perifériás neuritis 1 ünetei 
állottak fenn, melyek csak néhány héttel a sérülés után nyil
vánultak és a beteget erő sen megkínozták. Ezért ajánlják az 
elő bb említett szerző k, hogy ily esetben az idegrostokat úgy
szólván skelettezzük. Ső t felemlítik, hogy magának az ideg
varratnak traumája után keletkezett gyuladás exsudatiót is 
okozhat. Ennek megelő zésére azt ajánlják, hogy a varrat be
fejeztével úgy a centralis, mint a perifériás csonk perineu- 
riumát néhány milliméterre hasítsuk be, hogy az így ke
letkezett hasadékon át tehessük lehető vé a gyuladásos ter
mékek 'levezetését.

Oly esetben, midő n a lő sérülés által okozott defectus 
nem nagy, a csonkoknak direct egyesítése végezhető , mely 
természetszerű leg a legjobb eredmény adja. Itt fő leg arra 
kell ügyelnünk, hogy szem elő tt tartva a congruentiát, a var
ratokat jól biztosítsuk. Ez legjobban a szomszédos ép izom
ból vett nyeles lebeny segélyével eszközölhető , mert olyan 
esetekben, hol erre a czélra zsírszövetet avagy szabad fasciát 
használtunk fel, igen gyakran ezek szerepeltek mint izgalmi 
okok és okoztak reactiv gyuladás útján újabb localis össze
növéseket, a mi viszont a mű téti eredményt tette kétségessé.

Sokkal nehezebb a helyzet, ha a sérülés következtében 
nagy diastasis keletkezett, mert a csonkok erő sen távolodtak 
egymástól.

Ily esetekben a szomszédos ízületek forcirozott behaj
lítása, illetve nyújtása útján eszközölt tehermentesítés és meg
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felelő  gipszsínekkel hypercorrectiós állásban történt fixálás ke
csegtet a legjobb eredménynyel. Nevezetesen a nervus radiális 
sérülésekor láttuk igen sok hasznát a könyökizületben derék
szögben behajlított, a kéztő izületben pedig 60—80 fokú szög 
alatt kézháti hajlításba hozott végtagra alkalmazott gipsz
síneknek. Heile és Hezel az ideg megnyújtása czéljából a 
perineurium spiralis bemetszését ajánlja. Természetszerű leg ily 
esetekben, hogy a varratok kiszakadását megakadályozzuk, a 
szomszédos idegrostokhoz kell a perineriumot ölteni, a mi 
viszont nem válik a késő bbi functio elő nyére. Az úgynevezett 
tubularis varrattól, tudniillik azon eljárástól, midő n a cson
kokat közbeiktatott decalcinált csontcsövecskék (Vanlair),. 
gummidrainek {Ehrmann), magnesiumcsövecskék (Payr) vagy 
formaiinban keményített borjúarteriák, esetleg vena saphena- 
darabok (Vrede) közbeiktatása útján igyekezünk egymáshoz 
közelíteni s ilyképp az idegrostoknak egyesülését lehető vé 
tenni, legalább eddig nem láttunk eredményt.

Assaky állatkísérletekkel bizonyította be, hogy ha az 
egymástól távolodott csonkokat catgut-fonalak segélyével át
hidaljuk, ezek mintegy a centrális csonkból kinövő  ten
gelyfonalakat irányítók szerepelnek. Eddigi tapasztalatok szerint 
azonban ez az eljárás, tudniillik az áthidaló varrat sem vált 
még be s ma úgy áll a dolog, hogy nagy diastasisok esetén 
csakis a forcirozott állásban eszközölt varrattól, melyet meg
felelő  állásban feltett gipszsínekkel biztosítunk, várhatunk 
eredményt.

Detre László: A kiütéses typhusról. (Eredeti közléseink 
során egész terjedelmében hoztuk.)

PÁLYÁZATOK.

21.310/1915. sz.

Beregvármegye felvidéki járásában llosva székhelyen nyugdíjazás 
folytán megüresedett járásorvosi állásra pályázatol hrdetek és fel
hívom mindazon orvostudorokat, a kik ezen a X. fizetési osztály 
III. fokozata szerinti 2000 korona kezdöfizetés, 360 korona lakáspénz 
és 600 korona útiátalány javadalmazással egybekötött állásra pályázni 
kívánnak, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 9. §-ában előírt minő sítésüket, a 
tiszti orvosi vizsga sikeres letételét, valamint az eddigi mű ködésüket 
igazoló okmányaikkal felszerelt és Beregvármegye főispánjához czfm- 
zett kérvényeiket 1915. évi novem ber hó 30-áig bezárólag hozzám 
nyújtsák be.

Azok, kik közszolgálatban állanak, hivatalfő nökeik, a kik ilyen 
állást nem viselnek, a lakóhelyükre nézve illetékes fő ispán útján köte
lesek beadni kérvényeiket.

B e r e g s z á s z , 1915 október 20.
Gtilácsy István, alispán.

3880/1915. sz.

A ratkói körorvosi állásra pályázatot hirdetek.
A körorvos javadalm azása:
1. Az 1908 : XXXVIli. t.-cz. szerint 1600 korona törzsfizetés és a 

négyszer ismétlő dő , a nyugdíjba beszámító 200 koronás ötödéves kor
pótlék.

2. 700 korona útiátalány.
3. Természetbeni megfelelő  lakás.
4. 1000 korona helyi pótlék.
5. A trachomások kezeléséért 400 korona évi tiszteletdíj.
6. Halottkémlésért Ratkó nagyközségtő l 16 m3 tű zifa házhoz 

szállítva.
7. A rimaszombati kerületi munkásbiztosító pénztártól a taglét

szám szerinti járandóság.
8. A szabályrendeletileg megállapított rendelési és látogatási dijak.
9. A járási tiszti orvos katonai szolgálatának tartamára a Rima- 

murány-Salgótarjáni vasmű vek társpénztárától évi 800 korona tisz
teletdíj.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy az 1908 : XXVIII. t.-cz. 7. 
§-ában elő írt képesítésüket igazoló okmányaikkal felszerelt pályázati 
kérvényüket hozzám folyó évi november hó 21.-éig annál is inkább 
adják be, mert az elkésetten érkezett vagy hiányosan felszerelt kérvé
nyeket figyelembe nem veszem.

A választás határidejéül folyó évi november hó 25,-ének délelő tti 
10 óráját Ratkó nagyközség közházához tű zöm ki.

R a t k ó , 1915 október 30.
Maitarassy, fő szolgabíró.
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Báró R advánszky B éla: Közlemény a magy. kir. tud.-egyetem I. számú sebészeti klini
kájáról. (Igazgató: Dollinger Gyula dr., m. kir. udv. tanácsos, egy. ny. r. tanár, vezér
törzsorvos.) Sepsishez társult toxaemiás psychosis. 633. lap.

U n terberg  Hu&ó: Közlemény a II. számú sebészeti klinikáról. (Igazgató: Kuzmik Pál 
dr., egyetemi nyilv. r. tanár, 1. oszt. fötörzsorvos.) Adatok a gonococcus biológiájához. 
635. lap.

Stern Vilmos: Közlemény a cs. és kir. 22. sz. helyő rségi kórház fertő ző  osztályáról. 
(Osztályvezető  Bielz Gy. dr. Kórházparancsnok: Deutsch I/d r., fő törzsorvos.) A typhus 
intravénás gyógykezelése sensibilizált vaccinával. 636 lap.

Györki Béla,: Közlemény a Pénzintézetek hadikórházának II. (belgyógyászati) osztályáról. 
(Fő orvos : Áldor Lajos dr., ezredorvos.) A caphocal diaetás értékérő l. 637. lap.

Irodalom -szem le. Könyvismertetés. Ferdinand Hueppe: Ueber Entstehung und Aus
breitung der Kriegsseuchen. — Új könyvek. — Lapszemle Belorvosion. Porges: Gastro- 
gen hasmenések kezelése. — Sebészet. W olf: Tetanus elleni prophylaxisos oltás. — 
Gyermekorvostan. H. O p itz: A diphtheriás betegek vérének antitoxin-tartalma gyógy- 
serum bevitele elő tt és u tán .— Kisebb közlések az orvosgyakorlatra. Levy: Gonorrhoea. 
639 -640. lap.

Magyar orvosi irodalom. Gyógyászat. — Klinikai füzetek. — Budapesti orvosi újság. - 
Orvosok lapja. 640. lap.

Vegyes h írek . 640. lap.

Tudom ányos T ársu la tok . 641—643. lap,

ERE DE TI  KÖZ L E MÉ NYE K.

Közlemény a kir. magy. tud.-egyetem  I. számú sebészeti klini
kájáról. (Igazgató : D ollinger Gyula dr., m. k. udv. tanácsos, egy. 

ny. r. tanár, vezértörzsorvos.)

Sepsishez társult toxaemiás psychosis.
I r ta : báró Radvánszky Béla dr., egyetemi tanársegéd, ezredorvos.

A sepsises megbetegedésekhez társuló psychés zavaro
kat, ha a magas lázzal járó deliriumokat nem számítjuk, 
vagy a beteg inanitiós állapota, vagy a sepsiseket okozó 
specifikus vírusoknak a betegre való hatása okozza. Az elő bbi 
eset a szervezet általános leromlottságával és elgyengülésével 
járó agyanaemiás tünet, míg az utóbbi a bacillusok és bac- 
teriumok által termelt, a szervezetben keringő  toxinoknak a 
központi idegrendszerre való hatása. A mondottakból világos, 
hogy míg az első  esetben egy az általános állapottal össze
függő  bármely más nem sepsises megbetegedés esetében is 
elő fordulható elmezavarral van dolgunk, addig a másik eset
ben fenforgó psychosis a sepsises megbetegedések kóroko
zóinak sajátos, önmagukban rejlő  tulajdonsága.

Az inanitiós psychosisok leggyakrabban a különben is 
sokszor teljes elesettséggel járó typhus abdominalis súlyos 
eseteiben tapasztalhatók, kiváltképpen midő n e betegséget 
mint a béltractus specifikus megbetegedését fogják fel és 
éheztetéssel kezelik, mig a toxaemiás psychosisok inkább 
a genykeltö bacteriumok által okozott általános vérmérgezések 
kisérő  tünetei gyanánt jelentkeznek. Tagadhatatlan, hogy a 
typhusról alkotott modern felfogásunk szerint — hiszen a 
typhus sem egyéb általános sepsisnél, melynek csupán a 
kapuja székel a béltractusban — kezelt betegeken is megtalál
juk a központi idegrendszer súlyos elváltozásait olyanokon, 
kiken az inanitio minden tünete hiányzik, viszont az is be- 
igazolást nyert, hogy a genykeltö bacteriumok által okozott 
sepsisek eseteiben meg nem egyszer a szervezetnek olyan 
elesettségét látjuk, mely az ilyenkor fenálló psychés zavarok 
inanitiós eredetét határozottan indokolhatja.

Mindenesetre annak eldöntésekor, hogy egy sepsises 
elmezavar inanitiós vagy toxaemiás természetü-e, tekintetbe 
kell venni a beteg általános erő beli állapotát, a betegség tar
tamát és a tévképeknek minemüségét. Azon deliriumok, 
melyek inkább az aggkori elmegyöngeségre emlékeztetnek, 
csendesebb lefolyásúak, talán inkább az első  csoporthoz fog
nak tartozni, míg az egymást kergető , rémesebbnél rémesebb, 
heves jelenetekkel tarkázott hallucinatiók a másodikhoz.

I
Tekintettel arra, hogy a sepsises elmezavarok nem 

gyakoriak, a genykeltö bacteriumok által okozottak pedig meg 
éppen ritkán fordulnak elő , azt hisszük, nem lesz érdektelen 
a következő  eset közzététele, annál inkább, mert ezen eset
ben nem az aránylag még leggyakoribb terminális psychosis- 
ról van szó, mely rendesen csak néhány órával, legfeljebb 
pár nappal elő zi meg a halál bekövetkeztét, sem pedig 
egy rövid idő tartamú, vagy az öntudatot csak néha-néha 
elhomályosító elmezavar forgott fenn, hanem ezen esetben 
egy súlyos, általános streptococcus-sepsishez társuló, több 
hónapig tartó, az egész kórképen uralkodó, kifejezetten toxae
miás psychosisról volt szó.

N. N., 1915 április 2.-án az északi harcztéren orosz 
fegyverlövedéktő l haslövést szenvedett. Két napi út után a 
Dollinger tanár vezértörzsorvos vezetése alatt álló I. számú 
sebészeti klinikára érkezett. Az utazás elég kedvező  körül
mények között folyt le, kivévén az első  2 kilométert, melyet két 
katonára támaszkodva gyalog, az ellenség elő l menekülve 
kellett megtennie. Felvételi status: a has jobb oldalán a mus- 
culus rectus közepének megfelelő en, körülbelül a crista ilei 
magasságában lencsenagyságú pörkkel fedett bemeneti nyílás. 
A kimeneti nyílás a keresztcsonttól jobbra a csipő csont linea 
innominata-ja magasságában látható s jókora mandulanagyságú, 
belő le elég bő , kissé bű zös-véres váladék ürült volt a kötésbe. 
A has puha, nem feszes; csuklás, hányás nincs, szelek men
nek. A nyelv lepedékes, bevont, kissé száraz. A hő mérséklet 

í 37‘6°; a pulsus 88, telt, rythmusos. A közérzet igen jó.
A sebesülést követő  ötödik napon, április 7.-én, a beteg 

i hő mérséklete, igen rossz közérzet mellett, hirtelen 39 fokra 
emelkedik. A kötés a kimeneti nyílásnak megfelelő en szeny- 
nyes, véres váladéktól átitatott, miért is rögtöni mű tétre hatá- 

j rozzuk el magunkat. A beavatkozást, mely a kimeneti nyílás 
feltárásából, a gluteusok között helyet foglaló szilvalészerű  
váladékot és elroncsolt izomczafatokat tartalmazó tályog meg
nyitásából és a csipő csont elroncsolt részeinek levésésébő l 
állott, Dollinger tanár, úgy mint a következő  mű téteket is, 
aethernarcosisban végezte.

A mű tét utáni napokon a közérzet elég jó, csupán a 
jobb alsó végtagban heves idegfájdalmakról panaszkodik, 
melyek csillapítására morphin-injectiókat alkalmazunk. Ahő mér- 
sék 38 felett; a pu lsus90és 100 között; a vérvizsgálat 14.000 
leukocytát mutat ki, a bakteriológiai vérlelet negativ. A has 
puha, kivévén a jobboldali fossa iliacát, melyben jó férfi- 
ökölnyi resistentia tapintható. Április 13.-án az állapot 
rosszabbodván,a meghosszabbított vesemetszésbő l a hashártya
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megnyitása nélkül feltárjuk a fossa iliacában retroperitonealisan 
fekvő  tályogot.

Április 15.-én nagyfokú hidegrázás jelentkezik, mely 
úgyszólván naponta, gyakran kétszer-háromszor, 41 fok körüli 
hő emelkedéssel megismétlő dik. Pyramidont adagolunk, a mire 
feltű nő en bő  izzadás van. A pulsus telt, rythmusos, 100 körül 
van. Erő s fájdalmak a jobb csípő ben és a legkisebb meg
mozgatáskor jól hallható ropogás és pattogás ugyanezen Ízü
letben. A Röntgen-kép és vizeletvizsgálat negativ. A sebváladék
ban kifejezett pyocyaneus-infectio jelentkezik, mely több
kevesebb intenzitással a betegség egész lefolyása alatt fennáll. 
T í z  napon keresztül intravénásán argentum colloidalet alkal
mazunk minden látható eredmény nélkül, miért is elhagyjuk. 
Április 30.-án tendovaginitis mutatkozik a bal kézháton; próba- 
punctióval zavaros folyadékot nyerünk, mégis a folyamat 
párakötésre tiz nap leforgása alatt minden további beavat
kozás nélkül visszafejlő dik.

Május 4 -én  laposan elterülő  tályogot nyitunk meg a bal 
sacroiliacalis tájon, mely alkalommal a synchondrosis sacro- 
iliacat fellazultnak és erő s ropogás közepette rendellenesen 
mozgathatónak találjuk. Háromóránként bactericid szer gyanánt 
25 cgr. chinint adagolunk.

Az állapot a mű tét után változatlan marad. A hidegrázá
sok, magas temperaturák folytatódnak. Vérvizsgálatkor 25.000 
leukocytát találunk és a vérbő l streptococcus tenyészik ki. 
Erő s fájdalmak és duzzanat jelentkezik a jobb térdizületben; 
a próbapunctio alkalmával nyert zavaros, savós váladékból 
szintén streptococcus tenyészik ki, melybő l kérésünkre az 
egyetemi bakterologiai intézet autovaccinát készít. A térd 
állapota rögzítésre sem akarván megjavulni, május 12.-én 
újabb mű tétet végzünk, mely alkalommal a patella kétoldalún 
vezetett metszésekbő l feltárjuk a sű rű  genynyel telt térdizü- 
letet, melynek porczai még épek. Május 14.-én elő ször alkal
mazzuk a vaccinát 0 2  cm3-es dosisban subcutan, minden 
reactio nélkül. Hetenként folytatjuk fokozódó dosisokban ezen 
eljárást, a míg az 1 cm3-t elérjük, mikor is tekintettel 
arra, hogy semmi hatást sem észlelünk, a további oltást 
beszüntetjük.

A betegen, mióta állapota súlyosbodik, erő s fájdalmakat 
és mindinkább fokozódó idegességet, nyugtalanságot észle
lünk, úgy hogy kénytelenek vagyunk a napi morphindosist 
több adagra elosztva 15 cgr.-ra fokozni. Nagyobb dosis brom 
adagolását is megkíséreljük a nélkül, hogy különösebb nyug
tató hatását látnánk. A magas lázak még mindig tartanak, 
csupán a hidegrázások maradoztak el a térdizület megnyitása 
óta. A pulsus lényegesen rosszabbodott, 110 körül van. Á táp
lálkozás jó, általában mindezideig a tápcsatorna részérő l sep- 
sises tüneteket nem tapasztaltunk. Május 31.-én a bal alsó 
végtagon kifejezett vena-thrombosis tünetei mutatkoznak, az 
elő domborodó püffedt hasban pedig kopogtatással kevés 
szabad folyadék mutatható ki.

Május utolsó napjaiban feltű nik a beteg környezetének, 
hogy öntudata néha zavart, félrebeszél. Ezen tünet napról- 
napra súlyosbodik, míg végre junius 6.-ától kezdve teljesen 
zavart, környezetét, hozzátartozóit csak egyes lucidum inter
vallumok alatt ismeri fel, azután rögtön ismét elmerül tév- 
képzeteibe. A táplálkozás, erő beli állapot hanyatlik; hő mér
séklete magas, napi maximum 39 fok körül, a pulsus szapora, 
120 körül van, kis hullámú, könnyen elnyomható, de még 
mindig rythmusos.

Junius 12.-én röntgenezés, melynek alapján a glutealis 
sebzésen keresztül újból feltárjuk a lő csatornát és a csipő - 
csontból, úgyszintén a podvás acetabulum kikaparása után 
a czombfejecsbő l több kisebb-nagyobb sequestert és osteomye- 
litises csonttörmeléket távolítunk el. A beteg végtagot kilékelt 
circularis gipszkötésbe tesszük. A beteg a narcosisból teljesen 
öntudaton kívül ébredt fel és a mű tét utáni harmadik napon 
már csak értelmetlen szótagokat motyog. A morphin napi 
mennyiségét 30 cgr.-ra emeljük és még ezen adaggal is alig 
tudjuk nagyfokú nyugtalanságát csillapítani. Naponta csak 
néhány órát alszik. A szívmű ködés gyenge. A 130 körül lévő

pulsus arhythmiás, de nem kihagyó. A hő mérsék 39 fok 
körül mozog. Sepsises izomrángások és gyakori hasmenések. 
Vizeletét, székét maga alá bocsátja. Ezen súlyos tünetek, 
alig enyhülve, több hétig tartanak, Majd lassanként javulás
nak indulnak. Ezzel egyidejű leg az öntudat is tisztul, úgy 
hogy julius 12.-e és 20.-a között többet van magánál mint 
öntudatlan állapotban. Pulsusa még mindig szapora, mégis 
lényegesen jobb mint volt.

Néhány nap múlva állapota újból rosszabbodik; július
25.-én a jobboldali crista ilei mentén egy a régi hegben fejlő 
dött tályogot feltárunk. A hő emelkedések a mű tét után néhány 
napra kissé alábbhagynak. Pulsusa azonban 120 körül marad 
és öntudata is állandóan zavart. Augusztus 5.-én eltávolítjuk 
a gipszkötést; a mély decubitusok miatt újat nem teszünk 
fel. Ugyanaz nap hidegrázástól kisérve 40 fok fölé emelkedik 
a láz, 140 pulsussal. Áugusztus 7.-én a jobboldali csipő izü- 
letbe vezetett drainbő l a szokottnál bő vebben ürül genyes 
váladék. Úgy az általános állapot, mint a szívmű ködés roha
mosan rosszabbodik, mindkétoldali alsó végtagon nagy duz
zanattal járó venathrombosis mutatkozik.

Augusztus 12.-én újabb röntgenezés után elhatározzuk, 
hogy utolsó kísérletképpen a csípő izületet tágan feltárjuk. 
Az acetabulum hátulsó szélébő l mintegy 2 cm. széles darabot 
kivésünk, ezen a résen behatolunk az izületi vápába és a 
czombfejecs egész felső  kúpját, mely osteomyelitises volt, 
reszekáljuk. így a genynek szabad lefolyást biztosítunk a nélkül, 
hogy typusos resectiót végeznénk. A mű tét után való napokon 
még mindig tattanak a magas hő emelkedések és a beteg 
újból rosszul táplálkozik. Csupán a szívmű ködés mutat mind
ezek daczára határozott javulást. Augusztus 18.-án állapota 
lényegesen kezd javulni; a pulsus elég telt, ICO körüli. Az 
öntudata azonban még mindig zavart. A sepsises tünetek 
lassú, de mégis szemmel látható csökkenése mellett végre 
sensoriuma is kezd tisztulni és körülbelül 10 nap után, 
miközben az állapot hol jobbra, hol rosszabbra fordult, szep
tember 13.-án újból teljesen tisztának mondható. Ezen idő 
ponttól kezdve mind a mai napig (november 1) minden vissza
eséstő l menten az is maradt. Az általános állapot is olyan 
örvendetes és lényeges javulást mutat, hogy a beteg fel- 
gyógyulását immár biztosan remélhetjük.

Miután ezen 6 hónapig tartó, rendkívül súlyos sepsis 
lefolyását nagyjában ismertettük, azt hisszük nem lesz érdek
telen az ehhez társuló három és fél hónapig tartó elme
zavarral külön is foglalkoznunk. Arra nézve, hogy mi is 
okozhatta ezen psychosist, értékes felvilágosítást nyerhetünk 
a szívmű ködésbő l, mert tudjuk, hogy a toxinok behatására 
egy szerv sem olyan érzékeny, egy sem mutat olyan hamar 
degeneratiós tüneteket, mint éppen a szív izomzata. A kor
történet adatai szerint május második felében Kezd a pulsus 
romlani, 100— 110-re emelkedik és május utolsó napjaiban 
láljuk az öntudat-zavar legelső  tüneteit. A legutolsó mű tét 
után feltű nő en javul a pulsus és nem sokkal reá az öntudat 
is tisztul. Tehát a szívmű ködés rosszabbodása elő zte meg 
az öntudat elhomályosodását, ennek ellenkező je pedig az 
öntudat visszatérését. Ezen világos összefüggésbő l következ
tethetjük, hogy egy és ugyanazon oka volt a relativ szív
gyengeségnek, mint az elmezavarnak; ez pedig csakis a 
Streptococcus által termelt toxin lehetett. Határozottan állít
hatjuk tehát, hogy toxemiás psychosis állott fenn. Annál 
inkább, mert a beteg erő beli állapota az egész kórlefolyás 
alatt — leszámítva az V. mű tét utáni nehány napot — feltű nő en 
jó volt és így inanitiót nem vehetünk fel okul. Azt hisszük, 
hogy ezen tapasztalatunk általában hasznos segédeszköz lesz 
a sepsishez társuló psychosisok differentialis diagnosisában. 
A hő mérséklet magasabb vagy alacsonyabb volta egyáltalában 
nem befolyásolta a deliriumokat. A betegség első  felében 
gyakran tapasztalt 40 fok feletti hő emelkedések mellett is 
tiszta az öntudat, míg a kórlefolyás középső  szakában épp 
oly zavart a 38 fok alatti napi minimális, mint a 39 fok és 
e feletti maximalis hő emelkedésekkor.

Ha e téves képzetek minemüségét vizsgáljuk, azt
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látjuk, hogy vörös fonál gyanánt vonul végig közöttük az 
üldözési mania, e köré csoportosulnak valamennyien.

Egyik részük sexualis természetű  és itt valóban szabad- J 
jára csapongott a beteg képzelete. Heteken át félt, valósággal 
remegett, hogy orvosai homosexualis merényletet követnek el 
rajta. Majd — habár nő tlen — feleségérő l beszélt, ki ő t 
folyton megcsalja, asszonyokról, kik beteg létére szerelmükkel 
üldözik; teherben lévő nek gondolta magát és ismerő seit, 
közel rokonait is folyton érte sexualis természetű  gond, bánat 
és szégyen. Érdekes, hogy még ezen körbe vágó képzetei 
között sem voltak soha kellemes természetű ek. Egyik-másik 
fő csoport, hogy ő t mindenáron el akarják pusztítani; ételben, 
orvosságban mérget látott és pl. napokon keresztül elkép
zelte, hogy veszett kutyákkal fogják összemaratni. Sokszor 
hallotta és látta is a kutyákat, midő n rábocsátják ő ket. Majd 
megint ő  akart elpusztulni; vonat elé feküdt, hallotta és látta 
a mozdonyt és keserű  szemrehányásokat tett hozzátartozóinak, 
hogy azt megállították és így nem hagyták ő t elpusztulni.

Máskor koldulni akart menni — habár anyagilag jól 
situált —, mert hozzátartozói kiforgatták vagyonából. Gyakran 
visszatérő  kínzó képzete az, hogy becstelen, mert gyáván 
viselkedett a harcztéren és hiába mutatták meg neki ilyenkor 
hő sies magatartásáért kapott legfelső bb kitüntetését, lemondó 
kézlegyintéssel mondta, hogy majd elveszik azt is, majd 
rájönnek becstelenségére.

Aránylag igen ritkán foglalkozott a harcztér botzalmaival 
és ilyenkor is inkább környezetét, mint önmagát féltette a 
képzeletében köröskörül r  pködő  lövedékektő l. Ellenben roppant 
sokat gyakorlatoztatta katonáit, kik gyakran bajba hozták öt 
ügyetlenségük folytán. Majd rég elhunyt emberekkel tár
salgóit. Midő n állapotában némi javulás állott elő , aránylag 
összefüggő en tudottegyés ugyanazon téveszmekörérő l mesélni. 
Mikor pedig rosszabbul volt, csupán összefüggéstelen szavakat 
motyogott, néha ugyanazt egymás után ezerszer is. Hozzá
tartozóit, ha beléptek hozzá és megszólították, rendszerint fel
ismerte — kivévén azon napokat, mikor legrosszabbul vo lt—, 
de pár pillanat múlva újból folytatta deliriumait. Öntudat
zavarának kezdetén összefüggő  beszéd közben egyes szavakat 
és szótagokat felcserélt, és ha észrevette hogy e miatt nem 
értik, kétségbeesetten erő lködött szavainak kijavításán. Gyakran 
három, négy nyelven beszélt egyszerre. Sensoriumának fel
tisztulása néhány nap alatt ment végbe és hallutinatióira 
öntudatos perczei alatt már ekkor sem igen emlékezett vissza, 
egyes dolgokról kérdezte ugyan, hogy megtörténtek-e, vagy 
csak álmodott. Most, hogy öntudatának teljes birtokában van, 
sohasem tesz megjegyzéseket akkori tévképeire, csupán többször 
említi, hogy betegségének több hónapjáról nem tud, nyom
talanul tű ntek el azok emlékezetébő l. Természetesen érzé
kenyebb és idegesebb, mint a milyen megsebesülése elő tt 
volt, de ezt súlyos betegsége egymagában is eléggé magyarázza.

Érdekes probléma, hogy általában mennyiben mozdítják 
elő  a háború alatti psychés traumák»iiyen esetekben az öntudat
zavaroknak kitörését. Természetesen egy eset kapcsán erre 
választ nem adhatunk, de azt hisszük, hogy a háborús 
fáradalmak és lelki megrázkódtatások legalább is annyiban 
szerepelnek, hogy az idegrendszer ellenálló képességét csök
kentik.

A mi a praedispositiót illeti, azt hisszük, hogy éppen 
úgy játszik szerepet a sepsisekhez társuló elmezavar eseteiben, 
mint a hogyan minden más esetben is a szervezet locus 
minoris resisíentiae-jét támadja meg első sorban a betegség.

Az ismertetett esetben terheltségrő l, kedélybetegségre 
való hajlamról szó sem lehet, mégis annyi az anamnesisbő l 
világos, hogy az illető  rendkívül érzíkeny idegrendszerű , 
neurastheniára hajlamos egyén, kinek psychéje így alkalmas 
talajt nyújtott egy múló természetű  öntudatzavar kifejlő désére.

Tekintettel arra, hogy a toxaemiás psychosisok még 
távolról sem eléggé ismeretesek, nagyon kívánatos lenne, ha 
az ilyen esetek közöltetnének és így a sepsisek ezen fejezete 
is teljes világosságba hozatnék.
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Közlemény a II. számú sebészeti klinikáról. (Igazgató: Kuzmik
Pál dr., egyet. ny. r. tanár, I. oszt. fő törzsorvos.)

Adatok a gonococcus biológiájához.
Irta : Unterberg Hugó dr.

Amióta Neisser a gonococcusban felismerte a gono
rrhoea okozóját, minden további vizsgálatnak két czélja volt. 
Az egyik, hogy oly eljárást találjanak, a mely mesterséges táp
talajon lehető vé teszi a gonococcus tenyésztését, a másik, hogy 
oly táptalajt találjanak, a mely a gonococcus iránt electív 
legyen. Az első  czélt mihamar siker koronázta. Miután a 
közönséges táptalajokon a tenyésztés nem sikerült, Bumm 
(1887) volt az első , a ki megalvadt emberi vérsavon tenyész
tett ki gonococcust. Az eljárást nehézsége miatt nem lehetett 
az általános gyakorlatban alkalmazni. Weiiheim mihamar egy
szerű bb és tökéletesebb tenyésztési módot ajánlott, a mennyi
ben vérserum-agart használt 1: 2 arányban s ezen a tenyész
tés jól sikerült.

Ezután már tömegesen fedeztek fel újabb táptalaj
keverékeket. Steinschneider a hydroceleagart ajánlotta. Menge 
az ovariumcysta tartalmát, Kiefer az ascites- és hydrothorax- 
folyadékot hasonló czélból. Finger, Gloss és Schlagenhäuf er 
adatai szerint a gonococcus vizelet- és agarkeveréken is 
tenyészik. Az ez irányban végzett controllvizsgáiat azonban 
negativ maradt. Nagy vitákra adtak alkalmat az u. n. Thal- 
mann-agarral végzett kísérletek. Thalmann ugyanis a gelatina- 
agart minden serum vagy más anyag hozzáadása nélkül 
gyengén alkalizá ta és ily táptalajon sikerült a gonococcust 
kitenyésztenie. A további kísérletek, a melyeket különböző  helye
ken végeztek, igen ellentmondóak voltak. A rossz eredményeket 
némelyek annak tulajdonították, hogy az alkalizálás bizonyos 
pontosan meghatározott fokán innen és túl a tenyésztés vagy 
nem, vagy igen gyengén sikerül. A késő bbi években ajánlott 
táptalajok között legnépszerű bb lett az Abel-féle véragar, már 
kevésbé a Wassermann által ajánlott disznóserum-nutrose- 
agar, a Liebschütz-féle tojásfehérje-agar stb. Ma majdnem 
kivétel nélkül oly táptalajokat használunk, a melyek genuin 
emberi fehérjét taltalmaznak (ascites, hydrokele stb.).

A kérdésnek első  része ezzel nagyjában meg volt oldva, 
a másik része azonban nem. Mert bár mind eme táptalajokon 
a gonococcus kitenyészett, fejlő dése lassú volt és valahány
szor vegyes fertő zésrő l volt szó, az egyéb genykeltő  mikro- 
organismusok gyorsabban növekedtek és túlburjánozták a 
gonococcust.

Az eszmemenet, mely arra vezetett, hogy egy a gono- 
coccusra nézve lehető  legkedvező bb táptalajt állítsak elő , a 
következő  volt. A Weichselmann-féle meningococcus a gono- 
coccustól a három cardinalis kritérium, az alak, festő dés és 
tenyésztési eljárás által nem különböztethető  meg. A kettő jük 
között csak az a különbség, hogy a lacmus-ascites-agaron a 
gonococcus csak dextroset, a meningococcus dextroset és 
maltoset is erjeszt. Minthogy tehát a két mikroorganismus te
nyésztési viszonyai megegyeznek, használjuk fel a gonococcus 
tenyésztésére azt a médiumot, a melyben a meningococcus 
kitünő en tenyészik, azaz a cerebrospinalis folyadékot. A táp
talaj 15 rész liquor cerebrospinalisból, melyet a klinikán 
nagyszámban végzett lumbalanaesthesisek alkalmával fogunk 
fel és 2 5 rész közönséges húsvizpepton-agarból állott.

A kísérletek négy csoportra oszlottak. Az összes tenyész
téseket hugycső váladékból vagy vizeletbő l végeztem.

Az első  csoportba 20 eset tartozott. Valamennyi egyén 
heveny kankóban szenvedett. A genybő l vett preaparatumok- 
ban mikroskop alatt csakis gonococcust láttam (Gram- 
festés). Mind a húsz esetben tenyésztési kísérleteket végez
tem cerebrospinalis agaron scontrollképpen ascites-,hydrokele-, 
vérserum- és Thalmann-agaron. Cerebrospinalis agaron már 
12 óra múlva észlelhettem fejlő dő  coloniákat, a melyek lupéval 
nézve gombostű fejnyi, transparens gyöngyöcskékhez hason
lítottak. Huszonnégy óra múlva valamennyi esetben teljesen 
kifejlő dött typusos gonococcus-coloniák voltak elő ttünk. 
További 24 óra múlva a coloniák elérték fejlő désüknek maxi
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mumát. Egyéb táptalajok közül az ascites-, hydrocele- és vér- 
savó-agaron az oltás ugyancsak mind a húsz esetben positiv 
volt. Itt azonban 12 óra múlva a coloniákat egyáltalában nem 
lehetett látni. Általában 24 óra múlva fejlő dtek annyira, mint a 
cerebrospinalis agaron 12 óra múltán. A coloniák csak 48 
óra múlva fejlő dtek ki és további 24—48 óra után érték el 
fejlő désük legnagyobb fokát. A coloniák mennyisége ugyan
azon esetekben sohasem volt oly nagy, mint a cerebrospinalis 
agaron és több esetben atypusosak voltak. A Thalmann- 
agaron a coloniák 20 eset közül csak 12-ben mutatkoztak, 
míg 8 esetben az eredmény negativ volt. A 12 positiv eset
ben a coloniák csak igen késő n fejlő dtek és majdnem kivétel 
nélkül satnyák voltak.

A második csoportba oly esetek tartoztak, a melyekben 
mikroskop alatt festési eljárással gonococcust vagy más mikro- 
organismust kimutatni nem tudtam, azonban a klinikai kép (a 
reggelenként néha megjelenő  genyes váladék) és a filamen- 
tumokban lévő  tömeges genysejtek azt gyaníttatták velem, 
hogy a gonorrhoea még nem gyógyult meg. Az ily 12 esetben 
végzett v/zsgálatkor a sterilen felfogott vizeletet centrifugáltam 
és az üledékbő l végeztem az oltásokat. Cerebrospinalis agaron 
12 eset közül 9-ben az eredmény positiv volt. Az ascites-, 
vérsavó- és véragaron végzett kísérletekben az eredmény csak 
3 esetben volt positiv, míg 9 esetben negativ. Megjegyzendő , 
hogy eme esetekben a cerebrospinalis agaron végzett oltás is 
mind positiv volt. Oly eset, a mely az utóbb említett 3 táp
talajon positiv, míg a cerebrospinalison negativ lett volna, 
nem fordult elő , ellenben 6 esetben az eredmény csak a 
cerebrospinalis agaron volt positiv. A Thalmann-agaron, a 
melyen ugyancsak mind a 12 esetben végeztem ellenő rző  
vizsgálatokat, az eredmény mindig negativ volt.

Klinikai szempontból külön említést érdemel, hogy 
a cerebrospinalis táptalaj segítségével sikerült egy appen- 
dicularis tályog képét utánzó esetben, a mely a mű tét alkal
mával funiculitis abscendensnek tű nt ki, tiszta gonococcus 
tenyészetet nyernünk. A festési eljárással itt sem lehetett 
gonococcust kimutatni.

A harmadik csoportba tartozó vizsgálataimat 2 részre 
oszthatom. 1. Az acut vagy chronikus kankóval járó vegyes 
fertő zésekre, a midő n a húgycső bő l vett váladékban mikro
skop alatt a gonococcuson kívül egyéb mikroorganismusokat 
is ki tudtam mutatni és 2. az úgynevezett postgonorrhoeás 
hurutokra, a melyekben a mikroskop alatt gonococcust nem, 
ellenben különböző  mikroorganismusokat lehetett látni

Vegyes fertő zés eseteit 8 esetben vizsgáltam, a hol öt 
esetben staphy lococcust, egyben streptococcust, egyben staphylo- 
coccust és colit és egyben staphylococcust, colit és pseudo- 
diphtheriát lehetett kimutatni a gonococcuson kívül.

Cerebrospinalis agaron a gonococcus mind a 8 esetben 
kitenyészett. Á coloniák már 12 óra múlva felismerhető k, 
24 óra múlva pedig jól kifejezettek, de a staphylococcussal 
való vegyes fertő zés eseteiben az utóbbiak a gonococcus- 
coloniákat már részben tulburjánozták. 48 óra múlva a 
gonococcus-coloniák mikroskopice nem ismerhető k fel, illetve 
a túlburjánzó egyéb coloniák alatt eltű nnek. Kivétel volt az 
az egy eset a melyben a tenyésztés csak gonococus + strepto
coccust adott. Itt 48 óra múlva, ső t még további 24 óra 
múltán is a gonococcus-coloniákat szabad szemmel is fel 
lehetett ismerni.

Az ascites-, hydrothorax-, hydrokele-, serum- és véres aga
ron végzett controll-kisérletekben az eredmény a gonococcusra 
nézve 7 esetben negativ volt, míg az egyéb mikroorganís- 
musokra positiv. Csak a gonococcus - f  streptococcus esetben 
tenyészett ki a gonococcus a streptococcus mellett az itt 
használt ascites-, hydrotorax- és serum-agaron.

Thalmann- agaron az eredmény a gonococcusra nézve 
mind a 8 esetben negativ.

A „postgonorrhoeás hurut“ 3 esetben volt vizsgálataim 
tárgya. Mind a 3 esetben mikroskop alatt coccusok és jól 
festő dő  rövid pálczikák, majd streptobacillusok stb. voltak 
láthatók. A cerebrospinalis agaron egy esetben két kis 
gonococcus-colonia tenyészett ki, mely 24 óra múlva tömeges

staphylococcus-coloniák mellett is felismerhető  volt. 48 óra 
múlva a staphylococcus-telepek teljesen elfedték. Ama két 
esetben, mely gonococcusra negativ volt, a staphylococcusokon 
kívül egyéb pontosan meg nem határozott mikroorganismusok 
tenyésztek ki. Az összes elő bb említett táptalajokon a gono
coccust egyik esetben sem lehetett kimutatni.

Vizsgálataim utolsó részében a gonococcusnak a cerebro
spinalis agaron való továbbtenyésztésével foglalkoztam. Ezt 
15 esetben végeztem. A tiszta gonococcus-coloniákból 48 
órával az oltás után, a midő n a coloniák már jól kifejlő d
tek, oltottam új táptalajra. A gonococcusok az ötödik, ső t 
hatodik átültetéskor sem degenerálódták. Az átültetést tovább 
nem folytattam. Hat esetben az egyéb táptalajokon degenerált 
coloniákból oltottam cerebrospinalis agarra s a gonococcusok 
öt esetben regenerálódtak.

Kísérleteim eredménye tehát a következő :
1. Tiszta gonorrhoea eseteiben a cerebrospinalis agaron 

a legbő vebben jelentkező , legkevésbé degenerálódó culturákat 
lehet kitenyészteni.

2. Vegyes fertő zés eseteiben electiv tápalaj, a mennyiben 
a gonococcus-coloniák gyorsabban fejlő dnek, mint a vegyes 
fertő zéses pyogen coloniák; ezáltal tiszta cultura nyerhető .

3. Klinicegonorrhoeás kép oly eseteiben, mikor mikroskop 
alatt a gonococcus nem mutatható ki, néha eltérő leg a többi 
táptalajtól a gonococcus kitenyészett.

4. Cerebrospinalis táptalajon a degenerált culturák az át- 
vivés által többnyire regenerálódtak.

Közlemény a cs. és kir. 22. sz. helyő rségi kórház fertő ző  o sz 
tályáról. (O sztályvezető  : B ielz Gy. dr. K órházparancsnok: Deutsch 

L. dr., fő törzsorvos.)

A typhus intravénás gyógykezelése sensibilizált
vaccinával.

Irta: Stern Vilmos dr., cs. és kir. segédorvos.

Akinek alkalma volt számos typhusesetet észlelni, bizo
nyára került oly szomorú helyzetbe, hogy daczára az ideje
korán megállapított diagnosisnak, a tökéletes kórházi felsze
relésnek és az orvosi készségnek, tehetetlenül kellett végig
néznie a betegség végzetes munkáját. Ily körülmények között 
tehát kétszeresen kell üdvözölnünk minden oly törekvést, mely 
a specifikus kezelés eszményét elő bbre víve, egyúttal új fegy
vert ad kezünkbe a kór leküzdésére.

A nagyszebeni helyő rségi kórház vezető sége is indít
tatva érezte magát, hogy a betegállományának jórészét kitevő  
typhusbetegek kezelésére ezt a módszert bevezesse gyógy- 
tényező i közé. Az orvosegyesület typhusbizottsága szolgálat- 
készen bocsájtotta rendelkezésünkre a budapesti egyetem 
közegészségtani intézetében elő állított sensibilizált typhus- 
vaccinát, s ezt 20 esetben volt alkalmunk kipróbálni.

A betegek két csoportban, a kétszeri serumküldemény- 
nek megfelelő en, válogatás nélkül részesültek a gyógyító 
vaccina-kezelésben. A betegek nagyobb része az északi harcz- 
térrő l került hozzánk, egynéhány kórházi és helybeli fertő zés 
is elő fordult.

A typhus-diagnosist minden esetben a kórház bakte
riológiai laboratóriumában végzett bakteriológiai vérvizsgálat 
támogatta, illetve tette kétségtelenné. (A vizsgálat menete: 
vérvétel vénából Conradi-epébe; átoltás 1 8 -2 4  óra múlva 
levesbe, lakmusos tejsavóba, tenyésztő  Endo- és Conradi- 
D rigalski-agarra; agglutinatio magas titerü immunserummal.) 
Az injectiót minden esetben intravénásán végeztük az asepsis 
szigorú betartásával. Az injiciált vaccina mennyisége 0-4—0-5 
cm3 között ingadozott. A befecskendezést nagyfokú, de soha
sem ijesztő  mérvű  reactio követte, mely kifejezett hidegrázás 
kíséretében hő emelkedésben, majd bő  izzadással hő sülyedés- 
ben nyilvánult.

Nagy figyelemmel igyekeztünk eldönteni, hogy a beteg
ség hányadik napján történt a befecskendezés, mert hiszen 
a priori is érthető , hogy más feladattal állunk szemközt, ha 
bakteriaemiás állapotot akarunk coupirozni, vagy ha már a
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szervek baktériumos invasiójával állunk szemközt. Sajnos, a 
megbetegedés kezdeti symptomái rendesen oly bizonytalanok, 
hogy maga a beteg sem tud róluk pontosan beszámolni, és 
mi, a kik gyakorlatunkban fő leg a betegek bemondására szo
rítkozunk, gyakran vagyunk kitéve tévedéseknek.

Az injectiót 4 esetben megismételtük; további eseteink
ben, minthogy a megismételt injectio a beteget nagyobb meg
próbáltatásnak teszi ki és eredmény sem igen mutatkozott, 
a megismétléstő l elállottunk. A kezelés eredményének meg
ítélésekor eredményesnek tekintettük az esetet, ha az injectiót 
követő  első  héten láztalan lett a beteg és a többi tünet is 
visszafejlő dött. Középfokot nem vettünk fel, tekintve a typhus- 
nak amúgy is változó lefolyását. Az oltóanyag hatását és 
annak az injectio idejével való összefüggését a következő  
tábla szem lélteti:

Injectio történt esetek
száma

ered
ménynyel

eredmény
nélkül

halálos
véggel

a betegség első  
hetében

1 inj. 8 .3 4 1

2 inj. - — —

a betegség második
1 inj. 8 2 6 —

hetében 2 inj. 4 1 2 1

Ö sszesen: 20 6=30»/,, 12=60°/o 2 =  10°/0

A reconvalescentia minden különösebb esemény nélkül 
folyt le a legtöbb esetben. Megemlítésre méltó, hogy 2 ered
ményes esetünkben, midő n tehát a betegség tünetei az injec
tiót követő leg gyorsan megszű ntek, a vizeletben és székben 
még hosszasabban voltak kimutathatók typhusbakteriumok, 
úgy hogy némi túlzással mondhatnánk, hogy a gyógykeze
lés a betegbő l legalább egy idő re bacillus-gazdát csinált.

A halál mindkét esetünkben az injectio után több hét
tel következett be. A bonczolás egy esetben súlyos tüdő elvál
tozásokat (lleo-typhus in stadio exulcerationis. Exsudatum 
pleuriticum haemorrhagicum lat. sin. Pneumonia cruposa pul
monis sin. lob. inf.), a másik esetben elő rehaladt peritonitist 
és a gyürű porcz elhalását (lleo-typhus in stadio reconvales- 
centiae, partim exulcerationis. Peritonitis perforativa circum
scripta. Perichondritis et chondritis nocrotica cartilaginis cri- 
coideae) állapította meg a halál okául. Mindezek oly körül
mények, melyek a therapiával okozati összefüggésbe nem 
hozhatók.

A mi a kérdés lényegét, az oltások gyógyító hatását 
illeti, arra vonatkozólag kísérleteink alapján végleges véle
ményt nem formálhattunk magunknak. A gyógyulások összes 
eredménye ugyanis általában alig valamivel jobb, mint nálunk 
a typhus gyógyulási arányszáma. Azonban egyes esetek
ben az eredmény valóban meglepő en jó : egynéhány nap 
alatt a beteg deferveskál, a többi tünet is visszafejlő dik, 
hogy a szintén rövid és sima lefolyású reconvalescentiának 
adjon helyet.

Egy ilyen pontosan megfigyelt esetrő l, a melyben a gyógy
kezeléssel legalább látszólag igazán szép eredményt értünk 
el, legyen szabad bő vebben referálnom. Ez év márczius 21.-én 
az osztályunkkal kapcsolatos kórbonczolástani intézet kise
gítő  szolgája jelentkezik nálam azzal, hogy betegnek érzi 
magát, fáj a feje, étvágytalan stb. Láz: 372°. Másnapra a 
hő mérsék már 38'5°, a többi tünet is fokozódik, úgy 
hogy a beteget megfigyelő  osztályunkra fölvettük. A rögtön 
foganatosított bakteriológiai vérvizsgálat a beteg vérében 
typhus-bacillusokat mutatott ki. A megbetegedés 4. napjának 
délelő ttjén — a láz már 395  fokra emelkedett — a beteg 
intravénás vaccinabefecskendezést kap.

A hő mérsék erre kritikusan leszáll, folytonos euphoria 
közben 4 napig még kisebb hő emelkedések észlelhető k dél
utánonként. Tíz napos zavartalan reconvalescentia után a 
beteg régi munkakörében tovább dolgozik.

H E T I L A P

Összevetve az ily eredménynyel kezelt eseteket azokkal 
az esetekkel, melyekben eredményt nem tudtunk felmutatni, 
kétféle szempontból kereshetjük ennek a dolognak a ma
gyarázatát. Felmerül az a lehető ség, hogy bizonyos esetek
ben beavatkozásunkkal már megkéstünk, vagy ismereten 
complicatio esete forog fenn ; de nincs kizárva az az eshe
tő ség sem, hogy néha, bár a diagnosis kétségtelen, a bakte
riológiai vérvizsgálat eredménye is positiv (egészséges em
bernek vérében is találtak már typhusbacteriumot), a beteg 
amúgy is rövidesen deferveskálna, szóval az eset typhus 
abortivusnak bizonyulna. Hogy mennyire esik össze ez a vélet
len az eredményesen kezelt esetekkel, és hogy mennyire 
tulajdonítható a gyors javulás a vaccina specifikus hatásá
nak, arról korai volna még vitatkozni. Számos megfigyelés után 
leszünk csak hivatva ebben a kérdésben véglegesen dönteni; 
viszont más oldalról megoldásra vár még az a feladat, hogy 
a gombamódra növő  vaccina-praeparatumok közül kiválo
gassuk, illető leg megalkossuk a legmegfelelő bbet. Annyit 
azonban kísérleteink alapján megállapíthatunk, hogy a gyó
gyító vaccinakezelés intravénás befecskendezések mellett is a 
bő szabályozó központ talán kissé drastikus ingerlésén kívül 
más kellemetlen vagy ártalmas tünetet nem okoz, és így a 
vele való kísérletezéssel a „non nocere“ elvét nem sértjük 
meg. Az a körülmény pedig, hogy egyes esetekben a hatás 
szembetű nő en kedvező , mindenesetre feljogosít további ily 
irányú kísérletezésekre.

Közlemény a Pénzintézetek Hadikórházának II. (belgyógyászati) 
osztályáról. (Fő orvos: Á ldor Lajos dr. ezredorvos.)

A caphocal diaetás értékérő l.
Irta: Györki Béta dr.

Az igen exacte végrehajtott anyagforgalmi vizsgálatok 
megállapítják, hogy hány caloriára van szüksége a nehéz 
testi munkát végző  embernek, a fenjáró felnő tt betegnek, az 
ágyban fekvő nek stb. és mennyit kell ebbő l fehérjével, 
mennyit zsírral és mennyit szénhydrattal fedezni. Mikor azon
ban a betegeink caloria-szükségletét fedező  diaetát állítjuk 
össze, gondolnunk kell arra, hogy nem anyagforgalmi géppel 
van dolgunk. A kérdés' megoldása nem történhetik tisztán 
energetikai szempontok alapján, mert azzal, hogy betegünk 
a szükséges caloriákat magában foglaló tápszert elfogyasz
totta, czélunkat még csak meg sem közelítettük. Igen fontos 
az, hogy a szükséges caloriákat megfelelő  alakban adjuk 
betegeinknek.

Régi és állandó az az igyekezet, hogy csekély tér
fogatban sok caloriát adjunk, hogy a tápszer kihasználása a 
szervezetre minél kisebb munkát rójjon, annak kihasználása 
lehető leg tökéletes legyen, továbbá, hogy a tápszer felvétele 
és hasznosítása a szervezetre veszélytelenül történjék. Ez az 
alapja a táppraeparatumok készítésének, melyek leginkább a 
szokásos tápszerek modificatiói vagy derivatumai.

Újabban a tápkészítmények egész légiója került forga
lomba. H. Strassner1 körülbelül ötszázat sorol föl, fő leg 
német gyártmányokat. Ezek között a legtöbb csak annyiban 
közelíti meg az elő bb jelzett kívánalmakat, hogy kis volu
menben nagy tápértékük van, de igen gyakori hátrányuk a 
kellemetlen ízük és nem ritkán az undortkeltő  szaguk.

A mesterséges tápszerek között újabban egy ma
gyar gyógypraeparatum, a caphocal kér jogos helyet. A ké
szítő  felkérésére kórházunkban a caphocalt számos esetben 
próbáltuk ki. A vele való kísérletezést megkönnyítette az, 
hogy betegeink kivétel nélkül szívesen vették, hosszú idő n 
át jól tű rték, nem unták meg. Eredményeink igen kielégítő k 
voltak, betegeink súlyban fokozatosan, állandóan gyarapod
tak és eddigi észleléseink és systemás vizsgálataink alapján 
ezután is szívesen fordulunk hozzá, különösen a vesebeteg
ségek azon eseteiben, a melyekben fehérje- és sószegény, de 
magas caloriájú tápszerre van szükség, továbbá a gyomor-

1 Nahrungspraeparaté, diaetefische Mittel und Genussmittel.



638 O R V O SI  H E T I L A P 1915. 47. sz

betegségek superaciditással járó alakjaiban, fő leg ulcuskúrák 
alkalmával, s végül apicalis folyamatokban.

Fő leg ezekben a kóresetekben értékes a caphocal, 
melynek összetétele analysisem szerint a következő :

fehérjeanyagok .. .  ....................... . . .  2-7%
zsírtartalom ................ ... ................ 7'5°/0
szénhydratok......... ............................ 76 0°/„
phosphorsavas Ca . . ....................... 70%
víztartalom .......................................... 4 -6%

100 gr. caphocal elégetésekor 385'6 caloria meleg fej
lő dik, tápegyenérték 100 gr. anyagra vonatkoztatva (ha a 
fehérjék 5, a zsírok 3, a szénhydratok 1 egységet képvisel
nek) 112. Eredményünket az ismertebb szénhydratos táp
készítményekkel összehasonlítva, a következő  táblázatot 
nyerjük :
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Odda — ............. ... ... 71-5 14-5 6-0 1-63 — —

Hygiama ................. ... 57-7 21-1 13-1 — 4-7 459

Nestlé gyermekliszt ... ... 74-32 14-34 6-5 — 381 425

Rademann gyermekliszt .. 71-3 13-6 5-4 — 4-5 408

Caphocal ... .................... 76.0 2-7 7-5 7 0 4-6 385-6

Szembetű nő  a caphocal magas szénhydrattartalma az 
alacsony fehérjetartalommal szemben, mely egyrészt magya
rázza a caphocalnak a többi tápszernél kissé alacsonyabb 
caloriaértékét, másrészt azonban éppen ez az a körülmény, 
mely a caphocalnak a vesebetegségek diaetás gyógyításában 
is helyet biztosít. 100 gr. caphocal csak 2 1 gr. fehérjét tar
talmaz, melynek csak 60% -át hasznosítja a szervezet. Ezzel 
szemben 100 caloriát tartalmazó 149 cm8 tej 4 8  gr. fehérjét, 
0 -26 gr. konyhasót tartalmaz. Tehát akkor, a mikor a tejet 
nemcsak a nagy víz- és magas fehérjetartalma (a vérsavó 
maradéknitrogenjának — „Reststickstoff“ — megszaporodásá
val járó vesebajokban!), hanem magasfokú konyhasótartalma 
miatt is mellő znünk kell (konyhasóretentióval járó vese
bajokban!), akkor a caphocal vízben vagy teában adva 
igen jó szolgálatot tesz a vesebetegek diaetájának össze
állításakor.

A szénhydrátos, helyesebben czukros anyagoknak a 
gyomornedv elválasztására való specialis hatására Áldor2 
hívta fel figyelmünket, ki egy kisérletsorozatában azt tapasz
talta, hogy a rendes próbareggelihez 60 gr. dextroset adva, 
úgy a szabad sósav, mint az összaciditas jelentékenyen alá- 
száll, egyúttal azonban a gyomornedv quantuma is na
gyobb lesz.

Áldor ezen vizsgálati eredményeivel, melyek a czukor- 
oldatoknak a gyomornedvelválasztásra való csökkentő hatását 
mutatták ki, egybehangzók a mi ugyanilyen irányban és 
hasonló kísérleti berendezéssel, de czukoroldatok helyett 
caphocallal végzett vizsgálataink A következő  táblázat szembe
ötlő  módon mutatja, hogy egy gyermekkanál caphocalpróba- 
reggeli után kivett gyomortartalomban sokkal csekélyebb 
szabad sósav- és összaciditásértékeket kapunk, mint a 
caphocal nélküli egyszerű  próbareggeli után.

E táblázatból (mely vizsgálatainknak csak kis töre
dékét tartalmazza) nyilvánvaló, hogy a sósav mennyiségének 
csökkenését részben a gyomortartalom felhígulása okozza, 
mely a mérsékelten koncentrált czukoroldatok természetes 
következménye. Vizsgálataink azonban abban is megerő sítik 
Áldor tapasztalatait, hogy a szabad sósav csökkenése jóval 
nagyobbfokú, mint az összaciditásé. Táblázatunk szerint a 
caphocalos próbareggeli után a szabad sósav értéke a szoká-

3 Ueber die künstliche Beeinflussung der Magensaftsecretion, 
Magyar Orvosi Archívum, IX. évf. és Zeitschrift für kiin. Med., 19u0.

Név

A
gyomor-
tartalom

össz-
mennyi-

sége
cm*-ben

Szű rlete Szabad
HC1

ö ssz 
aciditas

Borbély 1. ... .................... 100 75 70 120
11............................ 120 80 38 81

Czemmel 1. ........ ... 150 75 69 91
11.............. 150 85 17 61

Román I. ... 75 45 65 95
11........................ 120 100 44 86

Koszt 1. .. ... ............. 80 62 40 78
11. .. ... ... .............. 130 101 35 73

Kühmel I. 60 45 79 98
11. ... . ............. 150 100 39 79

Németh I........... ........ 200 140 32 61
11. _  ................... 125 97 17 57

Schuster I . ... 50 35 32 51
11........................... 64 45 — 16

Schreiner 1............. ... ... 35 30 50 68
II. _.................. 65 45 8 56

Mach I.......... ........ ... ... 80 65 45 70
II________ ______ 125 80 12 57

Puchswenter 1. ... ... 100 75 28 63
11. ... ____ 250 185 — 17

i.-nél a beteg 300 gr. teát és egy zsömlyét,
Il.-nél ehhez még egy gyermekkanál caphocalt kapott.

sos próbareggeli után kapott értékekhez viszonyítva 62% -os 
csökkenést mutat, míg az összaciditásban a csökkenés csak 
26% -os. Reá kell mutatnunk arra, hogy ezt a jelenséget a 
gyomortartalom felhígulása nem magyarázza meg teljesen. 
A szabad sósav értéke az eredeti sóvavérték felénél kisebb, 
míg a gyomortartalom felhígulása ilyen fokot ritkán ér el. 
Egyébként pedig az összaciditásnak is arányosan kellene 
csökkenni, a mi azonban nem történik meg. Az összaciditás 
apadása még az 50% -ot sem éri el. A sósav csökkenését 
nem okozhatja a calcium phosphoricum, mert Áldor chemiai- 
lag tiszta dextrosét adva, ugyanilyen eredményt látott. A kér
déses jelenségnek részbeni oka talán az, hogy a czukrok híg 
savak hatása alatt kis mértékben dextrinné alakulnak, mely 
folyamatban a savak nem csupán katalysatorként hatnak. De 
fel kell vennünk azt, mint a hogyan Schmiedeberg és Schuele 
feltételezi, hogy a czukoroldatok a gyomornyálkahártya se- 
cretiós mű ködésére directe gátlólag hatnak, mely lehető séget 
nem szabad figyelmen kívül hagynunk, a mikor a gyomor 
superaciditásánál a fölös mennyiségű  sósav által okozott sub- 
jectiv és objectiv kellemetlenségeket kell csökkentenünk vagy 
megszüntetnünk. Ezt annál inkább tehetjük, mert a czukor
oldatok a gyomor motoros tevékenységét nem hátráltatják, 
a mit bizonyít az, hogy a caphocalos próbareggeli után a 
gyomortartalom czukortartalma nem volt nagyobb mint a ren
des próbareggeli után. A czukortartalom mindkét esetben 
0 '5% —O90/o között variált. Ugyanezen okokból a gyomor
nak superaciditással járó organikus és functionalis meg- 
megbetegedéseiben, így első  sorban az ulcus ventriculi és 
duodeni therapiájában és utókezelésében, nemkülönben ott, 
a hol bármi oknál fogva gyomorkimélő  diaetára van szükség, 
a caphocalnak fontos szerep juttatható.

A tüdő betegeken közismerten nagy fontossága van a 
czélszerű  táplálkozásnak. Hosszú ideig a tejkúréra fektettek 
súlyt, újabban ezzel felhagynak, még pedig jogosan. A tejet 
a betegek sok esetben nem fogyasztják szívesen, vagy ha 
igen, gyorsan megunják, meg azután naponta 4—5 liter tej 
elfogyasztása nagy munkát ró az emésztő  tractusra, a sok 
folyadék a szívre és vesére sem közömbös és subjective 
is kellemetlen teltségi érzést okoz. Ilyenkor, meg ha az 
étvágy csökkent, a tejhez néhány kanálka caphocalt adva, 
annak ízét javítjuk és tápértékét fokozzuk. Ezzel az el
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fogyasztandó tejmennyiség is erő sen redukálható. Talán 
a caphocalban lévő  calcium phosphoricum sem lesz hatásnél
küli, részben mint tonusozó, részben mint a csökkent vitalitású 
szövetek elmeszesedését elő segítő  gyógyszer. Apicális folya
matok által elő idézett tüdő vérzés eseteiben is kiterjedten 
alkalmaztuk a caphocalt és kedvező  eredményeinkben talán 
a tápszer nem jelentéktelen calciumtartalmának (phosphor- 
savas calcium 7% ) is része van.

Kísérletezésünk eredménye: a czéltudatosan összeállított 
caphocalban igen értékes diaetás segédeszközt nyertünk, mely
nek kiterjedt alkalmazását mindazon esetekben melegen ajánl
hatjuk, a melyekben szénhydrattartalmú mesterséges tápszer ren
delése javait. Különös figyelm et érdemel vizsgálataink alapján 
a caphocal alkalmazása a gyomornak sósavtúltermeléssel 
egybekötött functionalis és organikus megbetegedéseiben, a 
vesebetegségek azon alakjaiban, melyekben konyhasóretentio 
vagy a vérsavó nitrogenmaradékának magasabb értéke van 
jelen és végül tüdöcsúcshurut, tüdő vérzés eseteiben és hizlaló 
kúrákban.

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

Könyvismertetés.
Ferdinand Hueppe: Ueber Entstehung und Ausbrei
tung der Kriegsseuchen. Berlin, 1915. Verlag von August

Hirschwald.
Rendkívül szellemesen, iróniától nem egészen mentesen 

foglalkozik a szerző  a hadijárványok létrejöttével és terjedé
sével. „Der blosse Laboratoriumskliniker (Ausdruck von 
Nothnagel) oder orthodoxe Bakteriologe (Martius) konnte 
mit seinem beschränkten Blicke darüber spotten, dass die 
älteren Epidemiologen von kosmisch-tellurischen Einflüssen 
auf die Krankheiten sprachen.“

Álláspontját a múltból és jelenbő l merített számos pél
dával igazolja. Véleményét a bakteriológiáról a következő  fe 
lette sarcasmusos kijelentéssel fejezi ki. „So haben wir jetzt 
staatlich anerkannte und konzessionierte oder privilegierte 
Krankheitserreger für bestimmte Seuchen, daneben aber noch 
unübersehbare Reihe von anderen, die ohne Anerkennung 
und ohne Abstempelung trotzdem ihr unheilvolles Wirken 
vollbringen, und wenn es gut geht, es vielleicht erreichen, 
dass sie die richtigen später sogar ganz verdrängen und er
setzen. Man musste deshalb schon zu einem Mittel seine 
Zuflucht nehmen, wie es die Müller machen, wenn sie aus 
ein und denselben Korn verschiedene Mehltypen produzieren. 
So haben wir bei der Tuberkulose schon drei Typen, da
neben aber noch Varianten, die auf diese Weise nicht zu 
fassen sind. Das ganze Alphabet wurde von A—Y, nächstens 
aber wohl bis Z herangeholt, um in der Coligruppe etwas 
Ordnung zu schaffen, oder man musste sich seiner grie
chischen Kenntnisse vom Gymnasium her erinnern und mit 
Praepositionen arbeiten. Wir haben zwar nur einen Typhus 
abdominalis im klinischen Sinne — dieser Begriff ist eben 
ein klinischer und wurde noch pathologisch-anatomisch ge
sichert — und wir haben einen Ortho-Typhusbacillus. Aber 
wir haben auch einen Para-Typhusbacillus, aber nein, nicht 
einen, sondern gleich drei, A, B, C. Schon aber reichen wir 
mit orthodoxen und paradoxen Bazillen nicht mehr aus.“ 

Felette szellemesen értekezik a „Kleinböslige aus der 
Coligruppe“ mint középkori lövegrő l s felemlíti, hogy 1133- 
ban Schwanau várát rothadó szemétlövedékekkel akarták be
venni, illető leg a vár lakóit infectio révén megadásra kény
szeríteni. Szellemtő l sziporkázó megjegyzések és finom ész
leletek tarka változata teszik beszerzésre érdemessé a meg
beszélés tárgyát tevő  füzetet. Deutsch Ernő .

Új könyvek.

W. Pincus: Diagnostische und therapeutische Ergebnisse der 
Hirnpunktion. Berlin, A. Hischwald. 6 m. — A. B ag insky : Die Behand
lung der Extremitätenfrakturen bei Kriegsverletzten. Stuttgart, F. Enke.

1 60 m. — A. Ritschl: Amputationen und Ersatzglieder an den unteren 
Gliedmassen. Stuttgart, F. Enke. 2'40 m. — D. Gerhardt: Die Endo
karditis. u ien , A. Holder. 4 50 m. — R. Kraus, B. Busson und Th. 
Rum pf: Die Cholera asiatica und d :e Cholera nostras. Wien, A. Holder. 
6 m. — Placzek: Selbstmordverdacht und Selbstmordverhiitung. Eine 
Anleitung zur Prophylaxe für Aerzte, Geistliche, Lehrer und Verwal
tungsbeamte. Leipzig, G. Thieme. 6 m. — Goliner: Kompendium der 
ärztlichen Versicherungspraxis. Leipzig, G. Thieme. 2‘40 m.

Lapszemle.

Belorvostan.

A gastrogen hasmenések kezelésére Porges a sósav
val telített állati szenet ajánlja. Ismeretes, hogy a szóban 
levő  baj ellen Leube ajánlotta volt elő ször a sósavat. Hasz
nálata azonban késő bb abbamaradt, mert nagyon sokszor 
nem járt eredménynyel. Késő bb Leo kimutatta, hogy ezen 
eredménytelenség oka abban keresendő , hogy nem lehet 
elegendő  nagy mennyiségben adni a sósavat a beálló kelle
metlen mellékhatások miatt. A szerző  arra a gondolatra 
jutott, nem lehetne-e az állati szenet vehiculum gyanánt 
használni a sósav számára. A kísérlet kimutatta, hogy ez csak
ugyan lehetséges: az állati szén nagymennyiségű  chlorhydro- 
gent tud absorbeálni s a sósavat azután a fehérjéknek ismét 
leadja. Az állati szén ezenkívül a maga részérő l is kedvező  
hatású rothadástgátló és méregtelenítő  sajátsága alapján. Az 
adag sósavval telített, vagyis mintegy 10% chlorhydrogent 
tartalmazó állati szénbő l tetézett kávéskanálnyi %  pohár víz
ben suspendálva, minden étkezés után. (Az állati szén össze
köttetése sósavval carboazid néven készen is kapható; a 
budapesti Richter-czég készíti.) Azokban az esetekben, a 
melyekben vastagbélhurut komplikálja a bajt, czélszerü ma
gas beöntéseket is végezni állati szén suspensiójával, késő bb 
felváltva 0 2 % -o s tanninoldattal. (Therapeutische Monats
hefte, 1915, 10. füzet.)

Sebészet.

A tetanus elleni prophylaxisos oltásról írja Wolf 
törzsorvos, hogy a mióta a német hadseregben elrendelték, 
a tetanus-esetek száma igen jelentékenyen csökkent. A szerző  
statisztikája szerint a prophylaxisos oltás elrendelése elő tt 
beszállított betegeinek 1 4% -a kapott tetanust l'3°/o halálo
zási számmal, míg a védő oltottak közül már csak O’l6% 
betegedett meg tetanusban s ezek közül csupán 0 0 8 %  
halt meg.

W olf a következő kben foglalja össze tapasztalatait:
A prophylaxisos védő oltás tetanus elleni serummal 

majdnem biztos védelmet nyújt a tetanus ellen.
Nem szükséges kivétel nélkül minden sebesültet be

oltani, fő ként akkor nem, ha a serummal takarékoskodni kell, 
hanem csak a gránát és az oly srapnell-lövedék által 
sértetteket, a mely srapnell elő ző leg valamely falon vagy 
fedezéktető n fúródott keresztül.

A sebesültre nézve nem hátrányos, ha a beoltás csak 
órák múlva történik.

Ha többszörös sebesülés van jelen, vagy ha a seb 
általában tetanusbacillusra gyanús anyaggal — például ló
trágya — van szennyező dve, akkor ajánlatos, hogy a rendes 
prophylaxisos adag kétszeresét fecskendezzük be. (Münchener 
med. Wochenschrift, 1915, 39. sz.) M.

Gyermekorvostan.

A diphtheriás betegek vérének antitox’n-tartalmát 
gyógyserum bevitele elő tt és után vizsgálta H. Opitz 
(Kinderkrankenhaus zu Bremen).

A szerző  a kis vagy nagy gyógyserumadagok kérdésé
nek szempontjából végezte vizsgálatait röviddel Berger és 
Schöne ugyanily irányú vizsgálatai után. Feltételezve, hogy a 
szervezetbe bevitt antitoxin ugyanoly módon köti meg a szer
vezetben a toxint, mint in vitro, pontosan meg volna álla
pítható mindenkor a szükséges antitoxin-mennyiség, feltéve,
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hogy a szervezetben esetleg már az injectio elő tt jelen volt 
antitoxin-mennyiséget ismerjük.

Ilyen esetet a szerző  26 diphtheriás megbetegedés közül 
5 ízben talált, azaz 26 eset közül 5 olyat, a melyben az 
antitoxin-tartalom több volt, mint Vioo A. E. cms-ként. Ezek
ben ki lehetett zárni azt is, hogy bacillushordozók lettek 
volna, a kikben tudvalevő leg tekintélyes nagy lehet az anti
toxin-tartalom. Az activ immunizálás szempontjából fontos e 
megállapítás, mert ez esetekbő l a szerző  arra vél következtetni, 
hogy V20 A. E. pro cma nem nyújt mindig elegendő  védel
met a megbetegedés ellen. Vizsgálatai során továbbá azt ta
lálta, hogy a szervezetbe bevitt antitoxin-mennyiség gyorsan 
fogy és ezt a fogyást a Behring-íé\e új eljárás sem befolyá
solja lényegesen. Végkövetkeztetései, hogy gyakran még 
1 A. E. pro 1 cm3 sem véd meg a megbetegedés ellen, to
vábbá, hogy a passive bevitt védő nyagok gyors pusztulását 
semmi sem befolyásolja és diphtheriában megbetegedett egyé
nekben az activ ellenanyagtermelés egyáltalán nem jelentékeny, 
míg az egészséges bacillushordozók vérében igen magas 
ellenanyagtartalom konstatálható. (Deutsche mediz. Wochen
schrift, 1915, 31. sz.) Szász Erzsébet dr.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

Gonorrhoea ellen Levy jó eredménynyel használja az 
optochint, a melynek 1% -os oldatát naponként 6-szor fecs
kendezted be. A szer semmiképp sem izgat, ső t csökkenti a 
fájdalmakat; e mellett csökkenti a váladékképző dést, s a vá
ladék nagyon hamar elveszíti genyes jellegét; gonococcus 
többnyire már 4 nap múlva alig található. Ha 8 nap alatt 
nem áll be a gyógyulás, egyúttal protargolt is használtat a 
szerző , a ki megjegyzi, hogy az idő sült esetekben talán még 
kedvező bb az eredmény, mint a hevenyekben. (Berliner kiin. 
Wochenschrift, 1915, 42. szám.)

Magyar orvosi irodalom.

Gyógyászat, 1915, 46. szám. Schächter M iksa: A lövedék kere
sése és a Röntgen. Komássy M ihá ly: Hadsebészeti tapasztalatok.

K linikai füzetek, 1915, 9. füzet. W m s Emil: A venereás beteg
ségek elleni védekezés új rendszerérő l. A védő állomásokról és a pro- 
phylactikus első  segélynyújtásról. Negyedik rész.

B udapesti orvosi ú jság , 1915, 46. szám. Dalmady Zoltán: 
Eljárás a gyomor emésztóképességének közvetlen mérésére. Márer 
József: Sajátszerű  járványos betegség.

O rvosok lap ja, 1915, 46. szám. Fonyó János: Összefüggés a 
terhesség és a glandula thyreoidea megbetegedései között.

Vegyes hírek.

K inevezés. Weisz Bertalan dr.-t Zemplén vármegye tiszteletbeli 
fő orvosává; Heinrich Béla d r - t  Tokajban, Groszmann Dezső dr.-t 
Bártfán járásorvossá nevezték ki.

A cho lera á llása  hazánkban. Magyarország területéről október 
25.-étő l 3 l.-éig 10 cholerabetegedést jelentettek 7 halálozással. Az 
esetek a polgári lakosság körében fordultak elő  és a következő képpen 
oszlanak m eg : Szeged 1 ; Alsó-Fehér vármegye: Mihálczíalva 1; Bereg 
vármegye: Nagylucska 4 ; Bihar vármegye: Gáborján 1 ; Csanád vár
megye: Csanádpalota 3. — November hó l.-étő l 7.-éig 11 betegedést 
jelentettek 7 halálozással. Az esetek következő képpen oszlanak meg: 
Bács-Bodrog várm egye: Borócz 1 ; Bereg vármegye : Nagylucska 5 ; 
Csanád vármegye: Csanádpalota 4 ; Szatmár vármegye: Mátészalka 1. 
Valamennyi megbetegedés polgári lakosok között történt.

M eghalt. Biró Ede dr. honvéd fő törzsorvos 60 éves korában 
Budapesten november 13.-án. — Feiler Lajos dr. szabadfalui körorvos. 
-  Schlesinger József dr. 78 éves korában Győ rött november 13.-án. — 
Jórend József dr., Korpona város tiszti orvosa, 48 éves korában novem
ber 12.-én.

B áró Podm aniczky T ibo r dr. rendelését Mária Valéria-utcza
5. szám alatt megkezdette.

A N agyvárad -városi tü d ő b e teg ren d e lő -in téze t (dispensaire) 
Grósz Menyhért dr. fő orvos imént megjelent jelentése szerint az 1914. 
évben 729 beteget részesített gondozásban. Lakásvizsgálatot 467 eset
ben, lakásfertő tlenítést 60 esetben végzett. A rendelések száma 5800 
volt. A természetben adott segély pénzértéke megközelítette a 10.000 
koronát.

A k lin ikai tan ítás  kérd ésé t a háborúban  fejtegette Hochenegg 
bécsi sebésztanár megnyitó elő adásán. Nagy igazságtalanságnak tartja, 
hogy az itthonmaradt, tanulmányaikat folytató hallgatók elő nyben lesz
nek korábbi promotiójuk révén hadbavonult társaikkal szemben De 
igazságtalanság ez a már gyakorlatot folytató, hadbavonult orvosokkal 
szemben, mert a háború után existentiájuk visszaszerzését megnehe
zítik a be nem vonulásuk miatt tanulmányaikat fol>tató, hazájukért 
semmit sem áldozott, idő közben promoveált orvosok. Végül igazság
talanság ez az eljárás a közönséggel szemben is, mert a klinikák egy 
részének tanítási anyaga ma nagyon egyoldalú, túlnyomóan hadi, a 
hallgatók kiképzése tehát részben nagyon egyoldalú; másrészt maga a 
tanítás a tanárok és a segédszemélyzet mai viszonyai mellett nem 
lehet elég eredményes. Azt hiszi Hochenegg tanár, hogy abban az idő 
ben, a mikor ő  hallgató volt, hasonló viszonyok között nem akadt 
volna senki, a ki kötelező  tárgyakra beiratkozott volna mindaddig, a 
míg bevonult kollegái szintén nem iratkozhattak volna már be. Azt 
tartaná helyesnek, ha a be nem vonult orvostanhallgatók nem iratkoz
nának be s idejüket azokban a kórházakban töltenék, a melyekben 
jelenleg oly nagy szükség van orvosi- és ápolószemélyzetre. Itt sokkal 
többet tanulhatnának is, mint azon hiányos e ő adásckon, a melyeket a 
klinikák tanárai a mostani viszonyok között tarthatnak.

Mai számunkhoz Dr. Egger Leó és Egger /., Budapest, czég 
„In jectio N atr. kakodyl. Dr. E g g er“ czímű  prospectusa van csatolva.

Mai számunkhoz a „Chinoin“ gyógyszer és vegyészeti termékek 
gyára r.-t. (Dr. Kereszty és Dr. Wolf) Ujpest-Budapest „A rsoton in“, 
„C adogel“ és „Sulfotin“ készítményeinek prospectusa van mellékelve.

Az Orvosi Évkönyv

a hábo rú ra  való tek in te tte l

csak egy ízben küldetnek szét.
Mivel a kérdő ívek már mind expediáltattak, 
igen kérjük a t. orvos urakat, hogy azokat 
kitöltve hozzánk mielő bb visszaszármaz
tatni méltóztassanak.

A  S Z E R K E S Z T Ő S É G.

Telelő n 8 5— 00. B udapest, VII., K ertész-u tcza 16.

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

ellátás. — M érsékelt á ra k . — Kívánatra prospektus.

V árosm aj or-sanat orium és vízgy ógy intézet
B u d a p e s t, I., V á ro s m a jo r -u tc z a  64 . T ú le rő n  8 8 -9 9 .

Bel-, ideg- és nő i betegek részére. Hizlaló és soványitó gyógymódok. Vizgyógymód és 
villamos kezelések bejáróknak is. A betegeket a sanatoriumban lakó Dr. Czlrfusz  

D ezső , kir. tanácsos, Ig a 'g a t  r fő orvos állandó felügyelete alatt állanak.

Or. JU S T U S  fő orvos öö rgy o g y iró  e s  n o s m e t ik a i  in te z ete
B u d ap e s t ,  IV., F e re n c z  J ó z s e f —ra k p a r t  26.  Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aniontherapia, forró- 
légkészülékek. frigoritherapia, fürdő k. Schnée-féle degrassator. Höhensonne. Quarzlámpa

bakteriológiai, serologiai és vegyi orvosi lab o 
ra tó rium . Antigének, haemolysin, vaccinák. 
V.,  S z e m é l y n ö k - u .  7 .  T e l e f o n  3 6 - 9 5 .

mám ck 8  a  ■ ■  a » - i d é z e t .  Semmelweis utóra 2.
r o  P "  Kossuth Lajos-utcza sarkán.

Igazgató: Dr. REICH MIKLÓS.

Dr. F O B  BA T
Budapesti

medico-
mechanikai

Dr. ta rü n w a ld  s a n a to r iu m *  ““" T f’!af,!s!l(|0z',aŝ !s _l5Felvétetnek férfi- és nő betegek 
nő gyógyászati, sebészeti és belgyógyászati bajokkal, valamint szülő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk valasztndtiák. — V egy i é s  R ö n tg e n - la b o ra to r iu m.

RÖNTGEN- REINIGER
é s  v i l i .  o r v ó s i  k é s z ü l é k e k GEBBERT é s  SCHALL R.-T.

M A T T O N IFÉLE LÁPKIVONATOK
f ü r d ö k h e i .

a  L Á P S Ó  : :  L  A  P  L  Ü  G
s z á ra z  k iv o n a t folyékony kivonat

_ ládákban á I k i l ő _______üvegekben á 2 kiló
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TUDOMÁNYOS  TÁRSULATOK.
TARTALOM: Magyar Tud. Akadémia (111. osztály ülése 1915 nov. 15.-én) 641. lap. — Budapesti Kir. Orvosegyesület (VI. rendes ülés 1915. évi 

október hó 23.-án) 641. lap. — Szemelvények külföldi tudományos társulatok üléseiből. 643. lap.

Magyar Tudományos Akadémia
(III. osztály ülése 1915 november 15.-én.)

Elnök: id. Entz Géza. Jegyző : Fröhlich Izidor.

Orvosi érdekű  elő adás volt a következő :

Krompecher Ödön: Az emlő  tömlő s megbetegedései
nek és rákjának kóroktanához. (Székfoglaló értekezés.)

Az orvostan sokat vitatott kórképe azon megbetegedés, 
a melyet Reclus írt le elő ször 1864-ben önálló kórkép alak
jában és „maladie kysiique des mamelles“-nek nevezett el. 
Az emlő  ezen tömlő s megbetegedése rendszerint középkorú, 
szült és nem szült nő kön észlelhető , s vagy az egyik, vagy 
mindkét emlő t támadja meg. Az emlő ben az esetek egy ré
szében számos apró, lencsényi, kis borsónyi, nyálkás, zöldes 
folyadékkal telt tömlő cske jelentkezik, úgy hogy az emlő  tapin
tásra söréttel telt zacskóra emlékeztet. Máskor egy vagy több, 
mogyorónyi, diónyi tömlő  körül több apró tömlő cske foglal 
helyet és e nagyobb cysták belsejében olykor bunkós vagy 
bolyhos növedékek is foglaltatnak. A tömlő k szabadon moz
gathatók. Bizonyos fokig jellegzetes az emlő bimbó viselkedése, 
a mennyiben nem ritkán már a folyamat kezdeti stá
diumában néhány csepp vörös savós folyadék ürül rajta. 
A megbetegedés jóindulatú, a rákos elfajulás csak ritkán 
észlelhető .

Mikroskop alatt a tömlő k belfelületén köbös vagy hen
geres hám látható, a mely annyiban tér el az emlő mirigyet 
alkotó hámtól, hogy sejtjei sokkal nagyobbak, magvuk arány
lag kicsiny és protoplasmájuk feltű nő  halványan festő dik. 
Ezen „halvány hám “ (Saar) egy vagy több réteget alkot, sok
szor desquamált, vagy bunkók, illetve bolyhos növedékek 
alakjában burjánzik az ű rbe. A kötő szövet néha gómbsej- 
tesen beszű rő dött, hyalin módon elfajult s csak ritkán el- 
meszesedett vagy elnyálkásosodott.

A folyamat értelmezése körül eltérő k a nézetek. Schim
melbusch és követő i valódi daganatnak tartják és kystade- 
noma mammae-nek nevezik, König és iskolája pedig lobos 
folyamat eredményének tekinti és mastitis chronica cystica- 
ról beszél.

Az elő adó 17 év óta foglalkozik ezen sokat vitatott kór
folyamattal és 1913-ban a Deutsche pathologische Gesell- 
schaftnak Marburgban tartott 13. ülésen, valamint a Buda
pesti orvosegyesületben már jelentést is tett e tömlő k erede
tére vonatkozó saját vizsgálatairól. Mintegy 20 eset pontos 
észlelése alapján kimondotta, hogy e tömlő k verejtékmirigy- 
tömlő knek felelnek meg, a mennyiben a „halvány hám“ a 
hónalji verejtékmirigyek halvány hámjával azonos és az 
esetek egy részében az emlő tömlő k falában is megtalálta a 
verejtékmirigyekre olyannyira jellegzetes hosszú izomsejt- 
pamatokat. Vizsgálati eredményei élénk viszhangra talál
tak, a mennyiben Benda, a verejtékmirigyek kiváló histolo- 
gusa, az elő adó készítményeinek bizonyító voltára utalt. Ezen 
első  tekintetre idegenszerű nek látszó felfogás érthető vé válik, 
ha meggondoljuk, hogy az emlő mirigy phylogenetice verej
tékmirigybő l alakul ki.

Mig az elő bbi közlései első sorban a tömlő k természe
tének megállapítására vonatkoznak, adóig jelen elő adásában 
48 eset alapján a tömlő knek a Reclus-ié\e „maladie kystique“- 
hez, az emlő  involutiós tömlő ihez, valamint az emlőrákokhoz 
való viszonyával foglalkozik. Kimutatja, hogy a bonczolásra 
került hullák emlő jében eléggé gyakran észlelhető  és általá
nosságban involutiós tömlő knek mondott tömlő k is verejték- 
mirigytömlő k, a mennyiben falukban kimutathatta a sima 
izomsejtréteget; a tömlő k nemcsak idő sebb nő k involvált 
emlő iben, hanem fiatal nő k jól kifejlett emlő iben is elő 
fordulnak.

Hangsúlyozza, hogy a Reclus-féle megbetegedés nem 
felel meg sem kystadenomának a Schimmelbusch-féle érte
lemben, sem mastitisnek a König-ié\e értelemben, hanem 
fejlő dési rendellenesség és polykystomának vagy még helye
sebben hydrokystoma multiplex mammae-nek nevezendő . 
Végre utal arra, hogy a hydrokystomából egyrészt kysta- 
denonia intracanaliculare, másrészt carcinoma indulhat ki. 
Ezek alapján az emlő rákok egy része fejlő dési rendellenesség 
alapján keletkezik és ezen megállapítás újabb támaszpontot 
szolgáltat a Cohnheim-féle elméletnek.

Ónodi Adolf 1. tag: A gégebeidegzés problémái harcz- 
téri esetek kapcsán.

A harcztéri esetek klinikai észlelése kapcsán fejtegeti a 
gégebeidegzés problémáit. Röviden összefoglalja saját kísér
letei alapján is a gége központi beidegzésre vonatkozó is
mereteinket, ismerteti állatokon a hangszalagmozgások agy
velő i kéregközpontjait, az ikertelepek és a kisagyvelő  szerepéta 
gége beidegzésében, valamint emberen a perforált újszülöttek 
és agynélküli torzszülöttek hangképzését. Összehasonlítja ezen 
tényeket az eddig ismert klinikai észleletekkel, melyek hiányos 
voltuk miatt nem engedik meg emberen a gégebeidegzés 
agyvelő i kéregközpontjának m egállapítását; az alsó homlok- 
tekervény hátulsó részében a gégeközpont megjelölése csak 
felvétel, melynek kétségbevonhatlan klinikai észleletek és 
kórbonczolástani tények eddig, sajnos, nem szolgáltattak 
alapot. Felmerül a kérdés, hogy a háború alatt olyan töme
gesen történt fejlövés-, agysérülés-, agyvelő genyedés-esetek 
mennyiben járultak hozzá ezen nyílt kérdés tisztázásához; 
sajnosán kell megállapítani, hogy erre vonatkozólag a harcz
téri esetek eddig semminemű  felvilágosítást sem nyújtottak. 
Fejtegeti harcztéri eseteinek kapcsán a hangszalagok median 
állásának problémáját, az u. n. Semon-féle tételt, mely mint 
törvény biztos szilárd alapot most sem tudott kapni, ső t egy 
harcztéri esetében a felső  érző  gégeidegek kikapcsolásával a 
hangszalagok median állása meg volt szüntethető . Tárgyalja 
a psychogen beidegzési zavarokat, melyek a gége részérő l 
eseteiben mint gégeepilepsia, hüdéses hangtalanság, spas- 
musos hangtalanság és némaság kórképében jelentkeztek a 
háborús izgalmak következményeként. Fejtegeti a hangtalan
ság azon alakját, midő n a hangszalagok rendesen mozognak, 
de a hangképzés pillanatában nem maradnak meg a közép
vonalban, valamint azon aphoniál, melyet a hangrésttágító 
izmok görcse okoz, továbbá a hangszalagok paradox moz
gásait, melyek a belégzéskor ellentétesen a hangrés szű kü
letét eredményezik és nehéz légzést okoznak és erre vonat
kozólag az idegimpulsus haladásának általa kimutatott újabb 
idegutait említi fel. Szól a srapnell-légnyomás okozta beideg
zési zavarokról, melyek a hangszalagok mozgásainak és a 
hangképzésnek zavaraiban mutatkoznak. Végezetül megemlé
kezik a harcztéri esetekben feltű nt u. n. távolhatásról, midő n 
az idegtörzsek közelében áthatolt löveg ideghüdést okozott, 
a nélkül, hogy a mű tétkor az idegtörzsek látható elváltozása 
megállapítható lett volna.

A harcztéri esetek a gégebeidegzés problémáinak tisz
tázásához, sajnos, nem járultak, ső t a gégebeidegzés eddigi 
bonyolult és szövevényes tanát még bonyolultabbá tették.

Budapesti Kir. Orvosegyesület
(VI. rendes ülés 1915 október 23.-án.)

E lnök: Id. Liebermann Leó. Jegyző : Bence Gyula.

Lázas, tertiaer syphilis gyógyu lt esete.

Ország Oszkár: A 35 éves ügynököt 1914 márczius 
17.-én vették fel az Erzsébet királyné-sanatoriumnak vezetése 
alatt álló osztályára. 7 év elő tt kemény fekélye volt, kenő kúrát
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használt, 3 év elő tt izületi fájdalmai voltak, H /2 év elő tt 12 
kéneső -injectióval kezelték. 1913 február havában lázas lett, 
mellében baloldalt alul nagy fájdalma támadt. Körülbelül 1I2 
évvel késő bb állapota annyira rcsszabbodott, hogy több szak
orvost keresett fel, a kik betegségét tüdő csúcshurutnak nyil
vánították s a Riviérára küldték. Hő mérséke ez idő ben 39°-ig 
is emelkedett. 3 l/2 hó után, mely alatt tuberculinkezelésben 
is részesült, Budapestre tért vissza s a sanatoriumba vétette 
fel magát. A felvételkor panaszai: nagyfokú gyengeség, le- 
soványodás, étvágytalanság, álmatlanság, baloldali mellfájdal
mak, szívtáji nyomás és szorongás, nagy láz. Nem köhög, 
nem izzad.

A vizsgálat adataiból felemlítendő  a bő r és nyálkahár
tyák nagyfokú halványsága, scoliosis, némi asymmetria a mell
kason, fő leg a vállakon. A kopogtatás a jobb tüdő csúcson 
rövidülést, baloldalt alul tompulatot adott, melynek felső  
határa mély belégzéskor leszállóit, a középső  hónaljvonalban 
a VI. borda felső , hátul a paravert. vonalban a VII. borda 
alsó széléig ért. A légzés diffuse hangos, megnyúlt, érdes, 
baloldalt a tompulat határa felett köhögtetésre eltű nő  finom- 
hólyagú szörtyzörejekkel. A köpet kevés nyálkából állott, 
melyben A'ocft-bacillusok, vagy rugalmas rostok kimutatha
tók nem voltak. A relativ szívtompulat a jobb szegyszélet 
egy ujjal túlhaladta. A IV. bordaközben a szegycsont mellett 
körülírt helyen hangos érdes systolés zörej hallható. A pul
sus rhythmusos, eléggé telt, száma perczenként 90, 37-6° 
hő mérsék mellett. A lép jól tapintható. A vizelet normális. 
A testsúly 50'60 kg.

A 9 V2 hónapra terjedő  lefolyásból megemlítendő k a 
39’3°-ig terjedő  lázak. A Röntgen-vizsgálat a hilusmirigyek- 
nek jelentő s duzzanatát mutatja fő leg jobboldalt, a tüdő  képe 
normális. A vörös vérsejtek száma 3,500.000, a fehér vér
sejteké 7600, a haemoglobintartalom 70; a vérkép, csekély 
anisocytosistól eltekintve, normális. A bakteriológiai vérvizsgá
lat teljesen negativ. A láz napi 6 gr. salicylsavas nátriumra, 
phenacetinre, pyramidonra sem csökken. A Wassermann- 
reactio : +  -J- + .  Enesol-injectiók után a heves szívtáji szo
rongás, nyomás, a bal karba kisugárzó fájdalmak, a szív fe
lett hallható zörej lényegesen enyhülnek, a hő mérsék csök
ken. A VII. injectio után a maximum 37’3", a beteg teljes 
jó közérzettel fennjár, testsúlya gyarapodott. A vörös vérsej
tek száma 5,228.000-re növekedett. Április 26.-án szájnyálka
hártyáján opaleszkáló foltok. Május 2.-án hő mérséke ismét 
emelkedik, a máj tapinthatóvá válik, a jobb térdizület fáj
dalmas lesz és megduzzad. A fő leg éjjel tüihetetlen fáj
dalmakat nem tudják csillapítani, lábát mozgatni nem tudja. 
A szívtünetek ismét feltű nő k. Június 4.-én a 26. enesol- 
injectiót adják minden eredmény nélkül. Láz, álmatlan
ság, gyomornyomás gyötri. Salicyl, luminal, melubrin hatás
talan. Június 29.-én 0'45 gr. neosalvarsant kap intravénásán. 
A hő mérsék 399°-ra emelkedik, a pulsus kevéssé telt és 
kevésbé feszes, száma perczenként 130; coffeininjectio. Az 
izületi fájdalom másnap lényegesen enyhült, a máj, lép kisebb. 
Július 4.-én a láz 37'5° maximumra csökkent, a lép nem ta
pintható, a szívtünetek megszű ntek, a térd jól mozgatható. 
Július 8.-án kéneső kúrát kezdve, július 13.-án a láz ismét 
növekedett s a térd fájdalmas lett. Július 17.-én ismét 0'45 
neosalvarsan. A subfebrilis beteg július 31.-én 0 6 gr. neo
salvarsant kap, mely után hő mérséklete 38°-ra emelkedik. 
Augusztus 2.-án a beteg igen jól van, maximuma 37 2°. 
Augusztus 16.-án W assermann-reactio: +  + + .  3 7 i°  hő 
mérsék mellett ismét enesolkúrát kezdenek, láza 37‘7°-ra 
emelkedik. Augusztus 29.-én 0 6 gr.-os 4. neosalvarsan-in- 
jectio. Szeptember 1.-én teljes láztalanság, 9.-én egészen 
egészséges, 6 W2 kg.-ot hízott, munkabíró. A szív és máj 
normális, a lép felső  határa a VI. borda alsó széle. Azóta 
felváltva jodot, kenő kúrát végez és salvarsant kap.

A diagnosis megállapítása a számításba vehető  egyéb 
betegségek kizárása után a Wassermann-reactio segélyével 
történt. A syphilis volt egységes oka a bronchusok, hilus- 
mirigyek, szív- és vérképző  szervek megbetegedésének, me
lyekhez késő bb a máj és a térdizület bántalma csatlakozott. E

kórképet Brauer parenchymatitis syphilitica néven ismertette. 
Felismerését a nagy láz megnehezítette, minthogy tertiaer syphi- 
lisben igen ritka. A láz remittens.continua continens és subfebrilis 
jelleget mutatott és antipyreticumokkal nem volt befolyásolható. 
A lázmenet változása megfelelt a beteg subjectiv és objectiv 
állapotának. A hilusmirigyek, úgy mint tuberculosisban, erő sen 
duzzadtak voltak. Míg lueses arthritis esetében endocarditis 
rendszerint nem mutatható ki s ezt a diagnostikában fel
használják, a betegen a két bántalom egymást követte, ső t 
egyidő ben is fennállott. A kénesökezelés múló javulást ho
zott, késő bb a beteg állapota a kezelés folyamán rosszabbo
dott; két ízben a salvarsankezelés okozta javulás utána kén
eső  alkalmazása ismételt rosszabbodással járt. A gyógyulás 
az ismételt neosalvarsanadagokra vezethető  vissza. A bemu
tató esete is azt bizonyítja, hogy a parenchymatitis syphili
tica rövid idei kezeléssel nem gyógyítható s hogy kétes 
diagnosis esetén a rövid idő n át folytatott antilueses kúra 
negativ eredményébő l nem vonható le következtetés.

Havas A dolf: A syphilist kisérő  láz vagy állandó, vagy inter- 
mittáló, vagy renuttáló. Elő fordulhat úgy a heveny, mint a késő i esetek
ben. Rendesen 375 3 8 5U kő /ölt ingadozik. Kivételes esetekben fel
emelkedhet a láz 39—40'5, ső t 41°-ig is Ilyen magas láz különösen a 
pustulosus vagy galoppans syphilidekhez szokott csatlakozni. A syphi- 
lisises lázra vonatkozó két tanulságos esetet kíván említeni. Az egyik 
vonatkozik egy töldbirtokosra, kit sacralis tumor miatt operáltak. Az 
operatio után tizedik napra 39-5° láz jelentkezett, jóllehet az operált 
felület per priniam gyógyu t. Febris intermittens, t\phus, miliaris tuber
culosis mind ki volt zárható. A láz folytonos és emelkedő  volt egészen 
40°-ig. Ekkor, mivel a beteg bő rén kiülés jelentkezett, consiliumba hívták 
és a betegen selerosist a penisen, adenopathia universalist és roseolát 
talált. Az alkalmazott ant lueses kúrára csakhamar megszünttk a lázak.

A másik eset kései syphilidre vonatkozik; a láz 38-5(l-on 
felüli volt. A mellkas jobb oldalán két bordán periostitises tünetek 
jelentkezvén, felvétette magát egy gyógyintézetbe, a hol a megbete
gedést tuberculosus természetű nek tartották. Itteni tartózkodása alatt 
csakhamar a homlokon is keletkezett egy daganat, a mely elfolyósodott. 
A segítségül hivott sebész a tályogot felvágta és kikanalazta. A szövet
roncsokat mikroskoppal avatott helyen megvizsgálták és bár tuberculosis- 
bacillust nem találtak, a bánfáimat morphologiai alapon tubercu osisnak 
tartották A beteg egy bécsi hírneves belgyógyászszal is consultált, 
a ki a betegséget tuberculosus természetű nek tartotta. A consu'tatio 
alkalmával kimutathatták a megbetegedés lueses voltát, és az alkal
mazott antilueses gyógymód behatása alatt a lázak megszű ntek és a 
beteg meggyógyult.

Mindkét esetet még a W assermann-vérpróba aerája előtt észlelte, 
a mikor a diagnosist tisztán a klinikai kórkép alapján lehetett csak 
felállítani.

Czirfusz D ezső: A tüdő tuberculosis gyógyításával foglalkozó 
orvosok gyakran találkoznak betegekkel, a kiket hosszú idő n át kezeltek 
mint tuberculosusokat, mert a magas lázak mellett némi tüdő beli elvál
tozás is volt kimutatható. A felszólalónak három ilyen esetben sikerült 
kiderítenie, hogy nem tuberculisisról, hanem syphilisrő l volt szó. Egyik 
esetben ama körülmény vezetett nyomra, hogy a beteg felesége három
szor abortált. Nem hangoztatható eléggé, hogy kétes esetekben luesre 
is gondoljunk.

A felső  légutak leprás elváltozásai.

Ónodi A d o lf : A bemutatott bosnyák katonabetrgen kívül 
a felső  légutak leprás elváltozásait észlelte 1902-ben egy 
öt tagból álló leprás családon, valamint e hó elején e család
nak a pozsonyi állami kórházban izolált két tagján (idő köz
ben kettő  gümő kórban elhalt, egy szabadon él). 1902-ben a 
9 éves fiú jobb orrfelébő l polypusokat távolított el; az orr
váladékban és az orrtampont körülvevő  nyálkában a lepra- 
bacillus kimutatható nem volt. A 13 éves fiún rhinitis sicca 
és a porezos meg csontos orrsövény helyén mogyorónyi 
leproma volt, mely aztán szétesésnek indult és L5 cm. hosszú, 
1 cm. magas perforatióhoz vezetett. Az orrgarat tetején mo
gyorónyi adenoid vegetatio volt jelen. A 15 éves fiún a 
felső  légutak száraz hurutja volt kimutatható, az orrüregben 
pörkök, a hangszalagokon szürkés-fehéres elszínesedés. Úgy 
ezen, mint a 13 éves fiú orrváladékában leprabacillusok voltak 
kimutathatók. Az eltávolított adenoid vegetatio és orrpolypus szö
vetében a leprabacillus kimutatható nem volt. E hó elején meg
vizsgálta a pozsonyi állami kórházban ápolt két leprás bete
get es az egyiken a felső  légutakban a következő  elváltozá
sokat észlelte: Az arcz nagymérvű  leprás elváltozásokat mutat, 
beszű rő dések, göbök, szétesések és hegek láthatók, a külső  
orr részleges pusztulásával és az orrnyílások heges szüküle-
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tével. A nyelv jobb felén, közel a csúcshoz, mogyorónyi 
kemény leproma, a mandolák összefolyó fehéres beszürő dést, 
a hátulsó garatívek néhány kisebb göböt, az uvula len- 
csényi göböt, a gégefedő  széle három lencsényi göböt 
bő t és a hangszalagok belöveltséget mutatnak. Az észlelésünk 
alatt álló Gjeric Arso 26 éves bosnyák katona. 5 éve nő s, 
két gyermeke egészséges, szülei, testvérei és rokonai hasonló 
bajban nem szenvedtek. 1914 augusztus havában vette észre, 
hogy arczszíne megváltozik, kékes vöröses foltok keletkeznek, 
hasonló elváltozást vett észre öt hónap óta a kezén, alkarján 
és lábszárán. Két hónapig volt a kárpáti harcztéren, tavasz- 
szal a piliscsabai táborban könnyű  szolgálatra lett beosztva. 
Az arcz a facies leontina jellegzetes képét mutatja, a homlok, 
pofa, orr, ajak és áll kékesvöröses bő rén kender-lencsenagyságú 
göbök láthatók. Az alkaron és lábszáron a bő r kékesvörös, 
borsónyi göbökkel. A lábszárak bő re hypaesthesiás. Az orr
üregben bű zös, többnyire beszáradt pörkök találhatók, a száraz 
nyálkahártya könnyen vérzik. Az orrfenéken és az orrsövény 
mentén kétoldalt 3 cm. hosszú, 1/2 cm. széles kemény beszű - 
rő dés látható. A hátulsó orrnyílások területén nincs elváltozás. 
A szaglóképesség hibátlan. Az orrgaratüregben a lágy szájpad 
hátulsó felületén egyes kisebb göbcsék, hasonlóan a felső  
a jkon ; a lágyszájpadon szigetszerű  beszű rő dött lapos helyek, 
a nyelvcsapon két lencsényi göb, a hátulsó garatíveken kisebb 
göbök, a hátulsó garatfalon borsónyi göbök, a megvastagodott 
gégefedő n kisebb göbök láthatók.

Az orrüreg váladékában polynuclearis leucocyták, egyéb 
sejtes elemek és különböző  bacteriumok mellett számos lepra
sejt látható, melyek testét tömérdek leprabacillus tölti meg. 
A leprasejtekben hiányzik a mag és a bacillusok a Ziehl- 
Neelsen-festéssel nagyon jól láthatók. A lágyszájpadról eltá
volított göbök metszetein a Ieprabacillusok kimutathatók. 
(Krompecher tanár vizsgálata.)

Nálunk leprás betegek ritkán jutnak észlelés alá. 
Ismeretesek a leprás elváltozások, így a bő rön az elszínese- 
dés, beszű rő dés, göbképző dés, szétesés és hegesedés, az arcz
nak daczos vonása és szomorúan komor képe, a faces 
leontina, hegesedés az ízületek területén és a végtagok con- 
tracturája. A felső  légutakban a száraz hurutok, beszű rő dés, 
göbképző dés, fekélyesedés és hegesedés változatos képei is
meretesek. Az orrüreg elülső  részét a fertő zés kapujának 
tekintették némelyek; számos esetre valószínű nek látszik ugyan 
az initialis laesio az orrüregben, de észleltek olyan eseteket, 
hol a leprás elváltozások a bő rön régen fennállottak és az 
orrüreg teljesen ép volt. Az orr részérő l jellegzetes a rhinitis 
sicca, az orrvérzés, a kemény pörkök, az orrváladékban a 
leprasejtek és bacillusok, az orrnyálkahártya beszűrő dése, gö
bök, ritkábban granuloma az orrsövény elülső  részén, a göbök 
szétesése, az orrsövény áttörése, a heges összenövés az orr
nyílások területén, az orrsövény és kagylók között, szaglás
hiány, mely részben mechanikai eredetű , részben a szagló 
nyálkahártya elváltozásának folyománya és végül a külső  orr 
deformatiója, részleges vagy teljes hiánya. A szájüregben, 
garatban és orrgaratban száraz hurut, az ajak, foghús, lágy- 
szájpad, uvula, mandolák, garatívek, garat beszű rő dése, ugyan
itt gombostű fejtő l cseresznyenagyságig fehéres, sárgás, vöröses 
göbök, azok szétesése, hegesedések, összenövések a lágyszájpad 
és garatfal között és a hátulsó orrnyílások területén. Észlelték 
az isthmus faucium tollszárnyvastagságú szű kületét is. A gége 
részérő l vérbő ség, majd száraz hurut, diffus vagy körülírt 
göbszerű  beszű rödések, gombostű fejnyi-lencsényi göbök, ső t 
daganatszerü lepromák, a gégefedő n jellegzetes, gyöngysor- 
szérű én elrendezett göbök, hangrésszű kület, hegesedések, a 
gégefedö rögzítettsége, behúzódása, omegaalakja, összenövése 
a nyelvgyökkel és végül a hangrés köralakú, akár tollszár
vastagságú atresiája találhatók. A subglottikus területen, vala
mint a légcső ben is száraz hurut, diffus megvastagodás, egyes 
göbök, szétesés és hegesedés fordulnak elő . A therapia lepra
kórházakban való izolálás mellett még mindig a kísérletezés 
állapotában van és végleges eredményrő l beszámolni nem lehet, 
így alkalmazták a chaulmoograolajat, az extractum chelidoniit, 
az airol- és resorcinkenő csöt, sublimat helyi befecskendezését,
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az europhenolajat és végül a nastin és leprolin lepraserumokat, 
a göbök eltávolítását és szükség esetén a légcső metszést.

Paraphim osis folytán keletkezett m onybő relhalás. Plastica.

Rihmer B éla: A 18 éves beteget augusztus hó 13.-án 
vették fel az Uj Szent János-kórház urológiai sebészeti osz
tályára. Három hét elő tt állítólag húgycsöfekélyt kapott, melyet 
nem kezeltek. Felvételkor paraphimosisos eredésű  gangraenája 
van. A gangraena felmetszése után a sulcus coronariusban 
és a makkon serpiginosus fekély látszik. A lelökő dés és 
feltisztulás után szeptember 14.-én azt látja, hogy a mony 
gyöke elő tt egy centimeternyire végző dik a penis bőre, onnan 
elő re a makkig teljesen hiányzik és az albugineát borító 
sírna bársonyos sarjak vannak a helyén. A nagyfokú borhiány 
pótlására a következő  plastikat végzi: Közvetlenül a penis 
gyöke alatt a scrotumon három egymással párhuzamos 
harántmetszést ejt, miáltal két bő rhidat nyer. A penisgyökhöz 
közelebb eső  bő rhidat, mely körülbelül két centimeter széles, 
a penis határa húzza azáltal, hogy a penist alája bujtatja; 
ezt a bő rhidat úgy a penis tövén, mint a glans alapján fel
frissített sebszélhez odaölti. A második bő rhidat pedig befor
dítja a penis alsó felszínére és hasonlóképpen úgy a tő  felé, 
mint a glans felé pár öltéssel odavarrja. Kétoldalt, a hol a 
két hídlebeny töve van, természetesen ezek a penis oldalán 
levő  bő rszél felett vonulnak el. Szeptember 25.-én, tizenegy 
napra rá, a hidaknak alapját elvágja, a felső  és alsó lebenyt 
oldalt összeköti s mivel túlbő , keveset kivág belő le. A két 
lebeny most már a penis oldalán felfrissített bő rré-zlethez 
is hozzá lesz varrva s így a bő r egészen körülveszi a penist. 
A scrotum anyaghiányát hosszirányban elvarrja. Lefolyás: 
a lebenyek megtapadtak, csakis az alapjuknak megfelelő  
részeken volt felületes epidermis elhalás, mely 14 nap alatt 
teljesen behámosodott. Erectionál a beteg nem vesz észre 
elgörbülést, fájdalma nincs.

Robbanó go lyó okozta súlyos állkapocstörés esete.

Klinger Zsigmond: M. W. közlegény az északi harcz
téren 1914 novemberében sérült meg. A robbanó golyó 
elszakította az alsó ajkat és kiütötte az alsó állcsontnak a 
két szemfog közti részét a négy metsző foggal együtt. A beteg 
1915 október 6.-án került kezelése alá a Frigyesi vezetése 
alatt álló Nádor-utczai hadikórhazból. Állítása szerint ő  maga 
távolított el a sebbő l két metsző fogat, az orvosi kezelése pedig 
abból állott, hogy a két szemfogat, melyek egymáshoz közel 
állottak, dróttal összekötötték.

Jelen állapot: Az alsó állkapocs v-alakúlag érinti egy
mást a középvonalban, a felső  állkapocscsal sehol sem ízesül, 
hanem állkapocscsukáskor teljesen belecsúszik a felső  áll
kapocsba. A kezelést megkezdtük azzal, hogy a jobb és 
baloldali állkapocsrészre külön-külön fix sint alkalmaztunk, 
melyek elő l a középvonalban ollószerű leg keresztezik egy
mást és végük kampószerű leg van meghajlítva gummigyű rük 
felvétele czéljából. Három napi gummiszalag-alkalmazás 
után a két állkapocsrész 3 centiméterre távozott egymástól, a 
felső  állkapocscsal már majdnem teljesen articulál, a közép
vonalban pedig a robbanás folytán letört alveolus, illetve 
állcsontrész látható a benne levő  két metsző foggal. Hogy 
egy év elmúltával tudja e ezen odanő tt állcsontrészt rendes 
helyére hozni, az a kezelés folyamán fog eldő lni; mindenesetre 
helytelen volt a beteget egy évig hiányos kezelés alatt tartani. 
A kezelés befejezésekor be fogja mutatni a beteget.

(Folytatása következik.)

Szemelvények külföldi tudományos társulatok üléseibő l.

A pneumonia kezelésérő l optochinnal tartott elő 
adást Schottmüller a hamburgi orvosegyesület egyik utóbbi 
ülésén. 20 esetben használta a nevezett szert, de valamilyen 
szembeötlő  eredmény legfeljebb azokban az esetekben mutat
kozott, a melyekben a betegség legelején vehette már igénybe 
a szert; ilyen esetek azonban nem nagyon gyakran kerülnek 
szemeink elé, egyébként kezdetben a diagnosis is többnyire
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még nem állítható fel. Több esetben látott amblyopiát és za
vart az acusticus részérő l, ezek azonban meggyógyultak. 
Napi 1’5 grammnál többet sohasem adott. — Forschbach 
a „Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur“-ban 
ismertette optochinnal tett kísérleteit; nincsen elragadtatva az 
eredményektő l; a hő mérsék csökkent ugyan, de csak múlóan, 
valami lényeges befolyást a betegség lefolyására nem látott, 
hanem igenis kellemetlen mellékhatásokat, így egy esetben 
nagyon súlyos amaurosist. (Deutsche mediz. Wochenschrift, 
1915, 36. sz. Vereinsberichte.)

PÁLYÁZATOK.

E. 71/1. 1915.
A győ ri kerületi munkásbiztosító pénztár igazgatósága pályázatot 

hirdet a hő si halál következtében megüresedett gyerm ekorvosi állásra, 
mely évi 2600 korona kezdő  fizetéssel van díjazva.

Pályázati kérvények, melyek oklevélmásolattal és az eddigi szol
gálatot igazoló bizonyítványmásolatokkal szerelendők fel, 1915. évi 
deczem ber hó 8.-ik napja déli 12 ó rá ig  adandók be a győ ri kerületi 
niunkásbiztosító pénztárhoz czímezve, annak segédhivatalánál (iktató, 
Opilz-utcza 2. sz., II. emelet).

A hirdetett orvosi állás csak oly pályázóval töltetik be, ki iga
zolja, hogy a gyermekgyógyászat terén specialista. Az állásra vonat
kozó részletes felvilágosítás a hivatalos órák alatt a fő orvosnál 
nyerhető .

Az állást a pénztár igazgatósága választás útján tö'ti be.
A megválasztott orvos tartozik az érvényben levő  orvosi ügy

viteli szabályzatot magára nézve kötelező nek elismerni, a rendelő 
ben a hivatalos órát megtartani s a szükséges otthoni látogatásokat 
végezni.

Az alkalmaztatás egy évig ideiglenes. Az állás a megválasztás 
napjától 15 nap alatt elfoglalandó.

Kelt Győ rött, a győ ri kerületi munkásbiztosító pénztár igazgató
ságának 1915. évi szeptember hó 27.-én tartott ülésébő l. .

G y ő r , 1915. évi november hó 15-én.

Káldy Mihály, kossuthi Vizkelethy Sándor,
elnök. igazgató.

21.310/1915. sz.
Beregvármegye felvidéki járásában Ilosva székhelyen nyugdíjazás 

folytán megüresedett járásorvosi állásra pályázatol hrdetek és fel
hívom mindazon orvostudorokat, a kik ezen a X. fizetési osztály 
111. fokozata szerinti 2^00 korona kezdöfizetés, 360 korona lakáspénz 
és 600 korona útiátalány javadalmazással egybekötött állásra pályázni 
kívánnak, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 9. §-ában előírt minő sítésüket, a 
tiszti orvosi vizsga sikeres letételét, valamint az eddigi mű ködésüket 
igazoló okmányaikkal felszerelt és Beregvármegye főispánjához czím- 
zett kérvényeiket 1915. évi novem ber hó 30-áig bezárólag hozzám 
nyújtsák be.

Azok, kik közszolgálatban állanak, hivatalfő nökeik, a kik ilyen 
állást nem viselnek, a lakóhelyükre nézve illetékes fő ispán útján köte
lesek beadni kérvényeiket.

B e r e g s z á s z ,  1915 október 20.
Gulácsy István, alispán.

3880/1915. sz.
A ratkói körorvosi állásra pályázatot hirdetek.
A körorvos javadalm azása:
1. Az 1908 : XXXVIII. t.-cz. szerint 1600 korona törzsfizetés és a 

négyszer ismétlő dő , a nyugdíjba beszámító 200 koronás ötödéves kor
pótlék.

2. 700 korona útiátalány.
3. Természetbeni megfelelő  lakás.
4. 1000 korona helyi pótlék.
5. A trachomások kezeléséért 400 korona évi tiszteletdíj.
6. Halottkémlésért Ratkó nagyközségtő l 16 m3 tű zifa házhoz 

szállítva.
7. A rimaszombati kerületi munkásbiztosító pénztártól a taglét

szám szerinti járandóság.
8. A szabályrendeletileg megállapított rendelési és látogatási díjak.
9. A járási tiszti orvos katonai szolgálatának tartamára a Rima- 

murány-Salgótarjáni vasmű vek társpénztárától évi 800 korona tisz
teletdíj.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy az 1908 : XXVIII. t.-cz. 7. 
§-ában elő írt képesítésüket igazoló okmányaikkal felszerelt pályázati 
kérvényüket hozzám folyó évi november hó 21.-éig annál is inkább 
adják be, mert az elkésetten érkezett vagy hiányosan felszerelt kérvé
nyeket figyelembe nem veszem.

A választás határidejéül folyó évi november hó 25.-ének délelő tti 
10 óráját Ratkó nagyközség közházához tű zöm ki.

R a t k ó , 1915 október 30.
Madarassy, fő szolgabíró.

Asomnia

Ideges,
testi
fájdalmak vagy 

psychikus vagy ideges 

bajok által elő idézett 

álmatlanság.

Magán-,
Pénztári-,
Kórházi-

csom ago lások

V eronacetín
Prof. K. v. Noorden szerint 
Natr. diaethyl. barb. Phenac.

Cod. Tabletták és porok.

Igen hatásos

álmatlanság elleni szer
és

s e d a t i v u m
m ellékhatás nélkUl.

Rp.: Veronacetin-tabletták, 1 eredeti csomagolás
(24 tabletta) . . . . ................... K 3 - 2 0 .

S. 2 - 3  tabletta lehető leg forró folyadékban, 
szükség esetén 2 óra múlva újabb 2 tabletta- 

Rp.: Veronacetin-por á 0 6.
S : Este vagy beálló szükség esetén 1 por.

Bélhurutok  

a csecsem ő k 

heveny és idült 

hasmenései.

T anargentan
Tannin-ezüstfehérje

D. R. P.

Tabletták és porok.

A fölényes, teljesen ingermentes, ártalmatlan,  
a dietetikus kezelést hathatósan támogató

A  x i t i d i a r r l i o i c i i  m

Rp.: Tanarg.-tabl. á 0'25, 1 ered. doboz M l. — . 
S .: 3-szor naponta 1—2 tabl. (gyermekek).
Rp.: Tanarg.-tabl. á 0'5, 1 ered. doboz M 1.50. 
S. •• 3-szor naponta 1—2 tabl.
Rp.: Tanarg.-por á 025—0'5.
S .: 3-szor naponta 1—2 por (6 por á 0'5 M 1.—.

Irodalmat és mintákat az orvos uraknak készséggel kü ld :

D r . R .  é s  D r . O . W e i l ,  v e g y i  g y ó g y s z e r ,  g y á r , F ra n k fu r t  a .M .
v a g y  a n n a k  k é p v i s e lő j e :  Pogány Gábor, Bakos János czimén, Esztergom, Kölcsey-utcza 18.
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ORVOSI HETILAP
Alapította: Markusovszky Lajos 1857-ben. Folytatta: Antal Géza és Hő gyes Endre.

SZERKESZTI ÉS KIADJA:

LEMHOSSÉK MIHÁLY EGYET. TANÁR ÉS SZÉKELY ÁGOSTOM EGYET. TANÁR

FŐSZERKESZTŐ. SZERKESZTŐ.

T A R T A L O M .

E R E D E T I  K Ö Z L ÉS E K .

D onath G yu la: Közlemény a Szt. István-kórház idegosztályából. Kényszerképzetek 
alapján fejlő dött agraphia. 645. lap.

B auer L a jo s: Közlemény a székesfő városi „Szent Margit“-közkórházból. Villamos 
vizsgála i adatok a táplálék befolyásáról a csecsemő kori spasmophiliára (tetania). 
648. lap

N estlirtger M iklós: Tapasztalatok egy tábori bakteriológiai laboratóriumban.651. lap.

Irodalom -szem le. Könyvismertetés. E. M. S im ons: Drei Monate Regimentcarzt im 
Ostheere. — Lapszem le tíelorvostan. D ziem bow sky: Malaria recidiválása typhusellenes

védő oltás után. — Sebészet. W itze l: Traumás eredetű  epilepsia. — H eidenha in: Az 
ujjak vagy a kéz mű téti infectiója. — G yerm ekorvostan P. S c h m id t: Paratyphus 
intrauteiin átvitelének es te. -  Szü lésze t (s  nő orvostan. H o ffa : A szülések számának 
apadása — Venereás betegségek. K. K a l l: A venereás búboknak Röntgen-sugarakkal 
való gyógyítása. — Kisebb közlesek az orvosgyakorlatra. F ackenheim: A genyedő  
sebeknek czukorral gyógyítása. — S tra sb u rg e r: Heveny bélb ijok. B achen : Noventtrol. 
652-654. lap.

M agyar orvost irodalom . Gyógyászat. — Magyar orvosi archívum. — Budapesti orvosi 
újság. -  Orvosok lapja. 654. lap.

V eg y es  h i re k.  654 lap 
Tudom ányos T ársu la tok . 655—656. lap

E RE DE T I  KÖZ L E MÉ NYE K.

Közlemény a Szt. István-kórház id gosztályáról.

Kényszerképzetek alapján fejlő dött agraphia.
Irta : Donalh Gyula dr., egyetemi tanár.

Az agraphia elnevezés alatt egybefoglalt írás-zavarok 
különböző  formákban nyilvánulnak, a milyen az önkéntes 
írásnak, a diktálás után írásnak, a másolásnak zavara, továbbá 
a pa agraphia, azaz a szavak, szótagok és betű k írásbeli 
összetévesztése. Az agraphia fogalma az agynak ama góczos 
megbetegedésein képző dött ki, a melyek aphasiával jár
nak. Nemcsak az aphasiával analog kategóriákat lehetett fel
állítani, mint motoros vagyis ataxiás agraphiát, sensoriumos 
és amnesiás agraphiát, hanem egyes vonatkozások mutatkoz
tak az aphasia és az agraphia némely alakja közt is. Ért
hető  ez, ha az önkéntes írás folyamatára gondolunk, a hol 
elő bb a szót elképzeljük, tehát a francziák „langage intérieur“- 
jét használjuk, mielő tt azt leírjuk. Kevésbé gyakorlott egyéne
ken ezen összekapcsolás néha külső leg is megnyilatkozik ab
ban, hogy a leírandó szót halkan elmondják, aminthogy van
nak, a kik nem tudnak hangtalanul olvasni. Különösen 
Dejeríne volt az, ki az írásképesség kizárólagos függését a 
belső  beszédtő l hangoztatta.

Amint az aphasia különböző  alakjai a különböző  agy
területek sérülésének felelnek meg, az agraphia különböző  
alakjaira is áll ez; de nincs eléggé bebizonyítva, hogy 
az írómozgások képzeteinek központja, amint azt több szerző  
— utoljára Gordinier 1913-ban— állította, kizárólag a második 
baloldali homloktekervényben székel. Nem is valószinű , hogy 
ezen képesség, melyet az emberiség csak bizonyos művelő 
dési fokon szerzett meg magának, melyet mű veletlen emberek 
és vad fajok még manapság is nélkülöznek, és melyet a gyer
mek aránylag csak késő n sajátít el, külön központot fejlesz
tett volna.

Agraphia hysteria esetében is elő fordul, mely, mint is
meretes, a legkülönböző bb szervi bántalmakat utánozza. így 
látott Vitek* 14 éves hysteriás, vérszegény leányon motoros 
aphasiát, valamint alexiát fejlő dni erő s megijedés következté-

* V. Vitek: L’aphasie, l’agraphie et l’alexie histérique. Revue neurol. 
tchéque. Ref. Jahresber. über die Leistungen der Neurol, u. Psychiatrie. 
1915, 668. oldal.

ben, melyet havi vérzésének első  megpillantása okozott; az 
ijedtséget i ovidén tartó ájulás követte; psychotherapiás eljárá
sok néhány hét múlva ezen zavaroknak véget vetettek.

Marina**  hysteriás és epilepsiás férfin baleset után 
traumás neurosist észlelt, mely súlyos psychés zavarokkal 
járt. Ezeknek lezajlása után még fennmaradt a szóemlékezet 
kiesése, valamint alexia és agraphia.

Kényszerképzet k (anancasmus) következtében mutatkozó 
agraphiát az irodalomban leírva r ím  találtam, amiért is ezen 
tanulságos esetet itt közölni óhajtom.

Özvegy M. A., 44 éves földmüvesnő  ; felvétetett az ideg
osztályra 1914 április 20.-án, elbocsájtatott június 6.-án.

Anamnesis. A családi elő zmények nem mutatnak külö
nöset. Atyja baleset, anyja végelgyengülés következtében halt 
meg. Ö egyetlen gyermek, ki anyjának második házasságá
ból származik, míg az első  házasságból való hét első  gyer
mek meghalt, három pedig egészséges. A beteg gyermekkorában 
kanyarón ment keresz'ül; tizenhatodik évében, állítólag gyü
mölcsevés következtében, egy hétig lázas betegségben szen
vedett. Férje, ki erő s ivó volt, meghalt 11 évi házasság után.

Betegünk teherben nem volt és 7 év óta özvegy. 
Németajkú magyar, aki Boszniában, a hol letelepedett, hozzá
szokott a szivarkázáshoz.

Jelen baja 1913 szeptemberében kezdő dött, midő n nő vé
rének levelet írt. Átolvasásakor azt találta, hogy 5—6 helyen 
helytelen szavakat használt; ő  azokat törülte és helyesekkel 
pótolta. Következő  leveleiben, melyeket nő véréhez intézett, 
ezen szótévesztések mindig gyakrabbak lettek, úgy hogy egy 
írás alkalmával hat levélpapírt is elrontott. Késő bben a levél
írás már egyáltalán nem sikerült, a miért is nő vére sürgő sen 
híreket kért tő le. Karácsonykor a szokásos üdvözlő  levelet 
nem bírta elvégezni és husvétkor csak rövid képeslapot írt. 
Ezen szótévedések, melyek mindig akarata ellenére történtek, 
annyira szaporodtak, hogy szeptembertő l húsvétig talán 100 
levélpapírt is elrontott. Gyakran két óráig is hiába vesző 
dött, hogy egy levelet megírjon. Minthogy ezen levelek miatt 
restelkedett, elégette azokat, míg ezelő tt egészen helyes 
leveleket írt. így járt ő  úgy a német, mint a horvát levelek
kel. Ezen állapot szeptembertő l karáncsonyig rosszabbodott; 
azóta változatlanul fennáll.

** A. M arina: Ein Fall von Alexie und Agraphie. Neurolog.
I Centralbl., 1907, 19. sz.
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Januárban beszéd közben is történt, hogy majdnem 
helytelen szókat használt, de még elfojthatta azokat. Azért a 
beszédet is lehető leg kerülte, nehogy elmezavartnak vagy 
megbabonázottnak tartsák. A szerbek a faluban könnyen azt 
hihették, hogy boszorkányokkal van dolga és kerülték volna. 
Azért nő vérének mások által sem íratott, hanem inkább hoz
zája utazott, hogy ő t hogylétérő l megnyugtassa, de az ottani 
orvosnak sírva panaszolta el baját. Márczius vége felé a 
beszédzavarok megszű ntek, de az írás-zavarok változatlanul 
fennmaradtak. A beteg állapotát plastikusan adja elő , mely 
alkalommal, valamint az egész észlelet folyamán, sem beszéd
beli, sem intellectualis zavar nem mutatkozik. Husvét elő tt 
egy orvos által megvizsgáltatta magát, kinek felszólítására 
nevét helyesen le tudta írni, de más szókkal ez nem sikerült.

Status praesens. A középtermetű , elég jól táplált egyén
nek testi vizsgálata a belső  szervekre, valamint az idegrend
szerre, különösen a reflexekre és az érzékekre vonatkozólag, 
nem mutatott eltérést. Csak a bal pupilla volt valamivel 
tágabb, mint a jobb, különben jó reactiók mellett. A látóterek 
is, úgy a fehérre, mint a színekre vonatkozólag, rendesnek 
mutatkoztak. Felemlítendő  a vér erő s Wassermann-reactiója 
(+  +  +  +)•

Az értelmiség és mű veltségi fok állásának megfelelő; 
közepes tanuló volt, németül jól olvas, de a helyesírásban 
mindig gyenge volt. A fejbeli összeadás és kivonás jól megy, 
kevésbé áll ez az egyszeregyre, de ez nála ritkábban szere
pel, s azelő tt sem tudta jobban. Emlékezete jó, ismeri hazá
jának városait és folyóit, valamint az életében történt fonto
sabb eseményeket. Az írás-zavaron kívül más panasza nin
csen. Egyéb beszédzavarnak vagy apraxiának semmi nyoma. 
Az érdekes írás-zavar vizsgálata következő ket mutatott:

Felszólíttatva, hogy nő vérét kórházi tartózkodásáról ér
tesítse, ezt ír ja : „Lass es sein, du bist ja nicht krag“.

Ezen néhány szót a beteg sírva leírja s egészen két
ségbeesett a miatt, hogy egészen valami mást í r t ; azt sem 
tudja, hogy ez a szó „krag“ mit jelent.

Midő n a kívánt levelet magam diktálom, ezt írja:
„Das Las sein dass soll nicht das ist aber nicht 

nowentisch“.
A felszólításra, hogy 35-öt írjon, egészen szépen írja: 

34. Már a leírás alatt észreveszi a hibát, mely láthatólag fáj
dalmas benyomást tesz rá. A tollbamondott 129-et hibátlanul 
írja le, a minek nagyon örül. Ellenben 67 helyett 92-öt és 
134 helyett 135-öt ír. Az utóbbi szám leírásakor látható, 
hogy a 4-nek első  egyenes vonását kezdi, hogy azután az 
5-nek a kanyarulatát hozzácsatolja. Ezen furcsaságokat azzal 
magyarázza, hogy a toll akarata ellenére mást ír, és hogy a 
számnak írása alatt észreveszi, hogy az nem sikerült, s e 
fölött sírásra fakad. Egyébként ezen négy egymás alá írt szá
mot helyesen összeadja és az összeget is helyesen írja alája. 
937-et 59-czeI szorozva, 9 helyett 6-ot ír, az egységek első  
szorzata alkalmával 3 helyett 6-ot ír, a tízesek szorzatában 
egy kihagyott számot betold, az egész szorzatot azonban helye
sen írja le. Négyjegyű  számoknak kivonása kifogástalanul 
történik. Egyszerű  rajzokat (háromszög, négyszög, csillag, 
félhold, kerék stb.) felszólításra fejbő l, vagy minta után elég 
jól készít. A korosztályon házimunkákat, varrást jól végez, 
úgy mint az otthon. Énekelni elő ttünk nem akar, mert nincs 
hozzászokva és nem akarja magát nevetségessé tenni.

Május 2. A betegnek következő  levelet írom e lő :

Liebe Schw ester!
Seit einigen Tagen bin ich im St. Stephan-Spital. Ich 

werde hoffentlich bald gesund nach Hause kehren.
Ezt következő képpen írja utána:

- " t - l 'ts c fi '

Amellett könnyekre fakad, hogy valami mást írt, mint
sem akart. Ellenben ezen szorzandókat: 9876x75 már jól 
utána írja.

Május 3. Elő írok neki egy sor egyes betű ket, a mire 
ő  szótagoknak, értelmetlen szóalkotásoknak, számoknak, raj
zoknak, azután ismét részben elő irt, részben egyéb betű knek 
egész sorozatát írja le. Az értelmetlen szavak közül némelyek 
a magyarhoz, mások a némethez hasonlítanak. A rajzok 
közölt vannak olyanok, melyeket már egy megelő ző  alkalom
mal felszólításra készített.

Május 6. Az elő írt L  betű t huszonegyszer egymásután 
helyesen leírja; az elő írt Liebe szót ismételten helyesen utána 
írja, csak kétszer maradt el az i  után az e.

Az elő írt sorbó l: Liebe Schwester, nun bin ich besser —- 
ismételt íráskor sem sikerül az utolsó szó; t. i első  ízben 
a szó első  betű je után firkantás következik, vagy pedig az 
egész szó helyébe firkant valamit. Sírva fakad, hogy ezen 
szót nem bírja leírni. Most ezt a szót besser egyedül írom 
elő , mire azt ismételten helyesen leírja.

Május 8 . A ma elő írt sorból: Liebe Schwester! Es geht 
besser, az ismételt kísérletek alkalmával csak az utolsó szó 
nem sikerül, melynek helyére egészen értelmetlen firkantás 
vagy czikornyázás kerül Ha most ezen szó a mondat elejére 
íratik: Besser geht es mir, akkor helyesen utána írja, azonban 
itt az utolsó szó egy fölösleges betű vel (az i  után e) és 
végül még egy czikornyával toldatik meg. Ezen elhibázás 
miatt a beteg ismét kétségbe esik.

Május 9. Az elő írt mondatot; Zu Hause rauche ich 
Zigaretten und trinke schwarzen Kaffe — háromszor egymás
után helyesen utána írja, csak egyszer írja trinke helyett: 
„trücke“. A beteg írásakor feltű nik, hogy a különben nyu
godtan írt mondat végén az író kézzel a levegő ben hadonáz, 
úgyszintén hogyha a betű kre az ékezeteket rakja.

Megkérdeztetve, hogy miért teszi ezt, azt válaszolja, 
hogy nem tudja, ez éppen a betegsége.

Május 10. Ma már egy elő írt levelecskét, melynek tar
talma ismét gyógyítási suggestiót tartalmaz (Liebe Schwester! 
Der Herr Professor hat mir bestimmt versprochen, dass ich 
in Kurzem gesund nach Hause kehren werde. Es küsst Dich 
Deine Anna), kétszer egymásután elég hibátlanul leír. Az 
után-írás késő bbi alkalommal is jól sikerül, de ha maga akar 
levelet fogalmazni, am int én ezt május 12.-én próbáltattam 
vele, összefüggés nélküli dolog kerül ki.

Német és szerb költeményeket jól tud elmondani.
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Május 15, Felszólításra ma elő ször sikerül neki egy 
levelet nő vérének saját belátása szerint írni, a mi nagy örömet 
okoz neki.

Május 16. Magától egészen helyes levelet ír háziasszo
nyának, melynek tartalma a körülményeknek megfelel, május
22. -én pedig egy kétoldalú élezés levelet nő vérének, mely 
egy sor titkos írást is tartalmaz; ennek kulcsát egy korábbi 
alkalommal megállapították maguk közt.

A kísérletek folyamán a beteg ismételten panaszkodott, 
hogy már az első  betű k írásakor kezében „húzást“ érez, és 
csak azért nem jönnek létre önkénytelen mozgások, mert 
ő  azokat „erő szakkal“ elnyomja. Azonkívül a leírandó szót 
halkan kell elmondania és a leíráskor kezére ügyelnie, hogy 
az írás sikerüljön.

Ha 10— 15 sort írt, keze nehéz lesz, úgy hogy 4 —5 
perczig nyugodnia kell. Ha a kéz elfáradt, akkor a tarka
barka írás következik A „húzást“ egész kezében a kéztő ig érzi.

Baját arra vezeti vissza, hogy a megelő ző  év szeptember
23. -án anyja sírjához ment és ott a sírkövön, testvéreinek 
rendelkezése folytán, anyjának első  férje utáni nevét találta 
felírva, nem pedig — a mint ez illett volna — második férje 
utáni nevét. Ez igen bántotta ő t és nagy búbánatot okozott 
neki Midő n öt nappal késő bb levelet akart írni nő vérének, 
elő ször tö tént, hogy más szavakat írt, és így akkor négy 
levelet elrontott, s egy sem sikerült annyira, hogy elküldhette 
volna. Akkor érezte elő ször a „húzást“ jobb kezében és kelet
kezett a félelem, hogy megbolondul. Ugyanazon éjjel az ágyá
ban éber állapotban jobb kezével hadonázott, mert „kezét úgy 
húzta valami.“ A következő  két héten át éjjel jobb kezére 
feküdt, hogy ezen kényszermozgásokat megakadályozza. Ez 
idő tő l fogva a levélírás még kevésbé sikerült.

Június 1.-én nő vérének nagyon szép levelező lapot, egy 
barátnő jének pedig egy költeményszerű en rímelő  levelet írt, 
a mint ezt azelő tt is szokta tenni, és melynek tartalma 
egészen megfelelő  volt.

Június 6.-án — elbocsájtatása elő tt — saját jószántából 
szép levelet intézett hozzám, melyben nekem, a többi orvos
nak és az ápolótestvéreknek gyógyúlásáért meleg hálájának 
ad kifejezést.

A kezelés direct vagy indirect rationalis psychothera- 
piából állóit, azonkívül félfürdő kbő l és az erő s W assermann- 
reactióra való tekintettel jódkaliumból. A lues klinikai tünetei 
absolute nem voltak kimutathatók.

Június 8 .-án minden látszat szerint gyógyultan hagyta 
el a kórházat.

Két levele, melyet még ugyanazon hónap folyamán 
hazájából hozzám intézett, az első t felszólításomra, az utóbbit 
pedig saját jószántából, kifogástalan volt és jólétét meg
erő sítette. Ugyanaz áll 1914 szeptember 14.-érő l hozzám 
czímzett háromoldalas levelérő l, mely értelmiségi fokának

megfelel, kissé zavaros tartalmú, de írás-zavart nem mutat.* 
A leírt eset tehát addig egészséges asszonyt illet, kin 
neuro- vagy psychopathiás terheltség kimutatható nem volt 
és a ki erő s kedélymozgalom után és valószínű leg ehnek 
hatása alatt nő véréhez intézett levelében több szóösszetévesz- 
tést követ el, a mi azelő tt nem fordult elő  nála. Ezeket az 
átolvasás után kijavította. A következő  levelekben az össze- 
tévesztések mindig gyakoriabbak és súlyosabbak lesznek, 
mindkét nyelven, melyen ír, elkövettetnek és a levélíróra 
mindinkább nyugtalanítólag hatnak. A tömegesen elrontott 
leveleket röstelli, egyiket sem küldi el, elégeti azokat és 
saját állapotát mindenki elő tt eltitkolja, nehogy környezete 
bolondnak vagy megbabonázottnak tartsa. Csak orvosának 
adja elő  aggódva baját. Egy ideig a beszédben is ugyanez 
akar mutatkozni, azonban még sikerül neki a helytelen szó
nak elnyomása. Azért a beszédet is lehető leg kerülte. Hogy 
eleijeit adhasson magáról, távollakó, aggódó nő véréhez utazik.

A vizsgálat mutatta, hogy úgy az önkéntes, mint a 
diktálás utáni írás és másolás nem sikerül, más szavakat 
vagy értelmetlen szófúzéseket vagy rajzokat produkál. Ezen 
írás-zavart ő  szerencsétlenségnek érzi. Lassanként egy-egy 
betű  egymásután helyesen iratik, késő bben egy rövid mondat, 
de az utolsó szó helyett a mundat ismétlése után is firkant 
valamit. De ugyanazon szó a mondat elejére állítva helyesen 
iratik le. A végszót czikornyával látja el és a mellett ke
zével a levegő ben hadonáz; ezt ő  mint kényszermozgást 
érzi, melyet elnyomni törekszik. Számok írásakor, akár dik- 
tálásra, akár önként történik ez, az összetévesztések rit
kábban mutatkoznak, míg a felszólításra történő  vagy után- 
rajzolás jól végeztetik. Gyakorlás és egyszersmind psycho- 
therapiás kezelés után lassanként sikerül a másolás, míg az 
önkéntes írás alkalmával még egy ideig értelmetlen dolgokat 
produkál; végül az önkéntes írás is sikerül. Ezen alkalom
mal az első  betű k írásakor is „húzást“ érez kezében, melyet 
erő s akaratmegfeszitéssel kell elnyomnia, hogy helytelen 
mozgásokat elkerüljön; emiatt a leíráskor a kezére ügyelnie 
kell. A kéznek kényszermozgásai egy ideig oly intenzivek 
voltak, hogy éjjel az ágyban feküdve, kezével a levegő ben 
hadonáz és fejével a kezére fekszik, hogy ezen önkénytelen 
mozgásokat megakadályozza.

Szó van tehát itt az önkéntes és a diktálás utáni írás, 
valamint a másolás zavaráról, úgy betű kre, mint szavakra 
vonatkozólag, tehát literalis és verbális paragtaphiáról; ke
vésbé vonatkozik ez a számírásra és éppenséggel nem a 
rajzolásra. Alexia sohasem forgott fenn. A szervi laesiókra 
vonatkozó aphasia-schema szerint betegünkön meg volt tartva 
a szónak hallási és látási emlékképe, továbbá a motoros 
emlékképekbő l az articulatiós, de nem a graphikus emlékkép.

A mi a psychés mechanismust illeti, a kiinduló pont 
a tartós emotio hatása alatt bekövetkező  összetévesztése a 
szavaknak egy levél írásakor, a mi azelő tt ily mértékben 
nem fordult elő  és reá mély benyomást tett. A következő  
levelekben — nyilvánvalóan azon aggodalom következtében, 
hogy ez kezdő dő  elmezavarnak jele lehet — az összetévesz
tések sű rű bbek lesznek és kialakul az a kényszerképzet, 
hogy ez másként nem lehet és kezének kell ezen nem-akart 
mozgásokat végeznie. És most áll be a circulus v itiosus: 
a kényszerképzetek írás-zavarhoz vezetnek és ez utóbbi meg
erő síti az elő bbieket. Tehát anankasmusos (kényszereszméken 
alapuló) paragraphiával van dolgunk, a melyhez egy emotio 
és a velejáró hiányos ráfordítása a figyelemnek az írás 
kivitelére adja az impulsust.

A megbetegedés legközelebbi okaira vonatkozólag ana
tómiai elváltozások (agyvérzések, thrombosisok, encephalo-

* Ezen dolgozat befejezése után a patiens 1915 április 4 
kelettel egy kifogástalan alakú és irályú négyoldalas levelet írt nekem. 
De 6 nappal késő bbén történt bemutatkozása alkalmával panaszkodott, 
hogy elő ző leg 20 napon át 9 levél írásával kísérletezett, míg ez sikerült. 
Ezen anankasmusos paragraphia tehát tetemesen javult, a beteg jobban 
tud fölötte uralkodni, de inkább csak háttérbe szorult és nem tű nt el. Igaz, 
hogy a beteg ezen idő  alatt régi környezete psychés ártalmának újra 
ki volt téve.
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malacia, gumma) kizárhatók, minden megfelelő  klinikai tünet 
hiányozván; ezek ellen szól a fokozatos fejlő dés, a bénulási 
tünetek és beszédzavarok hiánya, úgyszintén a bajnak éles 
körülírtsága, valamint a suggestiv kezdésre meglehető s gyor
san beállott gyógyulás. A jodkalium csak a vér positiv 
Wassermann-reactK^a miatt adatott, a nélkül, hogy a lues 
valamely klinikai tünete jelen lett volna. Hemicraniaról vagy 
epilepsiáról sincs szó, a melyeknek rohamai alatt aphasias 
és agraphiás zavarok mint kimerülési tünet mutatkozhatnak. 
A psychoneurosisok közül a differentialis diagnosis szempont
jából ezen anankasmusos zavarral szemben csak még a hys
teria jöhetne tekintetbe, melyre a psychotherapiás gyógyulás 
következtében is gondolni lehetne, de hysteria ellen szól a 
klinikai tünetek hiányán kívül a betegnek egész psychés habitusa, 
a mennyiben baját fitogtatni vagy magát vele érdekessé tenni 
semmiképpen sem akarta, ellenkező leg, környezete elő tt óva
tosan takargatta, hogy bolondnak vagy megbabonázottnak ne 
tartassák, emiatt szerencsétlennek érezte magát és vállalta 
a nő véréhez való hosszú utazásnak fáradalmait és költségeit, 
hogy életjelt adjon magáról. A vizsgálat és megfigyelés az osz
tályon sem mutatta a hysteriának legcsekélyebb tünetét sem, 
hanem értelmi épséget, kifogástalan viselkedést, semmi han
gulatváltozást vagy állhatatlanságot; az ápoló testvéreknek 
ügyesen és szívesen segített a munkában. Baját mindig 
helyesen ítélte meg és — a mi fontos — ő  maga mindig 
hangoztatta állapotának kényszerű ségét.

Azt a benső  kapcsot, mely a belső  beszéd és az írás - 
képesség közt normálisán fennáll, a patiens még szoro
sabbá alakította azzal, hogy a leírandó szót halkan elmon
dotta és a melleit kezére ügyelt, hogy az írás sikerüljön. 
A neurosisos alapból kiinduló eme tisztán agraphiás, ill. 
paragraphiás zavar alexiával sem volt kapcsolatos, a mint 
ez szervi bántalmak esetében oly gyakori és ilyenkor 
jobboldali hemianopsiéval jár együtt. A szervi bánfáimon 
alapuló tisztán motoros agraphia fogalmát Pitres, Dejerine, 
valamint Wernicke (az utóbbi izolált agraphiának nevezte) 
állította fel és Liepman, Heilbronner, Oppenheim észleletei 
azt megerő sítették. Egy érdekes eset leírása, mely úgyszólván 
az átmenetet mutatja a szervi bántalom és a functionalis 
zavar közt, Erbslöh-tő i* származik; ebben az írásképesség 
izolált kiesése az elő bbi eseményekre való visszaemlékezési 
képtelenséggel társult; a mellett nem voltak jelen sem a 
beszéd, sem a szóemlékképek vagy a belső  beszéd zavarai, 
sem pedig látás-zavar vcgy lelki vakság. Az agraphia hir
telen keletkezett és 8 n.ip múlva ismét eltű nt. Csak az 
emlékezetkiesés tartott 5 héttel tovább mint az agraph a és 
az ítélő - és megjegyzési képesség csökkenésével járt együtt. 
A szerző  eldöntetlenül hagyta, vájjon agymegbetegedés vagy 
vérkeringés-zavar álhút-e fenn.

Esetemben az anankasmusos, tehát tisztán functionalis 
természete a paragraphiának nem vonható kétségbe.

A mi végül azt a kérdést illeti, vájjon az elszenvedett 
lelki felindulás adhatta-e az impulsust a kényszerképzetek
hez, Ludwig Mayer vizsgálatai óta, a ki az „intentiós 
psychosisok“ fogalmát állította fel, ismeretes, hogy a kényszer
képzeteken kívül, melyek intellectualis alapon endogen szár
mazásúak, olyanok is vannak, melyek erő s affectusok vagy 
balesetek által szereztetnek, tehát exogen eredetű ek és ezen 
módon az öntudaton aluli psychés folyamatok is kiváltó 
szerepet vihetnek.

Közlemény a székesfő városi „Szent M argit“-közkórházból.

Villamos vizsgálati adatok a táplálék befolyá
sáról a csecsemő kori spasmophiliára (tetania).

I r ta : Bauer Lajos dr., gyermekorvos kórházi rendelő -orvos.

Klinikai észlelések már évekkel azelő tt elég bizonyos
sággal rámutattak ama összefüggésre, mely a csecsemő kori 
spasmophil diathesis és a táplálkozás között áll fenn. Nem

* W. Erbslöh: Ueber einen Fall von isolierter Agranhie und 
amnestischer Erinnerungsunfähigkeit. Neurolbg. Gentralbl., 1903, 22. sz.

vitatható ugyan, hogy a spasmophil diathesis jelentkezésének 
első  feltétele gyanánt a cscsemő  bizonyos mérvű  terheltségét 
kell elismernünk, mert valamint terheltség nélkül a kiz rola- 
gos tehéntejtáplálás nem idézi elő  a spasmophilia tüneteit, 
éppen úgy nem teljesen mentes attól az emlő n táplált cse
csemő  sem, ha az alapfeltétel: a terheltség megvan. Annyi 
azonban az észleltekbő l kitű nik, hogy a spasmophil diathe- 
sisre hajlamos csecsemő kön azon kóros á lapot, melyet a 
klinikai tüneteken kívül különösen az idegeknek és izmok
nak fokozott villamos’és mechanikai ingerlékenysége jelle
mez, szoros összefüggésben van a csecsemő  táplálékával.

Bár, mint említettük, a spasmophil diathesis tünetei alól 
nincsenek mentesítve az emlő n táplált csecsemő k sem, mert 
utóbbiakon is jelentkezhetnek a spasmophilia tünetei, ha olyan 
momentumok szerepelnek (túltáplálás, hyperpyresis stb.), me
lyek alkalmasok terheltség esetén a fokozott idegingerlékeny
ség kiváltására, mégis a tapasztalat azt mutatja, hogy a tehén
tejtáplálás nemcsak sokkal inkább praedestinál a spasmophilia 
kifejlő désére, hanem az utóbbi táplálásmód folytán kelet
kezett spasmophilia úgy intenzitásában, mint tartamában 
messze felülmúlja az emlő n táplált csecsemő kön mutatkozó 
spasmophil jelenségeket; mert hiszen tudott dolog, hogy a 
nő i tej directe gátló hatással van a kóros állapot kifejlő dé
sére, vagy ha már mutatkoztak mesterséges táplálás mellett 
a spasmophilia tünetei, azoknak kiküszöbölésére első sorban 
a nő i tejnek van kiválóan kedvező  hatása.

A tehéntejnek tetaniát elő hívó hatásáról Rehn már 
1896-ban nyilatkozik. Öt mesterségesen, illetve allaitement 
mixte útján táplált, eclampsiában szenvedő  csecsemőrő l szá
mol be, a kiken a status eclampticus mindaddig mutatkozott, 
míg mesterségesen táplálták ő ket; 2—3 napi kizárólagos nő i tej
táplálék mellett a görcsök megszű ntek s mindaddig nem jelent
keztek ismét, mig hónapok múlva az egyik csecs mő t próba
képpen ismét allaitement mixtere fogták. Ekkor ismét mmat
koz.ak a görcsök s tartottak mindaddig, míg a csecsemő t 
kizárólagosan emlő re telték.

Nem sokkal késő bb Lewin, majd Fischbein észleli, hogy 
8, illetve 9 hónapos csecsemő n a laryngospasmusos rohamok 
minden kezeléssel daczolnak, míg végre a tehéntej elhagyá
sával a rohamok is megszű nnek.

Gregor és Finkelstein kimutatta, hogy spasmophiliás 
csecsemő k egy részén lisztfő zetek vagy nő i tej adagolása a 
görcsöket, illetve a fokozott villamos ingerlékenységet meg
szünteti, míg az újólagosán adagolt tehéntej a villamos in
gerlékenységet ismét fokozza, eseti g a görcsöket megint 
kiváltja.

Meyer L. F. a spasmophilia létrejöttében anyagforgalmi 
zavarokat tételez fel s különösen a sók anyagforgalmi zava
rából véli magyarázhatónak ezen kóros állapotot.

Spasmophilia tüneteit mutató csecsemő kön első  ízben 
Finkelstein végzett rendszeres vizsgálatokat, különösen abban 
az irányban, hogy a mesterséges táplálás m nő  hatással van az 
idegek villamos ingerlékenységére. Vizsgálatai alapján azon 
nézetének ad kifejezést, hogy a kóros áhapot kiválthatóságá
nak veszélye fenyeget minden mesterségesen táplált csecse
mőt. Nézetét azon észleletére alapítja, hogy 474 mestersége
sen táplált csecsemő  közül 264 esetben, tehát mintegy 5570-ban 
a normálisnál fokozottabb K. Sz. R.-t talált, míg ugyanezt 
emlő n táplált csecsemő kön csak elenyésző  csekély számban 
észlelte. A tehéntej teljes elhagyása után legkéső bb 48 óra 
múlva a fokozott villamos ingerlékenység majdnem törvény- 
szerüleg ismét a norm ilis értékeket mutatta. Ha több napig 
tartó szénhydrat-táplálás után a villamos ingerlékenység kissé 
fokozódott is, a korábbi magas értékekig egy esetben sem 
emelkedett. Finkelstein eme észleleteit Japha a Neumann-ié\e 
poliklinikán végzett vizsgálatai alapján megerő sítette.

Finkelstein azonban tovább ment vizsgálataiban. Nem
csak a tehéntejnek egészében való hatását a spasmophiliás cse
csemő  idegrendszerére vizsgálta, hanem kutatta, hogy annak 
egyes alkotórészei, mint a zsír, a czukor, a fehérje, minő  ha
tást váltanak ki spasmophilia eseteiben. Eredményei szerint a 
tehéntej egészében a villamos ingerlékenységet növeli, de az
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egyes alkotórészek erre nincsenek hatással. Csupán a tehén
tej savója idézte elő  ugyanazt a hatást, a mit a tehéntej. 
Ezen leletre támaszkodva, a savóban oldott állapotban levő  
sókban látja Finkelstein a spasmophilia elő idéző  okát, melyek 
az anyagforgalom alterálásával okoznák a kóros állapotot.

Czybulszky vizsgálatai szerint tetania kapcsán első sor
ban a mészanyagforgalom bántalmazott.

Stöltzner szerint a mészsókban gazdag táplálék a spasmo
philia kifejlő désére kedvező  hatású, s véleménye szerint a 
mészgazdag tehéntej — ötször annyit tartalmaz, mint a nő i 
tej — folytán nagy mennyiségben retineált mészsók idéznék 
elő  a csecsemő kori tetaniát.

Stöltzner vizsgálataival nem egyezik Quest, de Rosen- 
stern észlelete sem. Az elő bbi tetaniában elhunyt gyermekek 
agyának vizsgálatakor éppen nagyfokú mészhiányt állapí
tott meg, Rosenstern pedig tetaniás csecsemő kön 3 % -os 
calciumchloridoldatnak nagy mennyiségben való adagolása 
után a villamos ingerlékenységnek, bár csak rövid ideig tartó, 
nagyfokú csökkenését állapította meg. De nem felelnek meg 
Stöltzner elméletének az ionokról szerzett kinikai tapaszta
lataink sem, melyek szerint egyes ionok az ingerlékenységet 
fokozó, más ionok az ingerlékenységet csökkentő  hatásúak. 
Tudjuk, hogy a Na-sók oldatai az ingerlékenységet fokozzák 
arányosan töménységükkel, míg a Ca-sók ellenkező leg csök
kentő  hatásukról ismertek. A sók abnormis anyagforgalmá
ból levont magyarázatok tehát ezidő szerint még alig helytállók.

Escherich és Janase nézete szerint a tetaniát az epithel- 
testecseknek kórbonczolástanilag kimutatható laesiója okozza, 
melynek eredetét szülési trauma idézné elő . Az Escherich- 
féle theoria azonban, mint Meyer L. F. megjegyzi, nem oka- 
datolja azon körülményt, hogy miért jelentkezik a tetania csak 
három hónappal a trauma után (tetaniás jelenségek három 
hónapnál fiatalabb csecsemő kön nem szoktak mutatkozni), 
továbbá hogy miért jelentkezik sokkal ritkábban a tetania em
lő n táplált csecsemő kön. Az Escherich-féle theoria sem mu
tatkozik olyan alapnak, melybő l a tetania kóroktana eléggé 
elfogadható módon magyarázható lenne s így ma még a klinikai 
tapasztalatokra vagyunk ráutalva a kórokozó puhatolásakor.

Mendelsohn és Kuhn tehéntej nélkül táplált laryngo- 
spasmusos, tetaniás és eclampsias csecsemő kön végezett kísér
leteket, még pedig nemcsak a visszatérő  rohamokra voltak 
tekintettel, hanem vizsgálták a csecsemő k villamos ingerlé
kenységét is. Minthogy nő i tej nem állott rendelkezésükre, 
növénytáplálékkal helyettesítették a gyermekek táplálékát. Ez 
idő sebb gyermeken könnyen m ent: rizs és dara vízben fő zve, 
kétszersült, különböző  gyermektáplisztek, a mennyiben tejet nem 
tartalmaztak, zöld fő zelék (vaj nélkül készítve)stb.táp!álék mellett 
még súlyemelkedést is észleltek. Nehezebb volt ezen kísérlet 
végzése csecsemő kön, mert itt csupán gyermeklisztre voltak 
utalva, melyeket még némi növénytáplálékkészítménynyel tá
mogattak. Ezen táplálékon azonban sok csecsemő n olymérvű  
súlycsökkenés mutatkozott, hogy különösen könnyebb ese
tekben kénytelenek voltak a tehéntejre átmenni. Vizsgálataik 
eredménye abban foglalható össze, hogy a tehéntej elvonása 
s annak helyettesítése lisztfő zetekkel a spasmophilia tüneteit 
határozottan kedvező  irányban befolyásolta eseteik legna
gyobb részében, ső t az adagolt tehéntej mennyisége s a 
laryngospasmus gyakorisága s intenzitása között bizonyos 
parallelismust is meg tudtak állapítani. Eseteiknek egy kis 
részében a tehéntej elvonása a laryngospasmus gyakoriságára 
s intenzitására semmi befolyást sem gyakorolt.

Vizsgálataimat spasmophil diathesis manifest tüneteit  
mutató csecsemő kön végeztem. A csecsemő k egy része (4) 
Iaryngospasmusban, másik része (4) eclampsiában szenvedett. 
A galvános ingerlékenység vizsgálatát kizárólag a n. media- 
nuson, illetve ulnarison eszközöltem. Csak elvétve elégedtünk 
meg a kathod-rángások vizsgálatával, legtöbbször az An. Sz. 
és An. Z.-ra még mutatkozó minimális rángásokat is vizs
gáltam. A villamos ingerlékenység vizsgálatakor szem elő tt 
tartottuk a Thimich és Mann által felállított értékeket s csak 
az olyan értékeket vettük abnormisnak, melyeknél a K. Sz. R. 
az 5 M. A. alá sülyedt. (Az újabban Pirquet által ajánlott

An. Sz. R. meghatározása spasmophilia megállapítására éppen 
az értékek közötti csekélyebb differentia miatt kevésbé lát
szik alkalmasnak.) Vizsgálatainkat különösen azon irányban 
terjesztettük ki, hogy a spasmophil diathesis manifest tüneteit 
mutató csecsemő kön a táplálék egyes alkotórészei minő  h a tá s t. 
váltanak ki a csecsemő  környéki idegrendszerén, vájjon az 
egyes táplálékalkotórészek adagolására miként reagál az alap- 
bántalom. Ehhez képest azon táplálékhoz, melynél a villamos 
vizsgálat már ismét normális, vagy legalább a normálishoz 
közelfekvő  értékeket mutatott, a táplálék egyes alkotórészeit 
külon-külön, majd együttesen hozzáadtuk s így ezeknek be
folyását az idegrendszerre villamos vizsgálatokkal állandóan 
ellenő riztük. Vizsgáltuk az egyes táplálékalkotórészek hatását 
az idegrendszerre, illetve a spasmophiliára, ha az egyes táp
lálékalkotórészek állati termékbő l (tehéntej) származtak, s vizs
gá ltuk a villamos ingerlékenységei, ha az alaptáplálékhoz ada
golt egyes táplálékalkotórészek növényi termékbő l eredtek, hogy 
így némi véleményt alkothassunk első sorban a spasmophil 
diathesis s a tápanyagok közötti összefüggésrő l, másodsor
ban pedig, ha az említett összeköttetés positiv eredményt 
m utatna: a gyakorlatban értékesíthető  valamelyes következ
tetést vonhassunk le.

Azért választottuk vizsgálataink tárgya gyanánt a spasmo
philia manifest tüneteit mutató csecsemő ket, hogy a bánta- 
lom javultával esetleg mutatkozó értékdifferentiából az egyes 
táplálékalkotórészeknek az idegrendszerre gyakorolt hatását 
mennél szembeötlő bben ítélhessük meg, minthogy éppen 
Thimich és Mann vizsgálataiból tudjuk, hogy a villamos ideg
vizsgálati értékkülönbség sokkal nagyobb a manifest tetaniá
ban szenvedő  s a normális csecsemő , mint a már lezajlott 
vagy latens tetania tüneteit mutató és a normális csecsemő  között.

Vizsgálataink kizárólag 4—8 hónapos, mesterségesen 
táplált csecsemő kre terjedtek ki.

Mivel a villamos vizsgálati adatok az összes eclampsiás 
csecsemő kön megközelítő leg azonos értékeket mutattak, ezért 
a középértékeket véve — helykímélés okából is —, a négy 
eclampsiás csecsemő n végzett vizsgálataink eredményét egy 
táblázatba foglaltuk össze.

A vizsgálatok menetét az alábbi táblázat mutatja:
Eclam psiás csecsem ő k villam os v izsgálati táb lázata:

Villamos vizsgálati 
eredmény M. A.-ben

A vizsgá
lat napja A táplálék minő sége
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I. Kísérlet-sorozat.
(Állati termékkel.)

Eclampsia
utáni nap Teadiaeta ............ 0-8 1-3 0-7 2-0

2. nap Lisztfő zet - f  saccharin ... ... ...1-2 1-6 10 >5-0
3. „ „ +5°/o  iejczukor ........ 1-2 2-0 1-4 4-0
4. „ „ 4 - saccharin ... . ... 1 2 1-6 l b >5-0
5. „ - 2 j a nutrose... ... ... 1-6 20 1-3 4-2
6. „ -saccharin ... ... _ 1-3 — — > 5 '0
7. „ r  3°lo vaj ... ----------- 1-3 1-6 10 3'5
8. „ - saccharin .............. 1-3 — — > 5 0
9. „ - 250 gr. savó ........ 0-8 1-5 10 3-0

10. „ r  saccharin ......... _. 1-3 1 5 1-0 4-6
11. „ Vs tehéntej-  ...................... --- 0-8 1-2 0 9 1-8

II. Kísérlet-sorozat: 
(Növényi termékkel.]

12. nap Lisztfő zet +  saccharin ... ... ...1-0 1*2 1-0 3-8
13. „ I 2-0 1-8 2-3 > 5  0
14. „ „ +2°/o  r o b o r á t____ 18 2-0 2-4 >5-0
15. „ „ +  3°lo ol. amygd..........

„ + 5°/o  répaczukor — ...
1-7 2-0 2-3 > 5 '0

16. „ 10 1-8 2-4 >5-0
17. „ „ -j- 2°/0 roborat -f- 3% ol. 

amygd. -J— 5° 0 czukor 1-8 1*7 2-4 >5-0
17—22-ig Lisztfő zet - j -  2°/0 roborat -\- 3°/0 ol. 

* amygd. -j- 5% czukor 20 1-8 23 >5-0
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A táblázatból kitű nik, hogy az idegek fokozott gal- 
vános ingerlékenysége a tea-diaetát követő  napon a liszt
fő zet adagolása idejeben megszű nt, a villamos értékek egé
szen a normálisig emelkedtek; ezzel arányban természetesen 
az eclampsia sem ismétlő dött meg egy esetben sem.

A fokozott villamos ingerlékenység megszű nte után 24 
óra múlva kezdettük meg vizsgálatainkat arra nézve, hogy az 
egyes táplálékalkotórészek minő  befolyást idéznek elő  a kör
nyéki idegek villamos ingerlékenységében. Az egyes táplálék
alkotórészeket indifferens táplálékhoz (lisztfő zet +  saccharin) 
keverve adagoltuk a csecsemő knek. Vizsgálatainkat tehát csak 
akkor kezdtük meg, illetve csak akkor folytattuk valamely 
más táplalékalkotórészszel, midő n a galvános ingerlékenység 
normális értékeket, vagy legalább a normális értékekhez közel 
eső  értékeket mutatott.

Első sorban állati termékbő l (tehéntej) származó táplálék
alkotórészekkel kísérleteztünk s csak ezek hatásának a vizs
gálata után tértünk át a növényi termékekbő l eredő  egyes 
táplálékalkotórészeknek a környéki idegek villamos ingerlé
kenységében mutatkozó befolyásának vizsgálatára. Az egyen- 
kint s külön-külön adagolt fehérje (nutrose), tejczukor, 
valamint vaj hatását a táblázat külön is feliünteti. Ezen 
táplálékalkotórészeknek hatását a spasmophiliás csecsemő  
idegrendszerére vizsgálataink alapján közömbösnek nem mond
hatjuk, mert minden egyes táplálékalkotórésznek az ideg
ingerlékenységet fokozó hatása észrevehető en kifejező dött az 
értékek süllyedésében. Azon szintre ugyan az értékek egy 
esetben sem sülyedtek, melyeket a tehéntej élvezete után 
találtunk a csecsemő kön, de azért minden egyes táplálék
alkotórész bekebelezése után az értékek csökkentek, külö
nösen pedig a K. Sz. R. az 5 M. A. alá sülyedt. És e tekin
tetben vizsgálataink nem egyeznek Finkelstein eredményeivel. 
Ezen szerző  szerint a tehéntej egészében az idegingerlékeny
séget fokozza, de a casein, a zsír és a czukor, külön-külön 
adagolva, a spasmophiliás csecsemő k idegingerlékenységére 
semmi hatást sem fejt ki. Ellenben megerő síthetjük Fin
kelstein azon tapasztalatát, hogy a tehéntej savója fokozza az 
ingerlékenységet, nem ugyan oly mérvben vizsgálataink sze
rint, mint azt Finkelstein állítja, a ki szerint a savónak ha
tása egyenrangú a tehéntejnek idegingerlékenységet fokozó 
hatásával, de észleleteink szerint mégis jelentékenyebben, 
mint akár a fehérje, a zsír, vagy a czukor.

Az állati termékbő l eredő  táplálékalkotórészek közül tehát 
a fehérje, a zsír és a czukor külön-külön adagolva mérsé
keltebb, míg a savó lényegesebb sühedést idézett elő  a vil
lamos értékekben, vagyis az idegingerlékenységet leginkább 
fokozó hatása spasmophiliás csecsemő kön a savóban ol
dott sóknak volt. De még 250 gramm savónak az ada
golása után sem láttuk az értékeknek oly mérvű  leszál
lását, mint azt a következő  kísérletben az '/3 tehéntej 
adagolása után tapasztalni lehetett. Mert míg 250 gramm 
savó elfogyasztása után a K. Sz. R. 3 0  M. A.-nél nem volt 
kisebb, addig az %  tehéntej elfogyasztása után a K. Sz. R. 
2 0 M. A. alá sülyedt. A tehéntej egészében tehát nagyobb 
hatással volt az idegingerlékenység fokozására, mint annak 
alkotórészei együttvéve, de külön-külön adagolva, bár ismé
telve hangsúlyozzuk, hogy a galvános ingerlékenységet az 
összes alkotórészek közül a savó, illetve a savóban oldott 
sók fokozták leginkább.

Egészen más tapasztalatot tettünk ugyanezen csecsemő 
kön növényi eredetű  táplálékkomponensek hatásának vizsgá
latakor.

Az első  sorozat vizsgálat (állati termékek) befejezése 
után néhány napon át ismét saccharinnal édesített lisztfő zetet 
adagoltunk a csecsemő knek mindaddig, míg a villamos vizs
gálati értékek a normálist elérték, s ezután a máso
dik kísérlet-sorozatunkat végeztük. Itt a csecsemő  táplálékát 
kizárólag növényi táplálék-componensekböl állítottuk össze. 
Ezen vizsgálatok alkalmával is az indifferens táplálékhoz, a 
lisztfő zethez egyenkint adagoltuk a táplálékalkotórészeket s 
ezeknek hatását az idegrendszerre naponta vizsgáltuk. Az

első  táplálékalkotórész, melyet a lisztfő zethez kevertünk, a 
roborat névvel jelölt készítmény volt (rozsból készült fehérje
készítmény, tartalma: 95%  fehérje, 2 u/0 lecithin és glycenn- 
phosphorsav, 1% amylum és dextrin), mely tehát majdnem 
tiszta növényi fehérjének tekinthető . Az ingerlékenység foká
nak megállapítása után a lisztfő zethez 3% ol. amygdal. dulc.-ot, 
majd azután 5 /0 répaczukrot adagoltunk. Ső t nemcsak külön-  
külön, hanem együttesen is adagoltuk a növénytáplálékalkotó- 
részekbő l készült táplálékot; az egyes tápadagok tehát a kö
vetkező  összetételbő l állottak: 3%  lisztfő zet, ehhez 2%  robo
rat, 3%  ol. amygdal. dulc. és 5%  répaczukor. A vizsgálatok 
azt mutatták, hogy a növénytáplálékalkotórészek spasmophil 
diathesises csecsemő kön az idegingerlékenységet sem külön, 
sem együttesen adagolva nem fokozták, az értékek a Thimich 
és Mann által megállapított normális értékek határain felül 
maradtak, ső t a K. Sz. R. egy esetben sem szállott le az 
5 M. A. alá, hanem ennél magasabb értékeket mutatott.

A növénytáplálék-alkotórészekbő l összeállított csecsemő 
táplálék vizsgálatakor tehát azt a meglepő  tapasztalatot tettük, 
hogy míg az állattáplálék-alkotórészek a spasmophiliás csecsemő  
idegrendszerét külön-külön is kisebb mérvben, együttesen 
pedig erő sebb mérvben hátrányosan befolyásolják, addig az 
elő bbiek a spasmophiliás csecsemő  idegrendszerére teljesen 
hatástalanok, különösen pedig a meglevő  manifest tetaniás 
állapotot nem növelik, ső t, mint az értékek sülyedése egészen 
a normálisig mutatja, az idegingerlékenységre határozottan 
csillapító befolyást gyakorolnak.

A csecsemő  súlyában a különböző  táplálásnak meg
felelő  ingadozásokat tapasztaltunk. Vizsgálataink kezdetén 
bizonyos mérvű  súlycsökkenés állott be, de nem oly mérvű , 
mintamilyet kizárólagos liszttáplálás eseténszoktunktapasztalni, 
mert hiszen a kísérletek változandósága szerint a csecsemő k 
bizonyos mennyiségű  fehérjét és zsírt mégis csak bekebelez
tek. Ennek ellenére a súlycsökkenés mégis elég kifejezett 
volt, de csak az első  kisérletsorozat kivitele alkalmával. A má
sodik kisérletsorozat alatt, különösen mikor a táplálás nem 
szorítkozott többé szénhydratokra, hanem kellő  mennyiségű  
fehérje, zsír, valamint czukor is jutott a szervezetbe, a cse
csemő k súlya emelkedett. Körülbelül azon súlyt érték el a 
csecsemő k, mint a mely súlylyal bírtak a kísérletek meg
kezdése idején, de tovább nem gyarapodtak, a súly stagnált. 
A csecsemő ket mintegy 8 napig tápláltuk az összes növény
táplálék-alkotórészekbő l összeállított keverékkel s bár ezen 
táplálék 1000 grammja körülbelül 650 caloriát tartalmaz: a 
csecsemő k gyarapodása nem ment elő re. Ennek ellensúlyo
zására egy liter táplálékba calcium carbonicum és kálium chlori- 
cumból, valamint NaCl-ból 0 -3— 10 mennyiséget kevertünk, 
mely ásványsóknak a vízvisszatartó hatása kifejezést is nyert 
a csecsemő k súlyában, mert a sók alkalmazása után a cse
csemő k gyarapodása csakhamar megindult. Az ásványsók
nak a növénytáplálékkal történt együttes alkalmazása után 
sem láttunk semmi abnormist, sem a villamos értékekben, 
sem a csecsemő k állapotában.

Sajnos, ezidő szerint nem vagyunk azon helyzetben, hogy 
az általunk tett fenti megfigyelésekbő l mélyebbreható követ
keztetéseket vonhassunk le, mivel eseteink csekély száma 
ezt nem engedi meg; mégis rögzíteni kívánom azon való
ságot, legalább a mennyire a vizsgálat alá vett összes ese
teinkben tapasztaltuk, hogy míg az állati táplálékból álló 
alkotórészek a spasmophiliás csecsemő  idegingerlékenységét 
fokozzák, addig a növénytáplálék-alkotórészek a spasmo
philiás csecsemő k villamos ingerlékenységét nem fokozzák, 
ellenkező leg arra csillapítólag hatnak, a minek bizonyítéka az, 
hogy az egész táplálási idő  alatt a villamos értékek nem sülyed
tek a normális határok alá s a csecsemő  jó közérzete állandó 
maradt.

Spasmophiliás betegeink másik csoportján, a laryngo- 
spasmus tüneteit mutató csecsemő kön a villamos vizsgálatok 
ugyancsak majdnem azonos eredményeket adtak, ezért azokat 
szintén összefoglalva (középértékben) mutatjuk be a követ
kező  táblázaton:
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Laryngospasm usos csecsem ő k villam os v izsgálati táb lázata :

Villamos vizsgálati
eredmény M. A -ben

A vizsgá
lat napja

A táplálék minő sége
GÉ

c; o;
Oí

N N
N C/)

............... d d
* < <

/. Kisérletsorozat:

(Állati termékkel.)

A beho-
zatal

napján a/3 hígított tehéntej .................... 0-7 1-2 0-5 1-8
2. nap Teadiaeta 0 9 1-4 10 40
3. „ Lisztfözet -f- saccharin .............. 1-2 15 2 0 > 5  0
4. „ „ + 5 ° o  tejczukor ... ... 1 0 1 6 18 45
5. „ „ -t- saccharin ... ... ... 1-2 1-6 20 4 5
6 „ n -2°/» nutrose.............. 10 15 1-8 42
7. „ n - - saccharin . ... _. 1-8 — — > 5 '0
8. ,, „ - 3«!o vaj .................... 1-2 1-0 0-9 35
9. „ -saccharin ... ......... 1-5 1*4 20 >5.0

10. „ -  250 gr. savó ........ 0-8 10 u-7 3-0
11. - 250 gr. savó . . . _ 0.8 1 0 07 25
12. „ -saccharin . . .  _ ... 1-2 0-9 1-9 >5-0
13. „ */3 hígított tehéntej . . .  ................. 0 9 1-8 0-8 20

I I .  Kísérlet-sorozat:

(Növényi termékkel.)

14. nap Teadiaeta 0-9 1-2 0-8 30
15. „ Lisztfő zet -saccharin ... ____ 1-8 1-7 2-0 > 5  0
16. „ »> Hb 2 ° ! . roborat................. 1 5 1-7 10 4-5
17. „ -2 " lnrobora t. . .  . . .  . . . 1-5 T s 0 9 4-2
18. „ -3°/o ol amygdalin 1-8 1-7 20 > 5 0
19. „ - 3°/o ol. amygdalin... 1-8 — — >5-0
20. „ -  5° o répaczukor 2 0 1-8 2-3 > 5  0
21. „ -  2 roborat 4- 3% ol.

amygd. -j-50’o czukor... 1-8 1-7 2 0 > 5 0
21-2 6 - ig „ -f- 2 7o roborat -\- 3°/„ ol.

amygd. -f- 5°,o czukor... 1-9 1 8 2-5 > 5 ő

A fokozott villamos idegingerlékenység, éppen úgy, mint 
az eclampsia kapcsán, mint a fenti táblázat mutatja, a 
laryngospasmusos csecsemő kön is a teadiaeta utáni napon 
megszű nt, az értékek emelkedtek egészen a normális határig 
s ilyen magasságban maradtak a tej nélkül adagolt lisztfő zet- 
táplálék mellett mindaddig, míg az állati termékek egyes alkotó
részeibő l álló táplálékkal kísérleteinket nem kezdettük meg 
Bár ekkor is a galvános ingerlékenységnek csak kismérvű  
fokozódását tapasztaltuk, még pedig úgy a lisztfő zettel kevert 
tejczukor, a nutrose, valamint a vaj adagolására. Nagyobb- 
mérvű  volt az idegingerlékenység emelkedése tejsavó adago
lása után, ámbár azt a fokot, melyet tehéntej bekebeleztetése 
után mutatott a villamos vizsgálat, nem érte el.

A növénytáplálék-alkotórészekrő l szerzett tapasztalataink 
laryngospasmusos csecsemő kön teljesen fedik azokat a tapasz
talatokat, melyeket eciampsiás csecsemő kön nyertünk. A vil
lamos ingerlékenység egyik alkotórészszel történt táplálás 
után sem fokozódott, aminek bizonysága az, hogy az értékek 
nem szállottak a normális határok alá és ezek közül külö
nösen a K. Sz. R. egy esetben sem sülyedt az 5 M. A. alá, 
ellenkező leg annál magasabb értékeket mutatott. Ezzel arány
ban természetesen a laryngospasmusos rohamok sem újultak 
ki, ezt csupán egy esetben tapasztaltuk, de nem a növény
táplálék adagolása idején, hanem a mikor kísérleteink köze
pén 1,3 higítású tehéntejet adagoltunk az egyik csecsemő nek, 
de ezen esetben is a laryngospasmusos roham a tej elvonása 
után gyorsan megszű nt.

A testsúlynak bizonyos, de nem jelentékeny mérvű  
csökkenését laryngospasmusos csecsemő kön is észlelhettük, 
a mi természetes következménye volt a calorice nem kielé
gítő  liszttáplálásnak; a súly azonban elég gyorsan emelkedett, 
midő n a calorice kielégítő  liszt-czukor-fehérje-zsír s ásványi

sókból álló keveréket adagoltuk a csecsemő knek. Meg kell 
jegyeznünk, hogy ez utóbbi táplálékkeveréket, mely csak hit
vány utánzata a csecsemő k szokásos táplálékának, a csecse
mő k elég szívesen vették, állandó jó közérzet mellett súlyban 
is eléggé gyarapodtak.

* *
*

Vizsgálataink eredményét a következő kben foglaljuk 
össze:

1. Spasmophil diathesis manifest tüneteit (eclampsia, 
laryngospasmus stb.) mutató csecsemő kön 24 óráig tartó 
teadiaeta s ahhoz csatlakozó lisztfő zettel való’;, táplálás után 
az idegek fokozott ingerlékenysége minden esetben megszű nt: 
a galvános vizsgálat az értékeknek a normális határig, ső t 
azon túl menő  emelkedését mutatta.

2. A diaeta folytán beállott normális idegingerlékenység 
állati termékekbő l (tehéntej) származó egyes táplálék-alkotó
részeknek külön-külön történt adagolására kis mérvben ismét 
fokozódott, de a K. Sz. R. csak akkor sülyedt lényegesen 
az 5  M. A. alá, midő n a csecsemő knek tehéntejsavót ada
goltunk.

3. Növényi termékekbő l eredő  egyes táplálék-alkotórészek 
adagolására a galvános idegingerlékenység egyáltalában semmi 
fokozódottságot sem mutatott egy esetünkben sem, a villamos 
értékek a normális határok alá nem sülyedtek, ső t a K. Sz. R. 
minden esetben 5  M. A.-nál magasabb értékeket mutatott.

4. Míg tehát az állati termékbő l (tehéntejbő l) származó 
táplálék-alkotórészek spasmophil diathesises csecsemő kön az 
idegingerlékenységet többé-kevésbé fokozzák külön-külön is, 
együttesen pedig különösen alkalmasok manifest tünetek ki
váltására, addig a növény táplálék-alkotó: észek spasmophil 
diathesises csecsemő kön az idegek ingerlékenységére úgy kiilön- 
kü.ön, mint együttesen adagolva inkább csillapító hatással 
vannak, vagy legalább is az idegingerlékenys get semmi
képpen sem fokozzák.

5. Bár vizsgált eseteim csekély száma alig jogosít fel 
valamely végleges conclusio levonására, mégis a fenti vizs
gálatokból az tű nik ki: ha módunkban lenne spasmophil 
diathesis olyan eseteiben, melyekben az emlörehelyezés nem 
vihető  ki, olyan növényi tejjel táplálni a csecsemőt, mely ízére 
és összetételére a tehéntejet megközelíti s emellett a csecsemő 
szükségletét calorice fedezi, a mesterségesen táplált spasmo- 
philiás csecsemő k táplálásának nehéz problémáját minden 
valószínű ség szerint megoldottnak lehetne tekinteni.

Irodalom . R ehn : Béri. kiin. Wochenschrift, 1896, 737. oldal. — 
Thimich és B irk:  Jahrbuch für Kniderheük., 65. kötet. -  Thimich: 
Jahrbuch für K inderheilk, 51. kötet. — B irk:  Monatschrift für Kinder- 
lieilk., 7 kötet, 8. szám. — Escherich: Die Tetanie der inder. Wien 
és Leipzig, 1909. — Gregor: Monatschrift für Psych, u. Neurol, 19J1, 
10. kötet. — Cybalski: Monatschrift für Kinderheilk., 1906, 5 kötet. — 
Slöltzner: Jahrbuch für Kinderheilk., 63—64. kötet. — Slö ltzner: Neu- 
rolog. Centralolatt, 1908, 2. szám. — Escherich: Berliner klin. Wochen
schrift, 1895 és 1897. — Ouest: Jahrbuch für Kinderheilk., 61. k ö te t.— 
O uest: Wiener klin. Wochenschrift, 1905, 27. szám. — Janase: Jahr
buch für K inderheilk, 67. kötet. — Pirquet: Wiener med. Presse, 1907. 
— Finkeistein: Portschritte der Medizin, 1902, 20. szám. — Finkeistein : 
Lehrbuch der Säuglingskrankheiten, 1. kötet. — Mendelsohn és K uhn: 
Archiv für Kinderheilk., 1906, 44. kötet.

Tapasztalatok egy tábori bakteriológiai 
laboratóriumban.

I r ta : Nestlinger Miklós dr., egyetemi tanársegéd a II. számú egyetemi 
szemklinikán, ezidő szennt egy tábori bakteriológiai laboratórium vezető je.

Talán nem lesz érdektelen ezt az újabban úgy orvosi, 
mint hadegészségügyi körökben sokat emlegetett intézményt 
röviden ismertetni. A balkáni háborúban, de még inkább a 
világháború első  három hónapjában szerzett tapasztalatok 
beigazolták, hogy a közegészségügynek objectiv támaszra van 
szüksége. Ezt a bakteriológiai laboratóriumokban találták 
meg. Ennek megfelelő leg a hadvezető ség az 1915. év elején 
az úgynevezett Doerr-féle tábori bakteriológiai laboratóriumo
kat egymás után küldte ki a harcztérre. A véletlen és szükség 
következtében nekem jutott a szerencse, hogy egy önálló
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hadcsoport számára saját terveim szerint állítottam fel a 
bakteriológiai laboratóriumot. Röviden csak annyit említek 
meg, hogy a laboratórium rekeszekre beosztott és kipárnázott 
6 ládából áll, kb. 3J0 darab Petri-csészével, ugyanannyi 
kémlő cső vel és egyéb segédeszközökkel rendelkezik, úgy, 
hogy napi 150 cholera-vizsgálat megejtése nem ütközik nehéz
ségbe. Ugyanígy elvégezhető  a laboratóriumban a különféle 
vízvizsgálat, úgy bakteriológiai tekintetben, mint a víz 
használhatósága szempontjából. Hogy a tábori bakteriológiai 
laboratórium mennyire életképes és jogos intézmény, mi sem 
igazolja jobban, mint az, hogy heteken át több ízben 6—7 
km.-nyire a front mögött lázasan dolgoztam. A laboratórium 
felállítása, melynek legalkalmasabb helyisége az iskola, átlag 
2 órát vesz igénybe és ugyanennyit a becsomagolása, a mely 
körülmény a front közelsége miatt nagy fontossággal bir.

A laboratórium a cholera-vizsgálatra szükséges táptala
jokat : pepton-csöveket és Dieudonné-lemezeket készen viszi 
magával, úgy hogy a vizsgálat azonnal megkezdhető . És 
éppen ebben rejlik a laboratórium teljes létjogosultsága, mert 
az illetékes tényező knek a legrövidebb idő  alatt objectiv 
eredményt szolgáltathat, a rni nagyon fontos, mert az egyes 
járványok fölötte atypusos lefolyásúak. Ennek okát a cholera- 
virus gyengülésében kereshetjük, a mint azt általában min
den járvány folyamán észlelték, és a mint az jelenleg is, 
összehasonlítva az 1914 szeptember-novemberi járványnyal, 
el nem tagadható; de kereshetjük a sok atypusos, igen gyenge, 
alig choleriform-tünetekkel járó cholera-eset, illető leg járvány 
okát az általánosan a legnagyobb szigorral keresztüivitt védő 
oltásokban is, és talán ez a valódi ok. Több mint hat hónapig 
állottam mint vezető  a nevezett laboratórium élén, és alkalmam 
volt látni nem egy klinikailag acut enteritis kórképet, néha 
szinte hasmenés nélkül, a hol görcsök a gyomor és az izmok 
részérő l csaknem teljesen hiányoztak. Nem volt ritka az az 
eset, hogv a betegség klinikailag egy-két hányással befeje
ző dött. É.énken emlékszem három esetre, melyben 38—39 
foknyi láz volt és csak a bakteriológiai diagnosis állapította 
meg az igazi betegséget.

A mondottaknál fogva a gyors és biztos bakteriológiai 
diagnosisnak első rendű  fontossága van. Nem lehet czélom itt 
a cholera bakteriológiai diagnosisával foglalkozni, csak egy 
eljárásra bátorkodom hasonló tárgygyal foglalkozó kartársaim 
figyelmét felhívni.

A cholera diagnosisa bakteriologiailag megállapítható 
már 6—8 óra múlva a pepton-csövekbő l vett függő csepp és 
festett készítmény útján, ső t ha a vibriók igen felhalmo
zódtak, a mikroskopi agglutinatio révén. Ez eljárások azon
ban meglehető s gyakorlatot igényelnek, és a mi a legfontosabb, 
sok idő t rabolnak, annyit, a mennyire egy tábori laborató
riumban dolgozó orvosnak, pl. 150 vizsgálat esetén, nincs 
ideje. Extrem esetben Dieudonné-lemezen, ha a bélsárban 
igen sok a vibrio, már 8 óra alatt eléggé megnő ttek a 
telepek.

Ezzel szemben áll az úgynevezett BandiAzlt eljárás, 
mely igen egyszerű  és laikus által is felismerhető  módon 
érzékelteti a diagnosist. Lényege az, hogy a pepton-csövek- 
ben tenyésztéssel egyidejű leg a makroskopi agglutinatiót 
tesszük láthatóvá. A fő dolog, hogy a pepton-víz teljesen 
tiszta és átlátszó legyen. A vizsgálati anyagból platinkacscsal 
kis nyálkaczafatot kihalászva és elő ző leg steril vízben jól 
kimosva tehetünk a pepton-vízbe, de teljesen elegendő  az 
első dlegesen a székbő l a cholera-vibiiók szaporítása végett 
oltott pepton-cső bő l három kacsnyit a másik cső be átv inn i; 
végezetül a vizsgálandó anyaggal egyidejű leg a csövekbe 
1 cm8 1 :50  higítású cholera-immunsavót teszünk; feltéte
lezve, hogy a pepton-víz 9— 10 cm8, a hígítás ilyenkor 
1:500. Ezután a csöveket 6 órára 36 fokos thermostatba 
helyezzük. Ha a reactio positiv, számtalan apró a felületrő l 
az alap felé szálldogáló (és ez a jellemző ) fehér göbszerü 
pont látható, melyek nem egyebek, mint az agglutinált 
cholera-vibriók milliárdjai. Ha a csövek tovább állnak, a 
fenekükön fehér csapadék gyű lik meg. Ha a reactio negativ, 
a pepton-víz csaknem változatlanul tiszta marad. Több száz

esetben végeztem a reactiót és ha positiv volt, a késő bbi 
másféle vizsgálat is mindig positiv eredményt adott. Ismétlem, 
fő dolog, hogy a vizsgálati anyag ne legyen túlsók, mert 
akkor általános egynemű  homályosodás áll be a fejlődött 
idegen baktériumok miatt s ez a reactiót eltakarhatja. 
A reactio mindenesetre fölötte alkalmas a cholera gyanújá
val kórházba utalt egyének közül a betegeknek igen korai 
elkülönítésére, mint az eseteinkben meg is történt.

Végül legyen szabad egy tapasztalatomat az úgyneve
zett Dieudonné-féle táptalajra vonatkozólag felemlíteni, a 
melynek elektivitása bizonyos mennyiségű  alkáli hozzátevé- 
sével jelentékenyen emelkedik. Felemlítem, mert éppen a 
pontos percentualis viszonyt feljegyezve sehol sem találtam, 
a miért magam is empiriásan határoztam meg. Nevezetesen 
a Dieudonné-féle táptalajon a maga eredeti mivoltában 9— 12 
óra alatt cholerán kívül baktérium coli és bacillus alcali- 
genes foecalis is nagy számmal nő , ellenben 0'7°/0 alkáli 
(natrium carbonicum cristallisatum) hozzátevésével a leme
zeken vagy csak cholera nő tt, vagy a lemezek látszólag 
sterilek maradtak.

Avagy a táptalajt teljesen házilag állítva elő : 700 cm3 
húsagarhoz, mely 4'70 agar-agarból, 1 %  Liebig féle hús
kivonatból, 1% Witte-féle peptonból konyhasó hozzáadása 
nélkül készül, adunk 300 cm3 alkalizált vért. Ez utóbbi 150 
cm8 defibrinált és vattán keresztül filtrált marhavér és 150 
cm3 normál kálilúg együttes fő zésébő l keletkezik. A már elő re 
elkészített és 100 fokra felmelegített húsagarhoz hozzáadjuk 
az ugyanolyan hő fokú alkalizált vért, a keveréket kihű lés 
után híg sósavval — phenolphthaleint használva indicatorul — 
közömbösítjük és utána 70 cm3 10°/o-°s natrium carbonicum 
cristallisatum-oldattal alkalizáljuk. Ismételt sterilezés után a 
lemezek kiöntheiő k. Ajánlatos sterilezés közben a táptalaját 
néhányszor felkeverni, hogy a fölösleges ammoniákgázok 
elszánjanak; ugyanezért ajánlatos a már kiöntött lemezeket 
is néhány órára a thermostatba helyezni, a mikor a conden
sa te s  víz is lecsapódik.

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

Könyvismertetés.
E. M. S im ons: Drei Monate Regimentsarzt im Ost

heere. Verlag Eugen Salzer, Heilbronn, 1915.

A német tudományos irodalom metlett óriási és értékes 
a népirodalmi termelés is ; a kettő  közt foglal helyet Simons 
könyvecskéje, mely a mellett tanúskodik, hogy a szerző  jó 
orvos, kitű nő  katona s a mellett jól forgatja a tollat. A ka
tonai keretben ténykedő  kartársak e munkát élv. zettel és ha
szonnal fogják forgatni. Deutsch Ernő .

Lapszemle.

Belorvostan.

Typhusellenes védő oltás után a malaria recidi- 
válását észlelte Dziembowski. Fölemlíti, hogy Freund is 
látott már ilyen esetet és azt ajánlotta, hogy az olyan egyé
neket, a kik valaha maláriában szenvedtek, typhusellenes 
védő oltások után chinin-medicatiónak vessünk alá. Ugyanezt 
ajánlja Matko is. Az ilyen esetek magyarázatára Schaudinn 
elmélete szolgál, a mely szerint a malaria gyógyulása után 
a makrogameták egy része életben maradhat és ezek azután 
valamely behatásra parthogenesises oszlás folytán átalakul
hatnak olyan formákká, a melyek a malaria recidiválását 
okozzák. Dolgozata végén a szerző  még megjegyzi, hogy 
esetében nagyon kedvező  eredménynyel járt 0 4 5  gr. neo- 
salvarsan intravénás befecskendezése rákövetkező  chininkeze- 
léssel. (Deutsche mediz. Wochenschrift, 1915, 45. sz.)

Sebészet.

Traumás eredetű  epilepsia és fejfájás eseteiben 
encephalolysist végez Witzel tanár mindazon esetekben,
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a melyekben a sérülés gyógyulása folytán keletkezett heg
szövet az agyvelő t a koponyacsonthoz vagy a durához 
rögzítette.

A mű tét a következő : A bő rheg körülmetszése és a 
bő rlebeny felpraeparálása után körülvessük a koporiyacsont- 
defectust addig, a nu'g ép dura fölé jutottunk. Ekkor a 
bő rrel együtt a heges dura-szövetbő l annyit távolítunk el, 
hogy egy lapos, tompa mű szerrel az intermeningealis ű rbe 
minden irányban óvatosan behatolhassunk. Ha az agyállo
mányban csak felületesebb heg van, akkor ezt lesimítjuk, de 
a mélyebb hegszövetet nem bántjuk. Most a czombról 
vett, de a csontdefectusnál legalább kétszerié nagyobb 
átmérő jű  zsír-(fasda-)lebeny széleit az agy és a dura közé 
betolva néhány varrattal a dura széleihez rögzítjük. A zsír
lebenynek a fasciával ellátott oldala kifelé nézzen. E fölött 
pedig egyesítjük a bő rt. Az azonnali csontálültetés ellenjavallt. 
Az epilepsias és föfájásos rohamok a nem régi esetekben 
azonnal, a régiekben hamarosan elmaradnak. Sikeres mű tét 
esetében egy év múlva végezhetjük a szabad csonttransplan- 
tatiót. (Münch, med. Wochenschr. 1915, 43. sz.) M.

Az ujjak vagy a kéz mű téti infectiója esetén 
Heidenhain tanár részben betegein, részben önmagán szerzett 
tapasztalatai alapján azt ajánlja, hogy közvetlenül a sérülés 
után helyezzük a sérült kezet az alkarral együtt 24—48 órára 
(pl. egy háromszögű  kendő vel) teljes nyugalomba, továbbá 
tegyünk a sérülés helyére egy kis nedves borogatást oly 
módon, hogy ez a sebbel ne tapadjon össze. A sérült kéznek 
az étkezés és öltözködis alatt is mozdulatlanul kell ma
radnia. A szerző  ily módon kitű nő  eredményeket ért e l ; 
egy ízben azonban, midő n a fenti szabályt elmulasztotta 
betartani, súlyos phlegmonét kapott, melytő l csak 6 hétig 
tartó — közben számos incisiót igénylő  — kezelés árán tudott 
megszabadulni. (Münch, med. Wochenschr., 1915, 43. sz.) M.

Gyermekorvostan.

Paratyphus intrauterin átvitelének esetét ismerteti 
P. Schmiedt, a giesseni hygiene-intézet igazgatója.

A typhus intrauterin átvitelének lehető ségét Eberth és 
utána többen igazolták pontos bakteriológiai vizsgálatok alap
ján. Ennek kapcsán a paratyphus átvitelének lehető sége is 
meg volt adva, de az irodalomban eddig eset nem volt is
mertetve.

A szerző  ismertet egy esetet, melyben a paratyphus- 
bacillus intrauterin átvitele kétség elenül megállapíttatott. Az 
anyán a gra\ iditas 9. hónapjában — még pedig néhány 
nappal a szülés e ő tt — ügy a vérbő l, mint a faecesbő l si
került kitenyészteni a paratyphus bacteriumait. A tejbő l nem 
voltak bacteriumok kitenyészthető k. Az egészségesnek látszó 
gyermek vérébő l a szülés utáni második napon tömegesen 
vol ak kitenyészthető k paratyphus-bacillusok, de streptococ- 
cusok is. A bélsárvizsgálat akkor negativ volt. A gyermek 
a negyednapra jelentkezett erysipelas következtében 5 napos 
korában m eghalt; röviddel halála elő tt már a bélsarából is 
tömegesen voltak paratyphus-bacteriumok kitenyészthető k. A 
bonczo’.áskor vizsgált szív, vér, epe, vizelet és lépnedv bő ven 
tartalmazott paratyphus-bacteriumokat.

A szerző  szerint kétségtelen, hogy a fertő zés placentaris 
úton jött létre és nem intra partum per os. E mellett szól a 
bacteriumok gyors elterjedése a vérben és az első  bélsár
vizsgálat negativ eredménye. A paratyphus-sepsis már régebbi 
fennállása, azaz intrauterin keletkezése mellett szólt az erő 
sebben megnagyobbodott lép is.

A szerző  szerint ez eset alapján minden lázas szülőnő n, 
ha a laz oka ismeretlen, bakteriológiai vérvizsgálat vég
zendő . Leggyorsabban czélhoz vezető  a vérkultura (vér- 
epebouillon és véragar. (Deutsche med. Wochenschrift, 1915, 
31. sz.) Szász Erzsébet dr.

Szü lészet és nő orvostan.

A szülések számának apadásáról tartott elő adásában 
Hoffa, a barmeni csecsemő -otthon vezető je kimutatja, hogy

a népesség szaporodása a nyolczvanas évektő l rohamosan 
fogy. Németországban, ha a szülések száma olyan maradt 
volna, mint pl. 1906-ban, a szülések száma 1911-ben három- 
százezerrel lett volna több.

Francziaországban jelenleg tizenegy millió család lakik, 
ezek közül két millió családban egyáltalán nincs gyermek és 
három millióban csak egy gyermek van. Berlinben ezer fér
jes asszeny közül a születések évi száma 1905-ben 238 volt, 
1912-ben csak 90.

Francziaországban 1910-ben már több volt a halálozás 
mint a születés.

A szülések számának apadása a társadalomnak súlyos 
betegsége. A betegségnek fő  oka, hogy hiányzik a gyermek 
utáni vágy. A többi oknak, mint pl. az alkoholismus, a nemi 
betegségek szaporodása, a házasságkötések kevesbedése alig 
játszik szerepet. Külön kell felemlíteni mint okot a szegény
séget, az életnek megdrágulását, a gyermeknek jobb ellátá
sát, ápolását. Tekintetbe kell vennünk a nő k emancipatióját, 
a nő knek a kereső pályára való tódulását, a köznépnek a 
városokba való menekülését s végül az óvszerek hihetetlen el
terjedését.

Némelyek külön említik a kérdésnek ethikai oldalát is. 
így pl. a törekvést a jobb anyagi helyzet és vagyonosodás 
után, a terhességtő l, az anyaságtól való félelmet, továbbá az 
óvszerek könnyű  beszerzését és a gyermek elhajtását. Ezek 
az okok mind hozzájárultak ahhoz, hogy elő bb a kétgyer- 
mek-, majd azeg>ke-és végül a gyermektelen házasság lett 
divatos.

Evvel szemben a sokgyermekü családnak élete majd
nem tű rhetetlen, hiszen alig kapnak lakást és cselédet, a 
steril házasok a sokgyermekű  anyákat gúnyolják, ső t az óv
szereket és gyermekeihajtásokat minden szégyenkezés nélkül 
dicsérik.

A szülések számának apadásával automatásán növek
szik a gyermekhalálozás. A magasabb osztálynak rossz pél
dája átragad a szélesebb tömegekre.

Külön hangsúlyozza az abortusok számának emelkedé
sét. így öt év alatt a pénztártagjai között az abortusok száma 
ötven százalékkal emelkedett Ha tekintetbe vesszük, hogy az 
abortusok közül több mint nyolezvan százalékot bű nös kéz 
indít meg, akkor még azt is külön kell felemlíteni, hogy 
a vetélések túlnyomóan a házasságban élő  nő kön fordul
nak elő .

Hangsúlyozza Hoffa azt is, hogy a szülések számának 
apadása erkölcsi elfajulás lévén, az erkölcsöket javító eljárá
sokkal kell azt gyógyítani.

Az orvosoknak a nép vezető inek kellene lenniök. Az 
orvosoknak nem szabadna a fogamzást megakadályozó szere
ket ajánlgatni, nem szabadna a mű vi abortusok javallatát 
tág lelkiismerettel felállítani.

Az orvosnak erkölcsi felelő ssége is nagy, midő n a fogam
zást megakadályozó szereket ajánlja ; ezen felelő sség még 
nagyobb lenne akkor, ha ezen szereket nem árulhatnák más
kép, csak orvosi rendeletre.

A tervszerű  anya- és gyermekvédelem elengedhetetlen fel
tétele és követelménye annak, hogy az elegendő  szülési több
letet meg is tarthassuk. A csecsemő gondozásnak legfontosabb 
eszköze a szoptatási propaganda, a mely egyszersmind meg
engedett korlátozása a túlnagy gyermekszámnak. A nemi
betegségeket legbiztosabban és emellett teljesen ártalmatlanul 
akkor lehet elkerülni, ha az orvosok a nemi élettő l való tar
tózkodást ajánlják. Az intrauterin pálezikáknak, az u n. sterilet- 
teknek alkalmazása méltatlan az orvoshoz és büntetendő . 
(Deutsche Med. Wochenschrift, 1915, 45. sz.)

Lovrich.

Venereás betegségek.

A venereás búboknak Röntgen-sugarakkal való 
gyógy ításáró l ír K. Kall (Freiburg i. Br). Ismeretes, hogy 
az ulcus molle egymagában általában igen enyhe s elég jól 
gyógyuló betegség. Kellemetlenek és olykor elég hosszadal
mas lefolyásúak a complicatióként jelentkező  bubók. Az
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a jó eredmény, melyet a szerző  a gümő s nyakmirigyek 
Röntgen-kezelesével elért, fölbátorították arra, hogy e keze
léssel a venereás bubók gyógyítását is megkísérelje. A szerző  
elő tt ezt már Hübner és Weiterer is megkísérelte és ajánlotta. 
A jó hatás különösen a lymphocyták erő s befolyásolásán alap
szik. Mivel pedig a lymphocytákra a Röntgen-sugarak erő 
sebben hatnak, mint a polynuclearis leukocytákra, könnyen 
belátható, hogy az eredmény jobb lesz, ha a genyes el- 
lágyulás még nem állott be. A szerző  l 1 2 év óta kezeli 
bubós betegeit Röntgen-sugarakkal. Ajánlja, hogy mihelyt a 
lágy fekély folyamán a mirigyek duzzadni kezdenek, a sugara- 
zást azonnal kezdjük meg. Ilyenkor prophylactice is sokat é l
hetünk el. Ső t a hatás ilyenkor különösen föltű nő , mert a 
sugarazás a fájdalmat is lényegesen csökkenti. A fájdalom 
rendszerint már a második napon megszű nik. A szerző a 
kezdő dő  fluctuatio stádiumában is ajánlja a bubók sugara- 
zását. Ha nagyobbfokú tályog még nem fejlő dött ki, akkor 
a gyuladásos folyamat fölszívód hátik s ezzel együtt a fájdalom 
és pir is hamarosan visszafejlő dhetik. Már Wetterer említi, 
hogy a sugarazással az indolens syphilises bubók is jól be
folyásolhatók és visszafejte-zthető k. Ezt a szerző  is megerő 
síti. Kifejezett tályogképző dés esetén természetszerű en sebészi- 
leg kell eljárnunk, tehát incisiót végezünk. Az utólagos 
Röntgen-sugarazás azonban ilyenkor is helyénvaló, mert a 
genyes secretio így rövidebb ideig tart. (Münchener mediz. 
Wochenschrift, 1915, 42. sz.) Guszmcm.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

A genyedő  sebeknek czukorral gyógyításáról na
gyon dicsérő en nyilatkozik körülbelül 80J esetben szerzett 
tapasztalatai alapján Fackenheim A sebeket kristályos czukor 
porával behinti, steril gaze-zal lazán tomponálja és beköti; 
a kötést kétnaponként változtatja. A czukor hatására egy
részt nagyon gyorsan tisztul a seb, másrészt hamar beáll az 
egészséges sarjképző dés és a hámosodás is elő segittetik. Mély 
genyedő  csatornákat is lehet ily módon kezelni, esetleg steril 
czuk araid átok is használhatók öblítésre és borogatásra. 
(Münchener mediz. Wochenschrift, 1915, 29. szám.)

Heveny bélbajokban Strasburger tanár kedvező  ha
tását látta a suprareninnek, a melyet részint belsőleg adott 
(az 1 : 1000 oldatból 15—20 cseppet naponként háromszor 
kevés vízben), részint beöntés alakjában (1 cm3 1 : 1000 ol
dat V2 liter langyos vízre). Legkifcjezettebbek voltak az ered
ményei azon esetekben, a melyekben vér és nyálka volt a 
bélsárban. A suprarenin gyuladásellenesen hat és a nyálka- 
elválasztást is csökkenti. (Med. Klinik, 1915, 42. sz.)

Noventerol néven egy új béladstringens került forga
lomba, a mely Bachem tanar szerint, a ki a bonni egyetem 
gyógyszertani intézetében tanulmányozta, határozott haladást 
jelent e téren. A noventerol tannin-fehérje összeköttetése alu
míniummal, mint a melynek antisepsises hatása mellett szin
tén van összehúzó hatása. Fő elő nye az, hogy a gyomornedv
ben még kevésbé hasad, mint a legtöbb tannin-fchérjeössze- 
köttetés, a bélben pedig nagyon jól oldódik. Teljesen íztelen 
és szagtalan. 5070 tannint és 4"/# alumíniumot tartalmazó, 
V, grammos tablettákban jön forgalomba, a melyekbő l 2—2-t 
kell adni naponként 3-szor. (Medizinische Klinik, 1915, 29. sz.)

A diphtheriabacillusoknak m ikroskop i készítmény
ben kimutatására Schürmann és Pringsheim nagyon ajánlja 
a Gint által módosított Neisser-festést. A módosítás abban 
áll, hogy a kék- és barnafestés közé 2 másodperczig tartó 
kezelést iktat 1% tejsavat tartalmazó jodoldattal. Ilyenkor a 
bacillusok sokkal erő sebben festő dnek, nagyobbnak látsza
nak, a polustestecskék is nagyobbak és jobban tű nnek fel. 
Ez eljárással kétszer annyi esetben volt positiv a mikroskopi 
vizsgálat eredménye, mint az egyszerű  Neisser-festéssel. 
(Med. Klinik, 1915, 42. sz.)

Magyar orvosi irodalom.
G yógyászat, 1915, 47. szám. Lévy Lajos: Megjegyzések a 

háborús veselobró). — Schächter M iksa : A lövedék keresése és a 
Röntgen

M agyar orvosi archívum , 1915, 4. füzet. Vámossy Zoltán és 
Kovács A ladár: A beléndekmag alkaloid-tartalmáról, tekintettel a mák 
beléndek-fertő zésére. — Csiky Jó zse f: Az utóm< zgás tünetérő l. (A Kohn- 
stamm-féle katatonus-kisérlet.) — Rohonyi Hugó \ A vörös vérsejtek 
elektrolyt-permeabilitásáról.

B udapesti orvosi ú jság , 1915, 47. szám, Kern Tibor: Néhány 
szó a segé.yhely mű ködésérő l a hareztéren.

Orvosok lap ja , 1915, 47. szám. Fonyó János: Ö-szefüggés a 
terhesség és a glandula thyreoidea megbetegedései között.

Vegyes hírek.

A budapesti önkén tes m entő -egyesü let szeptemberben 1104 
esetben nyújtott első  segítséget; ezenkívül 897 szállítást végzett, 67- 
szer mint mozgóő rség szerepelt, 18-szor pedig vaklárma és téves je
lentés folytán vonult ki. A szeptemberi mű ködés fő összege tehát 2086.

A cho lera á llása  hazánkban. Magyarország területéről novem
ber 8.-ától i4.-éig 6 cholerabetegedést jelentettek 4 halálozással. Az 
esetek a következő képpen oszlanak meg: Beregvármegye: Nagy
lucska 1; Csanád vármegye: Csanádpalota 4 ; Zemplén vármegye: 
Sztropkó 1. Az összes megbetegedések és halálozások a polgári laKos- 
ság körében történtek.

M eghalt. Aczél Károly dt\, a budapesti önkéntes mentő -egyesület 
fő orvosa, 52 éves korában e hó 21.-én — Búgéi Ödön dr. 70 éves 
korában Pozsonyban. Schön Mór dr., dunabökényi községi orvos 
65 éves korában. — Neumann Mór dr. kovászi-i körorvos e hó 23.-án. — 
Af. Nussbaum dr., rendes tanár, az anatómiai intézetben rendszeresített 
biológiai laboratórium vezető je Bonnban, 65 éves korában.

A M áram aros várm egyei közkórházban a Lengyel Soma dr. 
által összeállított, imént megjelent kimutatás szerint 1914-ben 4038 
beteget ápoltak. Egy betegre átlag 59'4ö ápolási nap esett (az elme
betegosztály 362 ápoltját leszámítva, a kikre átlag egyenkint 354 ápo
lási nap esett, egv betegre csak 2T54 ápolási nap jutott.) A halálozás 
százaléka 6'2 Belgyógyászati beteg volt 1356, sebészeti 960, szemészeti 
145, fülészeti 18, szülés-eti és nő gyógyászati 298, bő rgyógyászati 218, 
elmegyógyászati 513, bujakórus 530. Sebészeti mű tétet 722, szülészetit 
54 esetben végeztek.

Réthi Aurél dr., az egyetemi orr- és gégeklinika tanársegéde, 
lakását Rakóczi-tér 6. szám alá helyezte át.

Hirek külfö ldrő l. Behring tanárnak a vaskeresztet adományoz
ták a tetanus-serum feliedezéséért.

Lapunk mai számához a F Hoffmann-La Roche & Co. ezég 
„ S iro lin “ czímű  prospectusa van mellékelve.

Az Orvosi Évkönyv
kérdő ívei
a hábo rú ra  való tek in te tte l

csak egy ízben küldetnek szét.
M ivel a kérdő ívek  m á rn rn d  exped iá lta ttak , 
igen kérjük a t. o rvos urakat, hogy azo k at 
k itö ltve hozzánk  m ielő bb v isszaszárm az
ta tn i m é ltóz tassanak .

A SZERKESZTŐ SÉG.

Tßlßlon 8 5 — 00. B udapest, VI!., K ertész-utcza 16.

Dr. Grünwald sanatoriuma B u dapes t ,  V á ros l ige t i  faso  13 -15
F elvétetnek  férfi- és nő betegek

nő gyógyászati, sebészeti és belgyógyászati bajokkal, valam int szülő nő k. A b e teg e t 
keze lő o rvosukat m aguk va lasz th  itiák. — V e g y i  é s  R Ö n t g e n - l a b o r a t o r i u .n .

D r . J U S f U S  L ™  b ö r p g y i l ó  e s  n o s m a t i k a i  i n t s z e ' e
Bu da pe s t .  I V , F ere n c z  J ó z s e f - r a k p a r t  26  Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aniontherapia, forró
légkészülékek, frigoritherapia, fürdő k. Schnée-féle degrassator. Höhensonne. Quarzlámpa

DOLUflQER m  dr. Testegyenészeti in tézete vl ’“«V
Elektrom ágneses gyógy in tézete, UIL, U aro slije ti la so r  15. sz.
Az összes modern villamos gyógymódod. Kontgen-laborato- 
rium. Á lm atlanság, neurosisok, neura lg iák, tabes dorsa lis 
—  bénulások, rheum ás bajok, arleriosk lerosis sth. ellen. =

O r v o s i  l a b o r a t ó r i u m Vezető : Dr. VAS BERNÄT, Polik lin ika
Szbvetség-utcza 14 -16. Telefon József 16 03.

Kopit5 Jenő  dr.ortnopaeuiai mtezeteoen VII., N y á i- j. 22. sz. 
f e k v ő  betegek is felvétetnek.
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TUDOMÁNYOS  TÁRSULATOK.
TARTALOM: Budapesti Kir. Orvosegyesület (VI. rendes ülés 1915. évi október hó 23.-án) 655. lap. — Hadsebészeti értekezlet. 656. lap.

Budapesti Kir. Orvosegyesület
(VI. rendes ülés 1915 október 23.-án.)

E lnök : Id. Liebermann Leó. Jegyző  : Bence Gyula.
(Folytatás.)

Húsm érgezés-endem ia a klinikai telepen.

Bálint Rezső : Beszámol arról a húsmérgezés-járványról, 
mely a klinikákon s a gazdasági hivatal által élelmezett 
kórházakban a közelmúltban lefolyt s a melyben 469-en 
betegedtek meg. A megbetegedést disznósajt okozta. Úgy a 
betegek székletétébő l, mint a disznósajtból paratyphus B.- 
bacillus volt kitenyészthető . Tárgyalja azután az ételmérge
zések tanának mai állását, e mérgezések bacillaris eredetét, 
a fertő zés létrejöttének módjait, a vágóállatok betegségeit, a 
paratyphus-bacillus ubiquitását és pathógenné válását, a hús 
kezelése útján létrejött fertő zést, a bacillusgazdák, az egerek, 
macskák, legyek stb. jelentő ségét a fertő zés szempontjából. 
Majd rátér az észlelt járvány leírására. Az esetek majdnem 
mind acut lázas gastroenteritis alakjában folytak le, csak két 
typhusos alakot észlelt. E megbetegedési formákkal részle
tesen foglalkozik. A székletétbő l majd minden esetben ki 
volt tenyészthető  a bacillus, a vérbő l egyben sem ; a vér 
ellenben erő sen agglutinatiós hatású volt minden esetben a 
paratyphus-bacillussal szemben. A bacillus a székletétbő l 
a vizsgált esetekben 3—7 napig volt kitenyészthető  a betegség 
lezajlása után. Egy contactus-infectio jött létre. Halálozás 
nem fordult elő .

Vas B e rn á t: A klinikákon elő fordult tömeges húsmérgezésben 
szerepelt diszn sajtnak hivatalos bakteriológiai vizsgálatát a székes- 
fő városi bakteriológiai intézet végezte. A kerületi elöljáróság és az 
egyetemi gazdasági hivatal részérő l bekül jö tt minták ktzül egv már 
külső leg is gyanúsnak mutatkozott, a mennyiben szürkés, piszkos, 
sárga lepedő kkel volt borítva és kellemetlen, undorító szagot terjesztett.

A szokásos methodikával valamennyi húsmintából egy bacillust 
sikerü't kitenyészteni, me y morphologiai és biológiai tulajdonságai, 
különösen ped g serologiai viselkedése alapján paratyphus B-bacillus- 
nak volt identifikálható. A kimutatás különösen állatoltas útján sikerült 
könnyen, a húsból készített konyhasósvízes extractum esek* ly mennyi
ségé el subcutan oltott tengeri malaczok 24 órán belül pusztultak el, 
az elhullott állatok vérében a paratyphus B mindenkor tiszta tenyészet
ben volt kimutatható.

Az elő adó által ismertetett klinikai és ep'demiologiai adatok, va
lamint a bakteriológiai lelet alapján nem lehet kétséges, hogy a töme
ges húsmérgezés és az elfogyasztott disznósajt között okozati össze
függés áll fenn. Felmerül az a kérdés, vájjon a gyáros vagy keres
kedő , a ki a disznósajtot készítette és forgalomba hozta, felelő sségre 
vonható-e.

Egyedül a bakteriológiai lelet alapján ez alig lehetséges, mert 
néhány év óta Hübener-nek és köve'ő inek vizsgálatai alapján mindjobban 
kezd terjedni az a vélemény, hogy a paratyphus B-bacillus nemcsak 
beteg, hanem egészséges húsban is elő fordul és hogy mint saprophyta 
a külvilágban meglehető sen elterjedt, és ezen avirulens állapotból bi
zonyos eddig közelebbrő l nem ismert tényező k behatására az emberre 
pathogen bacteriummá alakulhat át. Hübener álláspontját azonban a 
legújabb, szigorú kritikával és tökéletes methodikával végzett vizsgála
tok nein igazolták teljesen, a mennyiben kiderítették, hogy a paratyphus 
B-bacillus a külvilágban távolról sem fordul elő  oly gyakran, mint a 
hogyan hitték és hogy az ubiquitásához még sok szó fér. Sírössner dr. 
a székesfő városi bakteriológiai intézetben több mint 50 kolbászfélét 
vizsgált, de egy esetben sem tudott paratyphust kideríteni. És ha 
ezen negativ vizsgálatoknak nincs is döntő  szerepük e fontos kér
dés elbírálásánál, mégis feltű nő , hogy az utóbbi években észlelt hús
mérgezések alkalmával alig fordult elő  eset, melyben a gyanúsított 
húsnemű ben ne sikerült volna a paratyphust kimutatni, viszont egész
séges hússal végzett ily irányú vizsgálatok majdnem kivétel nélkül ered
ménytelenek maradtak.

Csak helyeselhető , hogy a hatóság az adott esetben eljárást in
dított a kereskedő  ellen annak megállapítása czéljából, nem történt-e a 
disznósajt elkészítése körül oly mulasztás, mely közegészségi vétségnek 
vagy kihágásnak tekinthető .

A jövő ben mindenesetre kívánatos lesz a húsnemű ek elkészíté
sét fokozottabb mértekben ellenő rizni és a majdan elkészítendő  táp
szer- és járványtörvénybe a húsmérgezésekre nézve is megfelelő  in
tézkedéseket felvenni, mert ily megbetegedések megelő zése a hatósági 
hygienének mindenkor fontos felada a kell hogy legyen.

Schächter M ik sa : A nagyon actualis kérdéshez kíván adattal hozzá
járulni Ez év május l.-érő l 2.-áta való éjjel a XVI. sz. helyő rségi kórház 
egyik fiókkórházában, a felszólaló parancsnoksága alatt állott Aibreclit- 
kas/árnya-kórházban tömegesen betegedtek meg katonák hányás és 
hasmenés tünetei között. A kórház négy osztályán körülbelül 200 ember

ez éjjel és még a következő  3 —4 napon is szórványosan többen, úgy hogy 
össze>en körülbelül 300 volt a megbetegedtek száma. Ricinus adására 
többnyire gyorsan mult a baj, néhányon azonban napokig tartó rosz- 
szullét, láz, elesettség követtea gastro-intestinalis rohamo'. A nyomban 
megejtett vizsgálat azt állapította meg,hogy a katonák a megbetegedés 
napján ebédre vagdalt húst ettek, és bár voltak, kik ennek daczára sem bete
gedtek meg — egy czigány katona még a dupla portiónak sem érezte 
a káros hatását —, a felszólaló mégis ama meggyő ző désben volt és 
maradt, hogy a vagdalt hústól származó mérgezés volt a tömeges meg
betegedés oka. Folyt vizsgálat egyéb irányban is, nevezetesen a zsír
nak és a fő ző edényeknek minő sége iránt, de az semmi gyanusíthatót 
sem mutatott k i ; persze a vizsgálat fogyatékos maradt, mert a leg
fontosabb corpus delicti, a vagdalt hús már nem volt meg.

Felemlítendő nek tartja, hogy a vagdalt húsnak a kórházi élelme
zésben már elég rossz reputatiója van és 3—4 hóval ezelő tt a berlini 
Virchow-kórházban sok száz betegre kiterjedő  és számos halálesettel 
járt mérgezés a , Hackfleisch“-t veszedelmes oldaláról mutatta be. Ezért 
óhajtotta volna, ha az elő adó nagyon érdekes elő adásának gyakorlati 
consequentiáit is levonja. Ezek elseje az, hogy a tömegélelmezésbő l, 
különösen pedig a betegek tömeges élelmezésébő l minden oly anyag 
zárassák ki, melynek provenientiája kétes, minő sége nem ellenő rizhető  
eléggé, liven anyag a vagdalt hús, de meg, mint ezt az elő adás tár
gyául szolgált klinikai endemia mutatja, a disznósajt is, mely nem alkal
mas a kórházi élelmezés étrendjébe. Semmiféle orvosi vizsgálat a kony
hán nem tudja a disznósajtnak, a vagdalt húsnak és egyéb ily hagy
mával, fokhagymával, fű szerekkel praeparált eledeleknek ártalmas voltát 
megállapítani. A prophylaxis itt nem az elő zetes konyhavizsgálatban, 
hanem a kétes anyag teljes kirekesztéséhen áll. A másik tanulság az, 
hogy egyáltalában nagyobb gondot kell fordítani a betegélelmezésre a 
kórházakban. Ez nem szabad hogy másodrangú feladatnak tekintessék. 
Minél nagyobb dimensiójúak a modern kórházak — és sajnos a há
ború a maga kényszerű ségével e dimensiókat tágította és lehet, hogy 
jövő re is praecedensül fog szolgálni —, annál nagyobb fontosságú a 
kórházi élelmezés kérdésének helyes megoldása. Ha már nem lehet in
dividualizáló, legalább a kétes értékű  vagy éppen veszedelmes anyago
kat kell hogy kizárja. Mert bár a felszólaló nem tartozik azon modern 
sebészek kö é, a kik a belgyógyászatot kicsinyük, az bizonyos, hogy 
közepes belgyógyász és jó kórházi élelmezés mellett a betegek gyó
gyulása sokkal inkább biztosítható, mint kitű nő  orvos és rossz, 
egészségtelen konyha mellett.

Fenyvesy B é la : A honvédhelyörségi kórház bakterio!og:ai labo- 
ra oriu nában vizsgált néhány paratvphus-eset ismertetésével kívánom 
illustrálni egyfelő l azt, hogy a paratyphus b.-infectio klinikai képe 
miiven változatos, másfelő l azt, hogy a paratyphus b bad  lus identifi
kálása és aetiologiai szerepének megállapítása olykor milyen nehéz.

Az esetek a következő k:
1. Súlyos, typusos typhus abdom. képében lefolyt, a honvéd

kórház IV. osztá'yán kezelt kóreset; a vérbő l és bélsárból kitenyésztett 
bacillus a serologiai vizsgálattal és a differentiáló táptalajokon is 
paratyphus-bacil usnak bizonyult. A beteg savója laboratóriumi para- 
typhus-törzsünket 1:600 hígításig agglutinálta.

2 Cholera gyanúját keltő  tünetek közt, láztalanul lefolyt, 48 óra 
alatt gyógyult eset. A cholerás ürülékhez hasonló bélsárban chnU-ra- 
vibrio nem volt. A Drigalsky-lemezeken kék coloniákat adó, Gram- 
negativ pá'czikák, melvek ismételt átoltás után is csak alig voltak 
agglutinálhatok diagnostikai paratyphus- és enteritis-savóinkkal, de a diffe
rentiáló táptalajokon a paratyphus, illetve enteritis bacillus módjára visel
kedtek és magának a betegnek savójával 1:600-as hígításig voltak agglu
tinálhatok (kb. 5 nappal a betegség kiállása után).

3. Typhus abdom. és paratyphus vegyes fertő zés esete. Igen súlyos 
typhus abdom. kórképe; a ft ltű nő en kiterjedt roseolák és a sensoriutn 
nagyfokú zavara alapián egy idő ben a typhus exanthem. gyanúja is 
szóba került.

Bakteriológiai le le t: A vérben tiszta kultúrája a Drigalsky-táptala- 
jon kék coloniákat alkotó Gram-negativ bacillusoknak, me' \ t k a 
different áló táptalajokon paratyph. b. módjára viselkedtek, a melyeket 
azonban a diagnostikai magastiterű  paratyphu- (nyúl-) savónk csak 600-ig, 
typhus és enteritis savónk pedig nem agglutinált. Ugvanily coloniákat 
találtunk a beteg bélsarában is. de itt számos valódi tvphuscoloniát is, 
mely utóbb:ak a differ, táptalajok alapján és diagnostikai typhussavó- 
val annak titerhatárá;g (20.000) való agglutinatióval voltak identifikál
hatok. A beteg savója a beteg vérébő l k tenyésztett paralyphustörzset 
épp úgv, mint a laboratormmi paratyph.-törzsünket a betegségm k kb. 
5. napján 4 0 ig, e^v hé tel késő bben 16 0-ig a g g lutin á lt; a beteg 
savója a saját bélsarából kitenyésztett typh. törzset, valamint laborató
riumi typhus-törzseink egyikét (a rendes W idal-próbáinkhoz használ
tat) kezdetben 400-ig. késő bb 800-ig agglutinálta.

Ezen beteg kb. 2 hónappal elő bb typhus elleni védő oltásban 
részesült.

2. és 3. esetünkben a paratyphus b.-bacillus identifikálása 
nem teljes, mert a serologiai bizonyítás hiányzik. Ellenben az i lető  
beteg sivójával oly magas titerig voltak a kitenyésztett bacillusok agglu
tinálhatok. hogy ennek alapján ő ket kell a kórokozóknak, illetve a 3. 
esetben a typhus-bac. kórokozó társának t> kinteni.

Torday Árpád : A klinikai te'epen levő  endemiás húsmérgezés 
alkalmával ő  is észlelt az I. sz. nő i klinikáról néhány esetet. A legtöbb
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könnyű  lefolyású volt, csekély höemelkedéssel. De néhány sú'yos is elő 
fordult: hányás, hasmenés majdnem choleraszerü súlyossággal, csak
hogy a betegeknek 39—40° lázuk is volt. A mérgezés létrejöttében s a 
tünetek sú yosságában a fertő zött anyagon kívül az individuális fogé
konyság is szerepel. Volt például egy t sztiszolga, a ki 19 adagot 
evett meg és semmi baja sem történt A paratyphussal fertő zött húst a 
klinika személyzete jóízű nek mondta. A fertő zésre sem az íz, sem a szag 
nem hívja fel a figyelmet, mert a paratyphus bacillusok erre nincsenek 
hatással. A fertő zés útiának keresésekor fölmerült a kérdés, hogy nem 
a disznó volt-e fertő zött, a melybő l a disznósajtot készítették; de nem 
valószínű , hogy az összes adagok így diszt.óból készültek. Lehet, hogy 
a disznósajt készítéséhez használt vér volt paratyphussal fertő zve.

Magángyakorlatában volt egy súlyos paratyphus-esete, melylyel 
a bacillusokat a vérbő l is ki lehetett tenyészteni. Kérdés, hogy a para- 
typhusra is vonatkozik e a kötelező  fertő ző  betegbejelentés.

V ám ossy Z o ltá n : A hozzászólásokhoz pótlólag jelzi, hogy a 
kolbászmérgezések száma a többi húsmérgezési endemiákhoz viszonyítva 
csak számbelileg jelentéktelen, de súlyosságra nézve sokkal nagyobb 
mérvű . Míg a hútmérgezések halálozása 1—2°/0, a kolbászmérgezéseké 
40—50°/0.

L ieberm ann L eo : A vágóhidak ellenő rzésén kívül nagyon fontos 
a konyhák ellenő rzése és tisztántartása, mert elő fordult, hogy a konyhán 
a paratyphus inlectio a húsételrő l, a melylyel behozatott, krumpli
salátára is került.

B álin t R ezső : Csak Schächter kartárs felszólalására akar rö
viden ref ektálni. A Virchow-kórházi járványt azért nem említette, 
mert egyes járványokról az idő  korlátozottsága miatt nem beszélhetett, 
csak az általános szempontokat tárgyalhotta. különben is a németek 
vágóit húsa más megítélés alá esik, mint a miénk, mert a németek az 
ú. n. Hackfleischt rendesen nyersen eszik, a minek a fertö/es szem
pontjából jelentő sége van A mi pedig azon észrevételt illeti, hogy 
consequentiákat keleti volna levonnia, ezt azért nem tette, mert a 
kérdésnek csakis orvosi oldalát akarta az orvosegyesület elé hozni. 
De ha consequentiákról van szó, ő  nem azokat a consequentiákat 
vonná le, mint Schächter, hogy t. i disznósajtot ne adjanak a kór
házakban vacsorára. E lös/ör is a disznósajtot nem gyomorbetegekn k, 
hanem egészséges gyomrú sebesült katonáknak és alkalmazottaknak 
adják, a kik azt nagyon szívesen eszik. Másodszor éppen az étel- 
mérgezések tanának mai állásából folyik, hogy nem a hús romlása, 
rothadása az. a mi mérgező  lehet s a m t a z ily hentesárúkban fű sze
rezéssel takarni lehet, hanem a hacillusinfectio, a mi épp úgy jelen 
lehet egyéb húsban, mint a disznósajtban, mert a mint elő adásában 
kite,tette, a mérgezés leggyakoribb oka az állat betegsége. H t tehát 
cansequentiát akarunk levonni, ez csak az lehet, hogy a vágóhídi hygienét 
kell nagyobo gonddal ellenő rizni, még pedig úgy a levágott állatok, 
mint a vágóhídi kezelő személyzet szempontjából.

Hadsebészeti értekezlet.
Paulikovics Elemér-. A nervus medianus varrata lő sérü- 

lés után.
K. L , 29 éves gyalogos, 1914 október hó 5.-én sérült 

meg. A löveg a jobb alsókar feszítő oldalán a alsó harmad 
határán a singi oldalon hatolt be és ferde irányban áthatolva, 
az orsóoldalon az alsókar középső  harmadának közepén távo
zott. Közvetlenül a lövés után kezefeje lehanyatlott és ujjait 
hajlítani többé nem tudta. Sérülésével bécsi kórházba került, 
hol lő sérülése és singcsontjának repedése gipszkötésben meg 
is gyógyult, de az alsókar hajlító felszínének orsófelén egy 
hosszirányú, körülbelül 10 cm. hosszú, tölcsérszerüen behú
zódott sugaras vaskos heg képző dött és ujjai nyújtott hely
zetben megmerevedtek.

Ily állapotban került folyó évi április hó 20.-án kórhá
zunkba. Miuthogy az ujjak passiv hajlításának akadálya nem 
volt és a megejtett vizsgálat a singideg félhüdésén kívül azt 
mutatta, hogy az idegvezetés a nervus medianusnak meg- 
felelő leg megszakadt, mű tétre határoztuk el magunkat. Április 
hó 26.-án a tölcsérszerüen behúzódott vaskos heget óvatosan 
felpraeparálva, szabaddá tettük a nervus medianust és azt 
találtuk, hogy az ideg a musculus flexor digitorum profundus 
és musculus supinator közötti barázda közepén folytonossá
gában megszakadt, centrális csonkja bunkószerüen vas
tagodott, perifériás csonkja végén kissé bunkós, de erő sen 
sorvadt, a centrális csonktól kb. 1/t cm.-re távolodott és 
mind a kettő  a környező  vaskos hegbe belenő tt. A csonkok 
felszabadítása után a környező  hegszövetet kiirtottuk, helyére 
ép izomszövetet hoztunk és a csonkokból egy-egy fél centime-

ternyi részletet kimetszve s kissé felrostozva, azokat egv átöltő  
vastagabb catgut- és négy perineuralis selyemvarrattal egye
sítettük. A varratokat a kimetszett heges részletek helyére 
hozott nyeles izomlebenynyel fedtük. Most a singideget ke
restük fel, de sehol hegedést, vagy egyéb kóros elváltozást 
nem találtunk rajta. Nyilván a heg okozta circulatiós zavar 
volt ez esetben a paresis elő idéző je.

A mű téti sebet azután rétegesen zártuk. Zavartalan seb
lefolyás után az idegmű ködés első  tüneteit húsz nappal a 
mű tét után az ujjak csekély activ hajlításában láttuk kifeje
zésre jutni, mely mű ködés azóta fokozatosan javult, úgy hogy 
ma az ujjak hajlitása teljes s a kéz mű ködésében, illetve 
beidegzésében zavar már nincsen.

Paulikovics Elemér: A nervus radiális varrata lövés 
okozta sérülés után.

P. A., 39 éves szakaszvezető , 1914 november hó 2 4 -én 
sérült. Ez alkalommal a golyó bal felső karcsontját a középső  
és alsó harmad határán eltörte és az orsóideget is elszakí
totta. Vidéki kórházakban kezelték folyó évi május hó 15,-éig, 
mikor is osztályunkra helyezték át. Felvételkor a lő sérülés 
helyén körülbelül 10 cm. hosszú ferdeirányú erő sen sugaras 
behúzódott vaskos bő rheg, jókora diónyi callus és kifejezett 
radialis-bénulás állott fenn. A megejtett idegvizsgáiat be
igazolta, hogy az orsóideg folytonosságában meg van sza
kítva. Ez okból május hó 22.-én mű létre határoztuk el ma
gunkat. A sugaras, vaskos heg óvatos felpraeparálása után 
kiszabadítottuk belő le az ideget, melyet a brachio-radialis és 
a brachialis közötti barázda közepén folytonosságában meg
szakítva talá’tunk. Centrális csonkja bunkószerüen vastago
dott volt és a hypertrophiás callusból kiszögelő  sarkantyú 
csúcsa belenő tt. A perifériás vége ugyancsak kissé vastago
dott, de egyébként sorvadt volt és a könyökhajlat közepe 
táján a tokszalaghoz nő tt be. A csonkok felszabadítása után 
a hypertroph'ás callus sarkantyúját Lvéstük és a centrális 
csonkból eltávolítottuk. Ezután felfrissítve és kissé felrostozva 
a csonkokat, a congruentiára való figyelemmel egy átöltő  
catgut- és négy perineuralis csomós varrattal egyesítettük 
azokat és varratunkat a szomszédságból vett nyeles izom
lebenynyel fedtük.

A mű téti sebzés legnagyobb részét sikerült rétegesen 
zárnunk, csupán a sebzés közepének m egfelelő ig maradt 
fenn körülbelül 5 cm.-nyi borhiány, melvet varratokkal szű 
kítettünk meg. A végtagokat azután a könyökizületben derék
szögben behajlítva és a kezet erő s kézháthajlításba hozva, 
gipszsinbe helyeztük.

A további seblefolyás teljesen zavartalan volt. A seb 
bevarrt része per prímám gyógyult és ma már az ideg mű 
ködésének bár csekély, de kétségtelen jelei észlelhető k. 
A beteget lesz alkalmam még fokozatos javulásának állapo
tában bemutatni. Most 4 hetes. _____________

Mint a diót
csak kalapácscsal lehet a különböző  vaspilulá-
kat és a más készítésű  tablettákat feltörni, míg

az ujj szelid  nyomására hullanak szét a

T ab l. Ferr i P r o to x a la t i  Dr. D eé r
sine et cum arsen.

A készítmény tisztasága, szerencsés és állandó össze
tétele czélszerű  alakban biztosítják a sikert chloro
sis, anaemia és az általános gyöngeség eseteiben.

Minden gyógyszertárban kapható.
Eredeti csomagolásban 100 drb. ára 2 K.

Sanatorium D avos-D orf (Schweiz)
G yógy in tézet a tuberculoeíB valam ennyi alakja ezám ára.

J* #  £  £  *  £  #  £  J r JA Vezető  ornos: Dr. C. v . Muralt.
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