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A méhrák operativ gyógyításáról a sugaras 
kezelést megelő ző  10 év tapasztalatai alapján.

Irta: B o g d a n o v i c s  M i l o s dr., tanársegéd.

A rák az emberiség rosszindulatú betegségei közé tar
tozik, legkomolyabb ellensége minden életnek és bizonyos
sággal elpusztítja azt a szervezetet, melybe egyszer befész
kelte magát. A hámsejtek az emberi testnek legenergikusabb 
és leginkább elterjedt szövetelemei, a melyek, ha valamely 
okból egyszer betegesen kezdenek burjánzani, határtalanul 
szaporodnak, elroncsolják a talajt, melyen megtelepedtek, 
ső t betolakodnak a nyirok- és vérerek ürterébe is, s góczokat 
alkotnak és elterjednek a test minden részében. A rákbeteg
ség pusztító hatalmát tapasztalásból, áldozatainak számát pe
dig a statisztikai adatokból ismerjük. Ez adatok szerint a nő i 
nem inkább hajlamos arra, hogy benne rák fejlő djék, mint a 
férfi, az arányszám 60—62%  viszonyítva 38—39'9%-fioz 
(;Dollinger: Rákstatisztikák stb.), még pedig a méh az, a 
mely a többi szervhez viszonyítva a leggyakrabban beteg
szik meg rákban. Németországban kb. 23.000 asszony hal 
meg évenként méhrákban (Runge); Bajorországban Klein 
számításai szerint évenként 2000 asszony pusztul el méhrák
ban ; Chiobak bécsi klinikáján 3% -ra tette a méhrákosok 
szám át; Runge Göttingenben 6 '4 7 % -ra ; Döderlein Tübingen- 
ben 9 '14% -ra és Münchenben 6% -ra. A magyarországi vi
szonyok sem kedvező bbek, mert a II. számú nő i klinika sta
tisztikájában 5 ’78% -ban fordul elő  a méhrák (Kubinyí); a 
kolozsvári klinikán 5 ‘9% -ban (Ákoncz); az I. számú nő i klini
kán pedig 1903 ápr. l.-étő l 1913 ápr. l.-éig 44.051 ambulans 
beteg között 1463-at tett ki a méhrákkal jelentkezők száma, 
a mi 3 '22% -ot jelent.

A betegség aetiologiája felő l bizonytalanságban vagyunk. 
Egyelő re nem ismerjük a halál csíráját magában hordó bur
jánzás okát. A tudomány haladásával különféle rákelméletek 
keletkeztek. A kórbúvároknak a cellularpathologia, bakterio
lógia, biológia terén kitartó energiával végzett vizsgálatai 
újabb és újabb irányba terelték a rákkutatók munkálkodá
sát. A betegség kiváltó okának, a kórokozó tényező nek isme
rete hiányában nem lehet csodálni, hogy a therapiában sem

értünk el kellő  sikereket. A küzdelemben a gynaekologusok 
nem állottak összetett kézzel. A már kifejlő dött betegséggel 
különféle operativ módszer útján igyekeztek megküzdeni, a 
mint azonban látni fogjuk, bármennyire haladt is elő re a 
mű téti technika, teljesen czélt érni ez úton is csak elvétve 
lehet. Sikeres gyógyítás az eddigi tapasztalás szerint a töké
letes kiirtás volna, de még a csak kezdő dő nek látszó carci- 
nomáról sem tudhatjuk sohasem, hogy a gyökeres kiirtás 
fog-e sikerülni. A rák ellen való, évtizedeken át kevés ered
ménynyel folytatott küzdelemben kimagasló momentumként 
szerepel a Winter által hangoztatott azon követelés, hogy a rá
kot már kezdeti szakában iparkodjék felismerni a gyakorló 
orvos, gyanú alkalmából az excindált vagy kikapart szövet
darabok mikroskcpos vizsgálata adjon korán utasítást és 
tegye lehető vé, hogy a rákos beteg bajának a legeslegkezde- 
tén legyen operálva. Ezek ellenére az esetek jelentékeny 
száma elő rehaladott stádiumban kerül kezelésre, a mikor már 
a talán sokáig titokban lappangott kórfolyamat átlépte a meg- 

1 támadott szerv határait és jóformán elöntötte a testet. Mint
hogy eddig más mód, mint a mütevés, nem állott rendel
kezésünkre, a szakorvosok számtalan mű téti eljárást hoztak 
javaslatba, s mert a végeredmények a statisztikai számadatok 
szerint siralmasak voltak, utóbb azon fáradoztak, hogy minél 
gyökeresebben irtsanak ki mindent, tehát nemcsak, a-mit be
tegnek tartottak, hanem az épnek látszó környezetből is 
annyit, a mennyit csak lehet.

A méhrák tulajdonképpeni gyökeres gyógyítását, a tel
jes kiirtást illető leg a mű téteknek általában két módját külön
böztetjük m eg : a vaginalis és az abdominalis methodusokat. 
A két módszer között az első ség az abdominalis mű tétet 
illeti, ezzel végezte Freund 1878 január havában legelő ször a 
carcinomás méhnek az eltávolítását. E mű tétnek nagy volt a 
primaer halálozása. Ahifeld, Kleinwaechter, Gusserow statisz
tikái 71 —74% halálesetrő l tesznek említést. Em iatt nem tudott 
ez az eljárás tért hódítani és helyette csakhamar a Czerny által 
1878 augusztus havában kieszelt, sokkal kevésbé veszedel
mes vaginalis exstirpatio lett az uralkodó carcinoma-mű tét, 
melynek primaer halálozása akkor 32%  volt. Ezen mű tét 
sokszor módosítva (Péan, Doyen, Dührssen, Schuchaidt, 
Mackenrodt stb.) és lényegesen tökéletesítve, vezérszerepét 
igen sokáig megtartotta. A vaginalis mellett különösen a se
bészek más utat is ajánlottak a rákos méh exstirpatiójára. így 
1888-ban Hochenegg annak a nézetének adott kifejezést, hogy 
az eredetileg a végbélrák operatiójára Kraske által ajánlott
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methodus alkalmas lehet arra is, hogy a méhrák ezen az 
úton gyógyíttassék ; de sem ő , sem Heizfeld mű tété, sem a 
Hegar osteoplastikus resectiója, sem Zuckerkandel után 
JVölfler módosításában az úgynevezett parasacralis methodus 
és a Zuckerkandel ajánlotta perinealis methodus nem tudott 
polgárjogot nyerni. Bár a különböző  módosításokkal a pri- 
maer halálozás csökkent, mégis csakhamai elégedetlenség 
nyilvánult fő képpen abban az irányban, hogy a vaginalis 
mű tétekre nézve általában véve szű k a méhrákok operabili- 
tásának a határa, mert csupán az egészen localis eseteket 
lehetett a sikerre kilátással megoperálni. Inkább a cor- 
puscarcinomák és a portiocarcinomák közül az éppen hogy 
kezdő dő k kerültek mű tétre, a cervicalis alakok azonban csak 
nagyon elvétve; ha pedig a mű tő k nem voltak eléggé szi
gorúak a javalatok felállításában és operálták a már a szom
szédságra is ráterjedt rákot, a betegség a legrövidebb idő  
múlva megint kiújult.

Azon való töprengésben, hogy miként lehetne ezen a 
bajon segíteni, az akkor már tökéletesedett antí- és asepsis 
és a fejlett mű téti technika korában az amerikai Clark, vele 
egyidő ben Riess és Rumpf, majd Wertheim, Bumm, D'óder- 
lein, Zweifel, Franz stb. a rákos méh egyszerű  kiirtásával 
nem elégedett meg, hanem a környezetbő l is eltávolított 
minél nagyobb szövetrészleteket. A mű tő k nemcsak a para- 
metriumot és hüvelyfalat irtják ki nagy terjedelemben, de a 
mirigyeket is kipraeparálják, és mert csak ezen radikális úton 
remélik az eredményt emelni, rátérnek az e czélra egyedül 
alkalmas radikális abdominalis exstirpatióra. Ezen operativ 
irány vezető je tulajdonképpen Wertheim volt, utána mind 
többen karolták fel az ajánlott methodust, azt tökéletesítették 
és ezzel kapcsolatosan egyszersmind a mű téti indicatio határait 
is erő sen kiterjesztették. Keletkeztek természetesen ezen irányban 
is túlkapások; némelyik mű tő  pl. a szomszédos szervekre rá
terjedt méhcarcinomákat is megoperálván, annyira ment a 
radikális tevékenységben, hogy nemcsak a méhet hámozta ki 
az ő t környező  kötő szövetgyökerekkel együtt a medencze 
faláig és fejtette ki a mirigyeket egészen fel az aortáig (Jonescu 
50%  halálozással), de reszekálta a rákos hólyag és egy vagy 
akár mindkét ureter nagy részét is, a visszahagyott ureter- 
darabot pedig bevarrta a hólyagm aradékba; ső t volt a ki ki
irtotta az egész hólyagot, a rectumot vagy az uréterrel 
együtt a hozzátartozó vesét is (Goldberger, Franz, Döderlein, 
Krönig).

A mirigykiirtásra vonatkozólag a tapasztalás idő vel azt 
mutatta, hogy többször a legradikálisabb operatióval sem 
lehet mindig még a rákos mirigyeket sem eltávolítani. Tudni
illik néha már a betegség kezdetén a távoleső  mirigyek is 
be vannak szű rő dve, máskor pedig a beszű rő dött mirigy a 
nagy erekkel elválaszthatatlanul lehet összekapaszkodva; 
azonfelül a rákos mirigyek nem is mindig nagyok és kemé
nyek, ső t kicsinyek és rendes consistentiájúak lehetnek s így 
könnyen kikerülvén a mű tő  figyelmét, visszamaradhatnak. 
De meg a méhrákok egy igen nagy számában, még pedig 
függetlenül attól, hogy kevésbé vagy jobban elő rehaladott-e 
a folyamat, a megnagyobbodott mirigy nem is carcinomás, 
hanem csak lobosan nagyobb. A nem beteg mirigy kiirtásá
nak pedig káros következménye is lehet. Az egészséges mi
rigy védő bástya éppen a rák tovaterjedésének útjában. A mi
rigykiirtásba vetett nagy bizakodás ilyen módon inog. A mű 
tő k tekintélyes száma ma már nem is törekedik a méhet 
környező  minden nyirokmirigy kihámozására a parametriu- 
mok meg a vagina falának nagyterjedelmü kimetszése mel
lett, és csak a betegnek látszó nagyobb mirigyeket szedi ki.

Az abdominalis operatio nagy primaer halálozása a 
vaginalis útra terelte vissza egyik-másik tekintélyes mű tő  
figyelmét és kedvét, és a Schuchardt-féle paravaginalis met
szés segélyével kiszélesített, most már radikálisan teljesí
tett vaginalis totalexstirpatio kezdett ismét a jogaiba lépni. 
Staude a méhhez és a parametriumokhoz való hozzáférhetést 
akként könnyítette, hogy a paravaginalis metszést mind a két 
oldalon végezte. A mű téti modornak tulajdonképpen Schauta 
az elő harczosa, ő  mű velte ki és tökéletesítette a mai

alakjáig. Schauta, az úgynevezett „erweiterte“ vaginalis ope
ratio lelkes híve, azt mondja, hogy ily módon teljesen és töké
letesen sikerül a parametriumokat kiszedni, a nélkül, hogy a 
szomszédos szervek többször sérülnének, mint az abdomina
lis operatióknál; az infectio veszélye pedig amazokkal 
szemben valóban kisebb; contraindicatiót csak a szélesen, 
egészen a csontig húzódott, teljesen fixált rákok alkotnak; 
ezeket pedig a hason át sem lehet kiirtani.

Hogy e radikális operatiók értékét megállapíthassuk és 
összehasonlíthassuk, vizsgálnunk kell első sorban a primaer 
eredményeket, hogy t. i. hányán halnak meg és mely okból 
a mű tét befolyása fo ly tán; milyen melléksérüléseket okozott 
a m ű tét; mely szövő dmények zavarták a reconvalescentiát 
és voltak-e a mű tétnek kellemetlen utókövetkezményei. 
Másodsorban tudnunk kell a végleges gyógyeredményeket is, 
vagyis, hogy az operáltaknak hány százaléka maradt a mű 
tét után 5 évig egészségesen életben. Ismernünk kell végül 
az operálhatóság százalékszámát is, t. i. melyik műtéti metho- 
dussal lehetséges a jelentkező  rákosok nagyobb százalékát 
megoperálni és véglegesen meggyógyítani.

Ezen szempontok szerint indulva, összeállítottam az I. 
sz. nő i klinika méhrák-statisztikáját 10 évrő l, 1903 ápr. l.-étő l 
1913 ápr. l.-éig, a mióta Bársony tanár igazgatósága alatt 
áll a klinika.

Az operáltak sorsáról 1914 ápr. l.-éig szereztem meg 
a tudósításokat. 126 esetben részben személyes vizsgálatból, 
részben az operáltaktól vagy orvosaiktól beküldött egészségi 
jelentésbő l merítettem az adatokat és azokból vontam le a 
következtetéseket a végleges és absolut gyógyulást illető leg. 
Az eredmények megítélésekor a német nő orvosok giesseni 
congressusán 1901-ben történt megállapodás szerint csak 
azokat az eseteket vettem figyelembe, a melyek a statisztika 
felállítása elő tt öt évvel operáltattak. Az operáltak számából 
levontam Winter ajánlatára: 1. a mű tét folytán elhaltakat, 
bevéve valamennyi esetet, tehát a szívhalált, embóliát, pneu- 
moniát s tb .; 2. az 5. évig bármilyen betegségben elhaltakat;
3. mindazokat, a kiknek további sorsát nem ismerjük. Wald- 
stein formulája szerint a végleges gyógyulási eredményt ki
számítottam abból a számarányból, a mely a recidivamente- 
sek és az összes operáltak között van.

Meghatároztam az „absolut gyógyulási számot“ is, a 
mely hivatva van arra, hogy százalékban fejezze ki azt, hány 
esetet tudtunk az összes méhrákkal jelentkezettek (tehát nem 
csupán a mű tétnek alávetettek) közül meggyógyítani. Az ab
solut gyógyulást kiszámítottam: 1. Winter-nek 1907-ben a 
dresdeni gynaekologus-congressuson ajánlott formulája sze
rint. {Winter II.: az összes méhrákkal jelentkező kbő l levonan- 
dók azok, a kik radikális mű tétbe nem egyeztek, a kiknek 
további sorsáról nincs tudomásunk és a kik intercurrens be
tegségben meghaltak. A megmaradt szám arányba hozandó 
avval a számmal, melyet kapunk, ha a fenti maradványból 
levonjuk a mű tét folytán elhaltakat, a recidivákat és az in- 
operabilis eseteket.)

2. Waldstein formulája szerint:

Absolut gyógyulási szám ==
operabilitás %  x  végleges gyógyulás % x  100— halálozás%

10.000

Tíz év alatt a klinikán észlelés alá került 442 rákos 
nő beteg. A rák székhelyére vonatkozólag a feljegyzések sze
rint vo lt:

tisztán portio-rák _ 205 =  46'27%
cervix-rák ............... 111 =  25'1%
portio - f  cervix-rák... 86 =  19-4%  
corpus-rák _ ... _ 40 — 9%

E szerint collum-rák volt 402 =  90'9% , tehát 10-szer 
annyi, mint corpus-rák. A klinikára felvettek közül inopera- 
bilisnak bizonyult 208 =  46‘9% , radikális mű tétbe nem egye
zett 30 =  6'7%- Az inoperabilis esetek között volt 31 =  7%  
olyan, a melyben csak a has megnyitása után derült ki, hogy 
a folyamat elő rehaladottsága miatt a mű tét kivihetetlen. Az
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operabilitas százalékának kiszámításakor Werner szerint, ha 
azokat a betegeket kihagyjuk a számításból, a kik a taná
csolt radikális operatióba nem egyeztek bele, de beleveszszük 
Winter ajánlatára azokat, a kiken radikálisan akartuk a mű 
tétet végezni, azonban munka közben felmerült okok miatt 
ezen szándékunkat nem hajthattuk végre, marad 204 opera
bilis eset, a mi 49'5% -nak felel meg. Az inoperabilisok kö
zött van 31 =  7%  explorativ mű tét. Ezek közül 14 esetben 
lekötöttük a hypogastricát, 5-ször a nagyfokú infiltratio miatt 
csak az adnexumokat távolítottuk el, 3-szor a méhet supra- 
vaginalisan amputáltuk, egy vaginalis mű tét alkalmával 
csak a portiót amputáltuk; 8 esetben pedig a legkisebb be
avatkozást is veszedelmesnek és czéltalannak tartottuk. In- 
operabilisnak tartottunk minden olyan esetet, a hol a rákos 
részek excochleatiója után bimanualis vizsgálattal konstatál
tuk, hogy a folyamat a környezetbe erő sen elterjedt, infiltrálta 
a parametriumokat egészen a medenczecsontig, reáterjedt elő l 
a hólyagra, hátul infiltrálta a lig. sacrouterinumokat és ráterjedt 
a végbélre; vagy gyorsan haladva a nyirokutakon át, me- 
tastasisokat okozott a külső  inguinalis mirigyekben vagy a 
távoli nyirokmirigyekben és szervekben, mint peritoneum, 
máj, gyomor stb. Az explorativ laparotomiákkal elértük azt, 
hogy a mű téti operabilitás százaléka emelkedett. Az opera- 
bilitást az egyes évek szerint a következő  táblázat mutatja:

Év Az esetek 
száma

Radikáli
san ope

rálva

Radikális 
mütébe 

nem egye
zett

Explora
tiv mű tét

Operabilitási
százalék

1913
április l.-étő l 30 8 1 — 27-5

1904 40 13 3 — 35
1905 41 17 2 — 43-5
1906 55 24 7 2 50
1907 37 18 5 1 56'2
1908 35 11 4 4 354
1909 61 29 5 14 51-7
1910 35 18 3 2 56'2
1911 43 24 — 3 55-8
1912 51 31 — 5 60-7
1913

április l.-é ig 14 11 — — 78-5

Ö sszesen... 442 204 30 31 49*5
(átlagosan
számítva)

Az operabilitási százalékunk 1905-tő l, a mióta a Wert- 
heim-féle abdominalis mű tétet mű veljük, növekedett (kivéve 
az 1908. évet), az utolsó két évben pedig az első  kettő nek 
kétszeresére emelkedett.

Az operáltak életkorát illető leg:

30 év alatt volt ...................... 10
31—40 között volt .............. 67
41—50 „ „ .............„  80
51—60 „ „ ................41
60 éven túl v o l t......... ......... 5; a legfiatalabb

26 éves, a legöregebb pedig 65 éves.
Az operáltak közül 32 volt nullipara, 21 primipara és 

153 multipara. A 204 operált méhrákos nő re összesen 761 
szülés esik, átlag mindegyikre 3 7 %  partus. A szülések át
tekintésekor leginkább feltű nik az a körülmény, hogy a ve
télések igen magas számban vannak közöttük képviselve. A 
204 operált közül 71, vagyis 34‘8%  abortált. Egy adattal 
több annak a bizonyítására, hogy a vetélgető  nő k disponálnak 
a méhrákra.

A klinikára felvett betegek között két esetet találtam, a 
melyben a méhrák terhességgel volt komplikálva. Az egyik 
terhességének nyolczadik hónapjában inoperabilis cervix-car- 
cinomával vétetett fel, rövid története a következő: 208/1903. 
Sz. S., 32 éves. Elő ző leg két rendes szülés, az utolsó 8 év 
elő tt. A havibaj kimaradása után 4 hónapon át voltak ren

detlen vérzései, majd két hónapi szünettel ismételten egy hó
nap óta véres, bű zös folyása jelentkezett. Felvétetett szept. 
21.-én, terhessége nyolczadik havában. A magzat feje a bal 
csípő tányérra kitért, szívhangok nem hallhatók. S tatus: portio 
köröskörül kalapkarimaszerüen felhajlott szélekkel, göbös, má- 
lékony, vérzékeny daganattá alakult át, mely a hüvelyt ki
tölti, lefefé reáterjedt a hüvelyboltozatra. Felfelé a cervicalis 
csatornába folytatódik. Szept. 22.-én délután 6 órától sű rű  
méhcontractiók jelentkeznek; a méhszáj bő ven ujjnyi, merev, 
szakadékony, nem tágul; tetaniás contractiók alatt a lig. rotun- 
dumok feszülnek, érzékenyek. Magzatvize nem folyt el. Fe
nyegető  ruptura miatt a szülés befejezését határozzuk el, még 
pedig tekintettel a halott magzatra, a hüvelyen át. A rákos 
részek lekaparása és Paquelinnel való kiégetése után a méh
száját sikerül 2 ujj számára átjárhatóvá tenni, a ferde fek
vésben levő  magzat lábát nehezen lehozzuk, a magzatot meg
fordítjuk és a merev nyakcsatornán keresztül lassan, óvato
san extraháljuk; 46 cm. hosszú, maceráit magzat. Vérzést 
nem kapunk. Lázas gyermekágy után az asszonyt hozzátar
tozói október 24.-én hazaszállítják, a hol 1904 jan. 31.-én 
meghalt. A másik (100. sz.) terhességének harmadik havában 
portio-carcinomával jelentkezett; a méhet vaginalisan távolí
tottuk e l ; az asszony máig él, egészséges.

Mielő tt eseteink részletes tárgyalásába bocsátkoznám, 
el kell mondanom azon elveket, melyek szerint az egyes 
mű tétek indicatióit felállítottuk. Vaginalis úton operáltuk azon 
collum-carcinomákat, a melyek fejlő désük kezdetén voltak, to
vábbá a corpus-carcinomákat, hol a folyamat csak a méh testére 
szorítkozott és a mikor a méh nagysága nem okozott technikai 
akadályt; vaginalis methodus mellett maradtunk akkor is, a 
mikor a betegek általános erő beli állapota vagy előrehaladot
tabb kora a hosszabb abdominalis operatiót nem engedte meg, 
úgyszintén, a mikor szervi bántalmakat találtunk (szív, tüdő , 
nagyobb anaemia stb.), vagy kövér, hájas hasfalak miatt ne
héznek Ígérkezett az abdominalis eljárás. A hüvelymű tétek 
alkalmával igénybe vettük számos esetben a Schuchardt-féle 
paravaginalis metszést és operáltunk a Schauta-féle kiterjed
tebb, „erweiterte“ methodus szerint. Elő rehaladottabb collum- 
és corpus-carcinomák esetén a nehezebb, de tökéletesebb 
abdominalis módon irtottuk ki a méhet a parametriumokkal 
és a megnagyobbodott vagy infiltrált mirigyekkel együttesen. 
Több esetben kombináltuk az abdominalis módot a vagina- 
lissal (abdomino-vaginalis methodus), a mint azt Zweifel 
ajánlotta.

Ezen irányelvek szerint operáltunk 113 esetben =  55-3% 
vaginalis utón, ebbő l 15-ször =  13'3% Schauta-féle kiter
jedtebb methodus szerint. 91-szer =  44'6u/0 abdominalis 
úton, ebbő l 10-szer =  10 9% a Zweifel ajánlotta abdomino- 
vaginalis niethodussal. A 204 radikálisan megoperált asszony 
közül meghalt a mű tét következtében a vaginalisan operáltak 
közül 5 4 4 % , az abdominalisan operáltak közül 19 =
2O'8°/0. Az összhalálozás tehát 24 — ll'76°j0-ot tesz ki.

Dolgozatomban különválasztottam a corpus-carcinomá
kat, a mint azt Döderlein után az újabb statisztikákban már 
többen teszik (Zurhelle, Aulhorn, Weibel stb.). Egyöntetű ség 
kedvéért collum-carcinoma néven együttesen tárgyalom a 
portio- és cervix-rákot, a mint azt az irodalomban találtam. 
A szerző k az esetek nagy részében ugyanis nem tudják ab
solut bizonyossággal kimutatni, honnan vette a rák az eredetét, 
vájjon a portio epitheljébő l vagy a cervix m irigyeibő l; ez 
okból használják a collum-carcinoma gyű jtő nevet.

A) C o rp u s-c a rc in o m á k .

Gyakoriságukat illető leg az irodalomban átlag 10%-ról 
olvashatunk. A klinikánkon megfordult 442 rákos beteg közül 
40 =  9%  volt a corpus-rák, míg collum-rákkal tízszer nagyobb 
arányban találkoztunk. Eseteink közül 13-ban már pusztán 
a klinikai képbő l és a méh kaparásakor kapott törmelékbő l 
diagnoskálhattuk az endometrium rákját, 27-ben pedig a 
gyanús kaparék mikroskopi vizsgálata erő sítette meg gyanúnk 
valódiságát. Tíz év alatt 100 olyan asszony kereste fel ren
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detlenül jelentkező  vérzési panaszokkal a klinikát, a kiken a 
méhrák gyanúja alkotta a kaparás indicatióját s akik között 
a kaparék mikroskopi vizsgálata 27 esetben =  24’5%  derí
tette ki az endometrium rákját. (Schottländei a wieni II. 
számú nő i klinikán 64 gyanús esetbő l 29-ben =  45-3% találta 
rákosnak a méhkaparékot.) Ezen utóbbi jelentékeny esetszám 
mutatja, hogy mennyire éber. figyelemmel kell kiférnünk a 
klimaxhoz közel levő  asszonyok rendetlen vérzéseit és intés 
arra nézve, hogy kétséges esetben ne késsünk a mikroskophoz 
fordulni.

A szerző k egyetértenek abban, hogy a corpus-rákban 
szenvedő k átlagos életkora jelentékenyen magasabb, mint a 
collum-carcinomásaké. 40 éven alul a ritkaságok közé tar
tozik. Reipen azonban egy 20 évesen, Engelhorn egy 23 éve
sen látott corpus-carcinomát. A mi eseteink között a legfia
talabb 32 éves; 55—60 év között volt a legtöbb, 40—50 
között 5 és 60 éven felül 2.

A klinikára felvett 40 esetbő l megoperáltunk 24-et; 7 
beteg a tanácsolt radikális mű tétbe nem egyezett bele, 6 eset
ben a folyamat elő rehaladottsága és a mirigyekbe való át
tételek miatt a tervezett mű tétet nem hajthattuk végre. Két 
esetben súlyos szívbaj, egyben pedig diabetes jelenléte contra- 
indikálta a radikális mű téti beavatkozást. Az operabilitas 
százaléka ezek után Winter számítása szerint 75 7%-nak 
felel meg. Vannak mű tő k, kik inoperabilis eseteket csak ki
vételesen látnak, így Zweifel, Wertheim 97— 100% operabi- 
litásról tesz jelentést, Döderlein-Zurhelle 82% , Hofmeier 70%, 
Kästner 55%-ról.

Mű téteink között háromszor találkoztunk a méh fixált 
retroflexiójával (2., 12., 16. sz. eset), egy ízben a bal ad- 
nexumok is betegek voltak (7. sz. eset), ovarium-cysta és 
haematosalpinx volt jelen. Fibromás méh endometriumát hat
szor találtuk carcinomásnak (1., 6., 15., 23. sz. és 2 inopera
bilis, 23/1908 és 62/1912), a mi a 10 év alatt klinikánkon 
észlelt 452 myomás betegnek 1 -55% -át teszi ki. Winter három 
klinika anyagában 1'2%, Sarwey 1'4%, Weibel a bécsi Wert- 
heim-klinikán 2% -ban talált myomás méhben endometrium- 
carcinomát.

A 24 operabilis esetben 17-szer vettük ki a méhet a 
hüvelyen át és 7-szer abdominalis úton. A primaer halálozás 
4 =  16'6% volt. Hasonló százalékról tesz említést Glock- 
ner-Zweifel (16%), Hofmeier (14 58%), Martin (14'6%). Ha 
eseteinkben külön számítom a hüvely-mű téteket, azokban 
a halálozás 5-8% -ot tesz ki, Aulhorn szerint 6 ‘2%-ot.

A halálozás a mű tétek módja szerint változik. A hüve
lyen át operáltak közül elvesztettünk egy 60 éves, arterio- 
sclerosisban szenvedő  nő t, a mű tét utáni 14. napon pneu
monia cruposában (24. sz.). Az abdominalisan operáltak kö
zül meghalt 3 és pedig: egy (1 sz. eset) 32 éves vérszegény 
asszony fibromás méhvel, kezdő dő  peritonitisben, a mihez 
embolia arteriae pulmonalis járult. Két esetben (9. és 15. sz.) 
pneumonia szerepel mint halál-ok. Ezen az abdominalis mű 
tétek alkalmával szereplő  magasabb halálozás magyarázatát 
abban találom, hogy az elő rehaladottabb esetekben operál
tunk laparotomiával, míg a könnyebb eseteket vaginalisan 
irtottuk ki. Háromszor szerepel mint halál-ok pneumonia, a 
mit az idő sebb korban levő  betegekre káros inhalatiós nar
cosis rovására írhatunk fel. A gyógyulást illető leg vaginalis 
mütéteinkben complicatiókat nem láttunk. Az abdominalisak 
közül egy esetben (19. sz.) cystitis keletkezett, 3 esetben 
pedig (2., 9., 21. sz.) hasfalgenyedés zavarta a gyógyulást.

A mű tétek alkalmával azt tapasztaltuk, hogy a para- 
metriumok két esetben voltak rákosán beszüremkedve (11., 
14. sz.). A folyamat mindkét esetben elő rehaladottabb volt; 
a méh mozgatását legtöbbször a chronikus lobos álhártyák, 
lenövések korlátozták.

A mirigyek beszüremkedését 4 esetben észleltük =  10% ; 
2 radikálisan operált esetben (5., 24. sz.) és egy explorativ 
laparotomiánál a hypogastriumos mirigyek voltak beszürem
kedve, egy inoperabilisnál pedig (159/1903. sz.) az inguinalis 
mirigyek. Döderlein anyagában 14%-ban, Wertheim-ébtn pedig 
16%-ban voltak a mirigyek rákosán beszüremkedve, ezért
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ajánlja, hogy corpus-rákot is abdominalisan operáljunk s 
vaginalisan csak akkor, ha a laparotomiát valami ok contra- 
indikálja.

A gyógyítás eredményének kutatásában, ha az 1901. évi 
giesseni congressus megállapodása szerint csak azokat az 
eseteket vesszük figyelembe, a melyek a statisztika felállítása 
elő tt 5 évvel operáltattak, azt találjuk, hogy a 24 operált 
közül 5 éven túl van 10; ezekbő l közvetlenül a mű tét után 
elhalt 2 ; recidiva 2 (1 vaginalisan operált (7. sz.) egy év 
múlva és egy abdominalisan operált (2. sz.) 3 év m úlva); 
recidivamentes 6 (5 vaginalis +  1 abdominalis). A végleges 
gyógyulás tehát Winter számítása szerint 75%, Waldstein 
szerint 60%. A különböző  klinikák újabb adatait összehason
lítás végett közlöm: Aulhorn-Zweifel 77'7% , Scheib 66'7%, 
Zurhelle 60%, Mayer-Döderlein 54%, Weibel-Wertheim 60%  
végleges gyógyulásról számol be.

Az absolut gyógyulási százalék Winter II. foimulája 
szerint 56 '7%  és Waldstein szerint 368°/0. Zurhelle 45'45% , 
Mayer-Döderlein 46'4% , Weibel 50% , Aulhorn 77%  absolut 
gyógyulást számít ki.

A corpus-carcinomák rövid ism ertetése:

1. 300/1904. G. M., 32 éves, 0-P. A méhtest ökölnyi, kemény, 
baloldalt göbös felületű . Myoma uteri -j- endometritis suspecta. Mikro
sk op : adenocarcinoma uteri. Október 11. Mű tét: abdominalis total- 
exstirpatio sec. W e r th e im . Lázas lefolyás. 7. napon exitus. Sectio-le let: 
Sepsis. Peritonitis fibrinosa purulenta’ incipiens. Embolia rami princi
pialis arteriae pulmonalis dextrae et ramorum secundae et tertiae ordi
nis pulmonis sinistri. Anaemia universalis. Adipositas.

2. 258/1905. Cz. B., 56 éves, 1 ab. A méhtest rendes nagyságú, 
retroflectált. Korlátoltan mozgatható. Endometritis suspecta. Mikroskop : 
ca. corporis uteri. Oktober 7. M ű tét: abdominalis totalexstirpatio sec- 
W e r th e im . Fascia-necrosis, hasfali abscessus. Secundaer hasfalvarrat-  
1908 október 23. Boltozatban mandulányi rákos fekély. Recidiva.

3. 1/1906. Özv. K. J., 52 éves, 111.-P. A méh nagyobb, anteflectált, 
szabad környezettel. Endometritis suspecta. M ikroskop: ca. corporis 
uteri. Január 17. Mű tét: exstirpatio uteri totalis per vaginam. 1914 
februárban teljesen jól van.

4. 18/1906. Özv. G. A., 48 éves, 11.-P. % 1 abortus. A méhtest 
valamivel nagyobb, anteflectált, szabad környezettel. Endometritis  
suspecta. M ikroskop: ca. corporis uteri. Január 9. M ű tét: exstirpatio 
uteri totalis per vaginam. Sima gyógyulás. 1911 október havában, mint 
bátyja értesít, apoplexiában meghalt.

5. 38/1906. Özv. M. N., 54 éves, III.-P. - f  2 abortus. A méhtest 
jókora tojásnyi, jobbra hátrahúzott, keresztcsonthoz fixált. Mikroskop : 
ca. corporis uteri. Február 5. M ű tét: abdominalis totalexstirpatio sec. 
W e r th e im . Arteriosclerosisos vérerek. A hypogastrica táján mindkét 
oldalról 1—1 mandulányi mirigy eltávolítása. Sírna gyógyulás. 1911 
február 28. Mint értesítenek, meghalt.

6. 16/1907. F. K., 56 éves I.-P. A méhtest gyermekfő nyi, szabad 
környezettel. Myoma corporis uteri, endometritis suspecta. M ikroskop: 
adenocarcinoma corporis uteri. Január 17. Mű tét: kövér hasfalak miatt 
vaginalis totalexstirpatio. A nagy méhet csak felezve tudjuk kigördíteni.  
Sima gyógyulás. 1914 február. Recidivamentes.

7. 139/1907. F. 1,52  éves, I.-P. A méh rendes nagyságú, retroflectált. 
Endometritis suspecta. Mikroskop: adenocarcinoma corporis uteri.  
Április 12. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Bal ovariumban 
cysta és haematosalpinx. Sima gyógyulás. 1908 február 10. Orvosa 
jelentése szerint recidiva. 1908 november. Exitus.

8. 166/1907. R. K., 51 éves, IV.-P. A méh rendes nagyságú, retro
flectált, fixált. Endometritis suspecta. M ikroskop: adenocarcinoma cor
poris uteri. Május 1. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima 
gyógyulás. 1914 február. Levélben értesít, jól van.

9. 352/1907. B. J., 52 éves, VI.-P. +  1 abortus. A méh ökölnyi, 
anteflectált, korlátoltan mozgatható. Endometritis suspecta. M ikroskop: 
adenocarcinoma corporis uteri. November 23. M ű téf: abdominalis total
exstirpatio sec. tV e r th e im . Mű tét utáni második napon collabál, délután 
3 óra 50 perczkor exitus. Sectiolelet: jobb tüdő  alsó lebenyében bron
chitis diffusa. Bal alsó lebenyben pneumonia centralis.

10. 183/1909. V. F., 56 éves, II.-P. A méh gyermekökölnyi. Üre
gében a belső  méhszájig terjedő  málékony tumor. M ikroskop: Ca. cor
poris uteri. Június 4. Mű tét: exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima 
gyógyulás. 1914 február. Levélben értesít, hogy teljesen jól van.

11. 165/1910. Özv. L. A., 56 éves, VI.-P. -j- 1 abortus. A méh 
rendes, nagy, anteflectált, mindkét parametrium megrövidült. Endometri
tis suspecta. M ikroskop: ca. corporis uteri. Április 29. M ű tét: exstir
patio uteri totalis per vaginam. A parametriumok infiltráltak. Sima  
gyógyulás. Röntgen. 1912 február. Recidivamentes. További sorsa isme
retlen.

12. 237/1910. Sz. L, 48 éves, 0-P. A méh valamivel nagyobb, 
retroflectált, fixált. Endometritis suspecta. M ikro skop: adenocarcinoma 
corporis uteri. Június 7. Mű tét: exstirpatio uteri totalis per vaginam. 
Sima gyógyulás. 1914 február. Levélben értesít, jól van.
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13. 240/1910. B. J., 45 éves, 1V.-P. -f- 1 abortus. A méh rendes
nél alig nagyobb, anteflectált, szabad környezettel. Kaparék ca. corpo- 
rist mutat. Június 1. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima 
gyógyulás. Röntgen. 1914 február. Levélben értesít, jól van.

14. 408,1910. P. J., 55 éves, VIII.-P. A méhtest valamivel nagyobb- 
Bal parametrium resistens. Endometritis suspecta. Mikroskop : adeno
carcinoma corporis uteri. 1911 január 5. Mű tét: exstirpatio uteri totalis  
per vaginam. A hátulsó parametrium lobosan beszű rő dött. A gyógyulást 
cystitis zavarja. Röntgen. 1914 február. Recidivamentes.

15. 64/1911. Cs. P .,57 éves, 0-P. A méh rendes nagyságú, retro- 
vertált. Hátulsó és jobb parametrium resistens. Endometritis suspecta. 
Mikroskop: Ca. corporis uteri. Február 15. Mű tét: exstirpatio uteri  
abdomino-vaginalis sec. Z w e ife l . A méhen subserosus myomás göbök. 
Lázas lefolyás, véres köpet. 7. nap exitus. Sectiolelet: pneumonia 
crouposa lat. sin.

16. 207/1911. B. Gy., 37 éves, 11I.-P. A méh másfél akkora, reiro-  
flectált, fixált. Endometritis suspecta. M ikroskop: adenocarcinoma cor
poris uteri. Május 20. Mű tét: Schauta-féle kiterjedtebb vaginalis total- 
exstirpatio. Sírna lefolyás. Röntgen. Kérdező sködésre nem válaszolt.

17. 288/1911. L. M., 40 éves, II.-P. A méhtest rendes nagyságú, ante
flectált, szabad környezettel. Endometritis suspecta. M ikroskop: adeno
carcinoma corporis uteri. Június 26. M ű tét: Schauta-féle kiterjedtebb 
vaginalis totalexstirpatio. Sima gyógyulás. Röntgen. 1914 márczius. Reci- 
divamententes.

18. 40/1912. Sz. S., 48 éves, 0-P. A méh rendes nagyságú, retroflec- 
tált, endometritis suspecta. M ikroskop: adenocarcinoma corporis uteri. 
Február 9. M ű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima gyógyulás. 
Röntgen. Kérdező sködésre nem válaszolt.

19. 130/1912. Özv. R. É., 38 éves, V.-P. A méh kora gyermek
fő nyi, anteflectált. Bal parametrium resistens. Endometritis suspecta. 
M ikroskop: adenoma malignum uteri. Február 5. M ű tét: abdominalis 
totalexstirpatio sec. W e r lh e im . Hasfali abscessus miatt a has per secun
dam gyógyul. Cystitis. 1914 január. Recidivamentes.

20. 155/1912 T. B., 56 éves, IV.-P. A méh valamivel nagyobb, 
anteflectált. Endometritis suspecta. M ikroskop: adenocarcinoma cor
poris uteri. Márczius 19. Mű tét: exstirpatio uteri totalis per vaginam. 
Sima gyógyulás. Röntgen. 1914 január. Recidivamentes.

21. 486/1912. T. I., 62 éves, VIII.-P. -j- 1 abortus. A méhtest 
ökölnyi. Kaparása carcinoma corporis uterit derít ki. Október 18. Mű 
iét: abdominalis totalexstirpatio sec. W e r th e im . Hasfali abscessus miatt 
per secundam gyógyu'ás. Röntgen. Kérdező sködésre nem válaszolt.

22. 539/1912. T. J., 52 éves, 0-P. A méh rendes nagyságú, szabad 
környezettel. Endometritis suspecta. M ikroskop: ca. corporis uteri. 
November 5. M ű tét: exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima gyó
gyulás. Röntgen. Kérdező sködésre nem válaszolt.

23. 79/1913. Özv. Sz. F., 58 éves, VIII.-P. -)- 3 abortus. A méh 
valamivel nagyobb, anteflectált. A méhkaparék ca. corporis uterit derít  
ki. Január 4. M ű tét: exstirpatio uteri totalis per vaginam. Ökölnyi méh
test, rajta myomás göbök. Sima gyógyulás. Röntgen. 1914. február. Reci
divamentes.

24. 95/1913. F. B., 60 éves, IV.-P. A méh rendesnél kissé nagyobb, 
anteflectált. Hátulsó parametriumban resistentia. Endometritis suspecta. 
Mikroskop: adenocarcinoma corporis uteri. Február 15. Mű tét: Exstir
patio uteri totalis per vaginam. Törékeny vérerek. Jobb parametri
umban kis mogyorónyi mirigy (lobos). Lázas lefolyás, köhög. Tüdő - 
gyuladás tünetei. 12. napon a tüdő  alsó lebenyének infiltratiója. Pneu
monia crouposa lat. dextri. 14. napon exitus. Boncolva nem volt.

(Folytatása következik.)

Harcztéri orr- és gégegyógyászati esetek.
Irta : Ó n o d i  A . dr., egy. tanár, az orr- és gégegyógyászati klinika igazgatója.

(Folytatás.)

3. Nyaklövés, légcső sérülés és a hangiés-szű kítő  izmok 
conlracturája.

Sz. S. 35 éves katona, elő adása szerint 1914 szept. hó
7.-én nyaklövés érte, összeesett, de csakhamar magához tért, 
száján ömlött a vér, vérköpése egy hétig tartott, rekedt lett 
és belégzéskor lélekzete nehezített volt. Brünnben kórházba 
került, hol arcza, nyaka és melle párnaszerüen megpuffadt, a 
mi a seb gyógyulásával fokozatosan két hét alatt visszafejlő 
dött. A klinikára 1915 jan. 16.-án vétetett fel rekedten és 
belégzési stridorral. A jobb kulcscsont alatt 3 cm.-nyire és a 
nyak középvonalától oldalt 6 cm.-nyire a lencsényi gyógyult 
bemeneti nyílás, baloldalt a kulcscsont és szegycsont izesülése 
fölött 3V2 cm.-nyire a begyógyult kimeneti nyílás látható. 
Az orr- és garatüreg nem mutat eltérést. A gége nyálkahár
tyája és a hangszalagok kissé belöveltek és ez utóbbiak me
dian állásban vannak. A hangrés belégzéskor nem tágul és a 
hangszalagok median állásukból nem térnek ki, hangoztatás
kor a hangszalagok egymáshoz érnek, de a kannaporczok kö

zött a hangrés nem záródik háromszög alakjában. A tracheo- 
skopia directával légcső sérülés nyomát látni nem lehet.

A nyak jelzett területén áthatolt golyó kétségkívül a 
légcső  sérülését okozla, e mellett szól a vérköpés és a ki
terjedt emphysema subcutaneum a nyakon, arczon és mel
len. Hogy a tracheoskopiával már nem volt felderíthető  a 
légcső  falának sérülése, éppen nem meglepő . A hang
szalagok median állásban való rögzítettsége, a keskeny 
hangrés a hangszalagok között megmagyarázza mozgáskor 
a nehezített belégzést, és a kevésbé hallható, nyugodtabb lég
zést ülő  és fekvő  helyzetben pedig a hangrésnek tágasabb 
volta a kannaporczok között. A gyógybeavatkozást egy fel
vételre alapítottuk, ugyanis Hoffmann egy közölt esete hívta 
fel figyelmünket a felső  gégeideg kikapcsolására a hangsza
lagok úgynevezett median állásának gyógykezelésekor. Hoff
mann 27 éves leányon a hangszalagok median állása által 
okozott nagyfokú hangrés-szükületet és légzési nehézséget 
menthol-, kámfor- és aether-oldat beleheltetésével meg tudta 
szüntetni. Esetében a felső  gégeidegek alkoholinjectióját a 
fenyegető  komoly állapot miatt nem eszközölhette, hanem 
mű tét végett egy sebészi osztályra helyeztette betegét, midő n 
a kísérletként alkalmazott inhalatióval czélt ért. Tehát a gége 
nyálkahártyájának körzeti érzéstelenítésével megszüntette a 
gégében az izomcontracturát.

Ezen kísérletet mi is megpróbáltuk és a Hoffmann aján
lotta oldatból — menthol 10—3 0 , kámfor 3'0, aether 4 '0—6'0 
— 7 cseppet belélegeztettünk; eleinte azt tapasztaltuk, hogy a 
hangrés kissé tágult, a belégzéskor a beteg lélekzése nyugod
tabb, kevésbé hallható lett. Azonban nem sokáig tartott az 
inhalatiók ezen hatása és újra a régi állapot következett be. 
Ekkor mindkét felső  gégeideg belső  ágába alkoholt fecs
kendeztünk, a mi teljes eredménynyel járt, a hallható nehezí
tett légzés megszű nt, a hangszalagok mozgásai csakhamar 
rendesen bekövetkeztek, úgy a belégzéskor, mint a hangoz
tatáskor széttértek és egymáshoz közeledtek.

Mielő tt Hoffmann esete kapcsán végeztük volna a leírt 
gyógybeavatkozást, felállítottunk magunknak két lehető séget, 
és pedig: 1. ha mindkét alsó gégeideg sérült és először a 
hangrést tágító izmok idegrostjai sérültek, akkor a hangsza
lagok median állása fennmarad, mígnem átmennek a hang
szalagok a hullaállásba; ez utóbbi mellett látszott szólani, 
hogy a hangrés hátulsó része nyitott és így a haránt kanna
izmok nem fejtik ki mű ködésüket; 2. ha pedig a Hoffmann 
esete alapján a hangrést szű kítő  izmok spasmusos contractu- 
rája van jelen az alsó gégeidegek lobja folytán, akkor az al
kalmazott gyógybeavatkozásra annak meg kell szű nnie. Ez 
utóbbi feltevés következett be.

Hoffmann már régebben ajánlotta a hangszalagok me
dian állásakor a felső  gégeideg törzsébe az alkoholinjectiót: 
„Besteht die Annahme von Mering und Zuntz zu Recht, 
dass nach Kokainisierung der Larynxmucosa die Medianstel
lung der Stimmbänder bei Recurrensbeschädigungen schwin
det, so wäre bei doppelseitiger Medianstellung mit suffoka- 
torischen Erscheinungen die Alkoholinjektion in den N. la- 
ryng. sup.zu empfehlen.“

Hoffmann esete kapcsán, melyben a hangrést záró 
izmok spasmusos contracturája a körzeti érző terület ki
kapcsolásával megszüntethető  volt, utal a Förster-féle mű 
tétre, spasmusos contracturák alkalmával a hátulsó ideggyöke
rek átmetszésére. A gége spasmusos contracturája esetén 
ajánlja: 1. a mentholkámforaether-belélekzést, 2. a felső  
gégeideg alkoholinjectióját és 3. az alsó gégeideg ingermen
tes átmetszését.

A felső  gégeideg rostlefutására vonatkozó vizsgálataim 
kimutatták, hogy az érző  idegrostok az alsó gégeideg tör
zsébe jutnak az ansa Galeni útján és ezen rostok nagyobb 
része látja el a légcső  nyálkahártyáját a nyakon, míg az érző  
rostok egy kicsiny része visszafut a gégéhez, annak nyálka
hártyáját idegezvén be. Ugyanezen vizsgálatok azt is mutat
ták, hogy úgy a felső , mint az alsó gégeideg törzsének tel
jes kiküszöbölésével az alsó gégeideg törzsében még talál
hatók teljesen ép idegrostok, a melyek az alsó gégeidegnek az
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együttérző  idegrendszerrel való összeköttetése útján juthatnak 
az alsó gégeideg törzsébe.

Az alsó gégeideget és környezetét ért traumás lobja egy
szerű en megmagyarázhatná mindkét oldalon a hangrést szű 
kítő  izmok reflexes contracturáját, vagyis az alsó gégeideg 
törzsében haladó és tő le elmenő  érző  idegrostokat ért inger, 
de nem talál magyarázatot a haránt kannaizom mű ködésének 
kiesése, hacsak mindkét oldalon a harántizom idegrostjainak 
sajátszerüen egybeeső  sérülését nem vesszük fel.

Ezen eset észlelése közben jelent meg Körner dolgozata, 
mely rámutatott azon tényre, hogy az idegrostok sérülése 
nélkül a közelbő l áthatoló lövegek „távolhatása“ az illető  
idegek mű ködését egy idő re megbéníthatja. Körner esetében 
a jobb arczot és nyakat ért lövés a vagus, accessorius és 
hypoglossus hüdésével járt. A mű tét megállapította, hogy a ne
vezett idegek sérülve nem voltak. A löveg közelbő l áthatolása 
a nevezett idegek hüdését okozta. Ilyen „távolhatást“ leírt 
Perthes is, midő n váll-lövés kapcsán mozgató és érző  kar- 
hű dés következett be, a mű tétkor a szabaddá lett karfonat 
idegei sérülést nem mutattak. Perthes ebbő l azt következtette, 
hogy az idegtörzs mellett elhaladó löveg az ideget megbénít
hatja, a nélkül, hogy sértse vagy megszakítsa.

Nyak- és váll-lövés egy esetében, hol a bal karfonat 
és hangszalag hüdése volt jelen, Körner a hangszalaghüdést 
a „távolhatás“ alapján magyarázza, minthogy a löveg a va
gus törzsét nem sértette meg. Ugyanígy magyarázza Be- 
linoff és Hoffmann is egy közzétett esetét. Körner egy ese
tében, hol a löveg a jobb agyacson hatolt át és az acusticus, 
a glossopharyngeus, a vagus és hypoglossus hüdését okozta, 
a hallóideg cochlearis és vestibularis részének teljes hüdését 
is ezen „távolhatásra“ alapítja, minthogy a hallóideg törzsének 
sérülése a facialis egyidejű  sérülése nélkül nem gondolható 
el. Ha ezen tényeket és lehető séget veszszük alapul, akkor a 
mindkét alsó gégeideg közelében áthatoló löveg „távolhatása“ 
alapján úgy a hangrést tágító izmok, mint a haránt kanna
izom hüdését és az épen maradt hangrést szű kítő  izmok 
másodlagos contracturáját kellene felvennünk, de akkor sem 
volna egészen kizárható a lövés területében haladó érző  ideg
rostoknak a traumás lob által elő idézett ingerlése. Ilyen 
módon is értelmezhető  volna, hogy az inhalatio és az alko- 
holinjectio alkalmazása közben beállott javulás egybeesett a 
„távolhatás“ megszű nésével és hogy azután az alkoholinjectio 
után nemsokára visszatért a hangszalagok mozgásainak ren
des képe.

Végül nem lehet elzárkózni a lövés és összeesés psy- 
cliés hatása elő l, melynek neuropathiás egyéneken annyi 
különböző  megjelenését észleljük. Ilyen psychogen eredet 
megengedi annak is a lehető ségét, a mi esetünkben annyira 
szokatlan, hogy egyes izomcsoportok spasmusos contracturája 
mellett izombénulás, illetve a haránt és ferde kannaizmok 
mű ködésének kiesése is fennálljon. Psychogen alapon elő for
dulhatnak a gégeizmok legkülönfélébb spasmusos és hű déses 
alakjai.

Ismereteink mai állása szerint felvetettünk minden 
lehető séget, mely ezen felette érdekes eset kórképének ma
gyarázatául szolgálhatna.

4 .  Hysterias hangtalanság. Hysterias némaság.

A hysteriás hangtalanság különböző  alakjait ismerjük, 
melyek nemcsak nő kön, hanem férfiakon is elő fordulnak a 
hangképzéskor mű ködő  hangrést szű kítő  izmok spasmusa vagy 
hű dése folytán. Az aphonia spasmusos alakjában a hangozta
táskor a hangrést szű kítő  izmok görcse folytán záródik a hang
rés és hang nem jöhet létre. Az aphonia úgynevezett hyste
riás alakjában a hangrést szű kítő  izmok functionalis hű dése 
folytán tátong a hangrés és ezért nincsen hangképzés. 
Ezen alakja a hysteriás hangtalanságnak gyakrabban fordul 
elő , a hangszalagok abdukált állásban egyáltalán nem tudnak 
egymáshoz közeledni, vagy csak tökéletlenül közelíthető k egy
máshoz ; a hüdés vonatkozhatik csupán a pajzskannaizmokra, 
vagy a harántkannaizmokra. A functionalis hüdések mindig a 
kétoldali hangrést szű kítő  izmokra vonatkoznak.

Meg kell jegyezni, hogy a hangtalanságot és a susogó 
beszédet szimulálni is lehet, valamint egyes gégetükrileg ismert 
hangszalagállásokat is, de ezen kérdést most nem tárgyaljuk. A 
hysteriás hangtalanságot neuropathiás, vérszegény egyéneken 
találjuk, kiken kedélyizgalmak hirtelen elő idézhetik, de reflex 
útján is bekövetkezhetik. Vannak esetek, melyekben a gége- 
tükrészeti vizsgálatkor a beteg hangot ad és hangosan szá
molni tud és ezzel a hangja meg is marad ; a villamozásra 
is nem egyszer bekövetkezhetik ez, de elő fordul az is, hogy 
azután újra beáll a hangtalanság. Egyes esetekben azonban 
sem a gégetükrözéssel, sem a villamozással hang nem vált
ható ki és a betegek csak suttogva tudnak beszélni, és lehet
nek olyan esetek is, melyekben a suttogó beszéd is csak alig 
vagy egyáltalán nem lehetséges, a midő n hysteriás néma
sággal van dolgunk.

A hysteriás némaságot Kussmaul „hysterische Sprach
losigkeit“, Solis Cohen „Apsithyria“ (suttogni képtelenség), 
mások „Schreckaphasie, transitorische Aphasie“ névvel jelölték 
meg. A milyen gyakori a hysteriás hangtalanság, olyan ritka 
a hysteriás némaság. Ez utóbbinak keletkezésében is a lelki 
izgalmak szerepelnek fő leg, de jelenthezhetik minden kimu- 
mutatható ok nélkül is. Mig hysteriás hangtalanság esetén a 
hangrést szű kítő  izmok hű désének különböző  intensitásával 
találkozunk, addig hysteriás némaság esetén az articulált 
beszéd alkalmával szereplő  izmok mű ködésének akadályát, 
kiesését látjuk.

A hysteriás aphoniához társulhat hysteriás némaság 
is, és ez utóbbi esetben a hangrést szű kítő  izmok korlátolt 
mű ködése folytán a hangszalagok egymáshoz nem közeled
nek, egyes esetekben azonban mozgási eltérést nem mutat
nak. Azon esetek, hol a hysteriás hangtalanság gégetükri képe 
a hangrést szű kítő  izmok teljes vagy részleges functionalis 
hüdését mutatja, vagyis vagy tátong a hangoztatáskor a hang
rés, vagy ovalis, vagy a hangrés hátul háromszög alakjában 
marad nyitva stb., ott a hysteriás hangtalanság mint psychogen 
kórkép a hangréstszű kítő  izmok teljes vagy részleges functionalis 
hű désének a tüneteivel egyszerű  magyarázatot nyer. Lehetnek 
azonban olyan esetek is, midő n a hangrés tátongása maximalis 
és a hangszalagok a legszélső bb abductiós helyzetben rögzítve 
vannak, a belégzéskor és a kilégzéskor mozdulatlanok. Ilyen
kor felmerül a kérdés, hogy vájjon a hangrést szű kítő  izmok 
functionalis hüdésével vagy pedig a hangrést tágító izmok 
spasmusos contracturájával állunk-e szemben. Igaz ugyan, 
hogy általában a hangrést tágító izom primaer contracturája 
nagyon ritka jelenség, de azért észlelték és ehhez kétség nem 
férhet. Nekünk is volt alkalmunk mellkas-tumor esetében az 
alsó gégeideg rostjai mikroskopi leletének támogatásával 
megmagyarázni a hangrést tágító izom és a dilatator pupillae 
contracturájának klinikai képét. Egyes észlelő k a hangszala
goknak ezen szélső  abductiós helyzetét a hangrést szű kítő  
záró izmok mű ködésének kiesése folytán a hangrést tágító 
izmok másodlagos contracturájával magyarázzák.

Két katonán, kik a csatatéren voltak, de egyikük sem 
sebesült meg, csupán az egyiket direct srapnell-légnyomás 
okozta commotio érte, a hangszalagoknak a legszélsőbb 
abductiós állapotban való rögzítése hosszú ideig állott fenn, s 
a villamozás hosszabb ideig nem nyújtott eredményt. Hónapok 
után beállott lassan a hangképzés és a hangszalagok helyzete 
és mozgásai megállapították, hogy a hangrést szű kítő  izmok 
functionalis hű dése volt jelen Érdekes az izmok mű ködés- 
képességének sorrendje, a mint azt gégetükörrel észlelni alkal
munk volt. Elő ször a kannapajzsizmok (mm. thyreoarytaenoidei 
int. et. ext.), azután az oldalsó gyű rüpajzsizmok (mm. crico- 
arytaenoidei lat.) és végül a haránt és ferde kannaizmok 
(mm. arytaenoideus transversus et obliquus) kezdtek mű ködésbe 
lépni. Ezen sorrendet mindkét esetben meg lehetett állapítani. 
Egy esetben pedig csekélyebb sebesülést szenvedett katonán 
a hysteriás aphonia kisebb fokát észleltem, midő n a hangoz
tatáskor a hangszalagok a középvonal felé közelítő  mozgást 
végeztek, de a hangrés még annyira nyitva maradt, hogy a 
hangképzés lehető sége elesett. Ezen betegünk még gyógy
kezelés alatt áll.
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Hysteria esetén, neuropathiás egyéneken a hangtalanság 
kórképét leggyakrabban a hangrést szű kítő  izmok mű ködésé
nek kiesése okozza, ritkábban ezen hangrést szű kítő izmok 
contracturája és még ritkábban a hangrést tágító izmok primaer 
contracturája. De a hangrésttágító izmok úgy másodlagos, 
mint első dleges contracturájának lehető ségét kétségbe vonni 
nem lehet. A hangrést tágító izmok első dleges contracturájá
nak kérdése a gégebeidegzés kortanának igen bonyolult 
fejezetét érinti, melyet ezen esetek keretében terjedelmes és 
bonyolult voltánál fogva fejtegetni nem akarok. Csupán 
hangsúlyozni kívánom, hogy a hysteriás hangtalanságnak 
mint psychogen kórképnek nemcsak a hangrést szű kítő izmok 
contracturája vagy hüdése, hanem a hangrést tágító izmok 
spasmusos contracturája is lehet az alapja.

Néhány szóval még visszatérünk a hysteriás némaság 
kórképére, melynek egyik jellegzetes tünete a hangtalanság 
mellett a beszélő képesség hiánya, az ajkak, nyelv, gége moz
gásainak kiesése. A gégetükrészeti leletek egyrészt a hang
szalagok részleges hű dését mutatták, a hangszalagok a közép
vonal felé nem közelíthető k — a hangrés kisebb-nagyobb mérv
ben nyitva marad —, részben pedig egymáshoz közelednek. A 
hangtalanság és beszélő képesség hiánya, a suttogó beszéd 
lehető ségének kiesésétő l a lefokozott, alig érthető suttogó be
széd alakjáig, psychogen kórkép, melyet az articulatióban sze
replő  izmok akaratlagos beidegzésére vonatkozó kiesés ma
gyaráz meg.

A hysteriás hangtalansággal járó hangszalaghüdéshez 
társulhat a hysteriás némaság is, a hangszalagok hüdött volta 
kizárja a hangképzés lehető ségét. Azon esetek azonban, me
lyek ugyan ritkábban észlelteitek, midő n a hangrést szű kítő  
izmok mű ködése a gégetükörrel megállapítható, midő n a 
hangszalagok egymáshoz közelednek és elérik a közép
vonalat és hangképzés még sincsen, magyarázatot igényel
nek. A klinikán egy zászlós és egy tiszt betegem, kik 
mindketten a harczvonalban voltak, nem sebesültek meg, 
de az ottani izgalmak hatása alatt álottak, hirtelen elvesz
tették hangjukat, beszélni nem tudtak s nem tudták megértetni 
magukat, ezért minden mondanivalójukat leírták. A vizsgálat
kor a hangszalagok hurutja mellett a hangszalagok közele
dése és távolodása volt megállapítható, hangképzés nélkül'; 
feltű nt, hogy a hangszalagok közeledése a középvonalhoz 
csupán pillanatnyi volt. A lefokozott suttogó beszéd alakját 
láttuk, midő n az ajakmozgás stb., bár gyengébben, de lát
ható volt. Lehetséges, hogy a baj első  idő szakában az arti
culatio alkalmával szereplő  izmok mű ködése szintén kiesett, 
de a betegek erre nézve felvilágosítást adni nem tudnak. A 
hurut kezelésére, a gége villamozásával és rendszeres hang- 
és beszélő gyakorlatokkal az egyik betegünk teljesen rendbe 
jött, eleinte kisebb visszaesésekkel; a másik betegünk a tükrö
zés alatt már hangot adott és utána kis ideig számolni tudott, 
midő n újra visszaesés állott be. A rendszeres beszélő gyakor
latok a helyi kezeléssel nála szintén czélhoz vezettek. Mind
két esetben a mozgó hangszalagok mellett a hangtalanságot 
úgy magyarázhatjuk, hogy a hangszalagok a középvonalhoz 
való közeledés pillanatában azonnal visszatérnek, e szerint a 
hangképzéshez szükséges akaratlagos beidegzés csak meg
indul, de nem folyik le szabályszerű en, illetve azonnal meg
szű nik és a hangképzés folyamata teljességének hiánya ered
ményezi a hangtalanságot.

Közlemény az I. sz. sebészeti klinikáról. (Igazgató : Dollinger
Gyula dr. egyetemi ny. r. tanár, m. kir. udv. tanácsos.)

Spondylitis tuberculosa
(2000 eset alapján).

Irta: D o l l i n g e r  B é la dr., egyetemi tanársegéd.

(Folytatás.)

A modell elkészültével annak hátulsó felét a 79. sz. 
ábrán érzékített módon a vezérkötelek mentén felvágjuk és a 
megszikkadt negatívra mindjárt reárajzoljuk a készítendő  fű ző  
contourjait és a sínjeinek helyét. A negativ után készült po-

sitivot, a sínek reárajzolt contourjaival a 80., 81., 82. sz. 
ábra mutatja.

Az eddig ismertetett fű ző ket a mű szerész 6 nap alatt 
készíti el. A fű ző  elkészülése után annak a betegre feladá
sakor az orvosnak jelen kell lennie. E közben pontosan meg
vizsgálja és megbírálja az új készülék minden egyes alkotó
részét és meggyő ző dik annak pontos testhezállóságáról. 
A nyakat rögzítő  fű ző n az orvos állítja be a fejrész csa
varszerkezetét és szükség esetén megszabja a nyakdistractio 
fokát.

70. sz. ábra.

A kötélkereszt mentén felvágott gipszminta.

A fű ző  feladásának, valamint viselésének szabályait a 
„Dollingei- féle eljárás kivitele" czímű  fejezetben bő veb
ben fogom részletezni, de már most is szükségesnek tartom 
megemlíteni azt, hogy a beteg a fű ző t egész nap magán 
viseli és csak éjjel nyugszik az úgynevezett éjjeli fekvöké- 
sziilékben. E fekvő készülékek lényegileg a fű ző  hátulsó ré
szének felelnek meg és szintén a fű ző  modelljén készülnek. 
Ez az utóbbi, mások által sokszor figyelmen kívül hagyott 
körülmény különösen azért lényeges, mert ezzel elérjük azt, 
hogy a gerinczoszlop úgy nappal a fű ző ben, mint éjjel a 
fekvő készülékben, tehát állandóan ugyanazon helyzetben van 
fixálva. Ezzel szemben a nem egy és ugyanazon modellen 
gyártott készülék alkalmazásakor a gerinczoszlop helyzete 
nem lévén állandóan ugyanaz, annak kóros szakasza mindig 
más-más állásba jut és ezzel megmozgattatván, a gyuladásos 
gócz folyton ismétlő dő  irritálásának van kitéve.

A hát- és ágyékcsigolyagyuladáskor alkalmazott fekvő 
készülék váza egy kb. 1 m. hosszú és 1/2 m. széles, vasból készült 
alaplemezre erő sített rézteknő bő l áll. (Lásd a 83. sz. ábrát.J 
A törzs befogadására és rögzítésére szolgáló rézteknő  a fű ző  
modellje hátulsó felének megfelelő leg van formálva és kb. a 
fű ző  hátulsó részének felel meg. A teknő  felső  ívelt széle
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80. sz. ábra.

A nyakat rögzítő  fű ző  gipszmintája oldalról tekintve.

az I. és II. hátcsigolya tájára esik, míg az alsó egyenes széle 
a glutealis redő  helyének felel meg. Az oldalsó teknő falak 
szélei a középső  hónaljvonalakkal esnek egybe. E készülékek 
felső  részéhez két vállszíj van erő sítve, két alsó szögletét 
pedig úgynevezett has-szíj köti össze egymással. E szíjakat 
a fű ző  alkalmazásakor csak lazán húzzuk össze, mivel azok 
pusztán a betegnek álmában való esetleges megfordulását 
vannak hivatva megakadályozni. Ellenben szorosabban húz
zuk meg ezen szíjakat nyugtalan gyermekeken. Ezen fekvő 
készülék alaplemeze és teknő je jól ki van párnázva és így 
decubitust sohasem okoz. Az egész párnázat szükség esetén 
könnyen levehető  és kicserélhető . Kis gyermekeken a párná- 
zatot rendszerint viaszos vászonnal vonatjuk be.

A nyakgerinczoszlopot rögzítő  fekvökészülék alakja a 
nyakrögzítő  fű ző  hátulsó lapjának felel meg és az épp leírt 
törzset rögzítő  készülékhez hasonlóan készült, de azon különb
séggel, hogy itt a teknő  felső  részén azzal teljesen össze
függő  nyak- és fejrész is van. (Lásd a 84. sz. ábrát.)

Mindkét fekvő készülék ezenkívül úgy van szerkesztve, 
hogy teknő jük az alaplemezen egy csuklószerkezet segélyével 
oldalt fordítható. Ez által a beteget, a mint azt részletez
tem, a készülékbő l (pl. a fű ző be való áttevéskor) oly módon 
távolítjuk el, hogy az oldalt áthajlított teknő bő l óvatosan 
kiborítjuk az ágyra, úgy hogy a beteg hason fekszik. Ezen 
helyzetben adjuk fel reá aztán a fű ző t. Fő leg azért van ezen 
óvatosságra szükség, nehogy a beteg kóros gerinczoszlopa 
a fű ző be vagy a teknő be való áttevéskor elmozdulhasson.

A legfontosabb szerepe a fekvő készülékeknek természe
tesen a bénulásos esetek kezelésében van. Ekkor ugyanis a 
beteg nem járhat fenn és gyakran huzamos ideig kell e ké
szülékben feküdnie.

c) A gibbus fokozatos eltüntetése.

Az utolsó években klinikai rendelésünkön a gibbusokat 
Calot paragibbaer etappe redressementjával igyekszem eltün
tetni. Tudjuk, hogy Calot ezen eljárása az ő  túlerő szakos 
első  redressementjából alakult ki, mint annak teljesen veszély
telen módosítása, mely kivált a háti és ágyéki gibbusok kor
rigálására alkalmazható sikeresen. Fő leg azért foglalkoz
tam ezen eljárással, mivel ez a fennjárató kezeléssel kitünő en 
egyesíthető . A továbbiakban úgy is fogom Calot eljárását 
ismertetni, a mint azt a már vázolt Dollinger-féle kezelési 
elveknek megfelelő en átalakítottam.

A módosított kezelés lényege az, hogy a gipszkötésekre, 
valamint a fű ző készülékekre a gibbus helyének megfelelő leg 
egy úgynevezett dorsalis ablakot készítünk, melyen át vatta- 
pelotta segélyével fokozott nyomást gyakorolunk a gibbusra, 
mely ezen compressiora hol hosszabb, hol rövidebb idő  alatt 
eltű nik.

Az eljárás a következő : A beteg első  vizsgálata
kor megállapítom, hogy vájjon correctióra alkalmas gibbus- 
szal van-e dolgom. Általában a 2—3 csigolya által alkotott, 
nem túlságos régen fejlő dött gibbusok alkalmasak e keze
lésre, mivel ezek még rugalmasak s ennélfogva elég könnyen 
alakíthatók, illető leg eltüntethető k. Fő leg azon gibbusok fo
kozatos kiegyenlítése alkalmával értem el a legjobb eredmé
nyeket, melyeket Lannelongue a gibbusok osztályozásakor az
1—3. csoportba foglalt. Nagy és régi ankylosisos gibbusokat, 
daczára, hogy Calot a fokozatos redresszálást itt is indikált
nak tartja, nem kezelek ezen eljárással, mivel azok a com
pressiora nem reagálnak, és a pelotta szilárd ellenállásra talál
ván, a gibbus helyén könnyen okoz decubitust.

Calot a fokozatos gibbus-redresszálást ablakos gipsz
kötéssel kezdi meg és csak késő bb a spondylitis reconvaíes- 
cens szakában alkalmaz ablakos fű ző t. Tapasztalataim alap
ján azonban azt mondhatom, hogy a fű ző  vagy a gipszkötés

81. sz. ábra.

A nyakat rögzítő  fű ző  gipszmintája élű irő l tekintve.
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az erre alkalmas esetekben teljesen egyenrangú tényező . Klini
kai rendelésünkön a fű ző  vagy a gipszkötés közötti válasz
tást tisztán a beteg anyagi viszonyai döntik el. Az ablakos 
gipszkötést ugyanis a klinikai járóbeteg-rendelésünkön in- 
ingyen alkalmazzuk, míg az ablakos fű ző  beszerzése termé
szetesen bizonyos anyagi áldozatokkal jár.

Lássuk már most közelebbrő l ezen eljárás két legfő bb 
eszközét, az ablakos gipszkötést és az ablakos fű zőt. A ge- 
rinczoszlop alsó szakaszára lokalizálódó spondylitis esetén 
(a VI. hátcsigolyától az V. ágyék-csigolyáig) az ablakos gipsz
kötést éppúgy tesszük fel, mint a Sayre-féle gipszkötéseket. 
Itt azonban a gibbus redressementját tartva szem elő tt, külö
nösen arra ügyelek, hogy a gibbus alakja a gipszkötés meg
felelő  helyén különösen jól domborodjék elő , mivel a kötés 
elkészülte után annak helyét csakis így találhatom meg pon
tosan. Erre pedig szükség van, mert a kötés megszikkadása 
után négyszögletes ablakot vágok ki rajta, vigyázva, hogy 
a kivágott négyszögü gipszlék egy darabban maradjon. 
Ezen úgynevezett dorsalis ablaknak, már a decubitusok el
kerülése végett is, minden oldalon kb. 1 cm.-rel meg kell 
haladnia a gibbus nagyságát. Minthogy a gibbus függő leges 
irányban rendszerint hosszabb, mint harántirányban, az ablak 
oly derékszögű  téglánynak szokott megfelelni, melynek víz
szintes oldalai 5—7 cm., függélyes oldalai pedig 8—9 cm. 
hosszúak. (Lásd a 85. sz. ábrát.)

Adott esetben, például nagyon kicsi gibbus esetében, 
kerek ablakot vágok ki. Calot az ablak kivágását rendszerint 
pár nappal a kötés feltevése után szokta végezni. A mi 
gipszünk azonban oly gyorsan szilárdul, hogy az ablakot 
fél órával a kötés feltevése után szoktam kivágni. Ezen mű 
velet végrehajtása után következik az eljárás legfontosabb 
része, a conipressiós pelotta elhelyezése. E czélra már elő 
ző leg a dorsalis ablaknak megfelelő , de annak határait vala
mivel meghaladó, kb. 1—2 cm. vastag vattafoltokat vágok ki. 
Ezután a gibbust és környékét kissé bevaselinezem és úgy

82. sz. ábra.

A nyakat rögzítő  fű ző  gipszmintája hátulról tekintve.

83. sz. ábra.

A D o l l in g e r  G y u la - f é le fekvő -készülék.

helyezem el az első  vattadarabot, hogy annak szélei minden 
oldalon az ablak széle alá kerüljenek és ezáltal fixáltassanak. 
Az első  vattadarabot után hasonló módon helyezem el a többit 
is. Az első  alkalommal ezen módon kb. 4—5 cm. vastag 
vattapelottát Készítek. E pelottára azután kívülrő l még reá
helyezem az ablak kivágásakor nyert négyszögű  vagy kerek 
gipszdarabot és azt az egész kötést körülvevő  mullpólyával jól 
a gibbushoz szorítom. Újra hangsúlyozom, hogy a pelotta 
elhelyezésekor arra kell különösen ügyelni, hogy az 
egyenletes compressio érdekében mindenütt egyforma vastag 
legyen a pelotta.

Egy-egy pelotta kb. egy hétig marad a gibbuson s 
minden cserélés alkalmával valamivel vastagabb pelottát he
lyezek el. Természetes, hogy ezen lassú púp-redresszáláskor 
a gipszkötést legalább is havonkint meg kell újítani. Erre a 
pontos fixálás és a beteg tisztántartása végett feltétlenül 
szükség van.

A gerinczoszlop felső  hátszakában székelő  spondylitis 
esetében (az I. hátcsigolyától a VI. hátcsigolyáig) a törzset 
körülfogó ezen egyszerű  ablakos gipszkötés nem nyújt elég 
támaszt és ezért itt a már ismertetett, a vállakat is befoglaló 
gipszkötésre alkalmazom a hátablakot. Minden lassú púp-ki
egyenlítés alkalmával, akár a fű ző , akár a gipszkötés segé
lyével hajtjuk is végre, a fő súlyt arra kell fektetnünk, 
hogy a használt rögzítő  eszköz elég szilárd legyen és jól a
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A felső  hátszakaszra lokalizálódé spondylitis ablakos fű ző je 
elölrő l tekintve.

84. sz. ábra.

A D o l l in g e r  G y u la -féle, a nyakgerinczoszlopot rögzítő  fekvő -készülék.

^örzs idomaihoz simuljon, mivel különben a pelotta nyomó 
hatása nem a gibbus compressiójában és annak korrigálásá
ban, hanem a fű ző nek vagy a gipszkötésnek a törzstől való 
eltávolodásában fog nyilványulni.

A fű ző készülék két alakján szoktam a dorsalis ablakot 
alkalmazni. A gerinczoszlop alsó szakaszára lokalizálódó spon
dylitis esetén ugyanis a törzset körülfogó ablakos fű ző t, a 
felső  hátszakaszra lokalizálódó sypondylitis esetén pedig a 
törzset körülfogó fű ző nek egy magam módosította, a vállakat 
is befoglaló ablakos alakját veszem igénybe. Megjegyzem, 
hogy mindkét esetben a fű ző t gipszmodell segélyével készí
tem el, különösen ügyelvén arra, hogy a positivon a gibbus 
alakja jól fel legyen tüntetve, mert csak így tud a mű szerész 
arra pontosan illő  ablakot készíteni.

A felső  hátszakaszra lokalizálódó spondylitis ablakos 
fiízöje nagyjában a törzset körülfogó fű ző nek felel meg, de 
azon különbséggel, hogy az elülső  pánczél bő rlemeze a szo
kott helyen fekvő  íves aczélsín felett még folytatódik és körül
belül a gégeporcz széléig terjed fel, befoglalván ezáltal a 
nyak elülső  felszínét is. Ezen kemény felső  bő rrészlet azután 
a kulcscsont alatti és feletti árkot is befedi és a válltövek 
elülső  részét körülveszi. (Lásd a 86. és 87. sz. ábrát.) A 
hátulsó fű ző résznek az 1. hátcsigolya tájára érő  bőrszéle szin
tén folytatódik felfelé és kb. a VI. nyakcsigolyáig emelkedik. 
A nyakat és a vállakat hátulról befoglaló hátulsó vállrész az 
elülső vel mindkétoldaldalt az acromion felett kapcsos zsinór- 
zat segélyével van összefű zve. A fű ző  egész merev hátlapja, 
a közönséges ablaktalan, a törzset körülfogó fű ző nek a gerincz- 
oszlopon fekvő  vászoncsíkja helyén, a párhuzamos para
vertebralis sínek között a hátlap többi részével összefüggő

85. sz. ábra.

A C a lo t-féle háti ablakos gipszkötés. 

86. sz. ábra.
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87. sz. ábra.
89. sz. ábra.

A hátgerinczoszlop alsó részére lokalizálódó spondylitis ablakos fű ző je.

kemény bő rcsík van. A gerinczmenti függő leges sínek a gib
bus két oldalán félkörben kitérnek és körülveszik a köralakú 
dorsalis ablakot, melynek szélei itt is 1/2 cm.-rel haladják 
meg a gibbus peripheriáját. Az ablakfedél erő s aczéllemez, 
mely felül, alul és kétoldalt csavarokkal van a szomszédos 
sínekhez erő sítve. (Lásd a 88. sz. ábrát.) Az ablakfedél és a 
gibbus közé kerül a vattapelotta, melyet épp úgy helyezünk 
el, mint azt az ablakos gipszkötésen már vázoltam. A 
pelotta elhelyezése után az aczélfedelet az ablakba helyezzük 
és csavarok segélyével kellő  fokban a fű ző re erő sítjük; 
ezzel természetesen beáll a vattapelotta compressiós hatása. 
Az ablakfedél négy csavarral való rögzítésére számos próba 
révén jutottam. A pelotta nyomásának egyenletes elosztását 
tapasztalatom szerint az a szerkezet oldja meg legczélszerüb- 
ben, mely egyszersmind a legtartósabb is. E tekintetben tehát 
eltértem Calot csuklós ablakzáró szerkezetétő l, melylyel tapasz
talatom szerint egyrészt nem fejthető  ki a pelottára egyenletes 
compressio, és melynek másrészt csuklózárja a nyomás okozta 
nagy feszülés miatt rendszerint kiszakad.

A hátgerinczoszlop alsö /észének és az ágyéki szakasz
nak spondylitise esetén a már ismertetett, a törzset körülfogó 
fű ző re alkalmazzuk a dorsalis ablakot. Az elő bbihez teljesen 
hasonló kerek dorsalis ablak itt is a hátlap két paravertebralis 
sine közötti kemény bő rlemezen foglal helyet. (Lásd a 89. sz. 
ábrát.)

Nyakgibbus eseteiben nem alkalmazunk ilyen redresszáló 
eljárást, mivel itt a pelotta nyomása folytán a nyak annyira 
odanyomódnék a fű ző  elülső  részéhez, hogy a légcső  össze- 
nyomatása folytán könnyen légzési nehézségek támadnának, 
még akkor is, ha a fű ző n a gégetájat ablakosán kivágnók. 
A nyakspondylitisek gibbusai, a mint azt már a kórbonczo- 
lástani részben említettem, a nyakgerinczoszlop lordosisos 
alakja következtében különben is lassan fejlő dnek ki és rend- 
szerint nem nő nek nagyra. Másrészt az idején alkalmazott 

I nyakat rögzítő  fű ző  itt úgyis teljes eredménynyel szokott 
I járni.

A felső  hátszakaszra lokalizálódó spondylitis ablakos fű ző je 
hátulról tekintve.

fű ző jeA felső  hátszakaszra lokalizálódó spondylitis ablakos 
oldalról tekintve.

88. sz. ábra.
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Már fennebb említettem, hogy ezen fű ző k vatta-pelottáit 
hetenkint kicserélem. Ilyenkor mindig meg kell figyelni, 
hogyan reagál a gibbust fedő  bő r a nagy compressiora. Mini
mális decubitus jelenlétében is már csökkentem a compres- 
siót. A pelotta helyes alkalmazása mellett a bő r rendesen 
teljesen ép marad, úgy hogy az újabb és valamivel vastagabb 
pelotta elhelyezése nem ütközik akadályba. A gibbus kiseb- 
bedése 1—2 havi kezelés után rendszerint már észrevehető .

Az I. sz. sebészeti klinikán ezen eljárással, állandó fenn- 
jártató kezeléssel kapcsolatban, számos esetben jó eredményt 
értem el. Meg kell azonban jegyeznem, hogy csakis oly be
tegeknek ajánlhatom ezen eljárást, a kiket legalább is heten
ként kétszer ellenő rizhetem. Másrészt azt is hangsúlyoznom 
kell, hogy a pelottakicserélést mindig orvos végezze, mivel 
ellenkező  esetben a compressio majd hatástalan marad, majd 
pedig súlyos decubitusokat okoz.

(Folytatása következik.)

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

Könyvismertetés.

Block : Blut als Nahrungsmittel. Naturwissenschaftlicher 
Verlag. Godesberg bei Bonn. 1915. 36 lap. Ára 1 márka.

A szerző  Rumpf (Bonn) meleg ajánlatával ellátott füze
tében rámutat arra, hogy a vér 17'5% könnyen emészthető  
fehérjét tartalmaz, tehát többet, mint a zsíros disznóhús 
(144 °/o) és körülbelül annyit, mint a zsíros marhahús (17'4%)- 
Teljesen helytelen a marha- és birkavér értékesítésének el
mulasztása a nép táplálkozásában általában is, de különösen 
a mostani háborúban. Fontos az állat vérének olcsósága is 
és értékét növeli vastartalma. A szerző  utasításai értelmében 
Németország több nagy városában kenyérbe sütnek vért és 
azt globulinkenyér néven árulják. A vagyonosabb körök is 
szívesen eszik ezt a kenyeret. A füzet ezenkívül konyha
recepteket tartalmaz a vér fölhasználásával készült levesek
rő l és egyék ételekrő l. A német példát nálunk is lehetne kö
vetni. Az elkészítés módja tekintetében szóba jöhet az az 
eljárás is, a melylyel nálunk egyes helyeken a libavért zsír
ban sütve, rizszsel vagy burgonyával körítve fogyasztják. A 
füzetet a kórházigazgatóságoknak is figyelmükbe ajánlhatjuk, 
betegeik ellátásában hasznát vehetik. —i—•

L a p s z e m l e .

Belorvostan.

Dysenteria eseteiben Brosch docens (Bécs) nagyon jó 
eredményeket ért el a bő séges bélöblítésekkel, a melyeket az 
automatásán mű ködő  enterocleaner-készülékekkel végzett, 
azzal a különbséggel, hogy a hasfelfeszüitség megszünteté
sére nem meleg teljes fürdő t használt, hanem az oldalt- és 
hasfekvés közti helyzetet. Öblítő  folyadék gyanánt szolgált a 
Ringer-oldat, továbbá bolus-suspensio (200 gr. bolus alba 
20 liter vízre) és hexamethylentetramin (10 gr. 20 liter vízre). 
Középsúlyos friss esetekben sokszor már egy öblítés elegendő  
volt arra, hogy az ürülések száma 24 óra alatt 1—2-re csök
kenjen ; egyben a tenesmus is megszű nt és a vér is eltű nt 
az ürülékbő l. Egészen friss esetek abortive folytak le. Nagyon 
súlyos, kétségbeesett esetekben alkohol-tannin-oldattal vég
zett bélöblítések bizonyultak eddig legjobbnak (V20/<r°s 
konyhasóoldat50/0aIkohollal és '/2%  tanninnal). Egy ilyen öblí
tésre az ürülések száma 12—20-ról 2—5-re csökkent, az addig 
folytonos fogyás tartós súlygyarapodásnak adott helyet s a 
betegek meggyógyultak. Bacteriologice Flexner-dysenteriának 
bizonyult 358 esetet kezelt a szerző  eddig ezzel az eljárás
sal ; halálesete egy sem volt, noha ugyanazon kórházban 
elő ző leg 5%  v°h a dysenteria mortalitása. A dysenteria utó
bajai közül a gyomorbéltractus hyperaesthesiája mintegy 

fordult e lő ; nagyon jó hatásúnak bizonyult ellene 
az enterocleaner-kezelés karlsbadi vízzel, melyhez kamilla-

theát adtak. Dysenteria utáni 3 pneumonia-esetben egyetlen 
enterocleaner-öblítésre (20 liter V2% 'os konyhasóoldat 10 gr. 
chininum sulfuricummal) a hő mérsék tüstént csökkenni kez
dett és 48 órán belül kiterjedt oldódás-jelenségek voltak 
megállapíthatók. Az esetek közül 244-ben a dysenteria-bacil- 
lusok már 1—2 öblítés után nem voltak kimutathatók, 90 eset
ben 6— 10 és 24 makacs esetben'még ennél is több öblítés kel
lett a bacillusok eltüntetésére. Végül még megjegyzi a szerző , 
hogy bacteriologice biztos typhus 11 esetében enterocleaner- 
kezelés mellett feltű nő  enyhe volt a lefolyás. (Wiener mediz. 
Wochenschrift, 1915, 15. sz.)

Sebészet.

Intraperitonealis haslövés 201 esetérő l számol be 
Körte, melyek közül 191-et conservativ módon kezeltek 
4 7 4 %  halálozási eredménynyei. E szám azonban 54-re 
emelkedett, ha hozzáadta az egészségügyi századoknál fel
jegyzett haláleseteket is; míg 10 primaer korán operált beteg 
közül 8 halt meg.

A szerző  a következő  szabályokat állítja fe l:
A haslövéses betegeket lehető leg 8— 10 napig kell a fő 

kötöző helyen fekve tartani s csak ezután szabad óvatosan szállí
tani a tábori kórházakba. Nagyobb bélelő eséseket konyhasó-ol
dattal lemosva narcosisban kell visszahelyezni, míg a kisebb 
bélelő esések maguktól húzódnak vissza. Az elő esett cseplesz 
is kívül maradhat; ezt késő bb is el lehet távolítani. Chronikus 
hashártyagyuladást elő idéző  epeömlés esetén a hasüreget 
megnyitva, a kiömlött epét eltávolítjuk. A szerző  a haslövéses 
betegeket nem éhezted, hanem már az első  naptól kezdve 
folyékony táplálékot ad nekik. Ezen exspectativ kezelés alól 
csak igen kevés kivétel van — hólyagsérülés stb. — , a me
lyeket operálni kell.

Az elő adáshoz hozzászóló Perthes 218 conservative ke
zelt haslövéses beteg közül csak 92-t látott gyógyulni. A 
legtöbb beteg a sérülés utáni második napon halt meg. 13 
operált beteg közül 4 gyógyult meg, jóllehet bélelőesésük és 
hólyagsérülésük volt.

Perthes a mű téti beavatkozást szintén csakis kivételes 
esetben tartja szükségesnek, és pedig ha a mű tét az első  
12 órán belül vihető  véghez, vagy az asepsisesen végrehajt
ható mű tét elő feltételei megvannak. (Medizinische Klinik, 1915, 
12. szám.) M.

Gyermekorvostan.
A diphtheria-bacillus elő fordulásáról diphtheriá- 

ban megbetegedettek herpes-hólyagcsáiban ír Pali 
(Eppendorf). Tudvalevő , hogy a herpes-eruptio a legkülön
böző bb fertő ző  betegségeknek elő futárja avagy kísérő je lehet. 
Reiche az utolsó nagy hamburgi diphtheriajárvány alkalmá
val 5000 eset közül 6 ’96% -ban talált herpest. A szerző  Reiche 
osztályán ezen herpeseruptiókat vizsgálta diphtheria-bacillus 
tartalmukra. Összesen 94 vizsgált eset közül 78 ízben volt 
herpes labialis, a többi esetben az orrszárnyon, az arezon, egy 
ízben a farpofán volt herpes. A 94 eset közül 26-ban, azaz 
27’65% -ban talált diphtheria-bacillusokat és pedig aránylag 
leggyakrabban az orrhólyagcsákban, ezen esetek voltak álta
lában a legsúlyosabbak, bár ezen leletet nem szabad a kór
jóslat szempontjából értékesíteni. A diphtheriás betegeken elő 
forduló herpeseruptiót a benne található diphtheria-bacillusok 
daczára sem tartja specifikus complicatiónak, mert véleménye 
szerint a herpeshólyagcsák mindig másodlagosan fertő ző dnek 
Löffler-bacillusokkal. (Münchener mediz. Wochenschrift, 1915, 
12. szám.) Vas Jakab dr.

A diphtheria-bacillusoknak az emberi testben való 
elő fordulásáról és elterjedésérő l ír Plange és Schmitz 
(Dresden). Újabban ezen kérdés ismét érdeklő dés tárgya volt, 
sokan ugyanis a Löffler-bacillusoknak a szív vérében és a 
szervekben való elő fordulását szokatlannak mondják, mások 
ellenben diphtheria-bacillusokat igen gyakran, ső t majdnem 
mindig találtak a különböző  szervekben. A szerző k fontosnak 
tartják annak tekintetbe vételét, hogy a betegen tracheotomia 
történt-e vagy sem, mert ilyen operativ beavatkozással a
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bacillusok könnyen juthatnak a szervezetbe. Bulloch és Schmort 
14 közül 11 esetben találtak a nyak- és hörgő mirigyekben 
diphtheria-bacillusokat. Ezek közül azonban 10 volt tracheo- 
tomizálva, 1 intubálva. A 3 negativ esetben mű téti beavat
kozás nem történt. Fontos továbbá hibaforrás kikerülése végett, 
hogy a szervek minél elő bb vizsgáltassanak meg és hogy a 
szervek leöblítés nélkül s a bonczasztalon való heverés el
kerülésével kerüljenek vizsgálatra. Ily módon 20 esetben 
végzett vizsgálat eredménye a következő : a tracheotomizál- 
takon positiv volt diphtheria-bacilluslelet a torokban és gégé
ben 85°/o“ban» az orrban 66%-t>an» a tüdő ben 60%'t>an» a 
szívvérben 16%-ban, a lépben 28% -ban, a májban 28% - 
ban, a vesében 28% -ban, a mellékvesében 100%-ban, a vi
zeletben 0% -ban, az epében 25c/0-ban.

A nem tracheotomizáltakon: torokban és gégében 20%-ban, 
orrban 40% -ban, tüdő ben 37% -ban, mellékvesében 14'3%-ban. 
A többi szervben a vizsgálat eredménye teljesen negativ 
volt. Szóval az operált gyermekeken lényegesen gyakoribb 
volt a bacilluslelet, mint a nem operáltakori. (Münchener 
mediz. Wochenschrift, 1915, 12. szám.) Vas Jakab ár.

Bő rkórtan.

Kísérletes adatok a pellagra aetiologiájához czí- 
men közli részletes állatkisérleti adatait K. Rühl (Turin). 
Ismeretes, hogy a pellagra aetiologiájának magyarázatára 
Lombroso óta számos hypothesist állítottak föl, melyek azon
ban mindig újabbak által lettek megdöntve. 1908-ban Aschoff 
azt a nézetét fejtegette, hogy a romlott tengeri oly mérget 
tartalmaz, mely a bő rt a napsugarak ellen sensibilizálja. A 
pellagra lényegét azután kevéssel késő bb Raubilschek, Lode 
és Horbaczewski mint valódi photodynamiás reactiót fogta föl. 
Ez a fölfogás természetesen abból a tapasztalatból indult ki, 
hogy a pellagrás bő rbetegségek jóformán mindig csakis a 
napnak kitett testrészeken támadnak s hogy a bő rtünetek, 
ső t a psychés tünetek is a tavaszi és nyári hónapok idején 
fokozódnak, illető leg kiújulnak. A különböző  szerzők egerek
kel kísérleteztek (fő ként Raubitschek) s azt találták, hogy az 
állatok még tisztán csak romlott tengerivel való táplálkozás 
nyomán sem betegszenek meg, ha a fénytő l távol tartjuk 
ő ket. A napfényen való tartás következtében azonban pel- 
lagrához hasonló tünetek között megbetegszenek, ső t elpusz
tulnak. Ha az állatok még idejében sötét helyre kerülnek, a 
tünetek visszafejlő dnek. Ez a tapasztalás fehér egerekre vo
natkozott, mert a sötétsző rű  egereket a napfény nem bán
totta. Funk a „vitamin“ -ek hiányában látja a pellagra okát. 
Szerinte egyébként igen tápláló és tartalmas tápanyagokban 
bizonyos ismeretlen anyagok hiányozhatnak („vitamin“-ek),  
melyeknek hiánya azután meghatározott betegségeket okoz. 
Ezeket a betegségeket Funk „avitaminose“- knek nevezi. A 
vitaminek állítólag kristályos, nitrogéntartalmú anyagok, me
lyeknek vegyi összetétele igen komplikált lehet és vegyi 
hovatartozása még ismeretlen. A vitaminek a legtöbb friss 
élelmiszerben (zöldség, gyümölcs, hús, tej, tojás, burgonya) 
megvannak. Egy újabb theoria Volpino-nak „monophagis- 
mus“-a, mely szerint állandóan ugyanaz a táplálék beteg
ségre vezet. Ez az elmélet is állatkísérleteken alapszik s lé
nyegileg túlérzékenységi betegség. Volpino a pellagrát 
a tengeri-monophagiával hozza kapcsolatba, mert tapaszta
latai szerint azok az emberek kapják meg a betegséget, a 
kik kizárólagosan tengerivel táplálkoznak. Bizonyítaná ezt 
még egyrészt az is, hogy a pellagrás betegek tengeri-kivonat- 
injectiókra erő s túlérzékenységi reactióval reagálnak, másrészt 
az, hogy a betegek állapota jobbra fordul, ha más táplálékot 
kapnak. Ezzel szemben Alessandrini és Scala kovaacidosis- 
nak tartják a bajt, mely nincsen szoros összefüggésben a 
tengeridiaetával, hanem inkább bizonyos földrajzi tényező kkel 
áll összefüggésben.

A szerző  a valódi ok földerítése czéljából számos állat
kísérletet végzett. Kísérleteit több csoportba osztotta s cso
port szerint rendezte el az egyes elméleteknek megfelelő en a 
kísérleti feltételeket (táplálék, fényhatás stb. variálása). Kí

sérleti eredményei következő képpen hangzanak. Fehér pat
kányok a tengerinek vitaminmentes részeivel három hónapon 
keresztül is etethető k, a nélkül, hogy beteggé válnának. A 
patkány, ha bő ven kap tengeriszemet, fő ként csak annak 
belső , vitaminmentes részét eszi, holott, ha az valóban 
káros lenne, az állat alimentaris ösztönénél fogva aligha táp
lálkoznék azzal. A szerző  tapasztalása tehát Funk nézete ellen 
szól, mely a pellagrát tudvalévő én avitaminosés bajnak tartja. 
A szerző  továbbá hónapokon át tartott fehér és fekete pat
kányokat, melyek a kizárólagos tengeridiaeta és napfényhatás 
ellenére sem váltak pellagrássá vagy egyébként beteggé. 
Ez az észlelés viszont a Raubitschek-téle photodynamiás el
mélet ellen szól. De ellene szól a Raubitschek-ié\e theoriának 
a szerző nek Piemontban embereken tett tapasztalása is. Ő  
ugyanis évek óta figyelheti meg nyári tartózkodása alatt az 
ottani pásztorok szokásait, a melyek nagyon is megfelelnek 
azon tényező knek (kizárólagos tengeri- és tejtermékes diaeta, 
állandóan a szabadban és napon való tartózkodás), melyek 
az elmélet értelmében különösen kedveznek a pellagra létre
jöttének. A szerző  ilyen életet élő  pásztort nagy számban 
(100-on felül) vizsgált és észlelt, de pellagrás beteget egyet 
sem talált közöttük. (Dermat. Wochenschrift, 1915, 5.—7. sz.)

Guszman.
Húgyszervi betegségek.

Adatok a prostata-atrophián alapuló hólyaginsuf- 
ficientia sebészi kezelésének kérdéséhez czímü közlemé
nyében C. Alexander a következő  eredményekre ju t:

1. A leginkább aggokon prostatatrophián alapuló hólyag- 
insufficientia a klinikai lefolyása tekintetében miben sem 
különbözik a hypertrophia által okozottól.

2. Az ilyen esetekben fennálló hólyagzavarok okát ez- 
ideig még nem sikerült kifürkésznünk. Egyes szerző knek az 
a véleménye, hogy az ok a hólyagfal elváltozásaiban (Guyon- 
féle atheromás elfajulás, a hólyag izomzatának atrophiája 
Ciechanowski szerint) keresendő , mások viszont a hólyag
nyak anatómiai elváltozását okolják, mások meg a hólyag
összehúzódás valamilyen reflexes akadályára gondolnak.

3. Az utolsó 3 évben aggokon észlelt súlyos hólyag- 
insufficientia 110 esete közül 87-ben hypertrophia, 23-ban 
(tehát az esetek 21% -ában) atrophia volt megállapítható. 
Ebben a 23 esetben a klinikai vizsgálat némi világosságot 
derített a hólyagzavarok okára vonatkozólag.

4. A magas hólyagmetszéssel operált 3 eset egyikében 
a hólyagnyaknak a metszett seben át történt vizsgálatából az 
volt megállapítható, hogy a pars prostatica urethrae portio 
módjára nyúlt be a hólyagba, miáltal a húgycső  lumene ezen 
a részén rendkívül szű k lett. A másik két esetben a húgycső  
lumene erő sen kifejlett alsó ajakkal bíró harántrésnek 
felelt meg, és pedig olyképpen, hogy az egyik esetben az 
alsó ajak lefelé lógott s ebben rejtő zött az atrophiás pro
stata, a másikban pedig felfelé nyúlt s miként az elkor- 
csosodott középlebenyekben látjuk, elzárta a hólyagnyílást.

5. A prostatának Freyer-ié\e mű téttel történt eltávolítása 
után valamennyi betegen a hólyag visszanyerte mű ködési 
képességét, a mibő l a szerző  azt következteti, hogy a hólyag
nyaknak fennebb leírt elváltozásai úgy hatottak, mint mecha
nikai akadályok és hogy a hólyagfalnak semmi része sem 
volt az insufficientia elő idézésében.

6. A vizeletvisszatartás mechanismusa a leírt esetekben 
semmiben sem különbözik azon mechanismustól, melyet 
prostatahypertrophia esetén látunk.

7. Anatómiai tekintetben azonban ez a két jelenség 
teljesen elüt egymástól. A hypertrophiás prostatában ugyanis 
könnyen kihámozható mirigyburjánzásokat találunk, melyek a 
prostata alakjának megváltoztatása által az urethra deviatióját 
és a hólyagnyak összenyomatását idézik elő . Ezzel szemben 
az atrophiás prostatában nincsenek mirigyburjánzások, viszont 
azonban a hólyagnyakon olyan elváltozások állanak elő , me
lyek a vizelet lefolyását meggátolják. Ezek az említett elvál
tozások bizonyára a mirigyszövet sorvadásából és a mirigy- 
állomány s a struma. mennyiségének megváltozott arányából
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keletkeztek. Azok az esetek, a mikor atrophiás prostatában 
mirigynyomokat találtak, inkább a prostatahypertrophia osztá
lyába sorozandók.

8. A szövettani vizsgálatokból kiderült, hogy az eltávo
lított mirigyek közül semelyik sem felelt meg a Ciechanowski- 
féle atrophia postinflammatorius alakjának. Egyik esetben sem 
találtak a strumában a mirigycsövek szomszédságában kis
sejtes infiltratumokat, egyik esetben sem állott az egyébként 
is gyengén kifejlett kötő szövet bármilyen arányban a mirigyek
hez. Mind a három esetben a mirigycsövek lényegesen meg
fogyatkoztak ; az egyik esetben pedig a mirigyben egy körül
belül 3 mm. átméretü képletet találtak, mely fibromyomához 
hasonlított.

9. Az atrophiás alapon keletkezett hólyaginsufficientia 
gyógyításának az legyen a fő czélja, hogy radikálisan távo
lítsuk el az összes kóros elváltozásokat a belső  húgycső 
nyílás körül, a mi kizárólag csupán suprapubisos prostatec- 
tomiával érhető  el. Egy esetében, melyet 11 évvel ezelő tt 
Bottini módjára operált a szerző , csak részleges siker követ
kezett be, mely csak egy esztendeig tartott. Ezzel szemben 
a suprapubisos mű tét minden esetben teljes eredmény tadott.

10. A prostataatrophia esetében végzendő  prostatectomia 
jóval nehezebb mű tét, mint a hypertrophiás alakban végzendő , 
mert az atrophiás prostatában nincsenek kihámozandó mirigy
csomók s így jóval nehezebb az elkülönítés az erő sen össze
nő tt kötő szövetbő l.

11. Prostataatrophia minden esetében a mű tét elő tt 
meg kell győ ző dnünk arról, hogy az insufficientia nem 
centrális eredetű -e.

A szerző  I. esete 60 éves férfira vonatkozott teljes 
retentióval, az eltávolított prostata 10'5 gr.-ot nyomott.

A II. betege 52 éves férfi volt igen súlyos általános 
jelenségekkel, az eltávolított prostata súlya 5'7 gr. volt.

A III. beteg 65 éves volt s 7 gr. súlyos prostatát vet
tek ki belő le. (Verhandl. der Deutsch. Gesellschaft für Urologie, 
IV. congressus. Berlin, 1914.) Drucker.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

A kiütéses typhus gyógyítására nemrégiben Coglie- 
vina az urotropin használatát ajánlotta. Levy azonban mint
egy 60 esetben tett kísérletei alapján nem járulhat ezen aján
lathoz, mert semmiféle kedvező  hatását nem látta az urotro- 
pinnak, ső t elég sok esetben erő s hasmenés, más esetekben 
haematuria jelentkezett. Legjobbnak bizonyult eddig a lan
gyos fürdő  hideg leöntésekkel és a szívmű ködés gondos fel- 
ügyelése. (Münchener med. Wochenschrift, 1915, 16. sz.)

A sebkezelésben Machenhauer nagyon ajánlja a zink- 
perhydrolkenő cs használatát. A piszkos, genyes lepedékkel 
fedett sebek feltű nő  gyorsan megtisztultak, csakhamar friss 
piros sarjadzás indult meg és megkezdő dött a behámosodás. 
Kellemetlen izgalmat, fájdalmat sohasem észlelt. (Münchener 
mediz. Wochenschrift, 1915, 15. sz.)

Haemorrhoisok ellen Seelig az acetonal-suppositoriu- 
mokat ajánlja, a melyek cacaovajból, acetonchloroformsalicyl- 
savesterbő l és alsóiból állanak; az elő bbinek érzéstelenítő  
hatása van és a tenesmust is csökkenti, az utóbbi pedig a 
gyuladás ellen hat. Az aranyeres csomók képző désére való 
hajlamosságot természetesen nem szüntethetjük meg ezekkel 
a suppositoriumokkal, azt azonban elérjük, hogy az idő közök 
mind hosszabbá válnak, a melyek után újból jelentkeznek a 
panaszok. Reggel és este 1 — 1 suppositoriumot 3 napon át 
használva, többnyire hosszabb idő re nyugalom áll be. (Mün
chener med. Wochenschrift, 1915, 15. sz.)

Pneumonia eseteiben Frankéi jó eredménynyel hasz
nálja az optochint. Nagyon sok esetben megrövidíti a beteg
ség tartamát és a betegnek subjectiv érzését is javítja, fő leg 
a nehézlégzést. Három napon át ad naponként háromszor 
0'5 grammot. (Therapie der Gegenwart, 1915, 1. füzet.)

Magyar orvosi irodalom.

Gyógyászat, 1915, 17. szám. R é v é s z  V id o r : Adat a kéz fejlő dési 
rendellenességének ismeretéhez.

Klinikai füzetek, 1915, 2. füzet. W e is s  E m i l : A háború és a 
venereás betegségek elleni védekezés közegészségügyi és katonavédelmi 
szempontból.

Budapesti orvosi újság, 1915, 17. szám. D ie b a l la  G é z a : Véde
kezés a typhus-fertő zés ellen hadikórházunkban. S z é c s i  J e n ő: A glau- 
bersó jelentő sége a fertő ző  betegségek praeventiv leküzdésében és a 
vérhas therapiájában.

Vegyes hírek.

Kitüntetés. A király S z o ty o r i  N a g y  B é la füzéri járásorvosnak, 
Abauj-Tornamegye tiszteletbeli fő orvosának nyugalomba vonulása alkal
mából a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta.

Kinevezés. M ű n k  B é la dr.-t a magyar királyi államvasutak aradi 
üzletvezető ségének fő orvos-tanácsadójává nevezték ki.

A cholera állása hazánkban. Magyarország területérő l az 
április 5.-étő l április l l.-é ig  terjedő  héten 5 cholerabetegedést jelen
tettek be. A megbetegedések a nyíregyházai katonai betegmegfigyelő 
állomáson az északi harcztérrő l érkezett katonák között fordultak elő . 
A balkáni haderő  kötelékébe tartozó katonaság körében a jelzett héten 
1 choleramegbetegedés merült fel.

Meghalt. C s á v á s y  Z o l tá n dr. csanádmegyei orvos. — N a g y  J a 
k a b  dr. volt nagybáródi körorvos 65 éves korában Budapesten. — O . 
F r a n k e n b e rg e r , a rhino-laryngologia rk. tanára a prágai cseh egyetemen. 
— G . H a lte n h o f f , a szemészet rendes tanára a genfi egyetemen, 73 éves 
korában.

Személyi hírek külföldrő l. A . P e r r o n c ito paviai magántanárt 
(szövettan) a cagliarii egyetemen az általános kórtan r. tanárává ne
vezték ki. — R . Z a n d e r dr., az anatómia rk. tanára a königsbergi 
egyetemen, professor ordinarius honorarius lett.

Hírek külföldrő l. Németországban szövetségtanácsi határozat 
alapján a kötő szereket készítő  és árusító gyárakban és kereskedések
ben összeírják a rendelkezésre álló kötő szerkészletet, különösen a vat
tát, mullt, gazét. — A Lancet szerint az angol vegyészeknek sikerült a 
franczia vegyészek közremű ködésével a salvarsant elő állítani.

Az alkoholtilalom gondolata a háborúban egyre tért hódít. 
Tudvalevő , hogy eddig csak Oroszország merte ezt teljes szigorúsággal 
keresztülvinni, a mennyiben minden szeszes ital kiszolgáltatását az egész 
birodalomban megtiltotta. Angliában nagyon tárgyalják ezt a kérdést. 
Az angol katonák teájukhoz kapnak rumot és ezt most meg akarják 
vonni tő lük. Az alkoholfogyasztás megszorítása czéljából a korcsmákat 
este 10 órakor zárni kell. A hajó- és hadianyag-gyárak munkásai a 
fokozott kereset következtében mindazonáltal több szeszt fogyasztanak, 
mint eddig. Ezért a pálinka és bor kimérését teljesen be akarják til
tani és csak könnyebb sör eladását megengedni. A király háztartása 
körébő l minden szeszt számű zött és sok elő kelő  család követi példáját.

A német nő k száma az egyetem eken folyton szaporodik. Az 
1914. év téli felében 3914-en voltak egész Németországban. Legtöbben 
philologiát, történelmet, philosophiát hallgatnak. Negyedrészük Berlinben 
van beiratkozva. 300 közülük mint ápolónő  szolgál a háborúban. A most 
megnyílt frankfurti egyetemnek már 100 nő i hallgatója van.

Orvosi laboratórium V ezető : Dr. VAS BERNÄT, Poliklinika
Szövetség-utcza 14—16. T e le fon  J ó z s e f  1 6 -0 3

U n n j i .  1  a n n  A r  orthopaediai intézetében VII., Nyár-u. 22. sz.
JCÍ,U ür* f e k v ő  betegek is felvétetnek.

Or. JUSTUS borgyógyitó és  kosm etikai In tézete
B u d a p e s t ,  IV., F e r e n c z  J ó z s e f - r a k p a r t  26 .  Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aíiiontherapia,

forrólégkészülékek, frigoritherapia, fürdő k. Kozmetikai eljárások és mű tétek.

Egész éven át nyitva.
H elio therap ia. 

R öntgen-labo rato rium .
Fekvő - és hizlaló-kiii ik. 
Nap- és légfürdő k. Víz-

1010 méter magasan a tenger felszíne fellett. gyógyintézet. Tüdő bete
geknek külön osztály. Lakás, fű tés, világítás, teljes ellátás orvosi gyógykezeléssel együtt 

napi 10.— ko ronátó l kezdve.

B u d ap est, V á ro s l ig e t i- fa so r  1 3 -1 5 ,
Felvétetnek férfi- és nő betegek 

nő gyógyászati, sebésze ti és belgyógyászati ba jokka l, valamint szülő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatják. — Vegyi és Röntgen-laboratorium.

I H  MIKLÓS g y í i l é i
=UJTATRAFURED.=

Dr. G rünwald sanatorium a

A  « 1  1 i  •  D r .  S Z I L I  S Á N D O R ,  v. egy .tanársegéd
Urvosi laboratórium: v»., Kinuy-utcza 51. T elefon  157-71.

D= Réh Elek trom ágneses gyógy in tézete, UH., U árosligeti faso r 15. sz.
Az összes elektrotherapiai eljárások: D’Arsonvalisatio, dia- 
thermia, vili. soványítás stb. Álmatlanság, neurosisok, neural- 
=  giák, arthritisek, tabes dors, arteriosklerosis stb. ellen. =
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T U D OMÁ N Y OS  TÁRSULATOK.
TARTALOM: XII. hadsebészeti értekezlet. 247. lap.

XII. hadsebészeti értekezlet.

1. Dieballa Géza: Védekezés a typhus-fertő zés ellen 
hadikórházunkban.

A hadikórházak orvosaira váró feladatok sorában egyike 
a legfontosabbaknak a kórháznak a fertő ző  betegségek ellen 
való megvédése, annyival inkább, mert azoknak túlnyomó 
része nem kórház czéljaira emelt épületben nyert elhelyezést. 
Legnehezebb a feladat azon középületekben és gyárhelyisé
gekben, melyek nagy méreteiknél fogva a betegeknek nagy 
tömegét kénytelenek együvé zárni.

Az elő adó ezen alkalommal a pénzintézetek hadikórházá
nak a typhus abdominalissal szemben követett eljárásáról 
számol be.

Márczius hó 6.-áig 77 typhus abdominalis fordult elő  
a kórházban, ezek közül lázasan érkezett 47, a kórházban 
vált lázassá 30. Ez uttóbbiakra nézve elbírálás tárgyává kell 
tenni, vájjon magával hozott, vagy kórházi fertő zésrő l van-e 
szó? A pontos megállapítás nehéz, mert typhusban az incu
batio 1—2 naptól 2—3 hétig terjedhet; ugyanis a bacteriu- 
mok hosszú idő n át burjánozhatnak a gyomorban és bélben, 
s a szorosan vett incubatio csak akkor kezdő dik, midő n a 
nyálkahártya nyirokútjaiba jutnak. Útbaigazítást nyújthat annak 
megvizsgálása, vájjon az egyes transportokkal érkezett lázas 
betegeknek számával arányban van-e az ugyanazon transport- 
ból késő bb lázassá váltaknak szám a?

Ezen szempontot is szem elő tt tartva 2 valószínű , és 2 
csaknem bizonyos kórházi fertő zést vesz fel. A kórházban 
szabály szerint minden gyanús vagy ismeretlen okból lázas 
beteg a megfigyelő ben marad, az osztályon lázassá váltak 
pedig a hő mérsék jellegzetes emelkedésének megállapítása
kor az elkülönítő be kerülnek. Egyidejű leg sorra kerülnek a 
vérre, vizeletre és bélsárra vonatkozó laboratóriumi vizsgáló
módszerek is, de az elkülönítés már ezek eredményének be
várása elő tt megtörténik, mert a betegségnek első  hetében 
legmegbízhatóbb vizsgálómódszer, a vérbő l való kitenyésztés, 
nem egyszer cserbenhagy. Feltétlenül koczkázatos a klinika: 
képnek teljes kibontakozásáig, vagy a positiv agglutination 
próbáig várni az elkülönítéssel, mert a bélsár ilyenkor már 
erő sen fertő ző  lehet s így a contact fertő zés veszedelme elég 
nagy. Részben ezen óvatossági rendszabálynak be nem tar
tására vezeti vissza azon közismert tényt, hogy a fő városba 
érkező  betegeknek azon része is, mely már kórházi kezelés
bő l érkezik, olyan magas százalékban fertő zött typhussal.

A bacillusgazdák szerepérő l is megemlékezik az elő adó 
egy eset kapcsán, melyben kiderült, hogy két sebesültnek, 
ki már 4. hete feküdt a kórházban, typhusmegbetegése ugyan
azon kórteremben feküdt bacillusgazdától származott. Azóta 
az összes újonnan felvett betegeknek bélsarát typhusra is 
megvizsgálták s még 2 bacillusgazdára akadtak.

Az elő adó szükségesnek tartja, hogy olyan kórházakban, 
melyek kellő képpen fel vannak szerelve, a bélsár typhusra is 
rendszeresen megvizsgáltassák, hogy ilyen módon a bacillus
gazdák veszedelme is elkerülhető  legyen; annyi azonban a 
legszerényebb eszközökkel rendelkező  kórháztól is elvárható, 
hogy abban a gyanús vagy ismeretlen okból lázas betegek 
haladék nélkül elkülönítessenek.

A typhus elleni védő oltásról szerzett tapasztalatok sem 
jogosítanak fel arra, hogy ezen óvórendszabályok lazábban 
alkalmaztassanak.

A kórházban márcziusban 572 németbirodalmi beteg 
vétetett fel, közülük 6 typhusban szenvedő , 1 bacillusgazda 
pedig közvetlenül megelő ző leg ment át typhuson. Az arány 
a mi hadseregünkhöz tartozó, typhus ellen még nem vaccinált 
betegekre nézve 284% , a németbirodalmi vaccinált betegekre 
nézve 1 22%  a typhus megbetegedést illető leg.

Ezen számadat értékesítése alkalmával nem szabad 
feledni, hogy a németbirodalmi betegek azon idő tő l kezdve 
(február 5) vétettek fel, midő n a typhusmegbetegedés már 
jelentékenyen alábbhagyott. Éppen ezért igen tanulságos lenne 
összegyű jteni a budapesti kórházakban ápolt németbirodalmi 
betegeknek statisztikáját s azt összehasonlítani az ugyanazon 
idő ben felvett, a mi hadseregünkhöz tartozó typhus-betegeké- 
vel, mielő tt még a nálunk is kötelező vé tett védő oltás hatása 
a typhusmegbetegedést illető leg érvényesül. Az kétségtelen, 
hogy a typhus elleni védő oltásnak hatása nem oly szembe
tű nő , hogy nélkülözhető vé tenné a fentemlített védelmi rend
szabályokat.

J o h n  M . K á r o l y : A Pénzintézetek hadikórházában 750 katonát 
oltottak typhus ellen. Az elő írt módon kétszer kétféle anyagot hasz
náltak: a K o l le - F e is tm a n te l-féle nem mosott és a J o h a n-féle háromszor 
mosott vaccinát. Eredmények: a typhus elleni védő oltás legalább 3 napra 
szolgálatképtelenné teszi a katonát; a 3-szor mosott, tehát oldott anya
gaitól részben megfosztott J o h a n-féle anyag kisebb általános reactiót 
létesít mint az erő sebb, nem mosott vaccina. A második oltás után az 
esetek 90%rában 50 —400-szoros hígításig agglutinatiót állapíthattunk  
meg. Az agglutinatio felső  fokát illető leg a kétféle oltóanyag között csak 
annyiban mutatkozott különbség, hogy a nem mosottal oltottak vére 
200, illető leg 400-szoros hígításban több esetben agglutinált, mint a 
másik csoport vérsavója; oltás után a nagy láz immunitásos elő nyöket 
még nem garantál, a lázas reactio hiánya nem zárja ki azokat.

2. Kadletz Henrik: A Weiss-féle reactio és a bakterio
lógiai typhus-diagnosis.

Az elő adó tapasztalatai szerint a W eiss-reactio typhus
ban mint jó segédeszköz használható a diagnosis felállítá
sában. Igaz ugyan, hogy a bakteriológiai vizsgálattal sohasem 
lesz egyenrangú, de a klinikai képpel kapcsolatban az orvos
nak mindig nagy hasznára lesz, ha szem elő tt tartjuk azt, 
hogy negativ eredmény nem zárja ki a typhust, a positiv 
pedig csak a többi diagnosticumma! együtt értékesíthető .

Ha a bakteriológiai vizsgálat lehető sége megvan, úgy a 
IVms-, mint az Ehrlich-féle reactiónak értéke alászáll. Mind
azonáltal a harcztéren és mindenütt, a hol bakteriológiai vizs
gálat nem végezhető , ennek az igazán könnyen megejthető  
vizsgálatnak nagy hasznát vehetjük.

G la s s  I z o r : Beszámol a budapesi honvéd helyő rségi kórháznak 
vezetése alatt álló IV. betegosztályán eddig végzett Weiss-reactiókról. 
Vizsgálva lettek: Typhus abdominalis, dysenteria, erysipelas, meningitis 
cerebro-spinalis epidem., tonsillitis follicularis, parotitis epidemica, pneu
monia, pleuritis, sepsis- és polyarthritis-esetek, valamint teljes eupho- 
riának örvendő  typiius-bacillusgazdák, végre éhező k és teljesen egész
séges emberek. Szerinte a reactio, még ha positiv is, nem egyforma 
intensitású; azért czélszerű nek vélte az exact vizsgálat érdekében
3 fokot megkülönböztetni. Az erő sen positivet elnevezte háromszoros
nak, a közepesen erő set kétszeresnek és a gyengén positivet egy
szeresnek.

Első sorban kifogásolja a reactiónak minden esetben az elő írt módon 
való keresztülvitelét. Nem szabad szigorúan ragaszkodni ahhoz, hogy 1 cm3 
vizelet mindenkoron 3 cm3 destillált vízzel felhígítandó; mert ha a már 
különben is egészen világos vizelethez 3 cm3 destillált vizet adunk, 
akkor legtöbb esetben már néhány csepp 1% kalium hypermanganicum- 
oldat hozzácseppentése által némi elszínesedés jön létre, mely az egy
szereshez hasonlít. Nagyon fontos, hogy a létrejött sárga elszínesedés 
állandó maradjon, azaz órákig tartson. 87 typhus abdominalis-eset kö
zül erő sen positiv volt 67, közepesen positiv 6 és gyengén positiv 4. 
Negatív volt 5. Öt esetben a reactio az első  pillanatban erő sen positiv 
volt, de már néhány perez múlva gyengén positiv lett. Erysipelas 15 
esetében erő sen positiv volt és 8 esetben negativ. Pneumonia crouposa
4 esetében erő sen positiv és 2 esetében negativ. Dysenteriában erő sen 
positiv egyetlen egy esetben sem volt, 8 esetben gyengén positiv. Ton
sillitis follicularis 5 esetében gyengén positiv és egy esetében negativ. 
Daczára, hogy kísérleteinek sorozata még nincsen befejezve és a leszű rt 
eredmény még nem nyújt teljesen tiszta képet, a következő ket mondhatja :

1. A reactio nem éles.
2. Egészségeseken negativ, de gyakran elő fordul, hogy első  pilla

natban erő sen positiv és csak 1j í—1 perez múlva lesz negatívvá.
3. Egészségeseken, ha megelő ző leg morphiumot, codeint és efélé- 

ket szedtek, a reactio positiv.
4. Éhező k és igen gyengén táplált egyének többnyire kiváltják a  

positiv reactiót.
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5. Meningitis cerebro-spinalis, typhus exanthematicus, sepsis, 
pneumonia, pleuritis, tonsillitis és erysipelas legtöbb esetben erő sen 
positiv reactiót ad.

6. A typhusbacillus-gazdák (teljesen egészségesek és lázmentesek) 
erő sen positiv reactiót adnak.

7. Magas lázzal járó sérülések, phlegmonék és különösen geny- 
retentiók szintén positiv reactiót adnak.

8. A Weiss-reactio nem jellegzetes typhus abdominalisra, csak 
mint kisegítő  reactio jöhet szóba. Ha erő sen positiv, akkor még nem 
bizonyít typhus abdominalis mellett, de ha negativ, akkor több mint  
valószínű , hogy nem typhus abdominalissal van dolgunk.

Typhust csak az összes symptomákból, fő leg a klinikai és physi- 
kális leletek alapján és természetesen a positiv bakteriológiai vérvizs
gálat alapján lehet biztosan diagnoskálni.

3. Ráthonyi Reusz Frigyes: A lövés okozta idegsérülések 
mű tevésének kérdése.

Azon kérdésben, hogy az idegeknek lövés által okozott 
sérülései mikor operáltassanak, igen eltérő k a nézetek. Az 
álláspontfoglalás tulajdonképpen még korai, mert az idegek 
regeneratiója igen lassú és í gy még senkinek sem lehetett 
alkalma a conservativ és a radikális, a korai és *a késő bbi 
mű tétek eredményeit összehasonlítani. A szóló sincs azon hely
zetben, hogy végleges ítéletet mondjon, de azt hiszi, hogy 
észlelt 35 esete alapján mégis alkothat már bizonyos tekin
tetben helytálló véleményt.

Ezen véleménye a következő : Hiba az, ha általánosság
ban szólva azt igyekeznek megállapítani, hogy a sérült ideg 
ennyi és ennyi idő  után operálandó, és hiba, ha az indicatio 
súlypontját abban keresik, hogy az ideg teljesen van-e 
átmetszve vagy sem. A mit keresni kell, az az, hogy mely 
esetben lehet még spontán gyógyulást várni és mely esetben 
óvakodjunk a már megindult regenerálási folyamatot mű tét
tel megzavarni. Ezt pedig csak a legindividualizálóbb mó
don lehet megállapítani.

Az indicatio megállapításakor figyelembe kell vennünk 
a következő ket:

Az ideg regenerálóképessége nagy. Mellékes a regenerálás 
szempontjából, hogy az ideg anatómiai folytonossága meg van-e 
szakítva vagy sem ; fő dolog, hogy az egyes rostok mily álla
potban vannak. A regeneráló ideg legnagyobb ellensége a 
heg. Az ideg lő tt sebei általában aránylag erő s hegképző dés
sel járnak, mely annál több, minél komplikáltabb volt a sé
rülés, annál kevesebb, minél simább és gyorsabb volt a gyó
gyulás. Figyelembe veendő  továbbá a hegképző désre való egyéni 
hajlam és végül különösen az idegeknek traumás lobos 
infiltratiója, mely lövési sérülések esetében különösen gyak
ran észlelhető  (neuritis sclopetaria).

Az idegeknek lövés okozta sérülésekor tehát oly kö
rülményeket látunk egyesítve, melyek a kórjóslatot nem te
szik nagyon kedvező vé. Ez már önmagában véve is azt je- 
jenti, hogy a conservativ álláspont makacs fentartása legalább 
is nehezen indokolható. Ne habozzunk mű tétet ajánlani, ha a 
hegesedés viszonyainak, a sérülés helyének, az izombénulás 
kiterjedésének és fokának, az emésztési zavarokra és neuritisre 
utaló jelenségeknek egybevetése alapján erő s heg képző désére, 
teljes vezetés-megszű nésre és neuritis sclopetariára következ
tethetünk, mert a várakozás ily esetekben csak oly idő vesz
teség. mely haszonnal egyáltalában nem, de esetleg jelen
tékeny kárral jár.

D o l l in g e r  G y u l a : Az idegek lövési sérüléseinek mű tevési idejét 
illető leg mindenekelő tt figyelembe kell venni azon tagadhatatlan tényt, 
hogy a teljes restitutio annál biztosabban áll be, minél hamarább egye
sítjük az átlő tt ideget, és ezért mihelyt kétségtelen, hogy a lövés folytán 
genyedés nem következett be, azonnal ki kell tárni az ideget és szem
lélés útján meggyő ző dni felő le, vájjon az ideg keresztül volt-e lő ve 
vagy sem. Ha folytonossága meg van szakítva, akkor azonnal egye
síteni kell. Ha azt találjuk, hogy folytonossága megszakítva nincsen, 
hanem az ideget csak vérömleny veszi körül, akkor ezt eltávolítjuk; 
ha pedig az idegrostok között vannak vérkiömlések, akkor a sebet be
varrjuk és mihelyt meggyógyult, massage-kezeléshez fogunk. Abból, 
hogy az ideget olyan esetben is kitárjuk, mikor keresztül lő ve nincsen, 
hogyha kíméletesen operálunk, semmi baj sem származhatik. Hogyha 
nem így járunk el, hanem a mint némelyek kívánják, 6 vagy 7 hónapig 
várunk és a beteget csak észleljük, hogy a vezetés helyreáll-e vagy sem, 
akkor a legbecsesebb idő t elveszítjük. A medialis csonkból kinövő  ten
gelyszálak nem lelik meg a peripheriás csonk ideghüvelyeit és ampu
ta tes neuromákat okoznak. Az ilyen késő n végzett műtét után már nem 
valószínű  hogy az idegvezetés helyreáll. (Folyt, köv.)

PÁLYÁZATOK.

1334/1915. szám.
A Gömör és Kishont vármegye rozsnyói járásába bekebelezett 

Csetnek községben rendszeresített községi orvosi állásra az 1886. évi 
XXII. t.-cz. 82. §-a, illető leg az 1908. évi XXXVIII. t.-cz és az ennek 
végrehajtása tárgyában 132.100/1908. sz. B. M. rendelet 6. §-a alapján 
pályázatot hirdetek.

Javadalmazás: 1600 K törzsfizetés, 5 évenként 800 K-ig emel
kedhető  200 K korpótlék, 400 K lakbér, 40 ürméter tű zifa természetben 
Csetnek községtő l és a szabványos orvosi látogatási díjak.

A választandó községi orvos ezenfelül megegyezés esetén rend
szeres évi díjazást kaphat a rozsnyói kér. munkásbiztosító pénztártól 
mint pénztári orvos, a m. kir. vaskő bányák csetneki üzemvezető ségétő l 
mint bányaorvos.

Felhívom a pályázni szándékozókat, hogy orvosi oklevelükkel, 
úgyszintén egyéb képzettségüket, eddigi alkalmaztatásukat, honosságu- 
gukat és illető ségüket igazoló eredeti okmányokkal és keresztleveleik 
vagy születési bizonylataikkal felszerelt pályázati kérvényeiket hozzám 
folyó évi május hó 24. napjáig a rozsnyói járási fő szolgabírói hiva
talhoz adják be.

A községi orvos választásának határidejéül az 1886 : XXII. t.-cz. 
77. és 81. §-ai értelmében Csetnek községbe a községházához f. évi 
május hó 26. napjának d. e. 11 óráját tű zöm ki és felhívom a községi 
elöljáróságot, hogy az 1886 : XXII. t.-cz. 70. §-a, illető leg az 1876 : XIV.  
t.-cz. 144. §-a értelmében a választás megejtésére hivatott községi kép
viselő testület tagjait szabályszerű en hívja meg és a választás határide
jét a község területén szokásos módon hirdesse ki.

R o z s n y ó , 1915 április 19.
N a g y , fő szolgabíró.

HIRDETÉSEK.

E g y
teljes Röntgen- berendezés
motorral felszerelve, új, alig használva, haláleset miatt e l a d ó . 

Ö zv . S a l n i s k y  M ih á ly n é ,  L u g o s ,  K o s s u t h - u t c z a  4 .  s z .

Rue des Orteux

Könnyen oldódó laktokreosotkészítmény.

Bevált szer köhögés, bronchitis, tüdő tuber- 
culosis és a lég- és légző utak hurutos 

megbetegedései ellen.

Valódi bükkfakreosotot tartalmaz egy új combinatióban, 
melyet még a legérzékenyebb beteg is jól tű r.

H a s z n á la t i  u t a s í t á s :
Felnő ttek részére: 2 —3 evő kanálnyi naponta (reggel 

és este).

Gyermekek részére : Kor szerint 2 —3 kávés- vagy cse
megekanállal naponta.

Tisztán vagy meleg teában vagy hasonló meleg folyadékban.

Á r a  K 4 .— ü v e g e n k é n t .

Kapható minden gyógyszertárban.

I ro d a lo m  é s  i n g y e n m in tá k :

J U L I E N  M E Y E R ,  W I E N ,  XUIil., Gersthoferstrasse 107.
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ORVOSI HETILAP
Mlapította: Markusovszky Lajos 1857-ben. Folytatta: Antal Géza és Hő gyes Endre.

SZERKESZTI ÉS KIADJA:

LEMHOSSÉK MIHÁLY EGYET. TANÁR ÉS SZÉKELY ÁGOSTON EGYET. TANÁR

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 .

M arikovszky G yö rgy : A kiütéses typhusról. 249. lap.

Ónodi A dolf: Harcztéri orr- és gégegyógyászati esetek. 251. lap.

Bogdanovics M ilos: Közlemény a budapesti kir. magy. tudomány-egyetem I. sz. nő i 
klinikájáról. (Igazgató:  Bársony János d r , egyet. ny. r. tanár.) A méhrák operativ 
gyógyításáról a sugaras kezelést megelő ző  10 év tapasztalatai alapján. 252. lap.

D olllnger B é la : Közlemény az I. sz. sebészeti klinikáról. (Igazgató: Dollinger Gyula 
dr., egyetemi ny. r. tanár, m. kir. udv. tanácsos.) Spondylitis tuberculosa (2000 eset 
alapján). 263 lap.

Tornor E rn ő : Had- és népegészségügyi kiállítás. 264. lap.

Irodalom -szem le. Könyvismertetés. Martius: Konstitution und Vererbung in ihren Be
ziehungen zur Pathologie. — Új könyvek. — Lapszemle. Belorvostan. Grober: A typhus 
lefolyásának sajátosságai és a typhuskezelés a háborúban. — Sebészet. Armknecht: 
Gázphlegmone kezelése ichthyolglycerinnel. — Szülészet és nöorvostan. Hiissy: 
A sepsises általános infectio kezelése. — Gyermekorvostan. Schippers: A luetinreactio 
értéke a gyermekgyakorlatban. — Húgyszervi betegségek. Schuhmacher: Ammonium
persulfat kankó ellen. — Kisebb közlések az orvosgyakorlatra. Schönwitz: Thigasin. — 
Hilfrich : Digimorval. 265—267. lap.

Magyar orvosi irodalom. Gyógyászat. — Budapesti orvosi újság. — Orvosok lapja. 
267. lap.

Vegyes h írek . 267. lap.

Tudom ányos társu la to k . 268. lap.

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

A kiütéses typhusról.
Irta: M a r i k o v s z k y  G y ö r g y dr.

A háború rendes suite-jében természetesen megjelent a 
kiütéses typhus is. Elő fordult ez a baj egyik fogolytáborunk
ban is, onnan átcsapott az ő rizetre rendelt zászlóalj közé, 
megkapta a zászlóalj orvosa is, s ennek helyettesítésére rendel
tek engem ide.

Hogy a bajt behurczolták, az term észetes; hogy elter
jedt, annak az oka a piszok, a melyben a foglyok megérkezésük
kor leledztek. Hosszú hónapokat töltöttem magam is a harcz- 
téren, igényeim a tisztaságot illető leg ennélfogva nem túl- 
nagyok. A foglyok tisztátlanságát ennek daczára legendásnak 
nevezhetem.

Hogy a foglyok közül hányán betegedtek meg, kezelé
sükkel mások bízatván meg, nem tudom. Zászlóaljam legény
sége, melynek az ő rzésen kívül a foglyok megtisztítása és 
tisztántartása is feladatául volt téve, e nehéz pensum becsü
letes teljesítése közben, mint említettem, szintén megbete
gedett.

A zászlóaljból összesen 156 ember kapta meg a kiüté
ses typhust.

Az első  megbetegedések azok között az ápolók között 
fordultak elő , a kik zászlóaljamból szükségbő l a megbetege
dett foglyok ápolására vezényeltettek. A századokba azok 
hurczolták be a bajt és betegedtek meg természetesen elő 
ször, kikrő l utólag kiderült, hogy a foglyoktól apró ethno- 
graphiai emlékeket (színes shawl stb.) vásárolva, azokat a 
tilalom folytán szalmazsákjukba rejtették el.

Hogy a baj hogyan terjed az egyik emberrő l a másikra, 
az ma sincs tisztázva, nagyon valószínű  az az általános fel
tevés (az itt járt Paltauf és Schadenfroh is ebben az érte
lemben nyilatkozott), hogy a bajt tetvek terjesztik. A foglyok 
csakugyan el voltak tetvesedve, de még jobban megerő síti 
ezt a föltevést az a tapasztalat, a mirő l késő bb lesz szó, hogy 
a kiütéses typhus ellen való küzdelem voltaképpen azonos a 
tetvek ellen való harczczal.

A mi a megbetegedett 156 ember gyógykezelését illeti, 
az tisztán symptomás volt. Küzdöttem a túlmagas láz ellen 
(aspirin, chinin és hideg víz) és küzdöttem a lázas szak el
múltával jelentkezni szokott szívgyengeség ellen (alkohol, 
inf. föl. digit., esetleg digalen per os), e mellett iparkodtam

(szükség esetén hashajtók nyújtásával) a bélmű ködést rend
ben tartani. A végeredmény az, hogy a 156 ember közül 
mindössze 26, vagyis 16 66°/o balt meg. Minden kézikönyv 
híján nem tudom, hogy ebben, a békeidő ben oly ritka beteg
ségben mennyi szokott a halálozás °/<ra lenni, úgy emlékszem 
azonban, hogy jelentékenyen magasabb 16'660/0-nál. Valami
vel rontja ezt az eredményt egy 27. haláleset, mely azon
ban már a késő bb említendő  complicatiók számlájára Írandó.

A betegek, igen kevés kivételt leszámítva, körülbelül 
felerészben gyomor-, felerészben pedig légző szervi panaszok
kal jelentkeztek. Meglepő  volt, hogy az illető k akárhányszor 
39'5—40° C hő mérsékkel oly viszonylagos jólérzéssel, élénk 
habitussal jöttek a reggeli orvosi vizsgára, hogy az inspectio 
mindent inkább keltett, mint súlyos beteg benyomását, gyba 
kerülve, a betegek hő mérséke a nyújtott antipyreticumok da
czára 6—8 napig meghaladta a 39°-ot, akárhányszor a 40°-ot 
is. Kritikusan a legritkább esetben szállott alá a temperatura, 
hanem rendesen újabb 4—6 nap kellett hozzá, hogy a ren
deset elérje és este se haladja felül.

A halálesetek nem mindegyikérő l van — tekintettel az in
terregnum s — pontos feljegyzésem. Általában mégis azt mond
hatom, hogy a halál rendesen a láztalan szakban, akárhány
szor 8— 10 nappal a teljes deferveskálás után szívgyengeség 
(bénulás) vagy sepsis tünetei között állott be. Bizony akár
hányszor meglepetésszerű leg veszítettem el olyan betegemet 
is, a kit már minden veszélyen túllévő nek gondoltam. Egy 
esetem van feljegyezve, a melyben a beteg még a lázas szak
ban, már betegsége 12. napján meghalt.

A kiütésre nézve általában azt mondhatom, hogy az 
bizony elég kevéssé jellegzetes. Többnyire az alhason je
lent meg elő ször, akárhányszor már a megbetegedés első  
napján és onnan terjedt felfelé a mellkasra és lefelé a czom- 
bokra. Elő fordult azonban az is, éppen az egyik megbetege
dett orvoson, hogy a foltok mindössze az egyik karon öt- 
koronásnyi területen mutatkoztak.

Megjegyzem, hogy a tábor 12— 14 orvosa közül (a 
szám is változik, az egyéneket is cserélik) 7 betegedett meg 
és 3 halt meg.

Mint complicatio többféle megbetegedés fordult elő . Az 
interregnum idejérő l nem lévén semmi jegyzetem, százalékot 

i nem említhetek a complicatiók számát illető leg. Amúgy két 
csoportra oszthatom a complicatiókat, könnyű ekre és súlyo
sakra. A könnyű ek között megemlítem, hogy elő fordult 15 
parotitis (ezek közül egy sem genyedt el), 8 phlyktaena
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(calomelre mind szépen gyógyult), sok esetben múló nagyot- 
hallást és látás-zavarokat észleltem. A súlyos complicatiók 
közül a mások által észlelt vese- és szívmegbetegedéseket 
(endocarditis) zászlóaljamban nem volt alkalmam látni. Láttam 
azonban 3 tüdő tuberculosist és 3 gangraenát.

Természetesen nem gondolom, kogy a tüdő tuberculosist 
a typhus idézte volna elő , hanem azt hiszem, hogy a typhus 
által legyengített szervezeten könnyen úrrá lett, benne köny- 
nyen kivirult az anamnesis szerint évekkel azelő tt gyógyult 
tüdő tuberculosis. Mindhárom eset a defervescentia után je
lentkezett. Kettő  ezek közül javulóban van, a harmadik 3 hét
tel a defervescentia után meghalt.

A három gangraena közül mind a három különböző  
súlyosságú volt. A legkönnyebb esetben a beteg orrán de- 
markálódott nagy lobos udvarral egy kölesnyi darabka. Az 
eset 2 hét alatt secernálódás után egyszerű  Burow-boroga
tásra gyógyult. Az igazat megvallva, ezen esetben még nem 
gondoltam gangraenára, talán nem is volt az. A második 
esetben a beteg mindkét lába közepes fájdalmak mellett hir
telen oedemásan megduzzadt. A kép olyan volt, hogy a szív 
intact lévén, vesemegbetegedésre kellett gondolnom, annyira, 
hogy a beteget a vizeletvizsgálat megejtéséig már tejdiaetára 
fogtam. Ezt természetesen beszüntettem, mihelyt kiderült, 
hogy a vizeletvizsgálat eredménye negativ. A két duzzadt láb
szár és láb 3—4 nap múlva nagy égési sebeket utánozva 
felhólyagosodott. Újabb 3—4 nap múlva a hólyagok beszá
radtak. A bő r ezidő szerint nagy (ötkoronás-tenyérnyi) dara
bokban hámlik, a sötétkék, csaknem fekete elszínesedés, mely 
a gangraena 2. hetében valamennyi lábujjat egészen elborí
totta, most, a 3. hét végén, az utolsó Ízületek leválni készülő  
párnáira szorítkozik. A gyógykezelés ebben az esetben a vérkerin
gés élénkítését czélzó eljárásokban (meleg borogatások, meleg 
lábvizek, 3 % 'os salicylspiritus-ecsetelések) állott, természetesen 
igen jó táplálással, az általános erő beli állapot fentartását is 
elő segítve. A harmadik gangraena-eset szintén már a láztalan 
szakban a beteg bal lábán mutatkozott. Az illető  oly heves fájdal
makról panaszkodott, hogy éjszakai nyugalma érdekében, bár 
a lábon egyáltalában semmi sem látszott, napokon át mor- 
phiummal kellett traktálnom. Egy heti fájdalmasság után az 
egész lábszár és láb tű zvörös és érintésre rendkívül fájdal
mas lett. Újabb 3 nap múlva jelentkezett a lábon az oede- 
más kép, újabb 3 nap múlva pedig a hajlítóoldalon az Achil- 
les-ín felett férfitenyérnyi demarcatio. Mikor a demarkált 
darab felső  széle levált, azon a gastrocnemius egyik elpusz
tított fele bukott ki. A lábfej ekkor lividen márványozott, erő 
sen duzzadt, a beteg maga láztalan.

Az esethez consiliumra hívtam a foglyok kezelésére 
hivatott orvosok némelyikét is. Ezek tanácsára a lábat a kü
lönböző  stádiumok szerint hideg, majd meleg alkoholos vagy 
Burow-borogatással, salicyl-spiritusos, vagy glycerin-enyves 
ecsetelésekkel kezeltem. A gastrocnemius kibukásakor a 
foglyok sebésze amputatióra határozta el magát, a mit a 
czomb középső  harmadában végzett, minthogy a szonda ma
gasan a térd fölött is talált elpusztult részeket. A levett vég
tag bonczolása teljesen igazolta a mű tétet, a mennyiben úgy 
az artériákban, mint a vénákban számos thrombust talált. A 
beteg ma, 3 héttel a mű tét után, relative jól érzi magát, 
láza, fájdalma nincs, étvágya, közérzete, hogy úgy mondjam, 
életkedve kifogástalan.

A complicatiókról még a következő ket kívánom meg
jegyezni. Azok nemcsak zászlóaljamban, hanem a sokkal 
nagyobb számokkal dolgozó fogolyállományban is mindig 
a láz lezajlása után jelentkeztek. Ső t nevezetes, hogy a 
járvány beállta és legerő sebb dühöngése idején sem a fog
lyok, sem az ő rök között nem fordult elő  complicatio; azok 
csak az immár lezajlott járvány utolsó heteiben mutatkoztak. 
Megemlítem azt is, hogy a felsorolt gangraena-esetek képe 
annyira utánozta a fagyásét, hogy a foglyokon jelentkező  
eseteket hosszabb ideig fagyásra vezették vissza.

Mielő tt a baj megelő zésére, helyesebben továbbterjedé
sének meggátlására irányuló intézkedéseket leírnám, meg
említem, hogy betegeim között egyetlen egy recidivám volt. Az

illető  meggyógyulva, körülbelül egy hónappal deferveskálása 
után ápolónak alkalmaztatott az egyik typhusbarakkban s tíz 
napra rá újból megkapta a kiütéses typhust. A bajt most is 
kiállta, de bizony az semmivel sem volt könnyebb lefolyású 
az első  megbetegedésnél.

Ismeretlen lévén a kiütéses typhus kóroktana, természe
tes, hogy nem lehetett egy ponton megfogni, hanem az álta
lános egészségi viszonyok javításával kellett a baj szanálására 
törekedni, szemmel tartva mindig azt, hogy a tetveknek min
den valószínű ség szerint mégis csak nagy szerepe van a 
typhus elterjedése körül.

A zászlóalj összes barakkjait kívül-belül ismételten be- 
meszeltettem. A mésznek van is fertő tlenítő  hatása (a mit 
újabban kezdenek csak a meszelés mechanikai munkája 
javára írni), fontosabb azonban az, hogy a meszelt falon, a 
padlón és a fekhely aljazatán stb. nagyon jól meglátszik a 
legkisebb piszok is és így a lakóhelyiségek tisztántartása 
igen meg van könnyítve.

Ügyeltem arra, hogy minden század barakkját minden 
nap kétszer alaposan kiseperjék, folyosóit, egyáltalában minden 
talpalatnyi járt helyét naponta kétszer 2°/0-os forró lysol- 
oldattal felsúrolják. Minden legénynek hetenkint kétszer für
dés után tető tő l talpig be kellett kenekedni tetüzsírrál (Lin. 
sulf. anisatum) és tiszta fehérnemű t váltani. Minden szalma
zsák szalmája közé egy marék naphthalin került. Minden 
legény mellén és hátán inge alatt ma is egy kis zacskóra 
való naphthalint visel. Minden egészséges embert minden nap 
meghő mérő ztünk s mindegyiknek testét minden nap végig
néztem, hogy nincs-e rajta kiütés. Ha a láz és egyéb tüne
tek nyilvánvalóvá tették a kiütéses typhust, akkor az illető  
természetesen azonnal a typhusbarakkba került, ha az eset a 
láz miatt csak gyanús volt, az illető  a „lázas megfigyelő be“ 
jutott. Akár a typhusbarakkba, akár a lázasmegfigyelő be került 
valaki, két szomszédja azonnal a „láztalan megfigyelő be“ 
helyeztetett. Mindhármuk lakóhelye azonnal újra ki lett 
meszelve. Mindhármuk szalmazsákjának tartalma el lett égetve, 
a szalmazsák és az összes ruhanemű  pedig azonnal des- 
inficiálva.

Ha valaki a megfigyeltek közül megbetegedett, az ter
mészetesen azonnal a typhusbarakkba került. A meg nem 
betegedettek 14 napig voltak megfigyelés alatt, akkor fürösz- 
tés és és desinficiálás után kerültek vissza századjukhoz. A 
megfigyelésnek, tekintettel az incubatio felső  határára, volta
képp 21 napig kellett volna tartani, de ahhoz nem volt elég 
helyem. Szerencsére nálam senki sem betegedett meg a 14 
napi megfigyelés letelte után.

Itt említem meg azt a megfigyelésemet, hogy a láztalan 
megfigyelő be került nagyszámú szomszéd közül csak egyetlen 
egy betegedett meg kiütéses typhusban. Azért hangsúlyozom 
ezt, mert sehogy sem egyeztethető  össze a tetüelmélettel. 
Nem tudom ugyanis elképzelni, hogy egy fertő ző  anyaggal 
terhes tetű  a beteg szomszédjait mindig megkímélje és min
dig a betegtő l távolabb fekvő  embereket csípjen és fertő zzön 
meg. Megengedem, hogy ez az eszmemenet minden conta- 
giositást is kétségbe von a kiütéses typhus aetiologiája körül, 
de az kétségtelen, hogy az említett megfigyelés mégis csak 
gondolkodóba ejt.

Talán a praeventiv intézkedések közé sorolhatom azt 
is, hogy a betegeket két héttel azután, hogy esteli 
hő mérsékük sem haladta meg a 37°-ot, még mindig nem 
tettem be az egészségesek közé, hanem fürösztés és új 
ruha adása mellett a „lábadozóban“ helyeztem el. A láz
talan szak beállta napjától nyújtott amúgy is bő séges 
étrend (hiszen a kiütéses typhusnak a béltractushoz semmi 
köze) itt a lábadozóban még jobb és bő ségesebb volt. Itt 
a „hizlalóban“ a betegek újabb két hetet töltöttek és meg
vizsgáltatván, ha elég erő snek találtattak, újabb fürösztés és 
fertő tlenítés (ismét új fehérnemű ) után bevonulhattak szá
zadjukhoz.

A fogolytábor orvosai ki is kénezték barakkjaikat. Ezt 
az egyet nem tettem meg. Egy század embereit bajos is volt 
kilakoltatni és a kikénezés tartamára másutt elhelyezni, de
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az igazat megvallva, barakkokról lévén szó, nem is vártam 
az eljárástól semmit.

Nem tudom kié az eredeti gondolat, de a fogolytábor 
orvosainak ajánlatára márczius 14.-étő l én is adtam minden 
egészséges emberemnek mint prophylacticumot chinint. 21 
napon át minden egészséges ember minden nap kapott egy 
20 ctgr.-os dosis chinint. Nem akarom a post hoc ergo prop
ter hoc elvét túlhajtani, de mindenesetre érdekes véletlen, hogy 
nemcsak zászlóaljamban fordult elő  az utolsó új megbetegedés a 
chininkúra megindítása napján, hanem a foglyok között is. Azok 
márczius 16.-án kapták az első  chinin-adagot és azóta azok 
között sem fordult elő  új exanth. typhus-megbetegedés.

Egyáltalában nyílt kérdésnek kell hagynom azt, hogy a 
foganatosított rendszabályok befolyásolták-e a baj terjedését, 
hiszen említettem, hogy ezt a betegséget nem tudjuk hol 
megfogni. Örülnék, ha javítottam volna a helyzeten, úgy hiszem 
azonban, hogy a kiütéses typhus itt már amúgy is elmúlt 
volna, mert hiszen ez a betegség par excellence téli beteg
ség. A téllel, annak alacsony hő mérsékletével azonban termé
szetesen csak annyiban függ össze, hogy télen, különösen 
pedig háborús télen több a piszok, nagyobb a nyomor, nem 
is beszélve egyik-másik város vagy község lakóhelyiségeinek 
rettenetes zsúfoltságáról.

Nem hagyhatom említés nélkül azt az örvendetes tényt, 
hogy a katonai hatóságok a legnagyobb elő zékenységgel jár
tak kezére úgy a fogolytábor orvosainak, mint nekem. Min
den ide-oda irkálás, minden akadékoskodás nélkül minden 
megtörtént, a mit kértünk, mindent megkaptunk, a mit a czél 
érdekében óhajtottunk.

Harcztéri orr- és gégegyógyászati esetek.
Irta : Ó n o d i  A . dr., egy. tanár, az orr- és gégegyógyászati klinika igazgatója.

(Folytatás.)

5. Arczlövés, az elülső  rosiasejtek genyedése, alsó állkapocstörés 
és sülyedéses peripharyngealis tályog.

M. J. 22 éves közlegényt október 11.-én az északi 
harcztéren arczlövés érte, mely után orrán és száján át erő sen 
vérzett. Azután bal arczfele és a nyaknak az állkapocs alatt 
levő  része dagadni kezdett, száját csak kevéssé tudta nyitni 
és csupán folyékony ételt és italt vehetett magához. A jelzett 
területen élénk fájdalmak jelentkeztek és orrüregébő l genyes 
váladék folyt. 1914 október 23.-án vétetett fel a klinikára. 
A jobb szemzúg és az orrgyök között lencsényi, éles 
szélű  folytonossághiány volt látható, mely genynyei telt 
üregbe vezetett, honnan csontszilánkok távolíttattak el. Az ezen 
üregbe vezetett kutató a bal orrüregfélbe jutott. Az orrüreg
ben lobos belöveltség és kagylóduzzanat, a garat belövelt, a 
bal mandula és területe duzzadt. A bal arczfél, különösen az 
állkapocs területében és alatta beszű rő dött, nyomásra fájdal
mas. A látás tiszta. A Röntgen-lelet következő  volt (Alexander 
Béla tan ár): A srapnellgolyó az orrcsontok mellett egyes szi
lánkokat otthagyva, az elülső  rostasejteken áthaladt, a bal 
arczfélen a Highmor-üregen át elérte a mandibulát, annak egy 
részét eltörte, a szilánkok ott maradtak, majd irányát meg
változtatva, lefelé a nyak felé tért és másfélújjnyi távolságban 
a mandibula szöglete alatt megakadt. Október 27.-én az áll
kapocs szöglete alatt 3 cm.-nyi hosszmetszést ejtettem a 
Röntgen-lemezen látott golyó eltávolítása czéljából, a mélybe 
hatolt kés tömör, erő sen beszű rő dött szövetet talált, mígnem 
a mélységben fészkelő  tályogüreget nyitott meg, melybő l 
nagymennyiségű  eves geny ürült. A tályogüregbe bevezetett 
kutató a garat oldalsó és mélyebb falát érintette, a mit a 
beteg pontosan jelzett is.

A golyó a musculus sternocleidomastoideus alatt volt, 
a honnan eltávolíttatott; az elülső  rostasejtek genyedése és a 
peripharyngealis tályogüreg vegyileg kezeltetett. Az arcz duz- 
zadtságának és a még mindig jelentkező  genyedésnek okát 
megtaláltuk az állkapocs felálló szára és a musculus masseter 
között fészkelő  genygyülemben, mely kiüríttetett; az állkapocs 
felső  részének törése helyén a csonthártyájától lemeztelení

tett és érdes felületű  krajczárnyi terület éles kanállal kikapar
tatott és nyitva kezeltetett. Késő bb az állkapocs mogyorónyi 
nekrosisos csontrészlete eltávolíttatott. A beteg most a mielő bbi
végleges gyógyulás elé néz.

A fennállott szájzár a rendszeres tágításokkal meg 
lett szüntetve és a beteg jól táplálkozva, teljes erő ben jól 
érzi magát.

Esetünkben a szemzúg és az orrgyök között behatolt 
golyó azonnal az elülső  rostasejtek genyedését okozta, aztán 
az állkapocs felhágó szárán okozott törés után irányát meg
változtatva, a nyak felső  részébe hatolt és az állkapocs törése 
helyén jelentkezett genyedő  lob az állkapocs és a musculus 
masseter között egy peripharyngealis sülyedéses tályog ke
letkezését okozta, mely nagy kiterjedésben vette körül a garat 
oldalsó és alsó falát és egészen közel állott a garatba és a 
gégébe való áttöréshez. A peripharyngealis sülyedéses tályog
tól oldalt foglalt helyet egy erő sebb kötő szöveti tokban a 
golyó. A beteg a legrövidebb idő  alatt teljesen gyógyultan 
fogja elhagyni a klinikát.

6. Nyaksebesülés, rögzített bal hangszalag, a gyürű kanna-
izület ankylosisa.

S. M., 28 éves hadnagy, múlt év október havának elején 
nyakán megsebesült a déli harcztéren. Rövid idő re eszmélet
lenül összeesett, kevés vérzése volt, légzési nehézség, nyelési 
fájdalom és rekedtség állott be. November hó elején jelentke
zett. A nyak elülső  részén a pomum Adamitól 4 mm.-nyire 
balra egy lencsényi gyógyult lövési sérülés után fenmaradt 
heg és ettő l balra 2J/2 cm.-nyire egymagasságban szintén 
lencsényi folytonossághiány volt látható, belő le geny ürült és 
nyomásra a környező  terület érzékeny volt. A gégetükrészeti 
vizsgálat a bal valódi hangszalagot a középvonal és a hulla
állás között, hangoztatáskor és belégzéskor mozdulatlanul rög
zített helyzetben mutatta. A lágyszájpad, a garat és a gége
fedő  területe érzési eltérést nem mutatott. A Röntgen-kép a 
kimeneti sebnyílás körül két gömbölyű  szilánkot, az állcsú- 
cson egy gömbölyű  szilánkot, továbbá a negyedik és ötödik 
csigolyatest magasságában a gyű rű kanna-izület területében 
egy 4 mm. széles és 7 mm. magas szilánkot mutatott. Ese
tünkben a sérülés a bal gégefél területének legfelső bb részén 
még a felső  gégeideg törzsét vagy ágait sem érhette, a minek 
a gégebemenet és gégefedő  teljes érző képessége is megfelel, 
az alsó gégeideget távolságánál fogva sem érintette, miért is 
a középvonal és a hullaállás között rögzített bal hangszalagot 
nem tekinthetjük hüdöttnek, hanem a gyű rükanna-izület kö
zelségében és területében levő  szilánk által okozott izületi 
merevség — ankylosis articulationis cricoarytaenoideae — ma
gyarázza meg a hangszalag mozdulatlanságát a jelzett hely
zetben.

7. Arcz- és nyaklövés, glossopharyngeus-, vagus- és hypo-
glossushüdés.

H. F. 37 éves közlegény múlt év szept. havában sebesült 
meg a déli harcztéren. Rekedtség, nyelési nehézség és száj
zár jelentkezett. Három heti mesterséges táplálás után már 
tudott folyékony ételt magához venni, késő bb lassanként szi
lárdabb ételeket is. Ez év január 20.-án vétetett fel a követ
kező  állapottal: A bal arczfélen a felső  állcsonton a külső  
szemzúgtól 2 '/2 cm.-nyire lencsényi heg, a nyak balol
dalán hátul a tarkón közvetlenül a koponyaalap alatt az első  
nyakcsigolyától balra 2l/2 cm.-nyire szintén lencsényi heg. A 
Röntgen-képen a bal Highmor-üreg homályos, elfedett, a bal 
orrüregben kevés geny és a középső  orrjáratban mogyorónyi 
sarjszövet. A bal arczfél a lövés helyétő l az orrhátig érzé
ketlen, a száj 1 cm.-nyire nyitható. A kinyújtott nyelv bal
felé tér ki, a bal lágy szájpadfél korlátoltan mozog. A bal 
hangszalag a középvonalban rögzítve van, nem mozog. A 
bal felső  és alsó ajakfél érzékenysége csökkent, valamint a száj- 
pad nyálkahártyájáé is. A nyelv bal fele teljesen érzéstelen, az 
ízlelés a nyelv jobb felén rendes, a bal felén a sós, 
sem a czukros, keserű  és savanyú ízt nem érzi és egymástól
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megkülönböztetni nem tudja. A bal garat, a bal nyelvgyök, 
a bal gégefedő , a bal gégefél nyálkahártyája érzéstelen. A 
bal Highmor-üreg punctiója negativ. Tizenhat nap múlva a 
bal arczfél jelzett érzéstelen területe lényegesen megkisebbe
dett és a rákövetkező  tíz nap alatt a bal arczfél teljesen 
visszanyerte érzését. Kísérletképen a bal felső  gégeüregbe 
alkoholinjectio alkalmaztatott, mely azonban a hangszalag 
jelzett mozdulatlanságán nem változtatott. A száj a rendsze
resen végzett tágítások folytán 2V2 cm.-nyíre nyitható lett. 
A nyelési nehézségek még nem szű ntek meg.

Esetünkben a lövés okozta rostasejtgenyedés megszű nt 
és a szájzsugor is eltű nt. A bal arczfélen az érzéstelenség is 
megszű nt, csupán a szájüreg, garat és gége területén leírt vál
tozások maradtak fenn változatlanul; subjective a beteg már 
csak kisebb fokú nyelési zavarról és rekedtségrő l panaszko
dik. Az érző  és mozgási eltérésekbő l, valamint a löveg 
irányából multiplex idegsérülésre kell következtetnünk, és 
pedig a foramen jugulare alatt sérült meg a nervus glosso
pharyngeus, a nervus vagus és a nervus hypoglossus.

Megjegyezni kívánom, hogy gondoltam arra is, hátha 
a vagus törzsét a környező  lobos folyamat éri és a benne 
haladó érző  idegrostokat ért inger a hangszalag reflexes 
médián állását idézi e lő ; igaz, hogy ez esetben a felső  gége
ideg törzsébe alkalmazott alcohol-injectiónak hatástalannak 
kellett maradni, mert a feltételezett inger helye magasan a 
foramen jugulare alatt volt.

Nem lehet elzárkózni a „távolhatás“ eredménye elöl 
sem, a mint erre vonatkozólag elő ző  eseteink tárgyalása al
kalmával az irodalmi adatokra felhívtuk a figyelmet. Erre 
vonatkozólag is az esetet tovább fogjuk észlelni és további 
lefolyásáról, ha változás állana be, beszámolunk.

8. A hangszalagok hysteriás paradox mozgásai.

Függelékül csatoljuk ide ezen esetet, mely egy bevonult, 
katonai kiképzés alatt álló közlegényre vonatkozik, de épp 
úgy elő fordulhat neuropathiás egyénen a harcztéren is, vala
mint alapos a feltevés, hogy a gyógyultan elbocsátandó be
tegünkön a további szolgálati körülmények könnyen elő idéz
hetik a visszaesést. Felvételekor a belégzést kisérő  stridor 
mellett feltű nő  a gyors, szaggatott légzés, perczenként 44. 
Éjjel alváskor a légvételek mélyebbek, perczenként 26. Az orr
ban, garatban semmi eltérés, a hangszalagok és a gége 
nyálkahártyája kissé belöveltek, mély belégzéskor a hang
szalagok éppen ellentétesen egymáshoz a középvonal felé kö
zelednek, erő sen szű kítvén a hangrést és belégzési nehézsé
get okozván, a felületesebb belégzések alkalmával az egymás
hoz közeledő  hangszalagok nem szű kítik annyira a hangrést. 
A kilégzéskor a hangszalagok feltű nő en erő sen széttérnek. 
A felső  légutakban érzési eltérés nincsen. A látás eltérést 
nem mutat. Röntgen-átvilágításkor (Alexander tanár) mindkét 
oldalon a rekesz mély belégzés alkalmával rendesen mozog, 
azaz leszáll, kilégzéskor pedig felfelé mozog. Felületes be
légzéskor szintén leszáll a rekesz, de a kilengés kisebb, épp 
úgy kilégzéskor. A szív rendes nagyságú, az aorta íve kissé 
vastagabb a rendesnél. Két hónapi pihenő , bromadagolás és 
villamozás meghozza a leírt tünetek fokozatos megszű nését.

Esetünkben a hangszalagok hysteriás paradox mozgá
saival van dolgunk, mely ellentétes mozgások a belégzéskor 
a hangrést tágítás helyett szű kítik. A respiratiós, ellentétes 
hangszalagmozgások psychogen neurosisának 80 esete volt kö
zölve. Ismeretes, hogy az idegimpulsus coordinatiós, functio
nalis zavar eseteiben a gégeidegek ismert rendes pályáin 
rendellenes irányban haladhat és ellentétes mozgásokat vált
hat ki. Vizsgálataim kimutatták, hogy az eddig ismert utak 
mellett más utón is lehetséges az idegimpulsus haladása. 
Ugyanis vizsgálataim a felső  és alsó gégeidegek kiküszöbö
lésekor olyan ép cerebrospinalis idegrostokat mutattak ki, 
melyek vagy a rami communicantes és a rami cardiaci 
útján az alsó gégeideg pályájába jutnak, vagy a felső  gége
idegek általam leírt összeköttetése útján az ellenkező  oldal
ról érik el azt.

(Folytatása következik.)

Közlemény a budapesti kir. magy. tudomány-egyetem I. számú 
nő i klinikájáról. (Igazgató : Bársony János dr., egyetem i nyilv.

rendes tanár.)

A méhrák operatív gyógyításáról a sugaras 
kezelést megelő ző  10 év tapasztalatai alapján.

Irta: B o g d a n o v i c s  M i l o s dr., tanársegéd.

(Vége.)

B) C o llu m -ca rc in o m á k .

Minthogy eseteinknek körülbelül 20% -ában nem lehe
tett meghatározni, hogy a rák a portión vagy a nyakcsator
nában kezdő dött-e, de meg azért is, hogy adataink a szerző k 
újabb statisztikáival egyező k legyenek, nem tárgyalom külön 
a portio- és külön a cervix-rákokat, hanem együttesen collum- 
carcinoma gyű jtő név alatt. A collum-carcinomákra vonatkozó 
adatokat a túloldali táblázat szemlélteti.

Ezen táblázat adatai szerint 10 év alatt 402 collum- 
carcinomát vettünk fel a klinikára. 45 esetben a portio gya
nús erosiójából kimetszett szövetben 9 -s z e r=  20%  a mikro- 
skop carcinomát állapított meg. (Schottländer a wieni II. sz. 
nő i klinikán 106 eset közül 49-szer - 46‘2%  találta rákos
nak a portio gyanús erosióját.) Operáltunk 180 esetet; a 
tanácsolt radikális mű tétbe nem egyezett 23 =- 5 7 % ; explo- 
rativ mű tétet végeztünk 30-on =  7'4% . Az operabilitas át
lagosan 47’4% -ot tett k i ; az első  5 évben 3 9 2 %  volt az 
átlagos operabilitás, mely az utolsó 5 évben 53'2% -ra, 1912- 
ben pedig 57 7% -ra emelkedett.

A 180 esetbő l vaginalis úton operáltunk 96-szor és ab- 
dominalisan 84-szer. Ezeken kívül volt még egy collum-am- 
putatio (212/1903 sz.), az asszony ma is él, egészséges. Operált 
eseteinket a két fő  mű téti methodus szerint csoportosítva 
tárgyalom.

I. Vaginalis totalexslirpatiók.

96 esetben végeztünk radikális mű tétet a hüvelyen át; a 
hol szű k volt a hüvely, igénybe vettük a Schuchardt-fé\e para
vaginalis segítő metszést; 1911 óta pedig 13 esetben Schauta 
kiterjedtebb mű téti módszere szerint operáltunk. (109., 110., 
121., 126., 128., 130, 132., 137., 140., 145., 155., 168., 
170. sz. eset.) Eseteinkben fibromás méh collumán két 
ízben (15., 26. sz.) találtunk rákot; minthogy ökölnél nem 
volt nagyobb a fibromás méh, a mű tét kivitele nem okozott 
nehézséget. Az adnexumokat egyidejű leg 6-szor találtuk 
betegnek: 3 esetben (15., 16., 104. sz.) egyoldali chronikus 
lobos adnextumort vettünk k i ; 1-szer (107. sz.) kétoldali hydro
salpinx, egyszer meg (102. sz.) jobboldali haematosalpinx 
került mű tét a lá; egy esetben (109. sz.) a bal ovarium 
volt carcinomásan elfajulva : a 30 éves hajadon laparotomiába 
nem egyezett, ezért vaginalisan operáltuk.

A parametriumokat 6-szor találtuk rákosán beszű rő dve 
(4 portio- és 2 cervicalis rák esetében), kétszer pedig a folya
mat elő re a hólyagra terjedt (70., 127. sz.).

Hogy az egyes mű téti methodusok felő l a klinikai ered
ményeket illető leg helyes képet alkothassunk, figyelembe kell 
vennünk a melléksértéseket is, melyeket a mű tét folyamán a 
szomszéd szerveken ejtettünk. Ezek ugyanis lényegesan zavar
hatják a reconvalescentiát, ső t a mű tét halálos kimenetelének 
is okai lehetnek.

Vaginalis mű téteink után egyszer (70. sz.) keletkezett a 
hólyag falának elhalása folytán fistula; a cervicalis folyamat 
ugyanis a hólyag felé terjedt, annak nagy terjedelemben tör
tént leválasztásakor a hólyag fala elvékonyodott, a vissza
maradt kevés izomszövet a trigonum tájékán elhalt, fistula 
fejlő dött, innen indult ki a praevesicalis laza kötő szövetbe 
terjedő  phlegmone abscessussal és utóbb peritonitissel. Az 
asszony sepsisben meghalt.

2 esetben az egyik oldali ureter necrotizált, fistula kelet
kezett, a mi miatt nephrectomiát végeztünk. Az egyikben (162. 
sz.) ökölnyi lenő tt fibromás méh egyszerű  exstirpatiója után 
bal ureterfistula támadt, valószínű leg a bal parametrium körül- 
öltésekor sérült meg az ureter; nephrectomia után gyógyulás. 
A másik esetben (155. sz.) Schauta kiterjedtebb operatiója
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Év Az esetek 
száma

Vaginalis
mű tét

Abdominalis
mű tét

Mű tétbe 
nem egyezett

Explorativ
mű tét

Operabilitási
százalék

Halálozás
Összhalálo- 

zási százalékvaginalis
mű tétkor

abdominalis
mű tétkor

1903 28 8 _ _ — 28-6 1 _ 12-5

1904 38 12 1 — 32-4 — — —

1905 37 12 4 2 — 45-1 — 1 6-2

1906 51 6 15 7 1 46-6 1 1 9-5

1907 34 6 8 4 1 45-1 1 1 14-2

1908 32 1 10 3 4 3 79 — 1 9

1909 59 18 10 4 14 52 1 3 14 2

1910 29 8 6 2 2 51-8 — 3 21 4

1911 40 13 8 — 3 52-5 — 2 9-5

1912 45 10 16 — 5 57-7 — 3 11-5

1913 9 2 7 — — — — 1 11

Ö sszesen... 402 96 =  20-9°/0

©
'ii00 23 =  5-7% 30 =  74% 47-40/0 4 =  4-16»/, 16 =  19% //• /o /0

után cystitis, majd baloldali pyelitis fejlő dött, az 52. napon I 
pedig vizeletcsurgás ureterfistulából; nephrectomia után gyó
gyulás.

Ezen sérüléseke tleszámítva, a reconvalescentia nem folyt 
le mindig zavartalanul. Legtöbb zavart tapasztaltunk a hólyag 
részérő l, ugyanis 16 esetben =  16'6% postoperativ cystitis 
keletkezett, két esetben (12., 155. sz.) pyelitissel társulva.
A vaginalis mű tétek következményeként keletkező  cystitist 
Schauta úgy magyarázza, hogy a hólyag terjedelmes leválasz
tásakor a trigonumon és a hólyag fundusán, a nyálkahártyában 
zúzódások és suffusiók, desquammatiók necrosisra vezetnek, 
a mihez járul még táplálkozási zavar a hólyag ereinek 
(arteriae vesicales inferiores és az uterina egyik ágának) 
lekötése folytán.

A gyógyulás további menetét zavarta még két esetben 
(8., 133. sz.) bronchitis, egyben (90. sz.) jobboldali pleuritis, 
egyben (110. sz.) tüdő embolia, egyben (20. sz.) broncho
pneumonia jobboldali exsudatum pleuriticummal és egyben 
(38. sz.) a bal alsó végtag thrombosisa.

A primaer halálozás a 96 operált közül 4 =  4 '/6 %  
volt; összehasonlítva ezt nagy anyaggal rendelkező  mű tő k 
adataival, találjuk, hogy: Aulhorn 9 ‘3°/0-ról, Schauta 8’9%-ról, 
Hofmeier 7 ‘8% -ról, Scheib 7 '2% -ról, Tauffer 2'3%-róI, Ott 
21% -ró I számol be.

A mi 4 esetünkben (5., 47., 70., 107. sz.) a halál oka 
peritonitis volt, a carcinomás területbő l kiinduló endogen 
infectio következtében.

Vaginalis mű téttel elért végleges gyógyulást, vagyis a 
statisztika felállítása elő tt 5 évvel operáltak adatait a követ
kező  összeállítás m utatja:

5 éven túl 4 —5 év között

Vaginalisan operáltak .............  45 18
Mű téti halálozás.........................  3 1
Intercurrens betegségben meghalt— 13 1
Ismeretlen sorsú .................. ... 12 5
Recidiva ... ... ... ........................  4 2
Recidivamentes ... ...  ............ ... 13 9
W in te r  sz e r in t . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 5 7 - 7 %  6 1 -1 %

W a ld s te in  sz e r in t _ _ _ _ _ _ _ . . .  . . .  28 '8° jo 5 ö ° 'o

Beleszámítva azokat, kik benne vannak az operálás utáni 
ötödik évben, a két szám összesen 22 esetet tesz ki, a mi Winter 
szerint 44'4'% és Waldstein szerint 35°/0 végleges gyógyulást 
tesz ki. Az újabb statisztikai közlések körülbelül a mienket 
megközelítő  százalékot adnak : Ott 36 2% , Hofmeier 31'5°/0, 
Schauta 40'6% , Tauffer (Kubinyi) 4L79°/0, Aulhorn 47‘4%  
végleges gyógyulásról számol be vaginalis operatióval.

Betegeink sorsát 5 év keretén belül a következő  táblá
zat m utatja:

R e c id iv á l t  a  9 6  v a g in a l i s a n  o p e r á l t  k ö z ü l :

1. Az első  évben a mű tét után ... ... 6 =  6-2o/0
a ) az első  félévben............................ 4 =  4'lo/0
b ) a második félévben ... ... ... ... 2 =  2°/0

2. Második évben a mű tét után ... ... 14 =  14'5%
3. Harmadik „ „ „ „ ... ... 4 =  4 lo/0
4. Negyedik „ „ „ „ .......... 4 =  4-l«/0

Összesen _____ 28 =  29'%

A 96 operált közül 28 ■ ■ = 29%  volt a recidiva. 16 eset
ben a klinika észlelte a kiű julást, a többi esetben a kezelő 
orvos vagy a beteg hozzátartozói jelentésébő l tudtuk meg 
azt. Feltű nik, hogy a második évben volt a legtöbb kiújulás, 
14 5% , míg az első  évben csak 6-2 % ; a harmadik és negye
dik évben egyforma az arányszám, 4 '1% . Korai recidiváról 
4 esetbe*! találunk feljegyzést: 3 (98., 127., 128. sz.) ki
újult a mű tét utáni harmadik hónapban (az egyik esetben 
a hólyag volt infiltrálva), egy meg a negyedik hónapban 
(65. sz.).

Az „absolut gyógyulás“ 5 éven túl levő  eseteinkbő l ki
tesz: Winter formulája szerint 14-8°l0-ot, Waldstein szerint 
lÓ 56°/0-ot. Beleszámítva az operálás után ötödik évben levő 
ket, Winter szerint 2026%  és Waldstein szerint 14'96°/0 gyó
gyulást kapunk. Az absölut gyógyulási százalékot tisztán 
collum-carcinoma miatt végezett vaginalis mű tétrő l csak kevés 
statisztikában találjuk: Döderlein-Mayer 8% , Olshausen 9 '4% , 
Ott 12%, Fritsch-Zurhelle 14%-ról tesz említést. Nagyobb 
százalékról olvashatunk a kiterjedtebb vaginalis műtétek után, 
így Schauta 16‘4% , Thorn 19’3% , Staude 20%  absolut gyó
gyulásról számol be.

II. Abdominalis totalexstirpatiók.

Az 1905. évtő l kezdtük a rákos méhet abdominalis úton 
is eltávolítani. 1913 ápril. 1-éig 84 esetben végeztünk abdo
minalis méhkiirtást, még pedig 75-ször Wertheim szerint és 
9-szer a Zweifel ajánlotta abdomino-vaginalis methodus szerint.

Az abdominalis úton operált esetek mind a súlyosab
bak közé tartoznak. Közülök 34 esetben a folyamat a cervi
calis csatornába mélyen beterjedt, de még sikerült kifejteni 
környezetébő l a méhet. Ezeken kívül 30-szor =  7’4%  
csak megkíséreltük laparotomia útján a méhkiirtást. Ezen 
explorativ esetekben (20 cervicalis és 10 portio-carcinoma) 
13-szor a hólyag falára terjedt infiltratio miatt kellett a 
radikális mű téttő l elállani; 3 ízben az ureterek voltak rákos 
szövetbe erő sen beágyazva, 15-ször pedig megnagyobbodott és 
rákosán infiltrált iliacalis és hypogastriás mirigyeket találtunk, 
melyek a nagy erekkel annyira össze voltak kapaszkodva, hogy 
leválasztásuk érsértés nélkül lehetetlennek látszott.

A 84 operált esetben oly különböző  complicatiókkal is 
találkoztunk, a melyek a carcinomával nem voltak oki össze
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függésben. 18-szor láttuk a méhnek hátrahajlását, és pedig 
6-szor fixált és 12-szer mobilis állapotban. Fibromás méh 
collumát 4-szer találtuk rákosnak (33., 99., 122., 124. sz.). 
Az adnexumok lobos daganatával 3-szor volt do lgunk: 2 eset
ben (37., 114. sz.) kétoldali adnextumort találtunk, az egyik 
közülük (37. sz.) genyet tartalmazott, egyszer (85. sz.) pedig 
ovarium-abscessust; 6-nak volt ovarium-cystája is, ezek közül 
egy dermoid (54. sz.).

A carcinomával összefüggő  complicatiókkal már gyak
rabban volt dolgunk, ezek a mű tét menetét megnehezítették 
és a gyógyulást is lényegesen befolyásolták. 4 esetben a 
folyamat mélyen ráterjedt a hüvelyfalra (39., 41., 57., 58. sz.), 
4-szer infiltrálta a hólyagot (59., 99., 124., 172. sz.) és 2-szer 
a végbelet (138., 167. sz.).

Az abdominalis mű tét, minthogy vele az elő rehaladot
tabb eseteket operáljuk, még annálfogva is súlyos beavat
kozás, mert általa minden gondosság ellenére is sérülhetnek 
a szomszédos szervek. Eseteink közül a hólyag és ureter sérü
lése 6-szor — 7% -ban fordult elő : 2-ben (59., 172. sz.) a 
holyagot sértettük, fistula vesicalis keletkezett, az egyik spon
tan gyógyult, a másikat mű téttel zártuk; 2 esetben (99., 
124. sz.) a hólyag falának késő bbi necrosisa folytán kelet
kezett a fistula, mindkettő  spontan gyógyult. Egyszer (60. sz.) 
nagyfokú vérzés miatt kellett az ureter környezetében több 
körülöltést tenni, ezek egyikébe észrevétlenül bekerült az 
ureter és bár relaparotomiával a ligaturákat felszabadítottuk, 
az asszony paravesicalis phlegmoneból származó peritonitis- 
ben elpusztult; egy másik esetben (129. sz.) fibromás méh 
mellett a bal ureter infiltrált szövetbe volt ágyazva; vagy a 
lemeztelenítés folytán vagy a körülöltések közelsége folytán 
a minden valószínű ség szerint már amúgy is beteg ureter 
falában necrosis, majd periureteralis és perivesicalis abscessus 
keletkezett, ennek nyomán a mű tét elő tt már fennállott ne- 
phritishez pyelonephritis társult s az asszony a műtét utáni 33. 
napon meghalt.

A hólyag és ureter sérülése csaknem valamennyi mű tő 
statisztikájában szerepel. Wertheim-nak 6-2%  melléksértése 
volt, köztük 6%  ureterfistula; Zweifel-mk 4 '5% , Döderlein- 
nak 6 ‘4°/0, Rosthorn-nak 12 '9% ; Schindler különböző  mű tő  
362 abdominalis exstirpatiója között 24’8% -ban találta a 
vizelési szervek sérülését; Mackenrodt pedig maga vall be 
31 ‘4°/o hólyagsértést és 16’6%  uretersértést.

A végbél sérülései már ritkábbak. Eseteinkben 2-szer 
(138., 167. sz.) Zweifel-fé\e abdomino-vaginalis mű téttel kap
csolatban fordult elő , minthogy a rákos folyamat a végbélre 
is reáterjedt, ennek leválasztásakor megsérült a rectüm ; az 
egyik esetben bélvarrás után, a másikban necrosis után fis
tula, mely spontan gyógyult.

A parametriumok rákos beszüremkedését 20 esetben 
24%  tapasztaltuk (7 portio- és 13 cervix-rák esetében); kettő 
ben a hátulsó parametrium infiltratiója reáterjedt a végbélre 
(68., 138. sz.), 6-ban pedig elül a hólyaggal kapaszkodott 
össze (99., 119., 120., 154., 158., 172. sz.); 6-ban találtuk 
az urétert beágyazva a parametriumok rákos infiltratiójába 
(56., 80., 81., 88., 129., 158 sz.), a lepraeparálás ezen ese
tekben minden baj és utókövetkezmény nélkül sikerült. A 
parametriumok rákos beszű rő dését csak makroskoposan kon
statáltuk, de valószínű , hogy az sokkal nagyobb számban 
fordult e lő ; a parametriumok series-metszetekkel eszközölt 
vizsgálata alapján ugyanis Kundrat 55% -ban, Laméris-Ker- 
mauner 57 '5% -ban, Pankow 68'2% -ban látott rákos para- 
metriumokat.

Laparotomia útján végzett mű téték esetén a nyirok- 
utak kérdése és az úgynevezett mirigykeresés játszott nagy 
szerepet és vált az abdominalis módszer hasisává. Azonban 
a mirigykeresés, a medencze úgynevezett kitakarítása (Becken
ausräumung) a hozzáfű zött reményeket nem elégítette ki, az 
eljárás ugyanis technikailag kivihetetlennek bizonyult, lévén 
a mirigyek száma s topographiai elhelyezkedése esetenkint 
változó, de meg a beszű rő dés sem követi mindig a sorrendet, 
hanem néha ugrásszerű en magasabban fekvő  mirigyeket 
támad meg, azután, mert a kismedenczének valamennyi, a
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nagyerek mögött rejtő ző  mirigyét s a végbelet is körül
karoló mirigyjáratokat úgy sem lehet megközelíteni, azért a 
mű tő k nagyobb része ma már csak a megnagyobbodott 
mirigyeket távolítja el. A 84 mű tét kapcsán 36 esetben távo
lítottunk el borsónyi-galambtojásnyi mirigyeket, legtöbbet 
az iliacalis erek oszlása helyérő l. Ezen 36 mirigy közül 
18-nak mikroskopi vizsgálatáról van feljegyzés: 10-ben carci- 
nomás metastasist találtunk, 6 eset (39., 44., 54., 144., 153., 
160. sz.) a portio carcinomája és 4 eset (50., 114., 151., 
154. sz.) a cervix carcinomája mellett; 8-szor csak lobos be- 
szürő dést mutatott a mikroskopi kép.

Az abdominalis mű tétnek súlyos complicatiója lehet 
a vérzés, melyet olykor nehezen tudunk csillapítani. Szeren
csére ilyen esetek most, mű téti technikánk és anatómiai is
mereteink tökéletesedésével mind ritkábban fordulnak elő . 
De mindezek ellenére a jövő ben is elő fordulhatnak. Az 
arteria uterina falában aránylag gyakran található arterioscle
rosis néha olyan nagyfokú, hogy a ráalkalmazott kötés is, 
még pedig többször egymásután, áttö ri; továbbá a para
metrium gyüjtő erei idő sebb asszonyokban gyakran tágultak, 
vékonyfalúak és igen könnyen a praeparáló érintésre is be
szakadnak; e vérzések ellen nehéz védekezni. Mi is kaptunk 
az uterina tájékáról, a radix parametriibő l, a hüvelyágakból 
súlyos vérzéseket; de kaptunk nagyobb vérzést a medencze- 
fenék vénáiból, valamint mirigyek kiirtásakor a nagy erek sér
tésébő l is. Nagy vérzések ellen nem marad más remedium, 
mint a hypogastrica-lekötés. Mű téteink közül két ízben a ra
dix parametriibő l kaptunk nagy venosus vérzést: az egyikben 
(121. sz.), bár körülöltésekre csillapodott a vérzés, egy órá
val a mű tét után a nagyfokú vérvesztés folytán meghalt az 
asszony ; a másik esetben (60. sz.) az uterina tájéka vérzett 
erő sen, többszöri körülöltésekre a vérzés megszű nt, azonban 
az öltések egyike, mint fentebb említettem, az urétert fogta 
be, relaparotomia után az asszony meghalt. A 123. sz. eset
ben az infiltrált parametriumban futó arteria hypogastrica 
sérült meg, nagy vérzés közben annak elágazási helyére 
tettük a lekötést, mialatt a vena iliaca externa átszakadt, is
mét nagyobb vérzés támadt, melyet a vena körülöltésével 
csillapítunk; az asszony 3 órával a mű tét után acut anaemiá 
tüneteivel exitált. A 78. sz. esetben a bal ureter volt infil
trált szövetbe ágyazva; kipraeparálásakor a hypogastrica tájá
ról kapunk erő s vérzést, melynek a megszüntetésére tett alá- 
öltéssel a vena hypogastrica sérül meg, melyet körülöltünk; 
a gyógyulást zavarta a bal lábfej duzzadása, majd az öregujj 
első  perczének és a második ujj két perczének elhalása, a 
melyeket enukleálni kellett.

Egy másik complicatio lehet, hogy a rákos folyamat 
annyira elroncsolja a méh nyakát és infiltrálja a szomszéd 
szöveteket, hogy a kihámozáskor a méh a nyakáról leszakad. 
Ezt hat esetben tapasztaltuk (84., 90., 99., 154., 156., 176. 
szám), a minek veszedelme nemcsak abban rejlik, hogy a 
visszamaradt csonk lepraeparálásakor könnyebben sértjük 
meg a szomszédos szerveket (eseteink közül kétszer a hó
lyagot: 99., 154. sz.), hanem az infectio veszélye is még 
jobban fenyeget. A hat közül egyik asszonyunk (176. sz.) a 
negyedik napon endocarditis verrucosa és pneumonia folytán 
pusztult el.

A reconvalescentiában a legtöbb zavart a hólyag ré
szérő l tapasztaltuk. A hólyagfal letolása, nagyobbfokú zú- 
zódása folytán a hólyag táplálkozása hiányos, hólyagbénulás 
keletkezhet, azonfelül belejuthatnak bacteriumok nemcsak az 
urethra felő l, hanem a subperitonealis területbő l is a levá
lasztott elvékonyodott hólyagfalon keresztül és cystitis tá
madhat. Eseteink közül 20-ban - 6%  zavarta cystitis a gyó
gyulást, egyszer pyelonephritissel (129. sz.).

Az abdominalis mű tétek hosszabb tartamának, valamint 
azon körülménynek, hogy a carcinomás területrő l oda is jut
hat fertő zés, következménye a hasfali abscessus. 20 esetben 
genyedt el a hasfal, 5-ben a fascia is necrotizált. 8-ban secun- 
daer varrattal egyesítettük a hasfal sebét, 12-ben pedig az 
per secundam gyógyult.

A primaer halálozás abdominalis mű tét eseteiben je-
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lentékenyen nagyobb, mint a vaginalisban. Eleinte 30—40%  
volt a halálozás, a mű téti technika fejlő désével természetesen 
csökkent e számarány. Az újabb statisztikákban Krönig (Busse) 
25'42% , Döderlein (Mayer) 20%. Tauffer 18%, Wertheim 
16'6%, Zweifel (Aulhorn) 131%  halálozásról tesz említést; 
Bumm eseteiben 297% -ró l 21% -ra csökkent a halálozás, sőt 
a legutolsó százas csoporból csak 6%  halt meg. A mi 84 
esetünk közül meghalt a mű tét következtében 16 19% ; az
utolsó évben csak 14'3%-ot vesztettünk el. Az eseteket a halál 
oka szerint következő leg csoportosítottam:

1. Anaemia acuta 2 eset: (121. sz.) mű tét alatt a radix 
parametrii kanyargós vénáiból sokat vérzett, egy órával a 
mű tét után meghalt; (123. sz.) arteria hypogastrica és vena 
iliaca externa sérülése miatt nagy vérzés, 3 órával a mű tét 
után meghalt.

2. Paralysis cordis, myodegeneratio, arteriosclerosis 4 
eset (51., 94., 119 , 158. sz.). Mind kifejezett szívhalál a mű 
tét napján (51. sz. nem bonczoltatott).

3. Embolia arteriae pulmonalis 2 eset. Mindkettő ben 
hasfali abscessus keletkezett; az egyik (34. sz.) a mű tét utáni 
20. napon hirtelen collabált, tüdő embolia tünetei között exi
tus (nem bonczoltatott); a másik (161. sz.) a 31. napon 
halt meg, a bonczolás lelete: embolia arteriae pulmonalis 
totalis, thrombosis venae hypogastricae dextrae et venae fe
moralis dextrae.

4. Egy esetben (176. sz.) pneumonia cruposa in stadio 
hepatisationis griseae, endocarditis verrucosa a bonczo- 
lási lelet.

5. Egy esetben (129. sz) pyelonephritis purulenta lat. 
utriusque az ureter sérülése után, halál a 33. napon.

6. Intoxicatio (106. sz.). A mű tét sima lefolyású. Láz- 
talan. Mű tét utáni napon exitus. Sectiókor kalium chloricum- 
mérgezés jelei.

7. Peritonitis 5 esetben (60., 74., 85., 141., 169. sz.). A 
60. sz. esetben a supponált ureter-elkötés miatt relaparotomiát 
végeztünk, a perivesicalis kötő szövet phlegmonejából általános 
peritonitis keletkezett. A 169. sz. esetben a cervix a rákos 
parametriumról leszakadt, a rákos kráter a hasüreggel directe 
érintkezett, azt inficiálta; a bonczolás endocarditis diphtheri- 
ticát és általános peritonitist derített ki. Két esetben (74., 
85. s z ) cervix-carcinománál a mirigyek eltávolítása után peri
tonitis purulenta keletkezett; egy esetben (141. sz.) Zweifel- 
féle abdomino-vaginalis mű tét után chronikus bronchitis, 
szívizomdegeneratio és circumscript peritonitis volt a bon- 
czoláslelet.

A végleges gyógyulást abdominalis exstirpatióval a kö
vetkező  táblázat mutatja:

5 éven túl 4 —5 év között
Abdominalisan operáltak ... ... ... 37 10
Mű téti halálozás ... — _  ... ............ 4 = 1 0  8°/o 3
Intercurrens betegségben meghalt ... . .. 13
Ismeretlen sorsú ............................ _. ... 1 2
Recidiva ....................     8 3
Recidivamentes ... ........   11 2
Winter szerint ._.................................................... 57'8°lo 50'/„
Waldstein szerint  ...................................... 29'7°l0 20%

Ha hozzászámítom azokat is, a kik benne vannak az 
operatio utáni ötödik évben, akkor véglegesen gyógyult 13 
eset, a mi Winter szerint 52% -nak és Waldstein szerint 
27'8% -nak felel meg. Ezen eredmények a kezdő  első  10 év
bő l származnak. A legutóbbi statisztikák szerint Zweifel 
(Aulhorn) 51% , Wertheim 42 5% , Krönig (Busse) 32-03%, 
Döderlein (Mayer) 29% , Hofmeier 31 *30/0, Bumm (Sigwart) 
26-3% végleges gyógyulásról számol be.

Az operáltak sorsát 5 éven belül a következő  táblázat 
m u ta tja :

R e c id iv á l t  a  8 4  a b d o m in a l is a n  o p e r á l t  k ö z ü l :

1. Az első  évben mű tét után ............... 28 =  33-3°/0
a ) az első  félévben ............................ 6 =  7-1°/0
b ) a második félévben ._  ..... 22 =  26-2%

2. A második évben mű tét után ..... 6 =  71°/0
3. A harmadik „ „ „ ... ... 3 =  3'6%
4. A negyedik „ ---- 3 =  3’6%

Összesen ... ... 40 =  47'6°/0

A 84 operált közül 40 =  47-6%  recidivált. 25 esetben 
a klinika észlelte a kiújulást, a többi esetben a kezelő 
orvos vagy a beteg hozzátartozóinak jelentésébő l állapítottuk 
meg azt. Korai recidivát a mű tét utáni első  félévben 6-ban 
láttunk: 2 hónap múlva kiújult egy eset (154. sz.), a mely
ben a cervicalis folyamat rá volt terjedve a hólyagra és mi
rigyeket is infiltrált; 3 hónap múlva kiújult 2 (62., 68. sz.), 
az egyik a végbélre is rá volt terjedve; 5 hónap múlva ki
újult 2 (114., 147. sz.), a melyekbő l mirigyeket is szedtünk 
k i ; 6 hónap múlva pedig egy (144. sz.), a hol a ki
szedett mirigyek is rákosak voltak. Az első  évben volt a 
legtöbb recidiva: 33‘3% . Ezt abból magyarázom, hogy ab
dominalisan operáltuk az elő rehaladottabb eseteket, a legtöbb 
cervix-rákot (az összes cervix-rákokból 34 volt abdominalis 
úton és 13 vaginalisan operálva), a hol a parametriumokban 
és mirigyekben is találtunk már beszű rő déseket; ezen esetek 
természetesen gyorsabban recidiváltak, mint a portio-rákok, 
melyek nagyobb részét vaginalisan vettük ki. A recidivákat 
fő leg ott kaptuk, hol a parametriumok, a hólyag, a rectum 
infiltrálva volt. 20 eset közül 8-ban konstatáltunk korai ki
újulást (40., 50., 68., 80., 90., 127., 154., 156. sz.).

Abból a 10 esetbő l, a melyben rákos mirigyeket távo
lítottunk el, 9 recidivált (39., 50., 54., 114., 144., 151., 153., 
154., 160. sz.) és csak egy van túl az ötödik éven (44. sz.), 
tehát ez az egy mondható véglegesen gyógyultnak. Ezen elő - 
sorólt esetek azt mutatják, hogy rákosán beszű rő dött mirigyek 
eltávolítása után a recidiva csaknem bizonyosan várható, 
azonban a végleges gyógyulás nincs kizárva. Az irodalomban 
eddig 25 eset van felemlítve, a melyekhez a mienk is mint 
26. csatolható, a hol mikroskopiailag rákosnak bizonyult mi
rigyek kiirtása után 5 éven túl tartó végleges gyógyulás 
állott be, ezek: Zweifel 5, Wertheim 5, Döderlein 3, Bumm 3 
és Mackenrodt 9 esete (Döderlein-Krönig: Operative Gynäko
logie, III. kiadás). 26 eset nem nagy szám, azonban de
monstrálja mégis azt, hogy elő rehaladott mirigymetastasisos 
eseteket is meg lehet gyógyítani abdominalis mű téttel. Dö
derlein m ondja: „Minden kigyógyított mirigy-eset egy kü
lönben elveszett élet megmentését jelenti és olyan siker, 
a milyent a vaginalis úton operálok sohasem tudtak volna elérni.“

Az „absolut gyógyulás“ 5 éven túl levő  eseteinkbő l ki
te sz : Winter II. formulája szerint 22' 7 'f  -o t; Waldstein sze
rint 10'04°!0-ot. Beleszámítva az 5. évben levő ket, Winter II. 
szerint 22-31 % -ot, Waldstein szerint 10-51%-ot. Az újabb 
statisztikákban Krönig (Busse) 25'33% , Zweifel (Aulhorn) 
25%, Wertheim 20%, Döderlein (Mayer) 16'7%, Bumm 
(Sigwart) 16%, Kleinhans (Scheib) 4 -5%  absolut gyógyulás
ról számol be.

Hogy lássuk, hány collum-carcinomát tudtunk mű téttel 
véglegesen meggyógyítani, összeállítottam a vaginalisan és 
abdominalisan végzett operatiók gyógyulási eredményeit együt
tesen :

5 éven túl 4—5 év között

Collum-rák összesen _ ......... ..................... 220
Inoperabilis - ........................ ..................... 115
Radikális mű tétbe nem egyezett ... ... ... 23
Vaginalisan operáltak ... ... ... ... ... ... 4 5\ q2
Abdominalisan operáltak ..................... . .. 37 I
Operabilitási százalék _ _ . ._  ... ... ... 39'28°/o

59
27

I S } »
52%

Mű téti halálozás
együttesen =  45-64% 
7 4

együttesen 11 =  10-2%
Ismeretlen sorsú ..................... . .. ... ... ... 13 7
Intercurrens betegségben m eghalt... ... ... 26 1
Recidiva ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... 12 5
Recidivamentes ............... ............. ......... 24 11
V é g le g e s  g y ó g y u l á s  W in te r  s z e r in t... ... _ . 66'6°l<,

„ „ W a ld s te in  s z e r i n t. .. ... 2 9 '2 * U

Ha beleszámítom azoknak a sorsát is, a kik 4 éven túl 
vannak, tehát benne vannak a mű tét utáni 5. évben (ezen 
recidivamenteseknek a száma kitesz 35 esetet), akkor ezekkel 
együtt Winter szerint 67-3%  és Waldstein szerint számítva 
31 '8°/o végleges gyógyulást kapok.



256 ORVOSI  HE T I L AP 1915. 19. sz.

Az „absolut“ gyógyulási szám 5 éven túl: Winter II. 
szeiint számítva 2616°l0, Waldstein szerint 23'49°/0.

Mindezek után röviden összefoglalva az eredményein
ket: vaginalis úton operáltunk a jelzett idő  alatt 113 eset
ben, abdominalisan 91-ben. Az operabilitás százalékát az 
abdominalis mű tét a kétszeresére emelte, úgyszintén lénye
gesen emelkedett a végleges gyógyulási arányszám i s; e 
nyereséggel szemben áll azonban a jóval magasabb primaer 
halálozás:

Vaginalis Abdominalis
mű tétek mű tétek

Primaer halálozás — ... ____ ...
Végleges gyógyulás (az operált 

esetekre vonatkoztatva) Winter

4'4% 20-8%*

szerint ............................ ... ...
Absolut gyógyulás (az összes je

lentkezett rák-esetekre vonatkoz-

37-70/0 57-80/0

tatva) Winter szerint ................ 14-80/0 22-70/o

* Az utolsó években 14-3%.

Mindkét mű tét együttvéve ezek szerint a méhtákban 
szenvedő  összes asszonyok közül 100-ra 26160/0-ot tudott 
meggyógyítani (absolut gyógyulás), a többi 74°/0 pedig a be
tegségének áldozatul esett.

A két mű téti modor összehasonlítása alkalmával kétsé
get nem szenved, hogy az abdominalis mű tét operabilitása, 
végleges és absolut gyógyulási °/0-száma is, de a primaer ha
lálozási arányszáma is jóval magasabb, mint a vaginalis mű té
teké, a két mű téti modor birálgatásakor éppen ezért nem is lehet 
ő ket egészen mereven szembeállítani. E tekintetben irányadó 
lehet Schauta véleménye: „Nicht als Gegner sollten die An
hänger der verschiedenen Methoden in diesem Kampfe auf- 
treten, sondern als Freunde und Bundesgenossen. Getrennt 
marschieren und vereint schlagen, das sei ihr W ahlspruch.“ 
(Die erweiterte vaginale Totalexstirpation des Uterus bei 
Kollumkarzinom, 188. old.)

Az 1913. év nyarától kezdve a rákgyógyítás terén új 
epocha indult. Az operativ eredményekkel való elégedetlen
ség a rosszindulatú daganatok therapiájáben a Röntgen- és 
radiumsugarakkal való kezelés felé terelte még a legactivabb 
mű tő k sympathiáját is. Vannak éppen ezek között olyanok, a 
kik a könnyű  operatiora alkalmas rák-esetek gyógyítása te
rén is hajlandók az operativ therapiával végképpen szakítani 
és e betegeket teljesen a sugaras kezelésre bízni. Az áram
lattal valamennyire nekünk is úsznunk kell. Az eredmények 
összehasolításához azonban legalább 5 év tapasztalata szük
séges. Ez összehasonlítás eszközölhetése okából találtam czél- 
szerű nek az új idő szakot megelő ző  10 év eredményeinek ta
nulmányozását és közlését.

A collum-carcinomák rövid ismertetése.

1. 98/1903. B. J., 50 éves, VI1I.-P. A portio elülső  és hátulsó ajka 
göbös, málékony, a folyamat a hátulsó boltozatra ráterjed. Méhtestren- 
des nagyságú, retrovertált, parametriumok szabadok. Ca. portionis. Ápri
lis 7. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Adnexumok bent 
maradnak. Sima lefolyás. 1914 márczius 20. A mű téti terület reactiomen- 
tes. Sorvadt hüvely, jó külső .

2. 170/1903. Özv. T. S., 46 éves, VII.-P. +  1 abortus. A portio 
elülső  ajka átalakult kistojásnyi széteső  daganattá. A méh kicsiny, retro- 
flectált, szabadon mozgatható. Parametriumok szabadok. Ca. portionis. 
Április 11. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sírna le
folyás. 1908 február 12. Levél „meghalt“ jelzéssel visszaérkezett.

3. 181/1903. T. K., 43 éves, I.-P. A hátulsó ajak kistojásnyi kar
fiolszerű  málékony daganattá alakult át. A méhtest kicsiny, retrovertált,  
parametriumok szabadok. Ca. portionis. Június 20. Mű tét: Exstirpatio 
uteri totalis per vaginam. Lefolyás sírna. Májtáji fájdalmak. 1903 augusz
tus 31. A jobb csípő tányérig terjedő , a hüvelyboltozatot ledomborító, 
ökölnyi resistentia. Recidiva.

4. 229/1903. K. I., 39 éves, IV.-P. - f  2 abortus. A portio hátulsó 
ajkán mogyorónyi kráterszerü üreg, mely a nyakcsatornába nem terjed. 
A méh valamivel nagyobb, szabad környezettel. Ca. portionis. Július 
28. M ű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. A jobb ovarium cysto- 
susan degenerált. Sírna lefolyás. 1914 február. Recidivamentes.

5. 273/1903. V. J., 52 éves, 1X.-P. -{- 1 abortus. A portio köröskörül 
átalakult dudorzatos felületű , vérzékeny, tömött tumorrá. A méhtest 
kicsiny, retroflektált, fixált. Ca. portionis. Szeptember 12. Mű tét: Exstir

patio totalis uteri per vaginam. A méh erő sen lenő ve. A bal parametrium 
hasisán erő s vérzés, mely körülöltések daczára sem csillapodik. A vérző 
helyet 2 Péanba szorítjuk, a hüvelyt tamponáljuk. Lefolyás: A 7. napig 
teljesen jól van, tampon kivételekor erő s kólikaszerű  fájdalmak támad
nak hasában. Á has gyorsan puffad. Peritonitis tünetei. 12. napon 
exitus. Sectio-lelet: Peritonitis diffusa. Degeneratio parenchymatosa 
myocardii et hepatis. Bronchitis catarrhalis. Pneumonia fibrinosa in lobo 
inf. dextro. Atrophia renis sinistri majoris gradus. Pyelitis et ureteritis 
chronica cystica lat. sinistri. Hypertrophia renis dextri. Embolia ramo
rum principalium arteriae pulmonalis lat. utriusque

6. 274 1903. Özv. B. I., 47 éves, IV.-P. A portio köröskörül át
alakult kalapkarimaszerű leg felhajló göbös, vérzékeny tumorrá, mely 
baloldali a hüvelyfalat éri. A méhtest retroflectált, fixált. A bal para
metrium megvastagodott. Ca. portionis. Szeptember 14. Mű tét: Exstir
patio uteri totalis per vaginam. Sima lefolyás. 1906 február 10. A bal 
hüvelyboltozatban galambtojásnyi diffus megkeményedés. Recidiva. 
1909 februárban levél „meghalt“ jelzéssel visszajött.

7. 344/1903. T. J., 45 éves, VI.-P. -j- 1 abortus. A portio átala
kult diónál jóval nagyobb, göbös, vérzékeny tumorrá, mely a nyak
csatornába nem folytatódik. A méhtest valamivel nagyobb, anteflectált, 
szabad környezettel. Ca. portionis. November 9. Mű tét: Exstirpatio  
uteri totalis per vaginam. Sírna lefolyás. 1905 július 15.-én férje értesít, 
hogy az asszony meghalt.

8. 389/1903. Sz. P., 45 éves, VII.-P. A portio hátulsó ajka átala
kult kistojásnyi, göbös, vérzékeny tumorrá. A méhtest retroflectált, hátulsó 
parametriumban vastag kötegek a méh emelését korlátozzák. Ca. por
tionis. 1904 január 4. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Két
oldali sactosalpinx, jobboldali ovarium dermoid cystája. Az adnexumok 
eltávolítása. A lefolyást bronchitis zavarja. További sorsa ismeretlen.

9. 82/1904. K. R., 38 éves, IV.-P. A portio elülső  ajkán tojásnyi 
tumor , baloldalt a hüvelyfalat infiltrálja. A méh valami vel nagyobb, 
szabad környezettel. Ca. portionis. Február 27. Mű tét: Exstirpatio uteri  
totalis per vaginam. Lefolyás sima. További sorsa ismeretlen.

10. 122/1904. Özv. Sz. S., 47 éves, II.-P. +  1 abortus. A portio 
sima, a méhtest gyermekökölnyi anteflektált, kemény; a cervix hátulsó 
falából nagy diónyi kemény göb indul ki, a mely a Douglast ledombo
rítja. Endometritis suspecta. M ikroskop: Ca. cervicis uteri. Márczius 26. 
Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Lefolyás sírna. További 
sorsa ismeretlen.

11. 148/1904. P. A., 48 éves, V.-P. A portio átalakult göbös, 
vérzékeny tumorrá, mely jobboldalt a boltozatot éri. A bal parametrium 
infiltrált. Ca. portionis. Április 1. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per 
vaginam. Lefolyás sima. 1906 február 27. A hüvelyboltozat sima, elő l 
kis carcinomás infiltatio. 1908 szeptemberben meghalt.

12. 153/1904. R. J., 30 éves, III.-P. +  2 abortus. A portio elülső 
ajka duzzadt, erő sen vérzékeny. A méhtest rendes nagyságú, retroflektált, 
fixált. Az oldalsó parametriumok szabadok. Erosio suspecta. Próba- 
excisio. M ikroskop: Ca. portionis. Április 30. M ű tét: Exstirpatio uteri  
totalis per vaginam. A lefolyást cystitis és pyelitis zavarja. 1906 február 
10. Hüvelyboltozat baloldalán tyúktojásnyi érzékeny resistentia, mely a 
medencze faláig terjed. 1906 június havában meghalt.

13. 177/1904. Özv. P. L., 45 éves, V.-P. -f- 1 abortus. A portio 
hátulsó ajka göbös, vérzékeny tumorrá alakult át. A méh rendes nagy
ságú, anteflektált, szabad környezettel. Ca. portionis. Május 16. M ű tét: 
Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Lefolyás sírna. 1908 február, levél 
„meghalt“ jelzéssel visszajött.

14. 256/1904. B. B., 36 éves. 1 abortus. A portio hátulsó ajkán 
diónyi, málékony, vérző  daganat. A méhtest retrovertált, fixált. Ca. por
tionis. September 14. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima 
lefolyás. 1905 május 6. Mű téti terület reactiomentes, hüvelyboltozat puha. 
1906. október 22. Az elülső  hüvelyfal a boltozat felé infiltrált, fő leg bal
oldalt a medencze faláig terjedő leg. 1907 január 7. Meghalt.

15. 282/1904. R. L., 41 éves, Il.-P. -|- 1 abortus. A portio elülső  ajkán 
málékony, vérzékeny daganat. A méhtest kétakkora, több kemény göbtő l 
behintve. Jobb szélével jókora tojásnyi elastikus tumor függ össze. Ca. 
portionis. Myoma corporis uteri. Tumor adnexorum lateris dextri. Szep
tember 19. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sírna lefolyás. 
További sorsa ismeretlen.

16. 285/1904. P. J., 40 éves, Ili.-P. A portio elülső  ajkán gyermek
ökölnyi tumor. A méh rendes nagyságú, anteflektált. A bal parametrium  
infiltrált. Ca. portionis. Szeptember 23. M ű tét: Exstirpatio uteri totalis  
per vaginam. Az adhaesiókba ágyazott méh kigördítése megnehezített. 
Lefolyás sírna. 1907 deczemberben meghalt.

17. 307/1904. N. T., 40 éves, XIII.-P. A cervicalis csatornában 
göbös, málékony kráter. A méhtest másfélakkora, anteflektált, szabad 
környezettel. Ca. canalis cervicalis. Október 12. Mű tét: Exstirpatio uteri 
totalis per vaginam. Sírna lefolyás. 1906 január 5. A boltozat sima, 
elülső  hüvelyfalon, szomszédsággal összekapaszkodó, fő leg a hólyagra 
terjedő  infiltrtaio. Recidiva. További sorsa ismeretlen.

18. 313/1904. R. J., 35 éves, l.-P. A portio átalakult vaskos, 
tojásnyi, vérzékeny tumorrá. A méhtest valamivel nagyobb, anteflektált, 
szabad környezettel. Ca. portionis. Október 14. Exstirpatio uteri totalis  
per vaginam. Lefolyás sima. További sorsa ismeretlen.

19. 322/1904. P. J., 47 éves, II.-P. A portio elülső  ajkán cseresznye
nagyságú vérzékeny újképlet, mely mikroskopiailag ca. portionisnak bizo
nyult. Oktober 18. M ű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Lefolyás
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síma. 1906. január 14. A hátulsó hüvelyfal balfelé dudorzatos, málékony 
göbcsékkel behintett. A hüvelyboltozat, infiltrált. Mérsékelt cachexia. 1907 
január 8. Exitált.

20. 376/1904. H. K., 44 éves, 1II.-P. A portio hátulsó ajkán 20 
fillérnyi egyenetlen dudoros képlet. A méhtest rendes nagy, anteflektált, 
a bal parametrium infiltrált. Ca. portionis. November 28. M ű tét: Exstir
patio uteri totalis per vaginam. A gyógyulást a 12. naptól jobboldali 
exsudatum pleuriticum és bronchopneumonia zavarja. A 36. napon gyó
gyultan távozott. 1912 február 19. Recidivamentes.

21. 106/1905. Sz. M., 46 éves, O.-P. A portio vaskos duzzadt, 
erosióval. A méhtest valamivel nagyobb, anteflektált, szabad környe
zettel. Erosio suspecta. M ikroskopiailag: Ca. portionis. Márczius 18. 
Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. A méh bal széléhez cseplesz 
tapadt. Sima lefolyás. 1906 július 10. A jobb parametrium és elülső 
hüvelyfal rákos infiltrátiója. Vizelési panaszok. 1906 november 10. 
Meghalt.

22. 109/1905. R. J., 55 éves, 1V.-P. A méhszájon egyenetlen du
dorzatos felület. A méhtest kicsiny, anteflektált. Bal és hátulsó para
metrium infiltrált. Ca. portionis. Márczius 16. Mű tét: Exstirpatio uteri  
totalis per vaginam. Sima lefolyás. 1910 márczius 19. Recidivamentes. 
További sorsa ismeretlen.

23. 134 1905. Cs. F., 49 éves, 1V.-P. A cervicalis csatornában 
egyenetlen, málékony, vérzékeny göb. A méhtest kicsiny, anteflektált,  
szabad környezettel. Ca. cervicis. Április 1. Mű tét: Exstirpatio uteri  
totalis per vaginam. Lefolyás sima 1909 január 22. A boltozatban 
ökölnyi, kemény daganat, mely a baloldali bélcsontra ül, avval teljesen 
összekapaszkodott. Recidiva. További sorsa ismeretlen.

24. 142/1905 V. M., 45 éves, IV.-P. A portio hátulsó ajkán 
mogyorónyi üreget alkotó, tiszta granulátióval fedett üreg, mely kevés 
nyálkás váladékot produkál. A méhtest rendes nagy, anteflektált, szabad 
környezettel. Erosio suspecta. Mikroskopiailag: Ca. portionis. Április 4. 
Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima lefolyás. 1907 ápri
lis havában meghalt.

25. 144/1905. N. S., 48 éves, III.-P. A cervicalis csatorna diónyi, 
dudorzatos, egyenetlen, göbcsékkel behintett üreggé alakult át. A méh
test rendes nagyságú, retroflectált, fixált. Ca. cervicis. Április 13. M ű tét: 
Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima gyógyulás. 1908 február 4. 
Recidivamentes. További sorsa ismeretlen.

26. 160/1905. K. M., 41 éves, 0-P. A portio átalakult egy tojásnyi 
tumorrá. A méhtest ökölnyi, kemény, jól mozgatható, szabad környe
zettel. Jobboldalt lúdtojásnyi cystosus tumor. Ca. portionis, tumor ad
nexorum, lat. dextri. Uterus fibromatosus. Május 2. M ű tét: Exstirpatio 
uteri totalis per vaginam. A méh ökölnyi, rajta fibromás göbök. Jobb
oldalt intraligamentosus cysta. A lefolyást cystitis zavarja. 1906 már
czius 1. Recidivamentes, további sorsa ismeretlen.

27. 169/1905. L. J., 37 éves, HI.-P. A portio tojásnyi, málékony 
daganattá alakult át. A cervicalis csatorna is málékony, vérzékeny. A 
méhtest retroflektált, fixált. Ca portionis et cervicis. Május 6. M ű tét: 
Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Gyógyulás sima. 1914 február. 
Recidivamentes.

28. 201/1905. Özv. K. J., 58 éves, II.-P. A portión mogyorónyi 
dudorzatos, málékony tumor. Á méhtest kicsiny, anteflektált, szabad 
környezettel. Ca. portionis. Május 25. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis  
per vaginam. Gyógyulás sima. További sorsa ismeretlen.

29. 250/1905. R. T., 39 éves 0-P. A portio elülső  ajkán karfiol
szerű , vérzékeny tumor, mely felfelé a cervicalis csatornába folytatódik. 
A méhtest kicsiny, anteflektált, szabad környezettel. Ca. portionis et 
cervicis. Szeptember 16. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. 
A gyógyulást cystitis zavarja. 1911 deczember. Recidivamentes. További 
sorsa ismeretlen.

30. 251/1905. J. I., 38 éves, 0-P. A portio hátulsó ajka átalakult 
tallérnyi vérzékeny tumorrá, mely a bal hüvelyboltozatra ráterjedt. A 
méh valamivel nagyobb, anteflektált, korlátoltan mozgatható. Ca. por
tionis. Szeptember 13. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. 
Sima gyógyulás. 1908 deczember 3. Recidivában meghalt.

31. 297/1905. V. I., 55 éves, Ill.-P. A portio göbös, infiltrált, fő 
leg a bal parametrium felé, a cervicalis csatornába is folytatódik a 
folyamat. Mérsékelt cachexia. Ca. portionis et cervicis infiltratio para
metrii dextri. Október 26. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per abdomen 
sec. Wertheim. Hasfali abscessus, secundaer gyógyulás. 1908 február 25. 
Infiltratio carcinomatosa fornicis. 1908 május 6. Exitus.

32. 315 1905. Özv. P. I., 38 éves, II.-P. Ca portionis, tumor ad
nexorum, lateris utriusque infiltratio parametrii d extri et fornicis an
terioris. Oktober 31. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per abdomen sec. 
Werthe'in. A mű tét közben a baloldali adnextumor megrepedt, belő le 
sű rű  geny ürül. Mirigyeket nem tapintunk. A gyógyulást a fascia necro- 
sisa zavarja. Secundaer hasfal-varrás. 1906 január 12. Az elülső  hüvely
falon recidiva. További sorsa ismeretlen.

33. 316/1905. Özv. Z. I., 50 éves, 1I.-P. A portio elülső  ajkán 
tojásnyi tumor, mely a nyakcsatornába folytatódik. A méhtest nagy- 
ökölnyi, göbös, anteflektált. Ca. portionis et cervicis; fibroma uteri.  
November 9. Mű tét: Abdominalis totalexstirpatio, sec. Wertheim. A 
méhen göbös fibromák, kisgyermekfő nyi tumort képeznek. Az ovariumok 
cystosusan degeneráltak. Sima gyógyulás. 1914 február. Levélben értesít, 
jól van. Recidivamentes.

34. 326/1905. T. A., 48 éves, VII.-P. -j- 3 abortus. A cervicalis 
csatorna málékony, vérzékeny. A méhtest rendes nagyságú, korlátoltan 
mozgatható. A bal parametrium infiltrált. Ca. cervicis. November 11. Mű tét: 
Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. Hasfali abscessus. A has 
sebe bő ven genyedzik. 20. napon collabál és tüdő embolia tünetei mel
lett deczember 2.-án exitál. Bonczolva nem volt.

35. 371/1905. B. J., 36 éves, 0-P. A portio elülső  ajkán göbös, 
málékony, fillérnyi, egyenetlen terület. A méhtest rendes nagyságú, ante
flektált, szabad környezettel. Ca. portionis. Deczember 4. M ű tét: Exstir
patio uteri totalis per vaginam. A méhen kis myomás göbök. Sima 
gyógyulás. 1910 február 19. A hüvelyboltozatban diónyi, kemény, göbös 
infiltratio. Röntgen-kezelés. 1906 júniusban, mint értesítenek, meghalt.

36. 7/1906. B. A., 38 éves, I.-P. A portio hátulsó ajkán vaskos 
erosio. A méhtest megnagyobbodott, kiegyenesített, jobboldali para
metrium infiltráltnak látszik. Erosio suspecta. Mik roskopiailag : Ca. por
tionis. Január 5. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima 
gyógyulás. 1914 február. Recidivamentes.

37. 10/1906. P. H., 33 éves, V1II.-P. -|- 1 abortus. A méhszáj 
széle göbös, málékony, vérzékeny. A méhtest kicsiny, anteflektált, sza
bad környezettel. Erosio suspecta. M ikroskopiailag: Ca. portionis. 
Január 15. Mű tét. Exstirpatio uteri totalis per vaginam. A gyógyulást 
cystitis és a bal czomb phlegmasiája zavarja. 1913 november. Jól van, 
meghízott. Recidivamentes.

38. 33/1906. Sch. R., 35 éves, V.-P. A portio hátulsó ajka tojásnyi 
málékony tumorrá alakult át. A folyamat a cervicalis csatornába is 
folytatódik. A méhtest kicsiny, szabad környezettel. Január 23. M ű tét: 
Exstirpatio uteri totalis per vaginam. (Struma és vitium cordis miatt  
vaginalis mű tét.) A gyógyulást a bal czomb phlegmasiája zavarja. 
További sorsa ismeretlen.

39. 73/1906. H. A., 42 éves, Vll.-P. A portio hátulsó ajka átala
kult gyermektenyérnyi, a hátulsó boltozatra reáterjedő  tumorrá. A méh
test kicsiny, anteflektált, hátulsó parametrium infiltrálva. Ca. portionis  
et fornicis. Február 19. Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. 
Mindkét oldali belső  inguinalis mirigyek tojásnyira megnagyobbodtak, 
a nagy edényekkel összekapaszkodtak. A baloldali mirigy szétesésben. 
Sima gyógyulás. Kibocsájtáskor a boltozat felett hurkaszerű  diffus 
resistentia, bő  genyes folyás. 1906 szeptember. A bal csípő tányérhoz 
ülő  gyermekfő nyi, a hüvelyboltozattal összekapaszkodott érzékeny exsu- 
datio. Cachexia. További sorsa ismeretlen.

49. 76/1906. Özv. O. D., 55 éves, I.-P. Ca. cervicis infiltratio pa
rametrii sinistri. Február 10. Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. 
A gyógyulást fascia necrosisa zavarja. Secundaer hasfalvarrat. 1909 
február/ A hüvelyboltozat infiltrálva, a bal inguin alis tájon tyúktojásnyi 
mirigy. 1909 október. Exitus.

41. 97/1906. P. S , 39 éves, VI.-P. A portio tojásnyi tumorrá át
alakulva. A méh rendes nagyságú, anteflectált, szabad környezettel. Már
czius 1 Mű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. A jobb  
parametriumból a vena hypogastrica mellő l babnyi mirigy eltávolítása. 
A gyógyulást cystitis és fascia necrosis zavarja. Secundaer hasfalvarrat. 
1908 Márczius 20. A férje levélben értesít, hogy az asszony ágyban 
fekszik, bal lába dagadt. Márczius 25. Exitált.

42. 101/1906. Sz. J., 28 éves, 0-P. A portio elülső ajkán egyenet
len, göbös erosio. A méhtest rendes nagyságú, retroflectált, parametriumok  
szabadok. Erosio suspecta. Mikroskopiailag : Ca. portionis. Márczius 29. 
M ű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima gyógyulás. 1908 
május 28. Legyengült, cachexiás. Baloldalt a paracolpiumban csípő 
tányérig érő  infiltratio. Recidiva. 1908 szeptember. Exitus.

43. 111/1906. B. L, 37 éves, Vl.-P. A portio helyén tojásnyi, vér
zékeny kráter. Inguinalis mirigyek infiltráltak. A méhtest szabad, 
cachexia. A folyamat a méh testére is reáterjed. Ca. cervicis et cor
poris uteri. Márczius 7. Mű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wert
heim. A méh mellett jobboldalt tyúktojásnyi sactosalpinx, bal ovarium-  
ban tojásnyi cysta. Sima gyógyulás. 1914 február. Levélben értesít, hogy 
teljesen jól van. Recidivamentes.

44. 191/1906. M. L., 41 éves, II.-P. A portio elülső  ajka tojásnyi, 
vérzékeny, málékony tumorrá alakult át. Az elülső  boltozatban több 
kölesnyi göbcse. A hátulsó parametrium megrövidült. Ca. portionis uteri. 
Május 21. Mű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. A bal 
parametrium infiltrálva. Kis borsónyi hypogastricus mirigy eltávolítása, 
mely mikroskopiailag carcinomásnak bizonyult. Sima gyógyulás. 1914 
február. Recidivamentes.

45. 196/1906. Özv. S. Gy., 48 éves, II.-P. A portio mindkét ajka 
göbös, a folyamat a cervixre is reáterjed. A méhtest rendes nagyságú, 
szabad környezettel. Ca. portionis et cervicis. Május 8. Mű tét: Abdo
minalis totalexstirpatio sec. Wertheim. A gyógyulást cystitis zavarja. 
1914 február. Recidivamentes.

46. 228/1906. G. Gy., 33 éves, 0-P. A portio kalapkarimaszerüleg 
kifordult, dudoros, vérzékeny. A folyamat a cervicalis csatornába is 
folytatódik. A méhtest rendes nagyságú, szabad környezettel. Ca. por
tionis et cervicis. Május 31. Mű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. 
Wertheim. Síma gyógyulás. További sorsa ismeretlen.

47. 237/1906. Özv. L. J., 45 éves, V.-P. A portio tojásnyi, dudoros, 
vérzékeny tumorrá alakult át. A méh rendes nagyságú, szabad környe
zettel. Ca. portionis. Június 12. Exstirpatio uteri totalis per vaginam. 
A mű tét 4. napján exitus. Sectio-lelet: Peritonitis diffusa purulenta inci
piens. Sepsis. Degeneratio parenchymatosa hepatis, renum et myocardii. 
Anaemia universalis.
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48. 278/1906. Cs. S., 54 éves, I.-P. -f- 3 abortus. A portio hátulsó 
ajka kisdiónyi vérzékeny daganattá átalakulva. A méhtest rendes nagyságú, 
szabad környezettel. Ca. portionis. Október 27. M ű tét: Exstirpatio uteri  
totalis per vaginam. Sima gyógyulás. 1908. február 6. A boltozatban 
baloldalt kisdiónyi göb. Recidiva. További sorsa ismeretlen.

49. 299/1906. Sch. J., 41 éves, I.-P. -|- 2 abortus. A portio hátulsó 
ajkán göbös erosio. A méhtest rendes nagyságú, retroflektált, fixált. Erosio  
suspecta. M ikroskopiailag: Ca. portionis. Október 13. M ű tét: Abdomi
nalis totalexstirpatio sec. Wertheim. A méhtest álszalagosan rögzítve. 
Sima gyógyulás. További sorsa ismeretlen.

50. 310/1906. St. M., 44 éves, II.-P. A portio dudoros, vérzékeny, 
tojásnyi tumorrá átalakult, mely baloldalt a boltozatra terjed. A folya
mat a nyakcsatornába folytatódik. Hátulsó és bal parametrium infiltrált.  
Ca. portionis et cervicis. Október 10. M ű tét: Abdominalis totalexstir
patio sec. Wertheim. A gyógyulást cystitis zavarja. 1907 február. Reac- 
tiomentes mű téti terület. 1908 június 14. Exitus.

51. 335/1906. Özv. B. B., 48 éves, IV.-P. +  4 abortus. A portio 
kistojásnyi, dudoros daganattá alakult át, mely a nyakcsatornába is 
folytatódik. Jobb és hátulsó parametrium infiltrált . Ca portionis et cer
vicis. Vitium cordis. Arteriosclerosis. A beteg és hozzátartozói határo
rozott kívánságára október 18.-án mű tét: Abdominalis totalexstirpatio 
sec. Wertheim. A beteg a mű tét után fél órával exitált. Bonczoiva 
nem volt.

52. 387/1906. Sch. N., 51 éves, V.-P. A portion karfiolszerű , vér
zékeny tumor. A méhtest rendes nagyságú, retroflektált. A bal parame
trium infiltrálva. Ca. portionis. November 22. M ű tét: Abdominalis total
exstirpatio sec. Wertheim. A gyógyulást fascia necrosisa zavarja. Ser 
cundaer hasfalvarrat. 1910 április 12. Mint értesítenek meghalt.

53. 389/1906. B. J., 44 éves, V.-P. -|- 1 abortus. A portio elülső 
ajka tojásnyi tumorrá alakult át. A méhtest rendes nagyságú, anteflektált. 
A méh bal sarkán almányi göb. Ca. portionis. November 30. M ű tét: 
Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. A méh fundusához cseplesz 
és bél tapad. A bal ovariumban almányi cysta. A gyógyulást hasfali 
abscessus zavarja. Secundaer hasfal varrat. 1908 február 24. A bolto
zatban jobboldalt hátul keresztcsonthoz kapaszkodó tojásnyi resistentia. 
Recidiva. Levélileg értesítenek, hogy az asszony 19.8 április 27.-én 
meghalt.

54. 412/1905. B. I., 43 éves, Vlll.-P. A portio elülső  ajka kis
tojásnyi, göbös daganattá alakult át. A méh rendes nagyságú, anteflektált. 
Jobb oldalán kis ökölnyi cystosus tumor. Ca. portionis -J- cysta ovarii 
dextri. Deczember 6. M ű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. 
Jobboldalon dermoidcysta. Mindkét oldali iliacalis megnagyobbodott 
mirigyek eltávolítása, melyek mikroskopiailag carcinomásan infiltráltak.  
Sima gyógyulás. Mint levélben értesítenek az asszony 1907 novem
ber 22.-én meghalt.

55. 413/1906. L. S., 45 éves, 11.-P. A portio köröskörül vérzékeny, 
málékony daganattá alakult át. A méhtest rendes nagyságú, anteflektált, 
szabad környezettel. Ca. portionis. Deczember 17. Mű tét: Abdominalis 
totalexstirpatio sec. Wertheim. Sima gyógyulás. 1910 február. Mint levél
ben értesítenek, az asszony meghalt.

56. 434/1906. K. L., 30 éves, III.-P. A portio sima, méhszáj újjnyi, 
göbös csatornába folytatódik. A méh rendes nagyságú, retrovertált, hátulsó 
boltozatban infiltratio tapintható. Ca. cervicis. Deczember 21. Mű tét: 
Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. A bal ureter infiltratióba  
ágyazva. Mirigyek nincsenek. Sírna gyógyulás. 1911 február 25. Jól van 
meghízott, recidivamentes, további sorsa ismeretlen.

57. 4/1907. G. J., 38 éves, III.-P. A portio málékony tumorrá  
alakult át, a folyamat a nyakcsatornába is folytatódik. A méhtest rendes 
nagyságú, mindkét parametrium beszüremkedett. Ca. portionis et servicis. 
Január 25. M ű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. A para- 
metriumok beszüremkedése lobos. A gyógyulást fascia necrosis zavarja. 
Secundaer hasfalvarrás. 1914 február. Recidivamentes. Hízott.

58. 36/1907. K. S., 58 éves, XII.-P. 1 abortus. A portio elülső 
ajka dudorzatos, vérzékeny tumorrá alakult át, mely az elülső  bolto
zatot is infiltrálja. Ca. portionis et fornicis. Február 5. M ű tét: Abdo
minalis totalexstirpatio. A gyógyulást cystitis zavarja. 1910 január 20. 
Véres folyás, a boltozatban vérzékeny heges szövet. Recidiva. Mint 
levélben értesítenek 1911 január 6.-án meghalt.

59. 90/1907. Özv. A. K., 53 éves, V.-P. A nyakcsatorna dudorzatos 
vérzékeny massával kitöltött. A méhtest rendes nagyságú, szabad környe
zetű nek látszik, a hasban fluctuatio, szabad hasvíz érezhető . Ca. cer
vicis -|- ascites. Márczius 9. A has punctiójakor körülbelül 10—12 liter 
colloidszerü váladékot kapunk, mely után a vizsgálat kideríti, hogy a 
méhtest folytatódik egy, a jobb csípő tányérra fixált gyermekfő nyi 
tumorba. Ca. cervicis. Márczius 14. Mű tét: Abdominalis totalexstirpatio 
sec. Wertheim. Jobboldalt kocsányos ovarium kystoma, mely megrepedt 
és okozta a hasból lecsapolt colloidszerü váladékot. A méhre a hólyag 
erő sen odanő tt. Letolásakor vertexén fillérnyi defectus támadt, melyet 
elvarrunk. Sima lefolyás. 1908 február 13. A boltozat sírna, bal sarká
ban babnyi, jobb sarkában diónyi göb. 1908 július 30. Exitus

60. 121/1907. M. K., 54 éves, I.-P. A méhszáj széle puha, málé
kony. A méh kicsiny, anteflektált, szabad környezettel. Ca. portionis. 
Február 23. M ű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. Jobb
oldali uterina tájáról erő s vérzés, melyet több aláöltéssel csillapítunk. 
A mű tét után este csak pár csepp vizelet ürül. Másnap reggel csapo
lásra sem kapunk vizeletet. Ureter lekötést supponálva relaparotomiát
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végezünk. Mindkét ureter tágult, tehát felvehető , hogy hólyaghoz közel
eső  részén alá van kötve. A radix parametriire tett kötéseket kibontjuk, 
hasonlóan az infundibulóra tett öltéseket is. Vérzést nem kapunk; 
Ureter-sérülést nem látunk. Az alákötések eltávolítása után a kitágult 
ureterek puhán összeesnek. A peritonealis lebeny összefektetése után 
a hasat nem zárjuk teljesen, hanem az alsó sebzúgba jodoformgaze- 
draint helyezünk. A mű tét után csapoláskor a hólyagból vagy 100 cm3 
tiszta vizeletet kapunk. A mű tét utáni második napon az asszony peri
tonitis tünetei között meghal. Sectio-lelet: Peritonitis diffusa. Phleg
mone textus cellul. paravesicalis post ligaturam ureterum.

61. 125/1907. Özv. F. A., 36 éves, II.-P. -f- 1 abortus. A méh
szájból mogyorónyi polypus lóg ki. A portio vaskos, dudoros, kemény. 
A méhtest rendes nagyságú, anteflektált, szabad környezettel. Erosio 
suspecta. M ikroskopiailag: Ca. portionis. Április 8. Mű tét: Exstirpatio 
uteri totalis per vaginam. A gyógyulást cystitis zavarja. 1911 február 28. 
Levélben értesít, teljesen jól van, további sorsa ismeretlen.

62. 165/1907. W. J., 33 éves, II.-P. A portio elülső  ajka göbös, 
dudoros. A méhtest rendesnél valamivel nagyobb. A bal parametrium  
infiltrálva. Ca. portionis. Május 3. Mű tét: Abdominalis totalexstirpatio 
sec. Wertheim. A gyógyulás sima. 1907 augusztus 28. A boltozatban 
hátul, jobboldalt a medenczecsontra terjedő  fixált resistentia. Recidiva. 
1908 február 10. Meghalt.

63. 182/1907. R. A., 29 éves, II.-P. A portio elülső  ajkán diónyi, 
dudoros tumor. A méh rendes nagyságú, szabad környezettel. Ca. por
tionis. Június 4. M ű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima 
gyógyulás. 1904 február. Levélben értesít, jól van.

64. 195/1907. J. O., 44 éves, II -P. 3 abortus. A portión dudo
ros, vérzékeny erosio. A méhszáj jobboldalt erő sen behúzódott. A méh 
rendes nagyságú, szabad környezettel. Erosio suspecta. Mikroskopiailag:  
Ca. portionis. Június 6. Mű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wert- 
heim. A gyógyulást fascia necrosis zavarja. A has per secundam gyó
gyul. Mint értesítenek 1907 deczember 4.-én meghalt.

65. 218/1907. K. J., 37 éves. II.-P. A portio elülső  ajka tojásnyi, 
málékony daganattá alakult át. A méhtest rendes nagyságú, anteflektált, 
szabad környezettel. Ca. portionis. Május 31. Mű tét: Exstirpatio uteri  
totalis per vaginam. Sima gyógyulás. 1907 szeptember 24. A jobb 
hüvelyboltozatban lúdtojásnyi, a boltozatot áttörő , a parainetriumból 
kiinduló, carcinomás massa. Recidiva. 1908 július 27. Meghalt.

66. 221/1907. T. P., 30 éves, II.-P. - f - 1 abortus. A portio hátulsó 
ajkán diónyi, málékony daganat. A méh rendes nagyságú, retrovertált. 
Ca. portionis. Június 5. M ű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. 
A jobb tubában sactosalpinx. Sima gyógyulás. 1909 január. Mint levél
ben értesítenek, meghalt.

67. 231/1907. H. Gy., 43 éves, V.-P. A portio hátulsó ajkán tyúk- 
tojásnyi, karfiolszerü tumor. A méh rendes nagyságú, retroflektált. A  
bal parametrium infiltrálva. Ca. portionis. Június 17. Abdominalis total 
exstirpatio sec. Wertheim. A gyógyulást hasfali abscessus zavarja. 
Secundaer hasfalvarrat. 1908 május 1. Exitus.

68. 256/1907. Özv. St. J., 48 éves, I.-P. A portión kisalmányi, 
göbös tumor. A méh másfélakkora, retroflektált. A hátulsó parame
trium infiltráltnak látszik. Ca. portionis. Október  24. Abdominalis total
exstirpatio sec. Wertheim. A carcinoma végbélre is rákapaszkodik. 
Az ollóval a kóros részeket leválasztjuk. Sima gyógyulás. A mint érte
sítenek, 1908 január 27.-én exitált.

69. 268/1907. J. I., 37 éves, II.-P. -f- 1 abortus. A portio hátulsó 
ajkán 20 filléresnyi, göbös, vérzékeny erosio. A méhtest rendes nagy
ságú, szabad környezettel. Erosio suspecta. M ikroskopiailag: Ca. por
tionis. Szeptember 24. M ű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. 
Sima gyógyulás. 1914 január. Recidivamentes.

70. 382/1907. Özv. G. F., 52 éves, IX.-P. Bő ven újjnyi kráter 
a nyakcsatornában. A méhtest rendes nagyságú, fixált. A bal parame
trium infiltrált. Ca. cervicis. Deczember 7. A hájas, kövér hasfalak 
miatt vaginalis totalexstirpatiót végezünk A folyamat fő leg elő l a hólyag 
felé terjed. A leválasztás a hólyagról néhezen sikerül. A mű tét utáni 
napon a hüvelytampon vizeletszagú, a tampon mellett vizelet szivárog. 
A 3. napon a hő  39-l°, pulsus 120. A has pufíadt, érzékeny. Csapolásra 
300 gr. véres vizeletet kapunk. Délután 8 órakor exitus. Sectio-lelet: 
Abscessus parietis abdominis supra vesicam urinariam; peritonitis uni
versalis fibrinoso-purulenta. Ruptura vesicae. Sepsis fulminans.

71. 4/1908. M. S., 40 éves, I1I.-P. -f- 6 aburtus. A portio hátulsó 
ajka tojásnyi, málékony, necroticus felületű  tumorrá alakult át. A méh
test rendes nagyságú, anteflektált. A jobb parametrium infiltrált. Ca.  
portionis. Január 31. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima 
gyógyulás. 1913 február. Recidivamentes.

72. 103/1908. Özv. V. L., 43 éves, Vl.-P. A portio hátulsó ajka 
tojásnyi tumorrá átalakult. A méhtest rendes nagyságú, retroflektált,  
szabad környezettel. Ca. portionis. Márczius 16. M űtét: Abdominalis 
totalexstirpatio sec. Wertheim. Sima gyógyulás. 1913 Márczius. Reci
divamentes.

73. 105/1908. Özv. G. S., 44 éves, Vl.-P. A portio átalakult nagy- 
diónyi, karfiolszerű  tumorrá. A méhtest rendes nagyságú, anteflektált, 
szabad környezettel. Ca. portionis. Márczius 23. M űtét: Abdominalis 
totalexstirpatio sec. Wertheim. Sima gyógyulás. További sorsa ismeretlen.

74. 114/1908. K. J., 33 éves, IX.-P. A portio elülső  ajka dudoros, 
a cervicalis csatorna diónyi, vérzékeny krátert alkot. A méhtest rendes 
nagyságú. A hátulsó boltozat infiltrálva. Ca. cervicis. Márczius 28. Ab-
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dominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. Jobboldalt a hypogastricus és 
illiacalis mirigyek infiltrálva. Láztalan lefolyás 10. napig, ekkor hő mér- 
séke 38'3°, pulsusa 84. Délután hömérséke 39 8°, pulsusa 108. Jobb
oldalt alhasában fájdalmak. A 12. napon peritonitis tünetei, délután 
5'25 perczkor exitus. Sectio-lelet: Peritonitis purulenta. Sepsis. Dege
neratio paranchymatosa cordis, renum et hepatis. Intumescentia lienis. 
Oedema pulmonum.

75. 134 1908. Özv. K. L , 39 éves, 1V.-P. -J- 1 abortus. A portio 
elülső  ajkán diónyi, göbös tumor. A méhtest rendes nagyságú, hátulsó 
parametrium infiltrált. Ca. portionis. Április 13. Abdominalis totalexstir
patio sec. Wertheim. Sima gyógyulás. 1914 márczius 6. Recídiva- 
mentes.

76. 138/1908. N. I., 37 éves, I.-P. A portio hátulsó ajkán tyúk 
tojásnyi tumor. A méhtest rendes nagyságú, retroflektált, fixált. A  
hátulsó parametrium megrövidült. Ca. portionis. Április 11. Mű tét: Ab
dominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. Sima gyógyulás. 1914. Már
czius 9. Recidivamentes.

77. 141/1908. D L., 36 éves, IV.-P. -f- 2 abortus. A portio vér
zékeny, .dudoros. A méhtest valamivel nagyobb, anteflektált. Ca. por
tionis. Április 23. M ű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. 
A jobb parametriumban 3 infiltrált mirigy. Sima gyó gyulás. 1909 január. 
A hüvelyboltozatban infiltratio. Anuria, coma. 1909 február 1. Exitus. 
Bonczoláskor látjuk, hogy az ureterek beszájadzása helyén diónyi car- 
cinomás göb komprimálta az urétereket.

78. 267/1908. D. Gy., 28 éves, 0-P. A portio diónyi, vérzékeny 
tumorrá alakult át. A méhtest rendes nagyságú, anteflektált. A jobb  
szélével lúdtojásnyi elaslikus tumor függ össze. Ca portionis. Tumor  
adnexorum lat. dextri. Október 15. Mű tét: Abdominalis totalexstirpatio 
sec. Wertheim. A méh mellett jobboldalt kisökölnyi hydrosalpinx. Ä 
bal adnexumok álszalagosan lenő ve A méh hátulsó falán belek tapad
nak, ezek tompa leválasztása. A bal ureter kiszabadításakor a hypo
gastrica tájáról erő s vérzés indul. Az aláöltésekkor vénát sértünk, melyet 
körülöltünk. A gyógyulás a hasi fascia necrosisa miatt per secundam 
történik. A 34. napon a bal láb öregújjának 1 percze és második újjá- 
nak 2 percze elhalt, melyeket enucleálunk 1914 február. Recidiva
mentes.

79. 323,1908. D. F., 49 éves, 0-P. A portio hátulsó ajkán a hátulsó 
boltozatra terjedő  tumor. A méhtest rendes nagyságú, korlátoltan moz
gatható, jobb parametrium megrövidült. Ca. portionis. November 10. 
Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. Sima gyógyulás. További 
sorsa ismeretlen.

80. 324/1908. Özv. F. J , 42 éves, 0-P. A portio gyöngytyúktojásnyi 
tumorrá alakult át. A méhtest rendes nagyságú, korlátoltan mozgatható. 
Ca. portionis. November 16. Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. 
Mindkét oldali és hátulsó parametrium infiltrált. A z ureterek infiltrált  
szövetbe ágyazva. Mindkét oldali iliacalis mirigyek galambtojásnyira 
megnagyobbodottak. Sima gyógyulás. 1909 június 16. Orvosa jelentése 
szerint recidivában meghalt.

81. 345/1908. M. I., 37 éves, V.-P. A portio hátulsó ajkán diónyi 
tumor. A méhtest másfél akkora, retrovertált. A bal parametrium meg
rövidült, vaskos. Ca portionis. Deczember 2. M ű tét: Abdominalis total
exstirpatio sec. Wertheim. A bal ureter infiltrált szövetbe ágyazva, 
szögletbe törve. A has fascianecrosis miatt per secundam gyógyult. 
1913 Márczius. Jól érzi magát, recidivamentes, diónyi hasfali sérv.

82. 8/1909. P. J., 32 éves, 1I.-P. -|- 2 abortus. A portio hátulsó 
ajka diónyi, rákos tumorrá alakult át. A méhtest rendes nagyságú, 
anteflektált, szabad környezettel. Ca portionis. Január 20. Exstirpatio 
uteri totalis per vaginam. Sírna gyógyulás. 1914 február 1. Recidiva
mentes, elhízott.

83. 16/1909. B. F., 30 éves, 9-P. A portio vaskos, sírna. A cer
vicalis csatorna göbös, tojásnyi krátert alkot. A méhtest rendes nagy
ságú, retroflektált, fixált. A hátulsó parametrium megrövidült. Ca. cervicis. 
Január 25. Abdominalis totalexstirpatio sec Wertheim. A bal tuba és 
ovariumban kevés geny. A gyógyulást hasfali tályog zavarja, secundaer 
hasfalvarrat. További sorsa ismeretlen.

84. 21/1909. G. R., 42 éves, 11I-P. A portio lapos, forintnyi rákos 
tumorrá alakul, mely a nyakcsatornába folytatódik. A méhtest rendes 
nagyságú, anteflektált, korlátoltan mozgatható. Ca. cervicis. Január 28. 
Abdominalis tötelexstirpatio sec. Wertheim. A cervix elvékonyodott. 
Elő l a hólyag leválasztásakor beszakad. Sima gyógyulás. 1910 febr. 2 l. 
A boltozatban újjnyi nyílással bíró diónyi, göbös, rákos üreg. Recidiva. 
1910 júliusban exitus.

85. 50/1909. P. J., 44 éves, V.-P. A portio helyén galambtojásnyi, 
rákos tumor. A jobb parametrium megrövidült. Mindké t oldalt az ingui
nalis hajlatban megnagyobbodott mirigyek tapinthatók. Ca. portionis. 
Február 18. Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. Mindkét oldali  
iliacalis mirigyek zöldmandulányiak. Ezek eltávolítása. A bal ureter 
környezete infiltrálva. Lázas lefolyás, 4. nap exitus. Sectio-le let: Peri
tonitis purulenta incipiens. Degeneratio parenchymatosa myocardii, renum 
et hepatis. Pneumonia hypostatica. Hydronephrosis lateris sinistri.

86. 64/1909. M. M., 42 éves, V1I.-P. A portio elülső  ajkán mogyo
rónyi tumor. A méhtest rendes nagyságú, szabad környezettel. Erosio 
suspecta. M ikroskopiailag: Ca. portionis. Márczius 3. Exstirpatio uteri  
totalis per vaginam. Sima gyógyulás. 1914 február 26 Recidivamentes.

87. 74'1909. B. L., 33 éves, VH.-P. A portio kisalmány i, rákos 
tumorrá alakult át, mely a hátulsó boltozatra ráterjedt. A méh rendes 
nagyságú, anteflektált, szabad környezettel. Ca. portionis. Abdominalis  
totalexstirpatio sec. Wertheim. A gyógyulást a bal czomb phlegmasiája 
zavarja. 1911 márczius 7. Levélben értesítenek, hogy betegsége kiújult. 
Recidiva ?

88. 90/1909. Özv. St. M., 54 éves, 1I.-P. A portión koronányi, 
dudoros, vérzékeny terület. A méhtest sorvadt, szabad környezettel. 
Erosio suspecta. Mikroskop: Ca. portionis. Május 1. Mű tét: Exstirpatio 
uteri totalis per vaginam. Sima gyógyulás. 1914 márczius. Recidiva
mentes.

89. 101/1909. S. S., 41 éves, 0-P. A portio hátulsó ajkán 20 fil- 
léresnyi, élesen határolt, dudorzatos, vérzékeny felület. A méhtest más
félakkora, kemény, anteflektált, szabad környezettel. Erósio suspecta. 
Mikroskop: Ca. portionis. Márczius 29. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis  
per vaginam. Sima gyógyulás. 1914 február 20. Recidivamentes.

90. 113/1909. B. N., 33 éves, VII.-P. -|- 2 abortus. A portión kis
almányi, rákos tumor. A méhtest rendes nagyságú. A bal parametrium  
megrövidült, feszes. Ca. portionis. Márczius 30. Műtét: Abdominalis 
totalexstirpatio sec. Wertheim. Mindkét oldalt megnagyobbodott iliacalis 
mirigyek eltávolítása. A bal és hátulsó parametrium infiltrálva, a méh 
kipraeparálásakor hátul a nyak beszakadt. A gyógyulást jobboldali 
pleuritis zavarja. 1910 február 28. A boltozatban baloldalt tojásnyi, 
kemény daganat. Recidiva.

91. 124/1909. B. A., 47 éves, V11I.-P. A portio elülső  ajkán koro
nányi rákos tumor. A méh rendes nagyságú, anteflektált, a bal para
metrium resistens. Ca. portionis. Április 6. M ű tét: Exstirpatio uteri  
totalis per vaginam. Sima gyógyulás. 1914 február. Recidivamentes.

92. 150/1909. N. I., 38 éves, I1I.-P. A portio elülső  ajkán nagy 
diónyi, élesen határolt, rákos tumor. A méhtest valamivel nagyobb, 
anteflektált. A bal parametrium megrövidült. Ca. portionis. Május 18. 
M ű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Az ovariumok lenő ttek, 
a tubák megvastagodtak. A bal ovariumot bennhagyjuk. Sima gyógyu
lás. További sorsa ismeretlen.

93. 189/1909. W. F., 38 éves, 0-P. A portio duzzadt, göbös. A 
méhtest rendes nagyságú, anteflektált, szabad környezettel. Ca. portionis. 
Május 24. M ű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima gyógyulás. 
További sorsa ismeretlen.

94. 204 1909. M. K., 61 éves, I-P. A portio sima, a méhszájból 
göbös, málékony, kidudorodás. A méhtest rendes nagyságú, retro
vertált, a hátulsó és jobb parametrium kötött. Ca. cervicis. (A kaparás 
alkalmával kiderül, hogy a folyamat a corpusra is átterjed.) Szep
tember 13. Mű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. Baloldalt 
az iliaca szomszédságából két nagyobb kemény mirigy eltávolítása. 
Mű tét végén pulsus filifornis. Mű tét napján este 10 órakor exitus. 
Sectio-lelet: Myodegeneratio cordis. Anaemia universalis majoris gra
dus. Adenomata glandularum suprarenalium. Cholecystitis chronica 
calculosa.

95. 237/1909. S. A., 44 éves, VI.-P. -|- 2 abortus. A portio elülső 
ajkán kisalmányi rákos tumor. A méhtest a rendesnél valamivel na
gyobb, kemény, retrovertált, szabad környezettel. Ca. portionis. Szep
tember 20. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima gyógyu
lás. 1910 április. Recidivamentes, további sorsa ismeretlen.

96. 245/1909. H. N., 54 éves, I.-P. A portión forintnyi, lapos, 
rákos tumor, mely a cervixbő l indul ki. A méhtest rendes nagyságú, 
szabad környezettel. Ca. cervicis. Szeptember 24. Mű tét: Abdominalis 
totalexstirpatio sec. Wertheim. Sima gyógyulás. 1914 február 24. Reci
divamentes, hólyagpanaszok.

97. 270/1909. L. É., 44 éves, II.-P. A portio helyén tojásnyi rákos 
tumor. A méhtest valamivel nagyobb, retrovertált, a jobb parametrium  
megrövidült. Ca. portionis. Október 7. M ű tét: Abdominalis totalexstir
patio sec. Wertheim. Az arteriosclerosisos törékeny., vérerekbő l erő s 
vérzés. Sima gyógyulás. 1910-ben tű zvész áldozata (Ököritó).

98 271/1909. Sz. J , 32 éves, I.-P. A portio hátulsó ajkán diónyi 
rákos tumor. Á méhtest rendes nagyságú, retrovertált, szabad környezettel. 
Ca. portionis. Október 5. M ű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. 
Sima gyógyulás. 1910 január 29. A boltozatban jobboldalt tyúktojásnyi,  
balra diónyi recidivás göb. Röntgen. 1910 szept. 14. Exitus.

99. 275/1909. B. J, 52 éves, V1II.-P. +  2 abortus. A portio há
tulsó ajkán diónyi tumor , mely a cervixbe folytatódik. A méhtest ökölnyi, 
kemény. Mindkét parametrium feszes. Ca. cervicis +  myoma corporis 
uteri. Szeptember 29. M ű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wert
heim. Ökölnyi myomás méh. A rákos folyamat elő ! a hólyagra, hátul a 
peritoneumra terjed. A hólyagról való lepraeparálásakor a cervix le
szakadt, óvatosan sikerül a cervixet eltávolítani. A hólyag izomzata 
koronányi területen egészen lekopott, csak nyálkahártya képezi a falát. 
A jobb parametriumból két mogyorónyi mirigy eltávol ítása. A hasfal 
zárásakor a cavum praeperitonealeban levő  körülbelül tojásnyi tasakot 
a has sebe felé jodoformcsíkkal drainezzük. A 13. napon a seb alsó 
zugán vizelet szivárog át. Fistula vesicalis keletkezik, mely a 32. napon 
spontán gyógyul. 1914. február. Levélben értesít, hogy teljesen jól 
érzi magát.

100. 279/1909. P. I., 32 éves, V.-P. 3 hó óta állandóan rendetle
nül vérzik, erő sebben coitus után. A portio elülső  ajkán kisalmányi
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rákos tumor. A méhtest ökölnyi, puha. Ca. portionis -f- graviditas men
sium Ili. Szeptember 27. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam 
Sima gyógyulás. 1914 január. Recidivamentes.

101. 318/1909. D. L., 38 éves, li.-P. A portio elülső  falán fel
lágyult göb. A méhtest valamivel nagyobb, anteflektált, szabad környe
zettel. Erosio suspecta. M ikroskopiailag: ca. portionis. November 11. 
Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima gyógyulás. 1914inárcz. 
Recidivamentes, meghízott.

102. 342/1909. Özv. P. J., 42 éves, V.-P. A portio hátulsó ajkán 
kisalmányi rákos tumor. A méhtest másfél akkora, anteflektált, a jobb 
parametrium megrövidült. Ca portionis. November 19. Mű tét: S c h a u ta - 
féle vaginalis totalexstirpatio. Az adnexumok lenő ve, jobboldalt hae- 
matosalpynx. Sima gyógyulás. 1913 deczember. Recidivamentes.

103. 350/1909. I. N., 32 éves, 0.-P. A portio elülső  ajkán kis
almányi rákos tumor. A méhtest rendes nagyságú, anteflektált. A jobb  
és a hátulsó parametrium megrövidült. Ca. portionis. November 24. 
Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima gyógyulás. További 
sorsa ismeretlen.

104. 351/1909. O. P., 37 éves, l.-P. +  1 abortus. A portio elülső 
ajkán nagydiónyi rákos tumor. A méhtest rendes nagyságú, retrovertált. 
A jobb parametrium megrövidült, baloldalt tyúktojás nyi, jól mozgatható 
elastikus tumor. Ca. portionis -(- tumor adnexorum lat. sin. November 
22. M ű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. A bal adnexumok el
távolítása. Sima gyógyulás. 1912 február. Recidivamentes. További sorsa 
ismeretlen.

105. 363/1909. L. L., 42 éves, 0.-P. A portio elülső  ajkán húsz 
filléresnyi, élesen elhatárolt rákos terület. A méhtest rendes nagyságú, 
retroflektált, fixált. Ca. portionis. November 29. M ű tét: Exstirpatio uteri 
totalis per vaginam. Sima gyógyulás. 1911 febr. 21. A hüvely tölcsér- 
szerű en szű kült, a tölcsér ujjat befogadó kráterbe folytatódik, mely 
pánczélszerű  infiltratióval van körülvéve. Reáterjed a hólyagra és vég
bélre. 1913 febr. Meghalt.

106. 376/1909. H. M., 36 éves, II.-P. -f- 2 abortus. A portio 
elülső  ajkán diónyi rákos tumor, mely a nyakcsatornába folytatódik és 
a hüvely hátulsó falát infiltrálja. A méhtest rendes nagyságú, retro
vertált, fixált. Ca. cervicis. Deczember 2. Mű tét: Abdominalis totalexstir
patio sec. Wertheim. Mű tét után a szokásos hypodermoclysis. Délután 
jól van, láztalan, az esti hypodermoclysis alkalmával a konyhasó-por 
helyett az oldatba tévedésbő l cal. chloric, kerülhetett. A beteg a mű tét 
utáni napon meghalt.

107. 382/1909. H. N., 40 éves, II.-P. A portio hátulsó ajkán kis
almányi rákos tumor. A méhtest rendes nagyságú, anteflektált, szabad 
környezettel. Ca. portionis. Deczember 15. Mű tét: Exstirpatio uteri to
talis per vaginam. Kétoldali hydrosalpynx. (0 //-fé le villamos tükrök 
alkalmazása.) Mű tét után 5. napon exitus. Sectio-lelet: Peritonitis dif
fusa. Degeneratio parenchymatosa myocardii, hepatis et renum. An
aemia universalis.

108. 383/1909. F. J., 34 éves, lll.-P. A porlio hátulsó ajkán nagy
diónyi rákos tumor. A méhtest rendes nagyságú, retrovertált, szabad 
környezettel. Ca. portionis. Deczember 16. Mű tét: Exstirpatio uteri to
talis per vaginam. Sima gyógyulás. 1914 február. Recidivamentes, meg
hízott, lógó has.

109. 384/1909. H. H., 30 éves, I.-P. A portio elülső  ajkán kis- 
diónyi rákos tumor, mely a cervixbe is folytatódik. A méhtest valamivel 
nagyobb, retroflektált, fixált. Környezetében diffus resistenti. Deczember 
17. A beteg laparotomiába nem egyezik bele, ezért a méhet vaginalis 
úton veszszük ki S c h a u ta módszere szerint. A jobb parametrium in
filtrált, a bal ovarium rákosán degenerált, baloldalt hydrosalpinx. A 
gyógyulást cystitis zavarja. 1910 márczius 15. A boltozatban infiltratio.  
Recidiva.

110. 12/1910. G D., 33 éves, V.-P. A portio elülső  ajkán kis
almányi rákos tumor. A méhtest rendes nagyságú, anteflektált. Baloldalt 
galambtojásnyi adnextumor. Ca. portionis. Január 21. Mű tét: S c h a u ta - 
féle vaginalis totalexstirpatio. A gyógyulást a 4. naptól tüdő embolia 
tünetei zavarják A 8. naptól láztalan lefolyás. 1913 deczember 30. 
A hüvelyboltozatban mogyorónyi kemény göb. Recidiva? Rádium- 
kezelés.

111. 88/1910. B N., 52 éves, 1V.-P. A portio elülső  ajkán diónyi 
rákos tumor. A méhtest kicsiny, retrovertált, szabad környezettel. Már
czius 3. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginám. Sima gyógyulás. 
További sorsa ismeretlen.

112. 96/1910. St. Gy., 30 éves, i.-P. -f- abortus. A portio hátulsó 
ajkán fillérnyi rákos infiltrált terület. A méhtest  rendes nagyságú, ante
flektált, kétoldalt tyúktojásnyi adnextumor. Ca. portionis. Márczius 23. 
M ű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. Kétoldalt sactosal- 
pinx. Rákos beszüremkedés a lig. sacrouterinák mentén. Jobboldali  
hypogastricus nagyobb mirigyek eltávolítása. A gyógyulást cystitis za
varja. 1914. febr. 17. Recidivamentes.

113. 148/1910. K. J., 40 éves, V.-P. -f- 1 abortus. A portión ga- 
lambtojásayi rákos göb. A méhtest rendes nagyságú, anteflektált, sza
bad környezettel. Ca. portionis. Április 23. M ű tét: Exstirpatio uteri to
talis per vaginam. Sima gyógyulás. 1912 febr. 26. Recidivamentes. To
vábbi sorsa ismeretlen.

114. 162/1910. F. S., 43 éves, V.-P. -f- 3 abortus. A nyakcsatorna 
rákos krátert alkot. A méhtest másfél akkora, a hátulsó és baloldali

parametrium megrövidült, resistens. Ca. cervicis. Szeptember 27. Mű 
tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheini. Baloldalt babnyi hypo- 
gastricus-mirigy kiirtása. A gyógyulást cystitis és hasfali abscessus za
varja. Secundaer hasfalvarrás. 1910 október 29. Baloldalt a boltozatban 
medenczecsonthoz fixált diónyi göb. 1911 május 24. Mint értesítenek, 
gyomorrákban meghalt.

115. 166/1910. B. Gy., 48 éves, V.-P. -j- 2 abortus. A portio 
elülső  ajkán galambtojásnyi rákos tumor. A méhtest rendes nagyságú, 
anteflektált, szabad környezettel. Ca. portionis. Április 25. M ű tét: Ex
stirpatio uteri totalis per vaginam. A parametriumok lobosak. Sima 
gyógyulás. 1912 febr. 25. Á boltozatban féltojásnyi resistentia, ujj- 
hegynyi vérző  kráter. A jobb lábszár és czomb oedemás. 1912 jún. 28. 
Exitus.

116. 174/1910. Özv. G. M., 46 éves, lll.-P. -f- 1 abortus. A portio  
hátulsó ajkán galambtojásnyi rákos tumor. A méh valamivel nagyobb, 
retrovertált, a hátulsó parametrium megrövidült. Április 28. M ű tét: Ex
stirpatio uteri totalis per vaginam. Sima gyógyulás. Prophylaxisos Rönt
gen. 1914 febr. 17. Recidivamentes.

117. 243/1910. B. L., 40 éves, 1V.-P. +  1 abortus. A portio elülső 
ajkán nagydiónyi rákos tumor. A méh rendes nagyságú, retrovertált.  
Ca. portionis. Június 4. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. 
Sima gyógyulás. További sorsa ismeretlen.

118. 245/1910. M. A., 38 éves, II.-P. -j- abortus. A portio elülső 
ajkán 20-filléresnyi rákos terület. Á méhtest másfél akkora, retrover
tált, a hátulsó parametrium megrövidült. Ca. portionis. Június 8. Mű 
tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima gyógyulás. 1911 nov. 
28. A jobb parametriumban csaknem a medenczecsontig terjedő  infil
tratio. Recidiva. 1912 május. Exitus.

119. 266/1910. P. K., 42 éves, X.-P. -j- 1 abortus. A portión kis
almányi tumor, mely a cervixbe is folytatódik. A méh nagyobb, ke
mény. A jobb és a hátulsó parametrium megrövidült. Resistens. Ca. 
portionis et cervicis. Jún. 24. Mű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. 
Wertheim. A rákos folyamat a bal parametriumba és elő l a hólyagra 
terjedt. A mű téti nap délutánján szívgyengeség tünetei között exitus. 
Sectio-lelet: Atrophia brunea et anaemia maximi gradus cordis. Para
lysis cordis. Oedema pulmonum.

120. 403/1910. M. P., 36 éves, 1V .-P .-j-4 abortus. A portio há
tulsó ajkán koronányi tumor. A méh rendes nagyságú, retroflektált,  
fixált. Deczember 17. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. A 
gyógyulást cystitis zavarja. 1914 márcz. 16. A hüvelyboltozatban kis- 
ökölnyi göb. Recidiva.

12/. 404/1910. Özv. Sz. J., 57 éves, V1I1.-P. A portio elülső  aj
kán nagydiónyi rákos göb. A méhtest rendes nagyságú, retrovertált, a 
bal parametrium megrövidült. Ca. portionis. Deczember 9. M ű tét: Abdo
minalis totalexstirpatio sec. Wertheim. A jobb hypogastrica táján meg
nagyobbodott mirigy eltávolítása. A radix parainetriibő l kanyargós vé
nákból erő sebb vérzés, melyet nehezen tudunk csillapítani. Mű tét után 
egy órával exitus. Sectio-lelet: Anaemia acuta majoris gradus. Atrophia 
brunea cordis Endarteritis chronica deformans.

122. 407/1910. B. Gy., 46 éves, II.-P. A portión kisalmányi rákos 
tumor. A méhtest rendes nagyságú, anteflektált, a jobb és a hátulsó 
parametrium megrövidült. Ca. portionis. Deczember 6. Mű tét: Abdomi
nalis totalexstirpatio sec Wertheim. A baloldali nagyerek fölött mandu- 
lányi, részben szétesett mirigyek. Jobboldalt két mandulányi hypogastri- 
kus mirigy. A gyógyulást cystitis és hasfali abscessus zavarják. Á has 
per secundam egyesül. Prophylaxisos Röntgen. 1912 január 25. Bal
oldalt tojásnyi beszű rő dés a boltozat felett Recidiva. 1913 július 5. 
Exitus.

123. 426/1910. W. K., 35 éves, 1X.-P. A cervicalis csatornában 
tyúktojásnyi carcinomás kráter. A méhtest rendes nagyságú, anteflek
tált, szabad környezettel. Ca. cervicis. 1911 jan. 14. Mű tét: Abdomina
lis totalexstirpatio sec. Wertheim. A baloldali hypogastrikus megnagyob
bodott mirigyek eltávolítása. A jobb parametrium infiltrált. Itt a hypo
gastria praeparáláskor megsérül. Nagy vérzés, ezért a hypogastricát el
ágazási helyén lekötjük. Közben a vena iliaca externa átszakad, ennek 
aíáöltése. Nagyfokú vérzés miatt a pulsus alig számlálható, mű tét után 
3 órával exitus. Sectio-lelet: Anaemia acuta maximi gradus.

124. 35/1911. N. S. 39 éves, IV.-P. A nyakcsatorna rákosán be
szű rő dve. A méhtest kissé nagyobb, retroflektált, a jobb és a hátulsó 
parametrium megrövidült. Ca. cervicis. Január 26. Mű tét: Exstirpatio 
uteri abdomino-vaginalis sec. Zweifel. A méhtest nagyobb, myomás. A 
gyógyulást cystitis, hasfali abscessus zavarja. Az abscessus alsó részén 
vizeletszivárgás (fistula vesicalis), mely spontán gyógyul. Röntgen. 1912 
decz. 9. Recidivamentes, további sorsa ismeretlen.

125. 88/1911 K. J.. 35 éves, III.-P. A portio elülső  ajkán 20-fil- 
léresnyi rákos fekély. A méhtest rendes nagyságú, anteflektált. Ca. 
portionis. Márczius 4. Mű tét: S c h a u ta - ié \e kiterjedtebb vaginalis total
exstirpatio. A gyógyulást cystitis zavarja. Röntgen. 1914 febr. Recidiva
mentes.

126. 141/1911. R. N., 33 éves, I.-P. A portio elülső  ajkán diónyi 
rákos göb, mely a nyakcsatornába is folytatódik. A méhtest másfél
akkora, retroflektált, a hátulsó parametrium megrövidült. Ca. portionis  
et cervicis. Márczius 30. M ű tét: S c h a u ta- féle kiterjedtebb vaginalis 
totalexstirpatio. A méh hátul lobos adhaesiókkal fixálva. A gyógyulást 
cystitis zavarja. Röntgen. 1914 márcz. 2. Recidivamentes.
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127. 142/1911. L. Gy., 51 éves, V.-P. A portio elülső  ajkán fo
rintnyi rákos beszű rő dés. A méhtest rendes nagyságú, anteflektált A 
hátulsó parametrium megrövidült. Ca. portionis. Április 8. Mű tét: Ex
stirpatio uteri totalis per vaginam. Elő l a hólyag letolása nehéz. A vég
bél felé infiltratio. A gyógyulást cystitis zavarja. Röntgen. 1911 július. 
A boltozatban a hólyagra terjedő  mogyorónyi recidiva Radiumkezelés. 
1912 február. Levél „meghalt" jelzéssel visszajött.

128. 146/1911. Özv. S B., 34 éves, III.-P. A portión kisalmányi 
rákos tumor. A méh rendes nagyságú, retroflektált, szabad környezettel. 
Ca. portionis. - Márczius 28. Mű tét: S c h a u ta - ié \e . kiterjedtebb vaginalis 
totalexstirpatio. Sima gyógyulás. Röntgen. 1911 jún. 30. A baloldali 
sebzúgban mogyorónyi recidivagöb. 1912 febr. 6. Exitus.

129. 169/1911. M. S., 49 éves, II.-P. A portio hátulsó ajkán 
diónyi tumor. A méhtest ökölnyi, kemény, jól mozgatható. A hátulsó és 
a jobb parametrium megrövidült. Ca. portionis -(- myoma uteri. Szív- 
hypertrophia, nephritis. Márczius 10. Mű tét: Abdominalis totalexstir
patio sec. Wertheim. A méh ökölnyi, behintve diónyi myomás göbök- 
kel. A bal parametrium infiltrálva. Áz ureter infil trált szövet között. A 
3. naptól kezdve lázas. A 7. napon hidegrázás, hő mérsék 40'1°, pulsus 
120. A vizeletben hosszúlánczú streptococcusok, pyelitis. A 33. napon 
exitus. Sectio-lelet: Pyelonephritis purulenta, lateris utriusque ex ab
scessu periureterali et perivesicali (uretersértés).

130. 176/1911. Özv. A. J., 40 éves. III.-P. A méhszáj hátulsó aj
kán fillérnyi rákos ulcus. A méh rendes nagyságú, retroflektált. Ca. 
portionis. Május 6. M ű tét: S c h a u ta - ié \e kiterjedtebb vaginalis total
exstirpatio. A gyógyulást cystitis zavarja. Röntgen. 1914 febr. Recidiva- 
inentes.

131. 248/1911. K. P., 52 éves, I.-P. A nyakcsatorna rákosán be
szű rő dve. A méh rendes nagyságú, retroflektált, szabad környezettel. 
Ca. cervicis Július 6. Mű tét: Exstirpatio uteri totatis per vaginam. Sima 
gyógyulás, Röntgen. További sorsa ismeretlen.

132. 250/1911. L. I., 33 éves, 0-P. A portión ezüstforintnyi lapos 
tumor. A méh rendes nagyságú, anteflektált. Mindkétoldalt tojásnyi 
adnextumor. Ca. portionis. Június 14. M ű tét: S c h a u ta- féle vaginalis 
totalexstirpatio. Sima gyógyulás Röntgen. 1914 febr. Recidivamentes.

133. 290/1911. M. 1., 33 éves, 1V.-P. A portio elülső  ajkán ga- 
lambtojásnyi tumor. A méhtest valamivel nagyobb, a jobb és a hátulsó 
parametrium megrövidült. Ca. portionis. Június 28. M ű tét: Exstirpatio 
uteri totalis per vaginam. A mű tét utáni 12. napon a hő mérsék 38'90. 
Pulsus 104. A jobb mellkasban szúró fájdalmak, véres köpet. Infarctus 
a jobb tüdő ben. Bű zös köpet. Bronchitis putrida. A 24. naptól láztalan 
Röntgen. További sorsa ismeretlen.

134. 311/1911. K. L., 44 éves, III -P. A nyakcsatorna rákosán be
szű rő dve. A méh valamivel nagyobb, a bal parametrium megrövidült, 
infiltrált. Ca. cervicis. Július 27. M ű tét: A vastag hájas hasfalak miatt 
vaginalis tolalexstirpatio. A jobb parametrium infi ltrálva. A gyógyulást 
cystitis zavarja Röntgen. További sorsa ismeretlen.

135. 317/1911. Özv. H. F., 49 éves, V.-P. -J— 1 abortus. A portio 
elülső  ajkán kisalmányi tumor. A méhtest rendes nagyságú, szabad 
környezettel. Ca. portionis. Szeptember 20. Mű tét r Vaginalis total
exstirpatio Sima gyógyulás. Röntgen. 1913 márcz. A jobb csípő kereszt- 
vájulatban fillérnyi tömör fixált tumor. Recidiva.

136. 341/1911. K. A., 42 éves, V.-P. -f- 2 abortus. A portio elülső 
ajkán diónyi rákos tumor. A méh rendes nagyságú, retrovertált. A jobb  
parametrium megrövidült, resistens. Ca. portionis. Szeptember 28. Mű 
tét : Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. A bal vena hypogastri- 
cán mogyorónyi mirigy eltávolítása. Jobb oldalról két mirigy. Sima 
gyógyulás. Röntgen. Mint értesülünk, 1912 iún. 8.-án meghalt.

137. 370/1911. J. B., 27 éves, II.-P. -j- 1 abortus. A portio elülső 
ajkán diónyi rákos tumor. A méh rendes nagyságú, anteflektált. Ca. 
portionis. Október 5. M ű tét: S c h a u ta - ié \e kiterjedtebb vaginalis to
talexstirpatio. A jobb uterina mellő l mogyorónyi mirigy kiirtása. Sima 
gyógyulás. Röntgen. További sorsa ismeretlen.

138. 391/1911. S. J., 42 éves, 0-P. A cervicalis csatornában má- 
lékony, göbös massza. A méhtest másfélakkora, kemény, retrovertált. A  
hátulsó parametrium vaskos. Ca. cervicis. Október 23. Mű tét: Exstir
patio uteri abdomino-vaginalis sec. Zweifel. A méh a végbélre erő sen 
le van nő ve. Leválasztásakor a bél körülbelül 4 cm. hosszú területen 
megsérül. Bélvarrás. A gyógyulást cystitis zavarja. Kibocsátáskor a hü
velyboltozatban 5-koronásnyi diffus határú resistentia. További sorsa 
ismeretlen.

139. 394/1911. S. J., 34 éves, l.-P. A portión kistojásnyi rákos 
tumor. A méhtest rendes nagyságú, anteflektált. A bal parametrium  
vaskos. Ca. portionis. November 9. M ű tét: Exstirpatio uteri abdomino- 
vaginalis sec. Zweifel. A jobb parametriumból diónyi mirigy kiirtása.  
Sima gyógyulás- Röntgen. 1913 augusztus 5. Mint értesítenek, meghalt.

140. 423/1911. F. A. 46 éves, V.-P. A portio rákos tumorrá ala
kult át. A méh rendes nagyságú, retroflektált. Ca. portionis. Október 27. 
Mű tét: S c h a u ta -féle kiterjedtebb vaginalis totalexstirpatio. Sima gyó
gyulás. Röntgen. 1912 szept. 3.-án, mint értesítenek, meghalt.

141. 477/1911. St. M., 44 éves, I1I.-P. abortus. A portióból kis
almányi rákos tumor indul ki. A méh valamivel nagyobb, anteflektált. 
A jobb parametrium infiltráltnak látszik. Ca. porti onis. November 29. 
Mű tét: Exstirpatio uteri abdomino-vaginalis sec. Zweifel. Ä jobboldali 
uterina tájáról mogyorónyi mirigy eltávolítása. Lázas lefolyás. A 13. 
napon exitus. Sectió-lelet: Peritonitis circumscripta. Bronchitis chronica.

H E T I L A P

142. 489/1911. St. M., 49 éves III.-P. A portión forintnyi lapos,  
rákos tumor. Ä méh rendes nagyságú,anteflektált. A bal csípő vájulatban 
kistojásnyi resistentia. Ca. portionis. Deczember 7. Mű tét: Exstirpatio 
uteri abdomino-vaginalis sec. Zweifel. Arteriosclerosisos vérerek. Bal
oldalt két mirigy kiirtása, mely mikroskopiailag lo bos infiltratiót mutat.  
A gyógyulást cystitis zavarja. Röntgen. 1913 május 31. A hátulsó hü
velyfalon diónyi kemény göb. A boltozatban két babnyi vérzékeny be- 
szüremkedés. Radium -f- Röntgen.

143. 491/1911- K. J., 54 éves, V.-P. A portio hátulsó ajkán kis
almányi rákos tumor. A méh rendes nagyságú, a bal és a hátulsó 
parametrium megrövidült. Ca. portionis. Deczember 22. Mű tét: Vastag, 
hájas hasfalak miatt vaginalis totalexstirpatio. Sima gyógyulás. Röntgen. 
1914 február. Recidivamentes.

144. 503/1911. Özv. L. H., 48 éves, VIII.-P. A portión kisalmányi 
rákos tumor. A méh rendesnél nagyobb, anteflektált. Ca. portionis. 
Deczember 19. M ű tét: Exstirpatio uteri abdomino-vaginalis. sec. 
Zweifel. Jobboldalt zöldmandulányi rákos mirigy. A gyógyulást cystitis 
zavarja. Mint levélben értesítenek, 1912 augusztus havában meghalt.

145. 26/1912. K. Gy., 43 éves, VI.-P. A portión tyúktojásnyi rá
kos tumor. A méh rendes nagyságú, anteflektált. A bal parametrium  
resistens. Ca. portionis. Február 22. Mű tét: S c h a u ta-féle kiterjedtebb 
vaginalis totalexstirpatio. Baloldalt az uterina tájáról kisbabnyi mirigy  
eltávolítása. A gyógyulást cystitis zavarja. Röntgen. 1913 márczius. Re
cidivamentes.

146. 39/1912. S. F., 56 éves, 0-P. A cervicalis csatorna gyöngy- 
tyúktojásnyi krátert alkot. A méh rendes nagyságú. A bal parametrium  
resistens. Ca. cervicis. Január 20. M ű tét: Vaskos hájas hasfalak miatt 
vaginalis totalexstirpatio. Sima gyógyulás. További sorsa imeretlen.

147. 39/1912. B. R., 34 éves, III.-P. A portión tyúktojásnyi rákos 
tumor. A méh rendes nagyságú, anteflektált. A jobb parametrium megrö
vidült. Ca. portionis. Február 19. Mű tét: Abdominalis totalexstirpatio 
sec. Wertheim. A bal hypogastrica táján babnyi mirigy. A jobb para
metrium infiltrált. A hypogastricán 2 diónyi mirigy . Hasfali tályog miatt 
per secundam gyógyul. 1912 júl. 2. A boltozatban recidiva.

148. 43/1912. K. J., 44 éves, V.-P. -f- 2 abortus. A portio hátulsó 
ajkán galambtojásnyi rákos tumor. A méh másfélakkora. Balra hátul 
resistentia. Ca. portionis. Február 14. Mű tét: Abdominalis totalexstir
patio sec. Wertheim. A bal parametrium infiltrálva. Mogyorónyi iliacalis 
mirigy eltávolítása. Cystitis. Röntgen. További sorsa ismeretlen.

149. 54/1912. T. V., 52 éves, 0-P. A portio elülső  ajkán fillérnyi  
rákos terület. A méhtest rendes nagyságú, retrovertált. Mindkét  
parametriumban diffus, nem érzékeny resistentia. Ca. portionis. Január 
17. Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. A parametriumok  
lobosan infiltráltak. Sima gyógyulás. Röntgen. További sorsa ismeretlen.

150. 91/1912. H. J., 45 éves, IX.-P. -(- 3 abortus. A portio hátulsó 
ajkán tojásnyi rákos tumor. A méh rendes nagyságú, anteflektált. A bal 
parametriumban resistentia. Ca. portionis. Február 8. Mű tét: Abdomi
nalis totalexstirpatio sec. Wertheim. Sima gyógyulás. 1913 márcz. 2. 
A boltozatban tojásnyi recidivagöb. További sorsa ismeretlen.

151. 99/1912. S. I., 56 éves, V.-P. A portio elülső ajkán babnyi 
erosio. A méhtest lúdtojásnyi, anteflektált, kemény. Endometritis sus
pecta. Kaparáskor kiderül, hogy a folyamat ca. corporis et cervicis. 
Márczius 11. Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. A bal hypo
gastrica felő l 2 megnagyobbodott mirigy (mikroskopiailag ca.) eltávolí
tása, a jobb hypogastricáról hasonló mirigy, mely lobosnak bizonyult. 
Cystitis. Röntgen. 1913 januárjában, mint értesítenek, meghalt.

152. 10/1912. H. A., 43 éves, I.-P. A portio a méhszáj körül má- 
lékony, apró göbökkel borítva. A méh rendes nagyságú, retrovertált.  
Erosip suspecta. Mikroskopiailag ca. portionis. Márczius 4. M ű tét: Ex
stirpatio uteri totalis per vaginam. Sima gyógyulás, Röntgen. 1914 már
czius 13. Recidivamentes.

153. 128/1912. M. A., 34 éves, VI.-P. A portión almányi rákos 
kráter. A méh másfélakkora, a jobb parametrium beszű rő dött. Ca. 
portionis. Márczius 16. M ű tét: Exstirpatio uteri abdomino-vaginalis sec. 
Zweifel. A jobb uterina felett zöldmandulányi mirigy. A baloldali hypo
gastricán mogyorónyi mirigy. (Mikroskopiailag Iobos mirigyek.) Cystitis. 
Röntgen. 1913. Levél „meghalt“ jelzéssel visszajött.

154. 154/1912 T. P., 28 éves, V.-P. A portión tyúktojásnyi rákos 
tumor. A méh rendes nagyságú. Mindkét parametrium megrövidült. A 
folyamat a nyakcsatornába is folytatódik. Ca. portionis et cervicis. 
Április 19. Mű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. A bal 
hypogastrica táján mogyorónyi mirigy (mikroskopiailag: lobosan be
szű rő dött). Jobboldalt a hypogastricán diónyi mirigy (mikroskopiailag: 
rákosán beszű rő dött). A rákos folyamat elöl ráterjed a hólyagra. Le
választásakor a cervix leszakadt. Á gyógyulást cystitis zavarja. A 28. 
napon a hő mérsék 38-7°. A boltozat felett érzékeny resistentia tapint
ható (exsudatum). Jún. 8. A kismedenczében ökölnyi, lapos, kemény’ 
nem érzékeny fixált tumor. Ca. recidivans ?

155. 210/1912. M V., 28 éves, 0-P. A portio hátulsó ajkán diónyi 
rákos tumor. Ca. portionis. Április 26. M ű tét: S c h a u ta-féle kiterjedtebb 
vaginalis totalexstirpatio. Cystitis. Pyelitis. A bal vesetáj érzékeny. Az 
52. napon vizeletcsurgás. Á boltozatba baloldalt gombostű fejnyi nyílá
son vizelet csurog. Ureterfistula. Július 8. A bal vese kiirtása. Sima 
gyógyulás. Röntgen. 1914 márczius. Teljesen jól van.



262 ORVOSI  H E T I L A P 1915. 19. sz.

156. 261/1912. Özv. Sch. J., 44 éves, VI.-P. -)-5  abortus. A nyak
csatorna ujjnyi, rákos krátert alkot. A méh retroflekfált. A bal para
metrium megvastagodott. Ca. cervicis. Július 3. M ű tét: Abdominalis 
totalexstirpatio sec. Wertheim. A bal parametrium infiltrálva, a cervix  
itt leszakadt. Sima gyógyulás. 1913 május 28. Ca. recidivans.

157. 272/1912. F. F., 61 éves, Vl.-P. - f - 1 abortus. A méhtest 
rendes nagyságú,'retrovertált. Endometritis suspecta. M ikroskopiailag: ca. 
cervicis. Május 28. Mű tét: Exstirpatio uteri abdomino-vaginaüs sec. 
Zweifel. Sima gyógyulás. Röntgen. További sorsa ismeretlen.

158. 283/1912. R. M., 49 éves, 0 P. A portio elülső  ajkán fillérnyi 
rákos terület. A méh rendes nagyságú, mindkét parametrium megrövi
dült. Ca. portionis. Június 6. M ű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. 
Wertheim. Mindkét parametrium rákosán infiltrálva, az ureterek körül 
is infiltratio. A folyamat elő l a hólyagra is ráterjed. Mindkét oldalt  
egy-egy iliacalis megnagyobbodott mirigy. A mű tét utáni napon dél
után 4 órakor exitus. Sectio-lelet: Myodegeneratio majoris gradus 
cordis. Endoarteritis chronica deformans cum stenotisatione arte 
riarum.

159. 291/1912. T. V., 39 éves, I.-P. A cervicalis csatorna máié 
kony. A méh rendes nagyságú. A parametrium köröskörül resistens. 
Ca. cervicis. Július 13. Mű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wert- 
heim. Baloldalt két mandulányi mirigy, jobboldalt 2 mogyorónyi iliacalis 
mirigy kiirtása (mikroskopiailag. lobos mirigyek). Sima gyógyulás. 
Cystitis. Röntgen. 1913 febr. 20. Recidivamentes.

160. 312/1912. J. I., 46 éves 0-P. A portio hátulsó ajkán koro- 
nányi rákos fekély. A méh nagyobb, retrovertált. Ca. portionis. Júl. 2. 
M ű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. A parametriumok  
infiltráltak. A bal iliaca tájáról diónyi mirigy (r ákos). Sima gyógyulás. 
Röntgen. 1914 márcz. 10. Recidivamentes.

161. 315/1912. F. J., 41 éves, III.-P.-J-l abortus. A cervicalis 
csatorna rákosán infiltrálva. A méh kisökölnyi. A hátulsó parametrium 
megrövidülve. Ca. cervicis. Június 22. Mű tét: Abdominalis totalexstir
patio sec. Wertheim Mindkét parametriumban egy-egy galambtojásnyi 
mirigy. Hasfali abscessus miatt lázas lefolyás. Mű tét után a 31. napon 
hirtelen collabál, tüdő embolia tünetei között meghal. Sectio-lelet: Em
bolia arteriae pulmonalis totalis. Thrombosis venae hypogastr. dextrae 
et venae femoralis dextrae.

162. 355/1912. T. J , 36 éves, V11I.-P. A portio elülső  ajkán fil
lérnyi rákos tumor. A méh kisökölnyi myomás göbökkel. Ca. portionis 
-j-myoma corporis uteri. Május 5. Mű tét: Vaskos, hájas hasfalak miatt 
vaginalis totalexstirpatio. A boltozatban kis kölesnyi nyíláson vizelet- 
csurgás. Baloldali ureterfistula. Június 28. A bal vese exstirpatiója. Sima 
gyógyulás. Röntgen.

163. 356/1912. Özv. F. A., 38 éves, H.-P. +  1 abortus. A portión 
kisökölnyi rákos tumor. A méh rendesnél nagyobb, anteflektált. A bal  
parametrium beszű rő dött. Ca. portionis. Július 20. M ű tét: Abdominalis 
totalexstirpatio sec. Wertheim. A jobb vena iliacáról mogyorónyi mirigy 
eltávolítása. A folyamat baloldalt a hólyagra is reáterjed. Sima gyógyu
lás. Röntgen. 1913 aug. 5. Recidivamentes.

164. 335/1912. V. A., 49 éves, XIII.-P. -J- 1 abortus. A cervicalis 
csatornában rákos beszű rő dés. A méh rendes nagyságú. A parametrium  
baloldalt és hátul megrövidült. Ca. cervicis. Július 5. M ű tét: Abdomi
nalis totelexstirpatio sec. Wertheim. A jobb parametrium beszű rő dve. 
A baloldali vena iliaca felett mogyorónyi mirigy (mikroskopiailag: lo
bos mirigy). Cystitis. Röntgen. 1914 február. Recidivamentes.

165. 422/1912. F. A., 49 éves, 0-P. A portión kisalmányi rákos 
tumor. A méh rendes nagyságú, anteflektált. Ca. portionis. Július 31. 
Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima gyógyulás. Röntgen. 
1914 február. Recidivamentes.

166. 464/1912. A. J., 47 éves, V.-P. -j- 1 abortus. A portio hátulsó 
ajkán koronányi rákos terület. A méh rendes nagyságú, anteflektált. Ca. 
portionis. Október 1. M ű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima 
gyógyulás. Röntgen. 1914 február Recidivamentes.

167. 499/1912. N. A., 38 éves, 1 abortus. A nyakcsatorna rákosán 
beszű rő dött. A méh valamivel nagyobb, retroflekfált. Ca. cervicis. Ok
tóber 28. Mű tét: Exstirpatio uteri abdomino-vaginaüs sec Zweifel. A 
folyamat hátul a bélre reáterjedt, onnan a méh nehezen választható le. 
A 13. napon a hüvelybő l bélsár ürül. A kis nyílás spontán begyó
gyul. Hasfali abscessus. Secundaer hasfalvarrat. Cystitis. További sorsa 
ismeretlen.

168. 524/1912. B. S., 43 éves, III.-P. A portio vaskos, göbös. A 
méhtest másfélakkora, anteflektált. Erosio suspecta. M ikroskopiailag: 
Ca. portionis. Deczember 15. M ű tét: S c h a u ta- féle kiterjedtebb vaginalis 
totalexstirpatio. Sima gyógyulás. 1914 február. Recidivamentes.

169. 540/1912. A méhszájon mogyorónyi carcinomás tumor. A 
méhtest valamivel nagyobb, anteflektált. A bal parametriumban feszes 
kötegek. Ca. portionis. November 14. Mű tét: Abdominalis totalexstir
patio sec Wertheim. A bal parametrium rákosán infiltrálva. Arterioscle
rosis. A méh fala praeparáláskor baloldalt átszakadt. Belő le a hasba 
méhváladék ürül. Lázas lefolyás. 5. nap exitus. Sectio-le let: Sepsis. 
Endocarditis diphtheritica incipiens. Peritonitis diffusa. Anaemia majo
ris gradus.

170. 635/1912. H. J , 48 éves, Vl.-P. A portio elülső  ajkán koro
nányi rákos terület. A méh valamivel nagyobb, anteflektált, kemény. 
Ca. portionis. Deczember 27. Mű tét: S c h a u ta-féle kiterjedtebb vagi
nalis totalexstirpatio. Sima gyógyulás. 1914 február. Recidivamentes.

171. 637/1912. P. Gy., 42 éves, III.-P. A portio elülső  ajkán 
diónyi tumor. A méh rendes nagyságú, anteflektált. Ca. portionis. Decz. 
28. M ű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima gyógyulás. Rönt
gen. 1914 február. Levélben értesít, jól van.

172. 44/1913. N. A., 52 éves, 0-P. A méhszájon egyenetlen göbös 
felület. A méh lúdtojásnyi, anteflektált, szabad környezettel. Erosio 
suspecta. Mikroskopiailag: Ca. portionis Január 31. Mű tét: Abdomi
nalis totalexstirpatio sec. Wertheim. A bal parametriumban infiltrált  
mirigy, a jobb hypogastricáról nagy mogyorónyi mirigy. (Mikroskopiai
lag : lobos mirigyek.) A folyamat elöl a hólyag falát infiltrálja Levá
lasztásakor a hólyag vertexe beszakadt. Ennek elvarrása. A hasfalban 
abscessus, per secundam gyógyulás. A 7. naptól a hüvelyen át vizelet- 
csurgás. Kibocsátáskor a hüvely elülső  falán ujjhegyet befogadó fistula 
vesico-vaginalis, melyet május 8.-án zárunk. Sima gyógyulás. Röntgen.

173. 69/1913. K. S., 29 éves, 0-P. A nyakcsatornában gyöngy- 
tyúktojásnyi kráter. A méh rendes nagyságú, anteflektált, a bal para
metrium resistens. Ca. cervicis. Február 18. Abdominalis totalexstirpatio 
sec. Wertheim. A bal parametrium infiltrálva. Sima gyógyulás. Röntgen. 
1914 február. Levélben értesít, jól van.

174. 105/1913. P. A., 50 éves, l.-P. A nyakcsatornában ujjnyi  
kráter. A méhtest másfélakkora, kemény, anteflektált, a bal és hátulsó 
parametrium resistens. Ca. cervicis. Pyometra. Márczius 14. Mű tét: 
Abdominalis totalexstirpatio sec Wertheim. A bal parametrium infiltrálva.  
Sima gyógyulás. Röntgen.

175. 89/1913. K. J., 35 éves, II.-P. A portio hátulsó ajkán diónyi 
rákos tumor. A méh rendes nagyságú, retrovertált. Ca. portionis. Febr. 
12. M ű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. A jobb para-  
metriumban rákos infiltratio. A gyógyulást cystitis zavarja. 1913 nov. 30. 
Mint értesülünk, exitus.

176. 114/1913. Özv. M. A., 52 éves, 1V.-P. -f- 3 abortus. A por
tion narancsnyi rákos tumor. A méh rendes nagyságú, anteflektált. A 
jobb parametrium beszürő döttnek látszik. Ca. portionis. Márczius 10. 
M ű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. Lázas lefolyás, 
négy nap múlva exitus. Sectio-lelet: Endocarditis verrucosa. Degene
ratio parenchymatosa myocardii. Pneumonia in stadio hepatisationis 
griseae lat. sin.

177. 119/1913. S. M., 38 éves, V.-P. -j- 2 abortus. A portio 
elülső  ajkán narancsnyi rákos tumor. A méhtest másfélakkora retro
vertált , a jobb parametrium megrövidült. Ca. portionis. Márcz. 4. Mű 
tét : Abdominalis totalexstirpatio sec. Wertheim. A jobb parametrium  
rákosán beszű rő dött. Sima gyógyulás. Röntgen. További sorsa is
meretlen.

178. 121/1913. B. J., 52 éves, Vl.-P. -|- 2 abortus. A portio 
elülső  ajka rákosán infiltrálva. A méh valamivel nagyobb, anteflektált. 
Ca. portionis. Február 25. M ű tét: Abdominalis totalexstirpatio sec. 
Wertheim. Jobboldalt lencsényi és egy babnyi mirigy eltávolítása az 
iliaca tájáról (lobos mirigyek). A gyógyulást cystitis zavarja. Röntgen. 
1914 febr. Levélben értesít, teljesen jól van.

179. 122/1913. Cz. M., 31 éves, II.-P. -j- 2 abortus. A portio 
hátulsó ajkán koronányi rákos infiltratio. A méh másfélakkora, ante
flektált. A bal parametrium kissé megrövidült. Ca. portionis. Febr. 28. 
Mű tét: Exstirpatio uteri totalis per vaginam. Sima gyógyulás. 1914 
márczius. Az elülső  boltozatban diónyi recidivagöb. Radium -j- Röntgen

180. 169/1913. Özv. S. A., 65 éves, 0-P. A portio hátulsó ajkán 
diónyi rákos tumor. A méh rendes nagyságú, szabad környezettel. Ca. 
portionis. Márcz. 31. M ű tét: S c h a u ta -féle kiterjedtebb vaginalis total
exstirpatio. Sima gyógyulás. Röntgen. 1914 febr. 5. A boltozatban jobbra 
a csonton mogyorónyi recidivagöb. Radium.
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B á r s o n y : Orvosi Hetilap, 1906, 49. szám. — B u m m : Zentralblatt für  
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und Gynäkologie, 35. kötet, 1. szám. — D ö d e r le in - K r ö n ig : Operative 
Gynäkologie, 111. kiadás. — F r a n z :  Archiv für Gynäkologie, 97. kötet,
3. szám. — F r a n z und Z in s s e r : Archiv für Gynäkologie, 91. kötet,
3. szám. — K r ö n i g :  Monatschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, 
35. kötet, 1. szám. K u b i n y i :  A méhrák és gyógyítása. — K u b i n y i : 
Budapesti orvosi újság, 1911, 14. szám. — H o f m e ie r : Zeitschrift für  
Geburtshilfe und Gynäkologie, 49. kötet, 2. szám. — M a r k o w s k y : 
Monatschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, 35. kötet, 6. szám. — 
M a y e r : Monatschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, 33. kötet, 6. sz.
— R e in e c k e : Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, 45. kötet,
1. szám. — S c h a u ta : Die erweiterte vaginale Totalexstirpation des
Uterus bei Kollumkarzinom. — S c h a u ta : Monatschrift für Geburtshilfe  
und Gynäkologie, 33. kötet, 6. szám. — S c h e i b : Archiv für Gynäkologie,  
87. kötet, 1. szám. — S c h o t t lä n d e r : Wiener klinische Wochenschrift, 
1912, 49 szám. — S t i c k e l : Archiv für Gynäkologie, 90. kötet, 2. szám.
— S i g w a r t : Die Technik der Radikaloperation des Uteruskarzinoms.— 
T a u f f e r :  Gynäkologia, 1905, 1. szám .— V e i t : Monatschrift für Geburts
hilfe und Gynäkologie, 31. kötet, 1 szám. — W e ib e l : Archiv für Gynä
kologie, 100. kötet, 1. szám. — W e r th e im : Die erweiterte abdominale 
Operation bei Carcinoma colli uteri. — W e r n e r : Zentralblatt für Gynä
kologie, 1905, 1. szám. — W in te r  : Zentralblatt für Gynäkologie, 1908, 
6. szám. — Z u r h e l le :  Archiv für Gynäkologie, 83. kötet, 1. szám.
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Közlemény az I. sz. sebészeti klinikáról. (Igazgató : Dollinger  
Gyula dr. egyetemi ny. r. tanár, m. kir. udv. tanácsos.)

Spondylitis tuberculosa
(2000 eset alapján).

Irta: D o l l i n g e r  B é la dr., egyetemi tanársegéd.

(Folytatás.)

10. A tályogkezelés.

A tályogkezelés legfő bb feladata a tuberculosus geny- 
nek a tályogból való mielő bbi kibocsátása, a genyképzödés 
megszüntetése és a sipolyképző dés feltétlen megakadályozása. 
A spondylitisben minden tályogképzödés, mint tudjuk, a 
secundaei fertő zés eshető sége miatt fenyegeti nagy veszélylycl 
a beteget. A valahol felszínre jutott tályog felett a bő r 
ugyanis a tályogtartalom felgyülemlése folytán nagyon meg
feszül és ennek következtében csakhamar perforálódik. A 
perforatio helyén, az úgynevezett sipolynyíláson át aztán 
hónapokig, ső t évekig szivároghat a geny. E sipolyok kelet
kezése folytán beáll az eves fertő zés veszélye, mert azokon 
még nagy elő vigyázat mellett is saprophyta-bacteriumok 
vándorolnak be és az egész tályogcsatornát, rendszerint a 
csigolyagóczczal együtt, csakhamar inficiálják. Ennek azután 
lassú septicaemia a következménye, mely a beteget elő bb- 
utóbb megöli. Ez okból a geny e spontán kiürülését, 
azaz a sipoly képző dést, minden lehető  módon meg kell aka
dályoznunk, a mi a mai asepsis mellett végzett conservativ 
eljárásokkal keresztül is vihető , ha a beteget idejekorán 
vesszük kezelésbe.

Régebben a spondylitises hidegtályogok kezelése tág 
feltárásból állott. A mű tét czélja a pyogen hártya eltávolítása, 
illető leg kikaparása volt. E beavatkozás következtében gyak
ran az incisio egész hosszában sipolyok keletkeztek, melyek 
csakhamar a vegyes fertő zés képét adták. A tályogok ezen 
radikálisnak látszó kezelését a Billroth és Mikulicz által 
kezdeményezett jodoformglycerin-injectióval a conservativ 
punctiós módszer váltotta fel. A punctiós eljárás lényege az, 
hogy a tályog genyét trokár kanüljén át kibocsájtjuk és 
azután ugyanazon keresztül a specificus genytermelő pyogen- 
hártya elpusztítására 10°/l)-os jodofotmglycerin-emulsiót fecs
kendezünk be.

A jodoformglycerin-emulsio helyett minduntalan újabb 
szereket ajánlanak. Schüller 1 5 % -o s jodoformglycerin-guaja- 
col-oldattal kísérletezett. Bruns azon feltevésbő l indulván ki, 
hogy a 1 0 % -o s  jodoformglycerin-befecskendezések után ész
lelt intoxicatiós tüneteket a glycerin okozza, ezt oleum oli
varum mal helyettesítette. Verneuil jodoform-aether-, Hahn 
pedig formalinglycerin-injectiókat ajánlott. Egy idő ben sokat 
vártak a tályogok 2% -os chlorzink-oldattal való kiöblítésétő l 
(Lannelongué), majd a Länderer-féle 1— 5% -os fahéjsav- 
injectióktól. Klinikánkon ezen eljárásokat mind végig próbál
tuk. Megkísérlettük még ezeken kívül az újabban ajánlott 
Beck-féle. bismuthvaselin-pasta-, valamint az almatein-injectió- 
kat is. Egy ideig a Calot-féle aetherjodoform- és naphthol- 
camphor-injectiók voltak kísérleteink tárgyai. A Winiwarter- 
féle szappanspiritus-injectiók után is láttunk frappáns gyó
gyulásokat, ezt az eljárást azonban a súlyos intoxicatiós tü
netek miatt elhagytuk.

Kísérleteink végeredménye az volt, hogy ismét vissza
tértünk a régi 10%-os jodoformglycerin-injectióhoz, mert e 
módszertő l láttuk a leggyorsabb és legbiztosabb gyógyulást 
és aránylag a legcsekélyebb intoxicatiós hatást. Körülbelül 
ez volt a külföldi kísérletek eredménye is. A jodoformglyce- 
rin-befecskendezéseket ma az egész világon használják és 
az összes idevonatkozó jelentések megegyeznek Frankel azon 
nézetével, hogy a jodoform-injectiókkal a hideg tályogok 
70—80% -ában érhető  el gyógyulás.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy egyes sebészek 
(E. IV. Leonard) újabban a punctio keretében pusztán a 
geny kibocsátására szorítkoznak és az antisepticumok befecs
kendezését teljesen elhagyják. Az ezen eljárással elért ered

mények állítólag teljesen megegyeznek a jodoformglycerin- 
injectióval elértekkel.

Mielő tt magára a kivitelre térnék, a hidegtályog-kezelés 
legfontosabb általános szabályait a következő kben foglalom 
ö ssze :

1. A tályogot, a sipolyképző dést elkerülendő , minél 
elő bb meg kell pungálni, még mielő tt a bő r kivörösödik 
felette.

2. A gyógykezelés a conservativ eljárás szerint 10%-os 
jodoformglycerin-injectióval történjék. (A tályog feltárása 
kivételes alkalmakra marad.)

3. A punctiókor a legszigorúbb asepsis elvei szerint 
kell eljárni.

E szabályok, a mint látjuk, fő leg a sipolyképző dést és 
a tályog másodlagos fertő zését vannak hivatva megaka
dályozni.

Magát a punctiót következő képp hajtjuk végre: Min
denekelő tt kifő zzük a következő  eszközöket. 1. Egy-két kö
zépnagyságú trokárt (legczélszerübb a Calot ajánlotta 4-es 
számút használni, mivel nem túl vastag, de a genytörme- 
lékek még nem dugaszolják el egykönnyen. Túlvastag trokár 
nagy sebet ejt és ez esetleg sipolyképző déshez vezethet).
2. Egy kis üveg- vagy porczellán-csészét a jodoform-glyce- 
rinnek. 3. Egy kb. 50—80 cm8-es, minden részében kifő z
hető  fecskendő t, melynek csöves vége pontosan a trokárhoz 
illik és 4. egy üveg 10%-os jodoformglycerin-emulsiót, 
melyet a gyógyszerész már az elkészítésekor is kifőzött, de 
a melyet a biztonság kedvéért mégegyszer kifő zünk.

A beteg elő készítése abból áll, hogy jól párnázott padra 
fektetjük és a punctio helyét steril-lepedő k segélyével úgy 
izoláljuk, hogy a beszúrás helye körül körülbelül tenyérnyi 
szabad tér maradjon. E helyen a bő rt jodtinctura beecse- 
telésével desinficiáljuk.

90. sz. ábra.

A ferde beszúráskor a tű  kihú- Az egyenes beszúráskor nyílt,  
zása után az egyes rétegek sze- könnyen fertő zhető  szúrási csa- 
lep módjára fedik a szúrási csa- torna marad fenn. (C a lo t után.) 

tornát. ( C a lo t után.)

A beszúráshoz a kifő zött trokárt úgy fogjuk kezünkbe, 
hogy a vége a tenyerünkbe támaszkodjon. A beszúráskor 
az eszköz hegyét kis darabon a bő r alatt vezetjük; majd 
az ellentállóbb szövetek között ferde irányban a tályogba 
hatolunk. A mikor a beszúrás alatt érezzük, hogy a szövetek 
ellentállása megszű nt és a szabad tályogban vagyunk, a 
trokár tű jét kihúzzuk és a szúrt sebben maradó kanülön át 
kibocsátjuk a genyet. A ferde beszúrás czélja az, hogy a tű  
kihúzása után az egyes rétegek szelep módjára fedjék a 
szúrási csatornát. Ezzel egyrészt a jodoformglycerinnek a
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tályogból való kiürülését, másrészt a fertő ző  bacteriumok be
jutását gátoljuk meg. A 90. sz. ábra világosan szemlélteti a ferde 
beszúrás ezen elő nyeit az egyenes irányú beszúrással szemben.

Gyakran megtörténik, hogy a trokár tű jének kihúzása 
után a kanülön nem ömlik a geny, vagy annak folyása 
csakhmar elakad. Ennek több oka lehet. Olykor például a 
beszúráskor a tályogot kezünkkel vagy a trokárral a punctio 
helyén annyira összenyomjuk, hogy annak tartama eltolódván, 
lumene megkeskenyedik sá lig  tartalmaz genyet. (Lásd a 91. 
sz. ábrát.) Ilyenkor a kissé megmozgatott tű vel nem kapjuk 
a szabad tályogür characteristikus érzését. Ha pedig most 
még mélyebben szúrunk be, akkor, mint azt az ábra is 
mutatja, könnyen átbökhetjük a tályog túlsó falát. Azért czél- 
szerű , ha a genyet a beszúrás helye felé nyomjuk (lásd a 
92. sz. ábrát); a tályog ilyenkor kitágul és a geny könnyen 
ürül a trokár csövén. Ha a kanült a kiürülő  törmelékes 
geny eldugaszolta, legegyszerű bben a' trokártű vel vagy 
vékony szondával tehetjük újra átjárhatóvá. Ha még erre 
sem indul meg a geny, a fecskendő vel pár csepp jodoform- 
glycerint fecskendezünk a cső be, mire a geny rendszerint 
újra megered. Némely erre alkalmas esetben, például ha a 
geny elég híg, az eljárást úgy gyorsíthatjuk, hogy a tályog 
tartalmát a fecskendő  segélyével kiszívjuk.

. 91. sz. ábra.

( C a lo t után.)

92. sz. ábra.

( C a lo t után.)

A sipolyképző dés elkerülése érdekében a punctiókor 
ügyelni kell arra is, hogy a trokárt ne tartsuk túlsokáig a 
szúrt sebben, ugyanazért el kell kerülnünk annak felesleges 
mozgatását és ide-oda tologatását is.

A geny teljes kibocsátása után következik a befecsken
dezés. A kifő zés után langyosra hű tött és az említett csészi- 
kébe öntött jodoform-emulsiot felszívjuk a steril fecskendő be, 
ennek végét a tű  kihúzása után a trokár kanüljébe illesztjük 
és az emulsiót lassan a tályogba fecskendezzük. Az injectio 
után a trokárt lassan kihúzzuk és a beszúrás sebét steril 
gaze és leukoplast segélyével hermetice elzárjuk. Szellő s és 
felületes kötözéstő l a bacteriumok távoltartása végett óva
kodnunk kell. Olyan esetekben, melyekben a kibocsájtott

geny sötét-vöröses, azaz erő sen véresen festékezett, az 
emulsio befecskendezését elhagyjuk és pusztán a geny kiürí
tésével elégszünk meg. Ilyenkor ugyanis nyitott vérerek van
nak a tályogüregben és a jodoformglycerin ezekbe jutva, 
súlyos intoxicatiós tüneteket okozhat.

A befecskendezett jodoformglycerin mennyisége 25— 
50 cm3 lehet. Ennél nagyobb mennyiségű  emulsio bevitele 
intoxicatiós tüneteket okozhat. Az injectiókat 2—4 hetenkint 
megismételjük. 3—5 injectio után a tályogcsatorna rendesen 
elzáródik és nem telő dik meg újra.

Billroth  iskolája a geny kibocsátása után és az emulsio 
befecskendezése elő tt a tályogürt a trokár csövén át 3°/0-os 
bórvízzel vagy physiologiás konyhasó-oldattal öblíti ki. Ezt 
mi teljesen elhagytuk, mivel enélkül is jó eredményeket 
értünk el és a sipolyképző dés elkerülése érdekében nem tar
tottuk tanácsosnak a punctio idejének meghosszabbítását.

A tályog gyógyulását a geny színének és sű rű ségének 
megváltozása jelzi. A gyógyuló tályog genye elveszti tuber
culosus jellegét és sárgás-barna, áttetsző , nyúlós lesz.

A jodoform-emulsio injiciálása után 10—20 órával 
némely esetben a hő mérsék hidegrázás után felemelkedik és 
néha magas fokot (39—40" C) ér el. A jodoform, ezen kü
lönben veszélytelen intoxicatiós tünetére tanácsos a beteget 
elő re figyelmeztetni.

Ha a tályog felett a bő r annyira megfeszül, hogy már 
kivörösödött, akkor a sipolyképző dés nehezen kerülhető  el. 
Ennek oka, a mint azt a klinikánkon végzett mikroskopos 
vizsgálatok kiderítették, az, hogy ilyenkor a tályog eredetileg 
steril genye már másodlagosan inficiálódott és saprophytás 
bacteriumokat tartalmaz. Az incisiót mindazonáltal ilyenkor 
is el kell kerülni és a punctióval kell megpróbálkozni. 
A legégető bb szükség ilyenkor a bő r feszülésének megszün
tetése, s ezt azáltal érjük el, hogy a tályogot minél többször 
kiürítjük. Az injectio természetesen elmarad. Calot azt aján
lotta, hogy ilyen esetekben naponta kétszer is ürítsük ki a 
tályog genyét. A beszúrást természetesen minden alkalom
mal más-más helyen, a kivörösödött folttól távol, lehető leg 
vékony tű vel végezzük.

(Folytatása következik.)

Had- és népegészségügyi kiállítás.
I.

A had- és népegészségügyi kiállításnak egészen kivéte
les és rendkívüli jelleget kölcsönöz a háttérül szolgáló nagy 
világesemény, a világháború, mely nemcsak a nemzetek sor
sára lesz döntő  kihatással, hanem átalakítja egész életfelfogá
sunkkal együtt a hadviseléssel összefüggésben álló tudomá
nyokat és mindenek felett gyökeresen reformálja a hadegész
ségügy rendszerérő l alkotott fogalmainkat. De noha ez a 
reform csak most indul meg és körvonalai még csak sejtel
mesen mutatkoznak, mégis, vagy talán éppen ennélfogva meg 
kellett ragadni e pillanatot — az idő k rendkívülisége daczára — 
és kiállítás formájában szemlélhető vé tenni a mi hadegész
ségügyünk mostani állapotát, melléje helyezve nagy szövet
ségesünknek, Németországnak az összes hadviselő  felek kö
zött kétségtelenül legtökéletesebb/ mintaszerű  hadegészség
ügyét. A magyar hadegészségügyi kiállításnak a német mellé 
való helyezése egyben jelezni kívánja a problémákat, melye
ket a hadegészségügynek a következő  évtizedek folyamán 
tárgyalnia és megoldania kell. A kiállítás czélja kettő s. Az 
egyik a nagyközönségnek szemléltető  felvilágosítása a köz- 
egészségügy, első sorban a fertő ző  bajok kérdéseiben, a másik 
a szakköröknek impulsust adni, hogy a feltáruló kép áttekin
tése alapján a jövendő  feladatainak megfogalmazására és ki
építésére alapot nyerjenek. A nagyközönség közvetlen szem
lélet által meggyő ző dhetik, hogy a természettudományok és a 
technika nemcsak ahhoz járul hozzá, hogy újabb és retten
tő bb fegyverek kovácsolása által fokozza a harczban álló fe
lek hatalmát, hanem még hatványozottabb mértékben arra 
törekszik, hogy a háború által ütött sebeket gyógyítsa, he-
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geszsze és enyhítse. Látva a tengernyi munkát és leleményt, 
melyet az orvostudomány és technika felhalmoz, hogy em- 
beries nagy czéljának megfeleljen, bizonyára az az édes meg
nyugvás, az az erő sítő  és vigasztaló tudat száll a szemlélő  
leikébe, hogy a milyen mértékben nagyobbak lettek a mo
dern háború borzalmai, legalább is épp oly mértékben nö
vekedett a tudományos gond és energia e borzalmaknak 
emberi határok közt lehetséges megszelídítésére. Nagyközön
ségünk most közvetlen szemlélet alapján szabadul fel azon 
egyoldalú felfogása alól, a mely a sebészeti operativ tevé
kenységben látott egyedül eredményes orvosi m unkát; most 
képet nyer a hygienés törekvések minden irányának jelentő 
ségérő l és útmutatást, bátorítást kap, hogy azoknak cselekvő  
munkatársa legyen.

A világháború csodás hatásai közé tartozott, hogy meg
szüntetve a pártok és osztályok ellentéteit, egy érzésbe, egy 
gondolatba és keretbe foglalta össze a békében széjjelhúzó 
tényező ket; de a mi talán nem kevésbé meglepő , az az, hogy 
a világháború épp ily egyeztető  hatással volt az eddig szét- 
tagoltan egymás mellett haladó, egymást nem értő  tudomá
nyos czélokra és tendencziákra is. A közegészségügyben 
ötlik ez első sorban szemünkbe és e nagy tapasztalatot kívánja 
kézzelfoghatóan szemléltetni ez a kiállítás, a mely voltaképpen 
nem egyéb, mint érzékelhető  szimbóluma az eddig külön 
utakon haladó polgári és katonai szempontok egyesülésének. 
Ma már bizonyos ámulattal gondolunk vissza a közelmúlt 
idő re, a midő n például a societások egészségügyét kutató 
tudományág: a sociáiis egészségtan a legnagyobb szervezet
rő l, a legnagyobb societásról megfeledkezett és a katonai 
egészségügyet mintegy kizárta magából, mintha a katonai 
szervezet egészségügye nem állana a legszorosabb, legben
ső bb kapcsolatban a társadalom egészségügyével. A had
egészségügynek a közegészségügyre való nagy visszahatása 
nemcsak a háborúban, hanem a békében sem téveszthető  
szem elő l, mert a hadsereg azáltal, hogy a legnagyobb fe
gyelemmel együtt tart százezernyi embertömeget és minden 
irányban gondoskodik szükségleteikrő l s meghatározza mun
kájukat, lakásukat, élelmezésüket, ruházatukat, tulajdonképpen 
épp oly nagyszabású mint tervszerű  kísérleti állomása a so- 
ciális egészségtan alaptörvényeinek.

II.

Az Országházban rendezett had- és népegészségügyi 
kiállítás két részre oszlik. A német rész, a melyet a berlini 
szakemberek egész sora rendezett, teljes egészében bemuta
tásra került Budapesten is és a kiállításnak tulajdonképpeni 
nragvát alkotta. A hadegészségügy számos fontos részlete 
közül azok kerülnek első sorban bemutatásra, a melyek a pol
gári világtól aránylag legtávolabb állanak : a tábori egészség
ügy, valamint a haditengerészet egészségügye. A rögtönzé
seknek és átalakításoknak hosszú sorozata vonul el a szem
lélő  elő tt, a melyek impulsust adnak, hogy adott helyzetben 
akkor is tudjon magán segíteni még, ha a pillanatszülte 
helyzet követelményei messze túlhaladnak az emberi elő re
látás keretein. A rögtönzött hordágytól kezdve a társzekerek, 
vasúti kocsik, kórházvonatok, teljesen felszerelt kórházak 
mintájáig, mindenrő l tájékozódhatik a szemlélő . Nagy terep
asztal a hadegészségügy minden intézményét feltünteti és 
egybefoglalja a számtalan részletet. Nagyon beható méltány
lást talál a rokkantsági ügy, a mely a világháborúból fejlő dő  
óriási dimenziói folytán joggal megérdemli úgy a tudományos 
körök, mint a társadalom figyelmét.

A betegápolás eszközei czimű  csoport a technikának 
sok haladását mutatja be s fő leg a fertő ző  betegségek elleni 
küzdelemnek eszközeit tárja elénk. A német részszel szerves 
összefüggésben áll a kiállítás magyar része. A megfelelő  
csoportok lehető leg mindenkor megfelelő  elhelyezésre talál
tak. Ez a körülmény lehető vé teszi a magyar és német rész 
megfelelő  csoportjainak összehasonlítását és annak a kétség
telenül örvendetes ténynek megállapítását, hogy az összeha
sonlítás nincsen kárára hazai intézményeinknek.

A hadsereg csoportjában a teljes katonai hygiene be

mutatásán kívül számos tudományos becsű  tárgy is került 
kiállításra, a mi talán elveszett volna a kiállítás nélkül a 
jövendő  számára. Különféle fagyási sorozatok, lövési elvál
tozások mulázsokban való megrögzítésére a kiállítás adott 
impulsust és tette lehető vé a jövő  katonaorvosi nemzedék 
szempontjából oly nagy jelentő ségű  gyű jtemény összeál
lítását.

Teljesen új nyomokon halad az állati parasitologiának 
az emberi betegségekkel való összefüggését bemutató rész.

A Társadalmi Muzeum bemutatja a fertő ző  betegségekrő l 
készült mintaszerű , népszerű  gyű jteményét, a melyhez a tuber
culosis, nemi betegségek, tisztaság és gyermekegészségügyi 
csoport csatlakozik. Bemutatja továbbá az ipari betegségekre, 
az alkoholismusra és az emberi test szerkezetére és mű kö
désére vonatkozó rendkívül érdekes gyű jteményét.

Sok nóvumot tartalmaz a székesfő város gyű jteménye, 
a melyek között is kimagaslik a községi mű szergyárnak kiál
lítása. Az első  kísérlet, a mely a mű szer- és kötszer-iparnak 
kommunizálása terén történt, lép itt a kritika elé.

Egyetemi intézeteink saját csoportjaiknak megfelelő kép
viseletrő l gondoskodtak és a tudomány szigorú elveinek 
népszerű  formában való fogalmazását számos alakban nagy 
sikerrel végezték.

Igen tanulságos a háború miatt rokkantakká vált és 
megvakultak kérdésének kiállítása, valamint az igen gazdag 
Röntgen-osztály.

Nagyon érdekesek a Vörös kereszt és a Mentő egyesület 
gyű jteményei, a melyek már a háború tapasztalatairól is be
számolnak.

Last not least, a történelmi rész, amely szintén ilyen 
összeállításban novum és gazdag vonásaiban nemcsak a nagy- 
közönségnek és mű értő knek érdeklő dését kelti fel, hanem 
orvosainknak figyelmét is felhívja az orvostudománynak nálunk 
érdemetlenül elhanyagolt egyik ágára.

A rövid idő , a mely a kiállítás rendezésére rendelke
zésre állott, valamint az a körülmény, hogy a munkatársak 
legnagyobb része háborús elfoglaltsága miatt csak félkézzel 
dolgozhatott, magyarázza és talán menti is azokat a kisebb- 
nagyobb hiányokat, a melyek a kiállítás vezető inek legjobb 
szándéka ellenére elkerülhető k nem voltak. De ha az egész
ségügyi kiállítás létesítése az orvosvilág elfoglaltsága szem
pontjából kétségtelenül a legrosszabb idő pontra esett, a pél
dátlan érdeklő dés bizonyítja (az első  két hétben 100.000 
látogatója volt a kiállításnak), hogy a nagyközönség szem
pontjából kellett megragadni az alkalmas pillanatot.

Hogy a kiállítás czéljait oly nagy sikerrel közelítette 
meg, az első sorban a vezetés szerencsés megosztásának tulaj
donítandó. A realpolitikus Lukács György-nek — kinek a 
socialhygienés alkotások egész sorát köszönhetjük — csu
dálatos energiája egyesült Grosz Emil-nek, a nagy concep- 
tiójú és az egész közegészségügyet átfogó klinikus szaktudá
sával; kettejük munkásságának köszönheti első sorban a 
magyar kultúra az első  nagyszabású hygiene-szakkiállítást.

Tornor Ernő dr.

I R ODALOM- S ZE M  LE. 

Könyvismertetés.
Martius: Konstitution und Vererbung in ihren Bezie

hungen zur Pathologie. Springer, Berlin, 1914.

Martius azzal a rendíthetetlen szorgalommal és kitar
tással, a mely a német tudós sajátja, imponáló nagyságú 
irodalomismerettel a legmesszibb széles természettudományi 
rétegekbő l: bakteriológiából, immunitástanból, genealógiából, 
örökléstanból, neurológiából, botanikából alkotta meg mun
káját. A bakteriológiának abban a kezdeti szakában, a mikor 
a fertő ző  virus volt minden és az ember szervezetének ellen
álló ereje nem jött számba, Martius az első k között volt 
annak a hangoztatásában, hogy a constitutiót is tekintetbe kel! 
venni. Ezek elismerése után ki kell mondanom, hogy Mar-
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/á/s-nak ez óriási tanulmányanyagból levont nézeteivel némely 
irányban nem tudok egyetérteni. Abban igaza van, hogy ma 
már messze vagyunk attól a nézettő l, a mely a constitutiós 
bajt mint az egész szervezet baját a helybeli bajjal szembe
állítja, de nem tudom elfogadni pl. a szerzett constitution 
mert a constitutio szót az endogen tulajdonságokra szeret
ném föntartani. Ha valaki chronikus mérgezés következtében 
nem tud a fertő ző  baj ellen védekezni, nem azt mondanám, 
hogy szerzett constitutio ennek az oka, hanem hogy két exo
gen kórok dolgozik egymással karöltve. Ha öröklött tulajdon
ság immunitást ad, akkor endogen ok az exogennek ellene 
dolgozik. Martius helyesen elismeri az exogen ok „obligat“ 
voltát, de az endogen okban ezt a tulajdonságot, sajnos, 
már nem találja me.g A blastogen constitutiós anomáliák föl
osztása szerinte a következő : öröklött plus- és minusvarián- 
sok, valamint dysvariánsok, idő höz kötötten támadó eltéré
sek (chlorosis, otosclerosis stb.), normalis fejlő dés, életenergia 
minus-szal (Gowers abiotrophiája, Edinger fölhasználása), con
stitutiós talaj obligat exogen kiváltással. Ez utóbbiba tartozik 
szerinte a tuberculosis, de érthetetlen, hogy a tabest miért 
nem sorolja ide, a mikor itt is obligat az exogen mozzanat. 
Ez a nagyon is sok kategória nézetem szerint felesleges. Az 
endogen és exogen ok szembeállítása, kiegészítve a conditio 
sine qua non fogalmával, kielégítő . Koltarits Jenő .

Új könyvek:

G. B e r g :  Über die Beziehungen der inneren Sekretion zur Uro
genitalsphäre und ihre therapeutische Verwertung. Würzburg, C. Ka-  
bitzsch. 085  m. — E . G r ü n e r : Die Beziehungen der Menstruation, der 
Schwangerschaft, der Geburt, des Wochenbettes und des Klimakteriums 
zu Erkrankungen der Zähne. Leipzig, G. Thieme 1-50 m. — Kriegs
ärztliche Vorträge. Während des Krieges 1914—1915 gehalten an den 
„Kriegsärztlichen Abenden“ in Berlin. Redigiert von  P r o f .  D .  C . A d a m . 
1. Teil. Jena, G. Fischer. 5 m. — C. N o o r d e n: Hygienische Betrachtun
gen über Volksernährung im Kriege. Stuttgart-Berlin , Deutsche Ver
lagsanstalt. 050  m. — F . K i r s t e i n :  Das Fleckfieber und seine Bekäm
pfung. Berlin, R. Schoetz. L20 m. — L . B r a u e r :  Die Erkennung und 
Verhütung des Flecktyphus und Rückfellfiebers. Würzburg, C. Kabitzsch. 
150 m. — E . K ü s t e r : Geschichte der neuen deutschen Chirurgie. 
Stuttgart, F. Enke. 5’20 m. -  A . G r o t j a h n : Soziale Pathologie. 2. Auf
lage. Berlin, A. Hirschwald. 15 m.

L a p s z e m l e .

Belorvosiam

A typhus lefolyásának sajátosságairól és a typhus- 
kezelésrő l a háborúban ir Grober tanár. Sok esetben na
gyon enyhe lefolyást észlelt; voltak esetek, a melyekben né
hány nap alatt zajlott le a betegség. A kezelésben nagyon 
tekintetbe kell venni azt, hogy a háború okozta nagy meg
erő ltetések következtében gyengült a szív; a betegek e miatt 
a szállítást is rosszul tű rik; bizonyos gyógyszereket (lázelle
nes szereket), a melyek a szívet rendes körülmények között 
csak nagyon mérsékelten támadják meg, az ilyen betegeken 
nem szabad alkalmaznunk, úgyszintén bizonyos fürdő eljárá
sokat sem. A szívmű ködésre állandóan nagy gondot kell for
dítani. A többek által ajánlott pyramidon-kezelést (O i gr. 
7—8-szor naponként) nem helyesli a szerző , collapsust okoz
hat ; sokkal jobb a láz ellen 30—32°-os, legfeljebb 25°-ig 
lehű tött fürdő ket alkalmazni, legfeljebb kétszer naponként, 
továbbá antipyrint vagy aspirint kis adagokban. A könnyen 
megbetegedettek körülbelül 3 hónap múlva végezhetnek is
mét tábori szolgálatot: a súlyosabb esetekben, fő leg a me
lyekben a keringés részérő l zavarok voltak, sokkal hosszabb 
pihenő re van szükség; a toxikus myocarditis a gyógyulás 
után még nagyon hosszú ideig fennállhat s ennek folytán 
már mérsékelt megerő ltetésre collapsus állhat be. (Deutsche 
med. Wochenschrift, 1915, 10. sz.)

Sebészet.

A gázphlegmonét 10 százalékos ichthyolglycerin-
nel kezelte Armknecht-Worms 12, részben igen súlyos eset
ben, igen jó eredménynyel. A kezdeti tünetek felismerésekor 
a bő rt az elszinesedés egész kiterjedésében hosszirányban a

fasciáig fel hasítva, a sebet tompán széttárta s a sebüregeket 
10u/o-os ichthyolglycerinnel átitatott tamponnal töltötte ki, 
továbbá kívül a bő rre, a meddig az oedema terjedt, szintén 
ichthyolglycerines kötést tett. Utóbbit naponként, míg a seb
ben levő  tamponokat csak több nap múlva cserélte ki, ha a 
hő mérséklet leszállott. Ez a legtöbb esetben 2—3 nap múlva 
be is következett s csak ritkán volt szükség újabb bemetszé
sekre. Az oedema és az elszínező dés rendkívül gyorsan, 
gyakran már 24 óra alatt megszű nt. A szerző nek mind a 12 
betege meggyógyult amputálás nélkül; a szerző  az ichthyolt 
a gázphlegmone specificumának véli. Az utóbbi idő ben so
kat emlegetett perubalzsamnál a 10%-os ichthyolglycerin 
négyszerié olcsóbb. (Münchener med. Wochenschr., 1915, 
13. sz.) M .

Szülészet és nő orvostan.

A sepsises általános infectio kezelésérő l ír H ü s s y 
a Herff-klinikáról. H ü s s y mint nő orvos szól a dologhoz, mert 
szerinte a gyermekágyi láz tulajdonképpen nem más, mint a 
sepsises infectiónak bizonyos formája. Csak a bejutás ka
puja más, azonban a lefolyás ugyanaz, így tehát a gyógyí
tása sem lehet más. A mi az infectio okát illeti, a háború
ban fő leg a tetanus és gázphlegmone okozójától félünk, de 
természetesen a strepto- és staphylococcus meg a bacterium 
coli szintén szerepel az elő idéző  okok között. H ü s s y szerint 
el kell vetni minden olyan szert, a mely a mikroorganismust 
megöli. A helyett, hogy segítenénk a betegen, a mérgező  
adaggal a szervezet ellentállóképességében teszünk kárt. Ha 
a mikroorganismusok sejtkérgét elpusztítjuk, endotoxinok 
szabadulnak ki, a melyek a beteg testét elárasztva, gyorsan 
intoxicatióra vezetnek. Sokkal kedvező bbek a viszonyok, ha a 
csírák erejét csökkentjük. A gyermekágyi láz kezelésekor is a 
betegek általános erő beli állapotát emeljük, ellenállásukat 
erő sítjük, mert a specifikus csírák virulentiáját nem tudjuk 
megtámadni. Megpróbálták a Merck által elő állított methylen- 
kék-ezüstöt, a mely a nélkül, hogy az organismusnak ártana, 
a bacteriumok specifikus virulentiáját csökkenti. A methylen- 
kéket H e r f f  már alkalmazta jó eredménynyel coli-pyelitis 
ellen. Állatkísérlettel is kipróbálták a methylenkék-ezüstöt és 
a vele kezelt állatok igen ellenállónak mutatkoztak a strepto- 
és coli-infectióval szemben. Bakteriológiai szempontból a ké
szítmény nevezetes azért, mert a bacteriumokat nem öli el. 
Bár a szert csak két esetben próbálták ki, mégis ajánlja, 
mert az organismust nem károsítja meg, tehát bajt nem okoz, 
hanem csak hasznot hajthat a csírák virulentiájának csökken
tése révén. Mindkét esetben metastasisok is voltak. 2% -os 
oldatból intramuscularisan naponta 1—2 cm3-t adtak. A szer 
fájdalmas és ezért alypint adtak hozzá. Feltű nő  volt a pulsus 
és az általános közérzet befolyásolása; a hő mérsék csak las
san tért vissza a rendesre, de a 160-as pulsus hamar 90— 
100-ra szállott le. Mindenesetre a kezelést korán kell meg
kezdeni. Végül megemlíti, hogy a szert talán kiütéses typhus 
eseteiben is meg kellene próbálni. (Münchener med. Wochen
schrift, 1915, 17. sz.) L o v r i c h  dr.

Gyermekorvostan.

A luetinreactio értékével a gyermekgyakorlatban
foglalkozik S c h i p p e r s , az amsterdami Emma-gyermekkórház 
igazgatója. Húsz 3 hónaptól 15 év közötti, öröklött bujakór
ban szenvedő  gyermeken végezte a vizsgálatot és 54 nem 
bujakóros gyermeken eszközölt ellenő rző  vizsgálatot. Ezen 
vizsgálatai eredményeinek összefoglalásában azon következte
tésre jut, hogy egyelő re a luetinreactiót a gyermekkorban az 
öröklött bujakór kórjelzésében nem ajánlhatja, mivel

1. a reactio nem eléggé megbízható : kb. 16°/0 negativ 
eredménye volt bujakóros gyermekeken és kb. 6°/0 positiv 
bujakórban nem szenvedő kön;

2. a megítélés igen sok idő t, legalább nyolcz napot 
vesz igénybe;

3. a megítélés igen sok tapasztalatot is követel, a melyet 
poliklinikákon és klinikákon kívül nehéz megszerezni;
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4. a reactio negativ lesoványodott bujakóros gyermeke
ken és gyakran positiv, illető leg kétes exsudativ diathesisben.

Nem tartja azonban kizártnak, hogy az eljárás módo
sítása esetleg jobb eredményekre fog vezetni. (Zeitschrift f. 
Kinderhk. 1915, XII. köt., 4. és 5. fű z.) Flesdi.

Húgyszervi betegségek.

Kankó ellen ammoniumpersulfáttal végzett kísér
leteiben Schuhmacher a közölt kortörténetek s mások észle
lései alapján arra a meggyő ző désre jutott, hogy az ammonium- 
persulfát a gonorrhoeás betegségekben az ezüstkészítménye
ket nemcsak pótolja, hanem némely tulajdonságaiban felül is 
múlja. Ennek a gyógyszernek a fő elő nye az ezüstkészítmények
kel szemben — nem is szólva arról, hogy a szöveteket 
semmikép sem izgatja — az, hogy a váladékot feltű nő 
gyorsan csökkenti. Ez a hatása bizonyára legnagyobb rész
ben a toxinok nagyfokú oxydatiós elpusztításán s az igy 
megszüntetett chemotaxison alapszik. További elő nye az em
lített gyógyszernek, hogy vízben azonnal feloldódik, hogy az 
oldata viztiszta és hogy a fehérnemű n nem okoz foltokat. Az 
ammoniumpersulfátot tehát ezen az alapon egyéb fertő zések 
gyógyítására is sikerrel fogjuk használhatni. További jó 
tulajdonsága az említett gyógyszernek az is, hogy igen olcsó, 
a mi az általános elterjedését mindenesetre lényegesen köny- 
nyíteni fogja. (Dermatologische Wochenschrift, 1915, 11. szám.)

Drucker.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

temen a gyógyszertan tanára, 62 éves korában. — J .  Stilling, a szem é
szet tanára a strassburgi egyetemen, 72 éves korában.

Személyi hírek külföldrő l. C. Fraenken, a közegészségtan tanára 
Halléban, a kit csak nemrég neveztek ki ez állására, egészségi okokból 
nyugalomba vonul.

Hírek külföldrő l. A franczia népesedési statisztika az 1914. év 
első  felére nézve a lakosságnak 24.816 emberrel való csökkenését mu
tatja. A franczia lapok megdöbbenéssel közük ezt a hírt. Milyen ered
mény várható még a háború idején és utána.

A budapesti orvosi kör országos segélyegyletébe befizettek: 
Alapítvány „ribédi Fehér Orbán Vilmos emlékére“ üyurmann Emil 300, 
Jendrassik Ernő  30, id. Glass Izor 50, Tatár János 100, Czoniczer 
Márton 150, Müller Adolf, Nagykikinda 100, Szegő  Kálmán, Abbázia 200, 
Vámos Gyula 200, Egyesült budapesti fő városi takarékpénztár 60, farkas
laki Hints Elek, Marosvásárhely 100, Fischl Ármin, Katona József, Szigeti 
Gyula, Tomm Béla, Lánczy Géza, Mű nk Adolf, Lichtenstein Salamon, 
Karafiáth Marius, Lukács Imre 20—20 koronát.

Tagdijat fizettek: Farnek Gyula, Wollheimer József 2 0 - 2 0  koro
nát; Mészáros Béla, Glück Soma 16—16 koronát; Brunner Lajos, 
Rosenberger Alajos, Kapp Jakab, Erdő s Adolf, Horváth Béla, Imre 
József 12—12 koronát; Fodor Oszkár, Siposs Mór, Rosenberg Samu, 
Guhr Géza, Ihrig Lajos 10—10 koronát; Molnár Dezső , Heimann 
Rezső, Kabos Márton, Friedländer Pálné, Dávid Zsigmond, Franzl 
Ottóné, Schroeder Gyula, Décsi Mór, Vaday Kálmán, Gazdigné, Alföldi 
Béla, Hoffmann Emil, Frank János, Neuwirth Dezső , Janovics Sándor, 
Jékel László, Schütze József, Takács József, Német Endre, Tóth Samu, 
Weinberger Ernő , Anka György, Terray Lajos, Mérey Manó, Mittelmann 
Miksa, Dara Dávid, Leutner Miksa, Szabó Ármin, Vadas József, Dévai 
Mór, Szántó Jakab, Sellei József, Ranschburg Pál, Kromber Adolf,  
Tolnai V. Bertalan, Kamik József, Vadász Gyula, Schroeder Gyula, 
Német Károly, Poleretzky Endre, Rajnik Pá l, Nádaskai Béla, Antalik 
Károly, Czigler Henrik, Misner Antal, Löwensohn Izsó, Kardos Lajos, 
Barta Sándor, Török Miklós, Elszász Emil, Sassy János, Weisz Ármin, 
Kelen József 8—8 koronát.

A thigasin nem más, mint a thiogenol nevű  ismert 
kénkészítmény összeköttetése acetonchloroformmal. Schönwitz 
jó eredménynyel használja helybelileg pruritus, vulvitis, krau
rosis vulvae eseteiben. (Therapie der Gegenwart, 1915, 2. füzet.)

A digimorvalt Hilfrich  nagyon jó eredménynyel hasz
nálja szívbajokban. Egy-egy tabletta 5 centigramm titrált di- 
gitalis-port, l/t  centigramm morphium hydrochloricumot és 3 
csepp mentholum vaíerianatumot tartalmaz. (Hamburger med. 
Ueberseehefte, 1. évf., 13. sz.)

Magyar orvosi irodalom.

Gyógyászat, 1915, 18. szám. Horváth Béla: A meghű lésrő l. 
Szegő  Kálmán: Betegeink a tengerparton.

Orvosok lapja, 1915, 18. szám. Tauszk Ferencz: Hazai és nem 
hazai fürdő krő l.

Budapesti orvosi újság, 1915, 18. szám. Farkas Géza: A typhus 
korai felismerésére irányuló laboratóriumi módszerekrő l. Hajós Lajos: 
A subcutan arsenkezelésrő l idegbántalmakban.

Vegyes hirek.
Kinevezés. Kossuth László dr. újszászi községi orvost a bel- 

ügyminister a községi és körorvosok országos nyugdíjbizottságának 
tagjává nevezte ki. — Raisz Sándor dr.- t, a magyar államvasutak pécsi 
üzletvezető ségének fő orvosát felügyelő -fő orvossá, Polereczky Endre dr.-t  
Hatvanban pályaorvossá, Graf Andor dr.-t pedig ugyanott fű tő házi 
orvossá nevezték ki.

Választás. Haas Lajos dr.-t Tiszolcz nagyközség orvosává vá
lasztották.

A budapesti egyetemnek a most folyó félévben 4912 hallgatója 
van; a múlt évi nyári félévben a hallgatóság száma 7513 volt, e tanév 
első  felében pedig 5409. Az orvostanhallgatók száma 1940 (tavaly 
2994 volt.)

A krakói egyetemet, a mely a háború kitörése óta zárva volt, 
e hó 19.-én újból megnyitják.

A cholera állása hazánkban. Az április 12.-étő l 18.-áig terjedő 
héten 13 esetet jelentettek be 7 halálozással, még pedig Miskolczról 1-et, 
Sztapárról (Bácsmegye) 10-et és Hatvanból 2-t. A sztapári betegek 
polgári egyének, a többi az északi harcztérröl hazaérkezett katona.

A budapesti önkéntes m entő -egyesület januárban 1028 eset
ben nyújtott első  segítséget; ezenkívül 1790 szállítást végzett, 75-ször 
mint mozgóő rség szerepelt és 24 esetben vaklárma és téves jelentés 
folytán vonult ki; a január havi mű ködés fő összege tehát 2917. — 
Februárban az esetek száma 1136, a szállításoké 1803 volt; mint mozgó
ő rség 52-szer szerepelt az egyesület és vaklárma vagy téves jelentés 
folytán 23-szor vonult ki; a február havi mű ködés fő összege tehát 3014.

Meghalt. Drágíts Ágoston dr. vajdahunyadi járásorvos 62 éves 
korában április 25.-én. — Alexics Szilárd dr. városi kerületi orvos 48 
éves korában április 29.-én Pancsován. — Lechner Antal dr. kórházi  
orvos Beregszászon április 25.-én. — E. Harnack tanár, a hallei egye

Mai számunkhoz R ic h te r  G ed eo n budapesti vegyészeti gyárának 
prospectusa van mellékelve.

„ F a s o r -  (Dr. HßfCZßl-fßlß) s a n a t o r i u m . “  gyJJayfnátné; e(
sebészeti, nő gyógyászati és belbetegek részére, Budapest, VII. , Városligeti 
fasor 9. — Állandó orvosi felügyelet. — Gondos ápolás. — Kitű nő
__ ellátás. — Mérsékelt árak. — Kívánatra prospektus.
Budapesti mmm k  ■  y  -intézet. Semmelweis utcza 2.
medico- g \H  f f“  Kossuth Lajos-utcza sarkán,

mechanikai Igazgató : Dr. REICH MIKLÓS.

Dr. JUSTUS fk6.rrhv.si  börgyógyitó és kosm etikai intézete
B u d a p e s t, IV., F e re n c z  J ó z s e f - r a k p a r t  2 6 . Sugaras gyógyítás. Röntgen. Auiontherapia,

forrólégkésziilékek, frigorithera pia, fürdő k. Kozmetikai eljárások és mű tétek.

Dr. Apáthy Gyuláné „Gondviselő -Otthon“
(I., Városmajor-utcza 45. Telefon : 88—44) sanatoriumába betegeket 
felvesz családi ápolásra. Állandó orvosi felügyelet és gyógykezelés.

Egész éven át nyitva.
H elio therap ia. 

R ön tgen-labo ra to rium .

U J T Á T R A F Ü R E D .=  ^ vV sjT!a“ k'Nap- és Iégfurdő k. Víz- 
1010 méter magasan a tenger felszíne fellett, gyógyintézet. Tüdő bete- 
geknek külön osztály. Lakás, fű tés, világítás, teljes ellátás orvosi gyógykezeléssel együtt 

napi 10.— ko ronátó l kezdve.

stvánúti sanatorium és vízgyógyintézet
Budapest,V I I . ,  Hungária-körút 9 .  ( I s tv á n -ú t v é g é n .)  T e le fon  120-69,81-01.
Sebészeti osztály vezető je : Dapsy V iktor, v. egyet, tanársegéd.
Belgyógyászati osztály  vezető je : Dr. Dolecsko János, fő orvos.
Nő gyógyászati osztály veze tő je : Dr. Schm idlechner Károly, egyet, magántanár.

RÖNTGEN- REINIGER
I
é s  v i l i .  o r v ó s i  k é s z ü l é k e k GEBBERT és SCHALL R-T.

Dr. W idder B erta lan  z
e ra te u r  o r thopad -sebészeti in- 

z e té t  B udapest, VII., Rákóczi- 
ú t 10. szám  a lá  helyezte á t.

Dr. G rünwald sanatorium a ^d?tef \ Várf 0/! i!|e!ii'faTh?"15l,’Felvétetnek férfi- és nő betegek 
nógyógyászati, sebésze ti és belgyógyászati bajokka l, valamint szülő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatják. — V o g y i  é s  R ö nt g e n - l a b o r a t o r i u m .

M A T T O N IFÉlE LÁPKI V ONATOK
f ü r d ő k  h ö z .

:: L Á P S Ó : :  I L Á  P  L  Ú  G
s z á r a i  k iv o n a t folyékony kivonat
ládákban á 1 kiló üvegekben á 2 kiló
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TUD OMÁNYOS TÁ RSULAT OK.
TA RTA LOM: Német hadsebészeti congressus. 268. lap.

Német hadsebészeti congressus.

A német hadsebészeti congressust április hó 7.-én Schjer- 
ning orvosfő nök nyitotta meg Brüsszelben s a császárhoz 
intézett üdvözlő -távirat felolvasása után az orvosi kar magasz
tos hivatásáról emlékezett meg. A congressus czélja, hogy a 
nagy háborúban eddig bevált sebészi tapasztalatokat köz- 
kincscsé tegye.

Ezután Garré tábornokorvos elő adó ajánlja, hogy a 
verő eres vérzést a segélyhelyen csakis ércsípő vel csillapítsuk; 
az érlekötést pedig csak a tábori kórházban végezzék. Nagyobb 
vérvesztés eseteiben a konyhasós infusiónál jobb az auto- 
transfusio és a stimulálás.

A mellkasi sérülések közül azonnal operálnunk kell 
nyílt légmell és tüdő elő esés eseteiben. Súlyos tüdővérzés 
esetén teljes nyugalom, morphium, esetleg punctio. A has
lövések közül azonnal meg kell operálni a súlyos belső  vér
zéssel, illetve a gyomor vagy a belek sérüléseivel járó sérü
léseket. A prognosis annál kedvező bb, minél hamarabb 
operálunk.

Végtagsérülés eseteiben a legnagyobb conservativismus- 
sal kell eljárni. Különös figyelmet érdemelnek a srapnell- 
lövedékek okozta rendkívül fertő ző  sérülések, a melyeket nagy 
gonddal kell ellátni. Az ily sérüléseket megfelelő  seb-toilette 
után drainezzük s nedvszívó kötéssel lássuk el.

Kümmel tábornokorvos elő adja, hogy a jelen háborúban 
rendkívül gyakori a tetanus. Egy 350 esetet öszefoglaló 
statisztika 70%  halálozást mutatott ki; a rövid incubatiójú 
esetek 100%-ra rúgnak. A legkorábbi tünet a nyelés-panasz, a 
mely igen fontos. A mi a prophylaxist illeti, minden gránát és 
srapnell okozta sérültet oltani kell. E czélra 20 egység elegen
dő nek bizonyult. A therapiás adag az elő adó tapasztalatai 
szerint naponta a görcsök megszű ntéig 100 egység intra- 
lumbalisan vagy intravenosusan. Ezenkívül nagyobb adag 
morphin, chloralhydrat, scopolamin, langyos fürdő k. A súlyos 
görcsrohamokat a magnesiumsulfat szünteti meg legjobban.

A gázphlegmone szintén igen gyakori, de gyógyhajlama 
sokkal jobb, mint a békében, hacsak a beteg nem túlságosan 
gyenge szervezetű . Ha gangraena még nincs, elegendő a 
fasciáig terjedő  bemetszéseken kívül a jodtinctura és oxygen- 
befúvás. Amputálni nem kell okvetetlenül ép szövetben. A 
gázphlegmonét a Fraenkel-ié\e bacillus okozza, bár nem min
den esetben mutatható ki.

Lexer decubitusból keletkező  tetanus-fertő zés számos 
esetét észlelte.

Tilmann tábornokorvos a koponya lövési sérüléseinek 
különféle alakjairól szólt. Nem fogadja el azon álláspontot, 
hogy minden koponyalövést operálni kell, mert sok áthatolt 
fejlövést látott, a mely mű tét nélkül is meggyógyult. Első 
sorban a sebet kell gondosan ellátni. A mű tét nem mindig 
sürgő s, tehát bevárható a seb begyógyulása. A kiesési tüne
tek hamar múlnak. Az agyburkok leginkább az első  napon 
fertő ző dnek. Ez gyorsan diagnoskálható korai lumbalis punc- 
tióval; azonban kevés remény van a gyógyulásra. Kétségkívül 
a conservativ álláspont a leghelyesebb, már csak azért is, 
mert a mű tétnek a legszigorúbb asepsis mellett kell történnie. 
Tangentialis lövés eseteiben csak kedvező  körülmények esetén 
operáljunk, beható lövés eseteiben csakis elő zetes röntgene- 
zés után. Agytályog jelenlétekor a tályogot felkeresve kiürít
jük. Ez utóbbi prognosisa rossz.

Enderlen tábornokorvos 311 fejlövésröl számol be. Ezek 
közül 149 (44'7% ) végző dött halálosan. Az elő adó szerint a 
lövedéket csak akkor távolítjuk el azonnal, ha felületesen 
fekszik. A másodlagos eltávolításkor számolnunk kell a golyó 
vándorlásával is.

Bier hozzászólásában megjegyzi, hogy az agyvelő állo- 
mány mélyében ülő  lövedékeket legjobb úgy eltávolítani, hogy 
a beteg fejét arra az oldalra fektetjük, a hol a bemeneti 
nyílás van, s ekkor a fejet enyhén ütögetjük, mire a lövedék 
magától sülyed a bemeneti nyílás felé.

Best hozzászólásában megemlíti, hogy a fejlövés-esetek 
50% -ában papillitist talált.

Denker a koponya melléküregeinek ellenő rzését ajánlja.
Sauerbruch fő törzsorvos a mellkas sérüléseit tárgyalja. 

22.145 sebesülés közül 30%  mellkasi volt, azonban a csata
téren meghalt mellkasi sérültek nincsenek beszámítva. Fontos 
a gyógyulást illető leg a sérülést okozó lövedék faja, továbbá, 
hogy volt-e nagyobb fokú vérzés, vagy nem, különösen a 
sérülés után 2—3 hét múlva beálló utóvérzés, mely utóbbi 
gyakran halálos kimenetelű , éppen úgy, mint a nagyobb 
nyílt pneumothoraxot elő idéző  roncsolás, míg a kis be- és 
kimeneti nyílással bíró zárt pneumothorax simán szokott 
gyógyulni. M.

(Folytatása következik.)

PÁLYÁZATOK.

A m. kir. mező hegyesi állami ménesintézeti kórháznál a z o n n a lr a 
egy kisegítő  orvos lesz alkalmazva, mely állásra a lenti parancsnok
ság pályázatot hirdet.

Ezen orvos javadalmazása 20 (húsz) korona napidij és egy bú
torozott szobából álló lakás, fű téssel és világítással.

A folyamodványok megfelelő  okmányokkal felszerelve folyó évi 
május hó 20.-áig az alant feltüntetett parancsnoksághoz nyújtandók be. 
Késő bb érkezett folyamodványok figyelembe nem vétetnek.

Gyakorlattal biró orvosszigorlók is pályázhatnak.

M a g y a r  k i r á l y i  á l la m i  m é n e s  k a to n a i 
p a r a n c s n o k s á g a  M e ző h e g y e se n .

A budapesti állami gyermekmenhelyben másodorvosi állás üre
sedett meg. Az állás ideiglenes napidíjas orvosdoktornövel vagy szigorló 
orvosnő vel fog betöltetni.

Javadalmazás 6 korona illetve 4 korona napidij, teljes ellátás, 
lakás élelmezés.

A napidíjas állást elfoglalni akaró orvosnő ket kérem a délelő tti 
hivatalos órákban, az állami gyermekmenhely (X., Üllő i-út 86) igazgatói 
irodájában jelentkezni.

B u d a p e s t , 1915 május 4.

S z a n a  S á n d o r dr., kir. tanácsos, igazgató-fő orvos.

1334/1915. szám.
A Gömör és Kishont vármegye rozsnyói járásába bekebelezett 

Csetnek községben rendszeresített községi orvosi állásra az 1886. évi 
XXII. t.-cz. 82. §-a, illető leg az 1908. évi XXXV11I. t.-cz és az ennek 
végrehajtása tárgyában 132.100/1908. sz. B. M. rendelet 6. §-a alapján 
pályázatot hirdetek.

Javadalmazás: 1600 K törzsfizetés, 5 évenként 800 K-ig emel
kedhető  200 K korpótlék, 400 K lakbér, 40 ürméter tű zifa természetben 
Csetnek községtő l és a szabványos orvosi látogatási díjak.

A választandó községi orvos ezenfelül megegyezés esetén rend
szeres évi díjazást kaphat a rozsnyói kér. munkásbiztosító pénztártól 
mint pénztári orvos, a m. kir. vaskő bányák csetneki üzemvezető ségétő l 
mint bányaorvos.

Felhívom a pályázni szándékozókat, hogy orvosi oklevelükkel, 
úgyszintén egyéb képzettségüket, eddigi alkalmaztatásukat, honosságu- 
gukat és illető ségüket igazoló eredeti okmányokkal és keresztleveleik 
vagy születési bizonylataikkal felszerelt pályázati kérvényeiket hozzám 
folyó évi május hó 24. napjáig a rozsnyói járási fő szolgabírói hiva
talhoz adják be.

A községi orvos választásának határidejéül az 1886 : XXII. t.-cz.  
77. és 81. §-ai értelmében Csetnek községbe a községházához f. évi 
május hó 26. napjának d. e. 11 óráját tű zöm ki és felhívom a községi 
elöljáróságot, hogy az 1886 : XXII. t.-cz. 70. §-a, illető leg az 1876 : XIV. 
t.-cz. 144. §-a értelmében a választás inegejtésére hivatott községi kép
viselő testület tagjait szabályszerű en hívja meg és a választás határide
jét a község területén szokásos módon hirdesse ki.

R o z s n y ó,  1915 április 19.
N a g y , fő szolgabíró.
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E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K .

A felső  végtagok nyugalmának 
szükségességérő l tüdő tuberculosisban.

Irta: K o t la r U s  J e n ő dr., egyetemi magántanár.

A tüdő bajosok legnagyobb számában legalább egy ideig 
teljesen nélkülözhetetlen nyugalmi kezelésnek kissé elhanya
golt pontja a felső  végtagok nyugalmának keresztülvitele. 
Részben magamon, részben más tüdő bajosokon szerzett ta
pasztalatok alapján szeretném erre fölhívni a figyelmet.

A mikor az orvos észreveszi, hogy betegének hő mér- 
séke húsz perczig tartó levélírás után 0'3°-kaI fölemelkedik, 
arra az álláspontra is helyezkedhetne, hogy ezt az emelkedést, 
ha egyéb kárral nem jár, nem kell figyelemben részesíteni. 
Ez az álláspont helyes lehet, ha igazán éppen csak ne
gyedóráig tart az írás.

Ha hosszabb idő rő l van szó, tekintetbe kell vennünk a 
következő ket. Elő ször már maga a figyelem is elég a lélekző - 
mozgások rendes alakjának megváltozására. Ha valakit hirte
len megszólítunk és figyelmét valami gondolatmenetre felhív
juk, rögtön észrevehetjük rajta, hogy lélekzése megáll. Ez 
többnyire kilélekzésben történik, de belélekzésben is meg- 
eshetik. Ha valaki érdekes, vagy még inkább, ha izgató ol
vasmányba van elmerülve, hosszú lélekzési szüneteket tart, 
mély belélekzésektő l megszakítva. Még sokkal feltű nő bb 
mindez írás vagy rajzolás közben. E mű veletek már ezzel is 
károsítják a beteg tüdő t. Számba jön még, hogy az asztalra 
támasztott karok még a legkényelmesebb elhelyezéskor is be- 
süppesztik a mellkast.

A betű  vetésekor nemcsak az alsókar, a kéz, meg az uj
jak mozognak. Az alsó kar fixálásakor a felső  kar izmai is 
megfeszülnek. Ső t mindenki tapasztalhatja önmagán, hogy 
különösen a jobb m. pectoralis major idő nként összehúzódik és 
hogy a váll is elő rehajlik. E komplikált együttmozgások oly 
izmokat is elő vesznek, a melyek részben a bordákhoz tapad
nak. Ezek pedig a mellhártyát vongálhatják.

Még ártalmasabb a kényelmetlen helyzet és ez a mi 
tárgyunk szempontjából annyival is inkább latba esik, mert 
a fekvő székben ez a mű velet mindenképpen kényelmetlen. 
Ezen a legjobb szerkezetű , a fekvő székhez erő síthető  íróasz
talkák is alig javítanak.

A rajz és írás még aránylag ártatlan dolog, pedig egy 
betegnek, a kit megfigyeltem, 40 perez rajz álló helyzetben

úgy fölviszi a hő mérsékét, mint P/2 óra járás. De láttam 
fekvő székben beteget mintázni is. Látszólag az agyag gyú
rása közben csupán a kéz és az ujjak dolgoznak, feltéve, hogy 
kis alakok elkészítésérő l van szó, de valóságban itt fokozot
tan játszik közre az alsó kar, felső  kar és vállöv fixáló se
gítsége és a ki maga valaha megpróbálta, tapasztalhatta, 
hogy hamar elfárad. Éppen így vagyunk a nő k kézimunká
jával is.

Még sokkal kiterjedtebb izommunkát tesz szükségessé 
a zongorázás, hegedülés és a szabadban ű zött játékok közül 
a tiidő sanatoriumokban sok helyütt megengedett croquette- 
játék. Ugyanazok a károk, ugyanazok az együttmozgások, a 
melyekrő l szó volt, itt fokozott mértékben szerepelnek. A zon
gorázásban azonkívül a törzs is mozog és a croquette-játék 
közben sohasem elő rehajlott törzszsel ütik meg kalapácsukkal 
a golyót. Egy helyen láttam, hogy a betegek a társalgásra, 
ácsorgásra szabadjukra engedett idő t töltötték croquette-játék- 
kal, pedig a kettő  között a tüdő  pihentetése szempontjából 
óriási a különbség. A z  i l y e n  m o z g á s  a  t ü d ő t  s z a b á l y t a l a n u l 
r á n c z i g á l j a .

A  s í k o n  v a l ó  l a s s ú  j á r á s  j ó  k e r t i  ú t o n ,  a z  ú g y n e v e ze t t 
k ú r a l é p é s b e n ,  a  m i k o r  a  t ö r z s  a l i g  h a j l i k ,  a  t ü d ő t  a  l é 

l e  k z é s  m é l y í t é s é v e l  e g y e n l e t e s e n  m o z g a t j a  m e g  é s  se m m i 

k é p p  s e m  z ö k k e n t i . Egészen más a hepe-hupás tala
jon való járás. Itt a zökkenések igen bántók, például ma
gas hegyeken, rosszul tisztított havas, süppedő  úton. Bár
milyen csekélységnek lássék is, érdemesnek tartom meg
említeni, hogy a kézzel való hadonászás séta közben sehogy 
sem tanácsos. A ki pl. unalmában minden lépésnél botjával 
lyukat üt a hóba, hamar megérzi, hogy több munkát végzett 
a kelleténél.

E z z e l  v i l á g é r t  s e m  a k a t o k  o d a  k i l y u k a d n i ,  h o g y  h a  a 
t ü d ő b a j o s  l á b a i t  m á r  f e k v ő z s á k b a  s z o r í t o t t u k ,  m o s t  a k a r j a i t  
i s  k ö s s ü k  l e . Csak arra akartam rámutatni,

1. h o g y  a  f e l s ő  v é g t a g  m o z g á s a  a  t ü d ő r e  á r t a l m a s a b b , 

m i n t  a  s í k  f ö l d ö n  v a l ó  l a s s ú  j á r á s , mert a tüdő t inkább 
nyugtalanítja;

2. hogy a felső  végtagok mozgását éppen úgy kell 
szabályozni és figyelemmel kisérni, mint a járást;

3. hogy téves az az eljárás, a mely fekvő kúra alatt 
kézimunkával, írással kezdi a m ozgást;

4. hogy ellenkező leg, elő bb lehet megengedni a sík 
földön való lassú járást, mint a kézimunkát, rajzot, festést, írást, 
zongorázást, hegedülést stb.
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Hiszem, hogy nem minden orvosnak mondtam újat; viszont 
tudom, hogy soknak, még pedig tuberculosissal foglalkozó 
szakorvosnak is elkerülték a figyelmét e jelenségek. Ez ne
kem elég ok, hogy felszólaljak, ha nem is tudom számon 
tartani, vájjon más hol és mikor mondott esetleg hasonlót. A 
mai általános felfogást a következő k mutatják.

Ismeretes pl. Penzoldt álláspontjának szigorúsága. Ő  fel
említi, hogy az egyik beteg, a ki fekvő kura mellett sokáig igen 
jól volt, miután 2 ízben 1/2 órai sétát tett Gries és Bozen kö
zött, aznap lázas lett és pár hét alatt meghalt. Penzoldt nem 
habozik a rosszabbodást a kétszer 1/1 órai sétának betudni 
és mégis alig szól valamit ugyané közlésében a kéz és kar 
foglalkoztatásának korlátozásáról. Csak annyit említ, hogy 
fekve megfelelő  asztalon jól lehet írni,1 a mit a magam ré
szérő l kétségbe vonok. Néhány más átnézett könyv éppen 
ilyen mostohán bánik e kérdéssel.

Azt olvasom valahol, hogy a fekvő beteget legelő ször 
kézimunkával lehet szórakoztatni, holott az a nézetem, hogy 
a kézimunka késő bbre való, mint a sík földön való járás. 
Ugyanígy helytelen, ha az orvos — mint a hogy láttam — 
az ágyban fekvő  betegnek „kevés rajzolást“ megenged.

A mikor e tapasztalatokat szóvá tettem, Turban figyel
meztetett arra, hogy különösen a zongorázást tartja igen ár
talmasnak, pedig ettő l oly nehéz a muzsikakedvelő  embert 
visszatartani. Hallottam, hogy a zongorázás oly betegnek 
is megártott, a ki már két óra hosszat részben lejtő n fölfelé 
sétált és tudok beteget, a ki részben lejtő n emelkedő  3 órai 
járás mellett tud ugyan 1 órát írni, de mindig kárát vallja, 
valahányszor ezt több napon át egymásután folytatja; a több
letet megszokni nem tudja.

E tekintetben kétségtelenül vannak egyéni különbségek. 
Az olyan beteg, a kinek mellhártyája érzékenységre hajlik, a 
többinél is rosszabbul tű ri a kéz munkáját. Azt hiszem, hogy 
a foglalkozásához visszatérő  betegnek is inkább a karját, mint 
a lábát kell kímélnie.

„Mária Valéria“ vármegyei közkórház Balassagyarmaton.

Ismeretlen természetű  fertő ző  betegség esetei 
sebesültek közt.

K özli : Bogdán Aladár dr., kórházi igazgató-fő orvos.

Egy nemcsak nálunk ismeretlen, de általában véve is 
rejtélyes természetű  heveny fertő ző  betegség néhány esetét 
észleltük a balassagyarmati vöröskereszt-kórházban kezelt 
sebesülteken és egy esetben az ugyanottani közkórházban is, 
mely betegségnek kimagasló és minden egyes betegen jelen 
volt characteristicuma a máj jobb lebenyében, fő ként a sub- 
phrenikus tájon fejlő dött egy vagy több tályog. Némely bete
gen a belszervekben is, így a tüdő ben, lépben, egy esetben 
az ízületekben is mutatkoztak hasonló tályogok. Feltű nő  és 
igen különös azonban, hogy a sebek, melyek jórészt könnyebb 
természetű ek voltak és szépen gyógyultak, a betegség jelent
kezésével kapcsolatosan a legcsekélyebb észrevehető elválto
zást sem mutatták, ső t még a megbetegedés alatt is inkább 
gyógyultak, semmint romlottak, továbbá, hogy a sebeken 
kívül leginkább gyanúsítható emésztő csatorna-rendszer min
den egyes esetben minden kóros elváltozás hijjával volt. A 
májban lévő  tályog nagysága és localisatiója szerint sárgaság 
vagy hiányzott, vagy csak mutatkozott, vagy erő sen kifeje
zett volt.

A vidékünkön szokatlan májtályog jelentkezése mindjárt 
az első  esetben élénken felhívta figyelmemet, úgy hogy a 2. 
eset már tüzetesebb megfigyelés tárgya volt, sajnos, hogy 
közegeim figyelmetlensége folytán a bacteriologiai vizsgálatra 
kárba veszett, azonban a 3. esetben már a budapesti tudo
mány-egyetemi kórbonczolástani intézetben Buday Kálmán 
tanár volt szíves vizsgálat alá venni úgy a tályog genyét, 
mint a vért, és szövettanilag is vizsgálta a tályogos szerve

1 P e n z o ld t - S t i n z in g : Handbuch der Therapie, III. kötet.

két, ső t az 5. esetnek sectióját leküldött segéde Boer Farkas 
által végeztette, a ki a lehető ség szerint felhasználta az anya
got úgy oltásokra, mint szövettani vizsgálalokra is.

A betegségnek klinice szokatlan képét éppoly szokatlan 
és nem várt bacteriologiai és histologiai lelet egészítette ki. 
Ugyanis az eddigi vizsgálatok szerint kizárható volt teljes 
biztossággal minden nálunk ismert kóralak, így többek közt 
a typhusos, a vérhasas eredet, a pestis, a febris recurrens, a 
sepsis és pyaemia ismert alakjai, a helyett egy Gram szerint 
nem festő dő , karcsú, hosszas bacillus volt észlelhető  a vizs
gált esetek genyében és szöveteiben, mely nem egyezik az 
ismert fajok egyikével sem, és melyet eddig nem sikerült 
tenyészteni a mesterséges táptalajokon. A vér többszöri bac
teriologiai vizsgálata in vivo úgyszólván negativ eredményt 
adott, egy lemezen alig volt néhány bacterium, valószínű leg 
saprophyták.

Az eddig észlelt 8 biztos eset közül 7 a 100-ágyas 
vöröskereszt-kórházban fordult elő  január hó közepe óta a mai 
napig, s minthogy sebesültjeinket jórészt a helyben lévő  cs. és 
kir. tartalék-kórháztól, részben a vármegyei közkórháztól kapjuk 
és márczius hó végéig az utóbbiban biztosan nem, az elő bbi
ben valószínű leg nem fordult elő  hasonló eset, úgy gondol
tam, hogy vagy behurczoltatott a kór olyformán, hogy az 
első  eset — a mely csak 4 napig volt a tartalék-kórházban — 
ott nem fertő zött senkit, csak nálunk fertő zött tovább, vagy 
pedig hogy a helyiséghez kötött a kór, minthogy a vörös
kereszt-kórház kényszerű ség folytán a törvényszék által ki
ürített és talán évtizedikig alapos tisztogatásnak alá nem 
vetett helyiségekbe szorult, míg végre egy a közkórházban is 
márczius végén jelentkezett eset ezen felvételt meg nem 
döntötte.

A „Mária Valéria“-közkórházban ugyanis márczius hó 
végén megbetegedett egy M. j. nevű  szerb nemzetiségű  erő 
teljes gyalogos, a ki az északi harcztéren lábszárán csont- 
lő sebet kapott, mely genyedéssel és mérsékelt lázakkal járt, 
egyébként jó közérzet és jó táplákozás mellett. A megbete
gedést rázó hideg vezette be, hirtelen 40°-ig felszökő  lázzal 
és oly éles keresztcsonttáji fájdalmakkal, hogy a beteg, ki 
egyébként igen türelmes volt, ordított, nyögött a fájdalomtól, 
de egyúttal igen súlyos beteg benyomását tette, többször 
hányt, mérsékelt icterust kapott, pár nap múlva öntudata 
zavart lett, rázóhideget naponta kétszer is kapott, nem táplál
kozott, pulsusa gyengült, s végre a l l .  napon meghalt, a nélkül, 
hogy akár a láb sebén, akár a szervekben valami objectiv 
elváltozás lett volna kimutatható. A megejtett bonczolás fő 
lelete itt is a májtályog volt a jobb májlebeny belsejében, a 
tüdő , lép, vese, gyomor, bélcsatorna nem mutatott elváltozást. 
A tályog genyét és a szervek részeit ismét megvizsgálta Buday 
Kálmán tanár és ugyanazon bacillusokat találta a genyben, 
mint az elő ző  esetekben. Ezen egyén pedig egyáltalán semmi 
érintkezésben nem volt a vöröskereszt-kórház betegeivel, egy 
hónap óta volt a közkórházban, hová a harcztérrő l jövet — pár 
napi megfigyelés után a losonczi kórházban — a balassagyar
mati tartalékkórház útján került.

Röviden ismertetem most az eddig észlelt eseteket — 
melyek több tekintetben eltérő k voltak egymástól — a meg
betegedések sorrendjében.

1. T. Gy., 31 éves cs. és kir. 66. gyalogezredbeli tar
talékos, a ki 1915 január hó 3.-án vétetett át a helybeli cs. 
és kir. tartalék-kórháztól, a hol csak 4 napig feküdt és a 
hová Losonczról a harcztérrő l a jobb váll lő tt sébével jövet 
5 napi megfigyelés után helyeztetett át. Felvétele óta beteges 
külsejű  volt, majd lázak mutatkoztak, melyek rendetlen typusa 
minden objectiv és kifejezett subjectiv tünet hijján nem en
gedte meg a diagnosis feállítását, csupán szabálytalan le
folyású hasi hagymáz gyanúját keltette. Miután a lázak 
intermittens typussal mindinkább fokozódtak, a beteget 
február hó 13.-án a helybeli közkórházba helyeztem át, a hol 
súlyosabb belbetegek kezelésére jobb a berendezés. A láz 
fokozódása közben, a nélkül, hogy eleddig objective valami 
kórosat lehetett volna kimutatni, márczius hó 1.-én hirtelen 
nehéz és felületes légzés állott be, jobb mellkasfélbeli nagy
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fájdalmakkal, a test hő foka leszállóit, a végtagok, orr hidegek 
és szederjesek lettek, a jobb mellürben a lapocz közepéig 
terjedő  tompulat jött gyorsan létre s a jobb tüdő  felett gyen
gült légzés volt hallható. A beteg rohamos gyengülése köz
ben, mialatt a has beesett volt és nem volt érzékeny, márczius 
hó 3.-án beállott a halál.

Bonczoláskor a máj jobb lebenyének convexitásán nagy 
tályogot találtunk, mely áttört a jobb mellkasürbe. Egyéb 
kóros elváltozás sehol sem volt kimutatható. Megjegyzendő , 
hogy a vállseben az egész idő  alatt semmi különös változás 
sem volt észlelhető , ső t a seb gyógyfolyamata normálisán 
haladt elő re.

2. Mialatt a leírt betegség lezajlott, megbetegedett 1914 
deczember hó 15.-étő l a kórházunkban jobb felső karcsont 
lő tt sebével ápolt B. S., 33 éves 16. honvéd gyalogezredbeli 
tartalékos, igen erő teljes, egészséges egyén, kinek elég bő ven 
genyedő  csontsebén semmi különösebb elváltozás nem volt 
észlelhető . A betegen intermittens typusu naponkénti lázak 
jelentkeztek, csak a gyomortájra panaszkodott, hasa kissé 
pufadtabb volt, egyéb objectiv tünet nem volt kimutatható. 
Ezen beteget is áthelyeztem márczius hó 1.-én a közkórházba, 
hol rázóhidegek mellett elő bb gyenge, majd erő sen fokozódó 
sárgaság és heves jobb válltáji fájdalmak álltak be, a jobb 
mellkason hátul 2 harántujjnyi tompulat, a has puffadt, a 
hő mérsék a 40° C-t is túlhaladta, az eszmélet zavart lett és 
e közben márczius hó 10.-én beállott a halál.

Bonczoláskor itt is az elő bbi esetnek megfelelő  helyen 
nagy májtályogot ta láltunk; a gyomor és béltractus egészen 
normalis, jobb oldalon zavaros mellhártyaizzadmány, a tüdő k 
épek, a többi szerv is ép. Intézkedéseim fétreértése folytán 
ezen eset, sajnos, nem vizsgáltatott meg bacteriologice.

3. Ezen 2. eset lezajlása közben megbetegedett 1915 
január hó 30.-án a bal alsókar lő tt sebével Bécsbő l ide át
helyezett K. Gy., 22 éves 16. honvédgyalogezredbeli erő teljes, 
egészséges egyén, a kin különösebb panaszok nélkül rázó
hideggel hasonló magas lázak mutatkoztak. A beteget márczius
9.-én áthelyeztem a közkórházba, hol gyengébb icterus jelent
kezése közben, mind magasabb láz mellett és általános súlyos 
sepsises megbetegedés képét mutatva, márczius hó 21.-én 
meghalt. Ez volt az első  eset, melynek genye és szervei tüze
tes vizsgálat alá vétettek a budapesti I. kórbonczolástani 
intézetben és a mely esetben egy nagy ökölnyi és számos 
apró májtályog, illetve élénk sárga beszű rő dött és részben szét
esésben lévő  gócz volt a legfeltű nő bb elváltozás, azonkívül 
az erő sen megnagyobbodott lépben, a tüdő ben és a vesében 
is találtunk hasonló jellegű  lencsényi, egész diónyi tályogo
kat, illetve beszű rő déseket, míg a bélcsatorna teljesen ép volt.

4. S. G., 36 éves 22. népfelkelő ezredbeli, gyengébb test
alkatú egyén, a ki január hó 13.-án vétetett fel a helybeli 
tartalék-kórházból a bal állkapocs áthatoló, súlyos lő tt sebé
vel igen legyengült állapotban, a kórházban gondos kezelés 
mellett szemlátomást javult, sebei szépen gyógyultak, testben, 
erő ben gyarapodott. Egyszerre márczius hó 10.-én megbete
gedett, magas, intermittens typusú lázakat kapott, úgy hogy a 
már ismert fertő ző  betegség gyanúja folytán márczius hó 15.-én 
áthelyeztem a közkórházba. Jobboldali és májtáji fájdalmak
ról panaszkodott, melyek, mint az elő bbi esetben is, külö
nösen a jobb váll felé sugároztak ki, egyébként aránylag jól

tű rte a betegségét és az általános állapot minden különösebb 
rosszabbodása nélkül márczius hó 24.-én hirtelen elhalt. 
Halála elő tt pár perczczel még ült az ágyában és nyugodtan 
beszélgetett. Láztábláját is bemutatom, minthogy egyike a leg
jellegzetesebbeknek.

A többi betegen is hasonló volt a lázmenet, kifejezett 
intermittens jelleggel, közbeiktatott rázóhidegekkel, bár néme
lyik esetben, különösen a komplikáltabbakban, a betegség vége 
felé a remittens láz is elő fordult 1— 11/2° remissiókkal; néha 
fordított typust is észleltünk, reggeli magasabb emelkedéssel 
és esti remissióval, de ezen eltérések inkább elvétve jöt
tek elő .

A bonczoláslelet itt is a jobb májlebeny felső  részén 
ülő  nagy tályog volt, mely össze volt nő ve a rekeszszel és a 
has megnyitása után a máj érintésekor feltört és elöntötte a 
hasüreget és a mellürbe is behatolt, miután már egészen kö
zel lehetett az áttöréshez. A többi szervben tályog vagy 
egyéb, a sepsis által okozott szokásos elváltozáson kívüli kó
ros állapot nem volt felfedezhető .

5. B. M., 24 éves, 25. cs. és kir. ezredbeli gyalogos 
jan. 13.-án helyeztetett át Troppauból a jobb felsőkar gyó- 
gyulóban lévő  lágyrész lő tt sebével a kórházunkba. Erő teljes, 
egészséges fiatal tanító volt és sebe zavartalanul gyógyult, a 
midő n márcz. 22.-én hirtelen megbetegedett, étvágyát elvesz
tette és magas lázak jelentkeztek jobboldali és gyomor- 
májtáji fájdalmakkal, melyek a vállba is kisugároztak. Már
czius 26.-án a jobb sternoclavicularis ízületben és a bal láb 
öregujj első  phalangealis Ízületében lobos fájdalmas daganat 
keletkezett, mely pár nap alatt jókora tályog képződésére 
vezetett. A tályogokat nem tártuk fel, mert az általános álla
pot gyorsan rosszabbodott, csaknem naponta rázóhidegek 
álltak be, az öntudat zavarttá vált, szóval láthattuk azon 
már ismert súlyos fertő ző  kór kifejlő dését, melyben a külső  
tályogok mellékes szerepet játszottak; a beteg április 8.-án 
meghalt.

Bonczolását Boer Farkas, a budapesti egyetemi I. sz. 
bonczolástani intézet kiküldötte végezte, lehető leg kihasználva 
az esetet oltásokra. Itt is találtunk több, egész nagy babnyi 
májtályogot élénksárga genynyel telve, a tüdő ben is voltak 
tályogok, továbbá genyes mellhártyaizzadmány volt, a lép csak 
mérsékelten volt megnagyobbodva, puha, szakadékony volt. 
Csak fő bb vonásokban vázoltam a bonczolásleletet. Ezen 
eset több tekintetben eltérő  volt az elő bbiektő l és a bonczo
láskor septicopyaemia benyomását keltette, azonban az oltá
sok és a bakteriológiai vizsgálatok ugyanazon ismeretlen ba- 
ciilust derítették ki, mint a 3. esetben és a rendes geny- 
okozó bacteriumok teljesen hiányoztak.

Rendkívül érdekes a 6. és 7. beteg, minthogy ezek eddig 
életben maradtak és valószínű leg már lefolyt a betegségük.

6. Cs. F., 85. ezredbeli 28 éves gyalogos bal kézközepé
nek csontot ért lő tt sebével febr. 25.-én vétetett fel a helybeli 
tartalékkórházból. Sebe ugyan genyedt, de gyógyulóban volt, 
midő n márczius közepe táján étvágyát vesztette, igen rossz 
lett a külseje és mérsékelt lázakat kapott. Nem lévén 
semmi különös panasza, a lázak a többieken is már folya
matban lévő  megbetegedésre utaltak és mint ilyet a járvány
kórházba tettem át márcz. 30.-án 3 más gyanús beteggel 
együtt. Lázai rázóhidegekkel 41°-ig emelkedtek márcz. 29.-én,
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majd 30.-án 407°-ig és ápr. l.-éig állandó hő mérsék volt, reg
gel 39", d. u. 40°-ig. Ekkor hirtelen leesett a hő mérsék ápr. 2.-án 
35'5°-ra, d. u. 36'6° volt és ezentúl láztalan maradt a beteg, 
teljesen megjavult közérzettel, ső t enni is kívánt. Április 8.-a 
táján lymphangoitis jelentkezett a sebébő l kiindulólag a 
bal alsó- és felső karon, mely négy jókora tályog képző désére 
vezetett, teljes láztalanság mellett. A tályogok genye ugyan
azon bacillusokat tartalmazta, mint az elő ző  májtályogok. A 
tályogok szépen gyógyultak, az általános állapot mai napig, 
április 28,-áig egészen rendes.

7. T. R., 23 éves 27. ezredbeli gyalogos febr. 17.-én 
helyeztetett át a tartalékkórházból a lábujjak és sarok fagyott 
sebével, csont- és lágyiészelhalással. A gyengébb szervezetű , 
sápadt egyén márczius közepe táján kezdett étvágytalan lenni, 
igen beesett, sápadt lett az arcza és lázassá vált. Objective 
rajta sem volt semmi kóros elváltozás kimutatható, subjec
tive is csak a gyomrára panaszkodott és rendkívül gyenge 
lett. Márczius 25.-én áthelyeztem a közkórházba oly rossz 
pulsussal és oly általános rossz állapotban, mely a közeli 
véget gyaníttatta, azonban ezen rosszullét, ső t közben beállott 
hányás daczára mégis életben maradt és a hő mérsék idő n
kénti esése közben kissé javulni kezdett, néha táplálkozott 
és a máj-gyomortáji, valamint a vállba sugárzó fájdalmai 
engedtek. Ekkor bizonyos stagnálás állott be a betegségben, 
a hő mérsék márczius hó végével esni kezdett, délutánon
ként azonban 37’5°—38’5°-ig felemelkedett, a beteg alig 
evett, többnyire apathiásan feküdt, de idő nként csekélysé
gekre is felingerült. Ezen állapot április 2 l.-éig tartott, mire 
a hő fok ismét hirtelen felszökött 39-8 ,’-ra és így maradt 
23.-áig. Ezen idő  alatt a májtáj és a jobb oldal, valamint a 
jobb váll újra igen fájdalmas lett minden objectiv tünet nél
kül, a beteg igen izgatott, álmatlan volt. Egyszerre ápr. 23.-án 
éjjel nagy rosszullét és a fájdalmak fokozódása lepte meg és 
teli szájjal genyet kezdett köpni. Reggelre két köpő csésze 
geny kiürítése után állapota jelentékenyen megkönnyebbült, a 
fájdalmak engedtek, láza leesett 36°-ra és azóta láztalan lett, 
kezdett táplálkozni, erő södött. Nyilván a májtályogja tört át 
a tüdejébe, és hacsak több tályog nincs a májban, remélni 
lehet a felgyógyulását*

8. M. I., 27 éves gyalogos betegségének lefolyását már 
fent vázoltam.

9. R. K., 27. gyalogezredbeli, 23 éves, furunculosisban 
szenvedő  beteg márcz. 10.-én betegedett meg 39’8°-os lázzal 
és némileg az elő bbiekhez hasonló tünetekkel, de az elesett- 
sége nem volt oly nagyfokú. A hő mérsék igen szabálytalan inga
dozásokat mutatott s ezen állapota eltartott ápr. 8.-áig, a mi
kor bélhurut jelentkezett és a hő mérsékek mind magasabb 
emelkedése közben a jobb alsókaron, majd a bal czombon 
és izomzatban nagy tályogok fejlő dtek. Ezek genyének vizs
gálata staphylococcust derített ki. Szorosan véve nem sorol
ható a bakteriológiai lelet szerint ezen beteg a többi mellé, 
azonban a betegség lefolyása mégis azon gyanút kelti, hogy 
ide tartozik, de valószínű leg vegyes fertő zés forog fenn a 
furunculosis folytán.

Ezen esetekbő l a következő  tanulságot vonhatjuk le.
A betegség fertő ző . Erre mutat az esetek bár nem 

nagy száma, de mégis tömeges jelentkezése. A betegség 
ragályozó ereje, úgy látszik eddig, nem nagy, de annál 
súlyosabb a megbetegedés azokon, a kik fertő ző dtek ál
tala. Mert 8 biztos eset közül 6 meghalt, a mi 75%  ha
lálozásnak felel meg. A fertő zés módjáról az eddigi tapasz
talataim szerint sejtelmünk sincs, mert egyáltalában semmi 
támpontot sem sikerült erre nézve kideríteni. A betegség
esetek a kórházban egyszerre együtt levő  100 egyén közt 
terjedtek, de tekintettel a már három havi idő tartamra, a mely 
idő  alatt a kórház forgalma közel 200-ra rúgott, aránylag 
kevés a megbetegedések száma.

* E sorok írása után, április 30.-án ismét vállfájdalmak jelent
keztek a betegen és jobboldali sternoclavicularis lobos daganat kelet
kezett újabb hő emelkedés kíséretében, tehát ugyanolyan, mint az 5. 
esetben észleltük.

A sérüléseken a legcsekélyebb gyanús elváltozás sem 
volt észlelhető . A betegek nagyrészt igen erő teljes, jó egész
ségben lévő  fiatal emberek voltak, a kiken semmiféle dispo- 
sitionalis momentumot sem sikerült felfedezni.

Igen meglepő  a betegség azon jellege, hogy első sorban 
minden biztos esetben májtályogok fejlő dtek, a nélkül, 
hogy eddig a legcsekélyebb ujjmutatásunk volna arra nézve, 
hogy miért jelentkeztek éppen májtályogok s ezek is elő sze
retettel a jobb lebeny convexitásán. Épp oly meglepő  azon 
tény, hogy a 8 beteg közül 2-ben betegedett meg a jobb 
sternoclavicularis ízület, pedig az egyiknek csak a iábán volt 
fagyott sebe, tehát csakis egy kideríthetlen belső  impulsus ve
zethetett ezen ízület genyes lobjához. Feltű nő  az is, hogy a 
betegség complicatiói e kevés számú esetben is oly sok
oldalúak. Némelyekben sok belső  áttéti gócz volt a szervek
ben, másokban hiányoztak ezek. Voltak külső  áttételek is 
ízületekben, másokban egyáltalában semmi.

Megoldatlan rejtély még a bakteriológiai lelet is. írás- 
közben kaptam Buday tanár értesítését azon érdekes tény
rő l, hogy a legutóbb küldött genynyel végre sikerrel oltott 
be egy nyulat és hogy azon is májtályog jelentkezett. 
Továbbá Preisz Hugó tanár is vizsgálta az anyagot és neki 
sem sikerült eddig a bacillusok tenyésztése.

Nem volt czélom ezen esetek tudományos feldolgozása, 
erre jelen körülményeink között módom sincs. De miután a 
szomorú véletlen kezeimhez juttata ezen rejtélyes betegséget, 
melyrő l a nekem jelenleg hozzáférhető  irodalomban nem ta
láltam ismertetést és a mely talán mégis összefüggésben van 
a háborús állapot elő idézte népkeveredéssel és abnormis vi
szonyokkal és így valószínű leg másutt is elő fordul, fel kel
lett hívnom a figyelmet a betegségre, melynek kiderítése még 
sok tanulmányozást fog igényelni.

E helyen is hálás köszönetemet nyilvánítom Buday 
Kálmán és Pieisz Hugó tanároknak szíves érdeklő désükért 
és támogatásukért, melyben a betegség tanulmányozása al
kalmával oly hathatósan részesítettek.

Egyszerű  eljárás az egyoldali vakság és 
nagyobbfokú gyengelátóság megállapítására.*

Irta: F a l la  M a r c z e l dr., szem - és fülorvos Szegeden.

A bevonuló katonák közül a látás hibáiban szenvedő 
kön alkalmam nyílott egy egyszerű  eljárás értékérő l meg
győ ző dést szerezni az egyoldali vakság, illető leg gyengelátás 
megállapítására. Könnyen belátható, hogy ha ezen eljárás 
olyan, melylyel minden segédeszköz nélkül és gyorsan jár
hatunk el, az elő nye, fő leg tömeges vizsgálatok esetén, el
vitathattam

Az egyoldali vakság és a nagyfokú gyengelátóság meg
állapítására már eddig is több módszert ismerünk és az nem is 
tartozik a nehezebb feladatok közé. Azonban végtelenül meg
könnyebbíti feladatunkat, ha olyan bizonyíték áll rendelkezé
sünkre, mely kétségtelenné teszi, hogy csakugyan egyoldali 
vaksággal vagy nagyfokú gyengelátással van dolgunk.

Ellenkező leg, ha azt találtuk, hogy a bevezető  vizsgálat 
nem szól a jelzett látáshibák mellett, a többi vizsgáló mód
dal óvatosabban fogunk eljárni.

Az eljárás abban áll, hogy felszólítjuk a megvizsgálan- 
dót, hogy folytonosan nézzen újjunk hegyére, melyet foko
zatosan közelebb viszünk az orrgyök felé. Ezen mű veletkor 
rendes viszonyok mellett mindkét szem egyenletesen össze
térít és ezen állását meg is tartja. Ha azonban az egyik szem 
vak vagy nagyfokban gyengelátó, akkor az újjhegy közelítésére 
ezen szem kitér a középállás felé. Ezen kitérés azt mutatja, 
hogy ezen szem csakugyan nem lát vagy igen keveset lát.

Ezen vizsgáló eljárást közelítő  próbá-mk, az állítólagos 
nem látó vagy gyengén látó szem kitérését positiv közelítő 
próbá-nak, az összetérítő  állásban maradását pedig negativ 
közelítő  próbá-mk nevezzük.

* Elő adás a szegedi katonaorvosok 1915 április 24.-én tartott  
tudományos összejövetelén.
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A negativ közelítő  próba, hacsak nem egészen friss keletű  
a vakság, a mirő l ezúttal nincs is szó, a felő l már határo
zottan tájékoztat, hogy teljes vaksággal és nagyfokú gyenge- 
látósággal nem lehet dolgunk. Azonban még nem zárja ki 
azt, hogy a vizsgált szem jóval gyengébben lát a másik 
szemnél. Ezen eljárásnak a becsességét éppen az emeli, hogy 
ezen irányban is útmutatóul szolgál.

Ugyanis negativ közelítő  próba alkalmával mindig aján
latos a próbát néhányszor egymásután megismételni és ha 
ekkor is negativ marad, teljes bizonyossággal kizárhatjuk a 
közepes fokú gyengelátóságot is. Ennek jelenlétében ugyanis 
a próba megismétlésekor látjuk, hogy a szem küzködni kezd, 
a mi eleinte apró szemrezgésszerü befelé mozgásokban nyil
vánul, míg végre azután, mintegy kimerülve, átmegy a teljes 
kitérésbe, jeleként annak, hogy ezen szem csakugyan gyen
gén látó.

Ezen vizsgáló módszer még egy harmadik irányban is 
elő nyös szolgálatot tesz. Segélyével még az egyoldali kisebb
fokú gyengelátást is megállapíthatjuk objective, a mi az 
eddigi módszerek egyikével sem volt elérhető . Ha a közelítő 
próbát néhányszor, 5—6-szor egymásután megismételjük és 
az negativ marad, akkor ha egyoldali kisebbfokú gyengelátás 
áll fenn, az ezen oldali szem a fixálás beszüntetése után gyor
sabban tér nyugalmi állásába, mint a másik, jól látó szem. 
Ez a másodlagos positiv közelítő  próba.

A vázolt vizsgáló eljárást physiologiai szempontból meg
világítani felesleges volna, mivel csak általánosan ismert dol
gokat kellene felhozni.

Annak felemlítése mellett, hogy a kitérés létrejövésében 
az összetérítéses beidegzésnek is szerepe van, csak röviden 
érintjük, hogy a legnagyobb erő kifejtést igénylő  és leggyako
ribb szem munka az összetérítés, melynél csaknem kizárólag 
a belső  egyenes szemizom vesz activ részt. Egy megvakult 
vagy nagyfokú gyengelátóságban szenvedő  szem idő vel már 
nem vesz részt az ép szem összetérítő  munkájában, belső  
egyenes izma vagy egészen elveszti mű ködésképességét, 
kifelé fordul, beáll a kifelé kancsalítás, vagy pedig csak el
gyengül, úgy hogy az erő s összetérítéshez szükséges erő t 
kifejteni nem tudja, elernyed, kitér a nyugalmi állás felé és 
adja a positiv közelítő  próbát. Ha azonban az egyik szem csak 
oly fokban gyengén látó, hogy némileg még részt vesz a 
másik ép szem munkájában, akkor az illető  szem belső  
egyenes izma kisebb mértékben gyengül el, az összetérítés- 
ben hű ségesen részt vesz az ép szemmel, de ha ezt huza
mosabban kell végeznie, akkor az összetérítés beszün
tetése után mintegy kimerültén az abducens túlereje folytán 
hamarabb tér a középállásba, mint az ép szem. Ez adja a 
másodlagos positiv közelitő  próbát.

Az itt vázolt vizsgáló eljáráshoz legközelebb áll azon 
ismert módszer, melynél az ujjhegy vagy valamely más he
gyes végű  tárgy rögzítése és közelítése alatt a vizsgálandó 
szemet eltakarjuk. Ezen módszer azonban a mellett, hogy 
komplikáltabb, még nem is teljesen megbízható. Maddox 
ugyanis kísérletekkel kimutatta, hogy erő sebb összetérítéskor 
az eltakart ép szem is bizonyos fokban kitér, a minek sze
rinte nem mű ködési elégtelenség az oka, hanem a symmetriás 
összetérítéses beidegzésnek az alábbszállása.

A közelítő  próba értékének megvilágítására szolgáljon a 
következő  néhány eset:

I. Sz., 40 éves, állítása szerint jobb szemén gyermekkora óta 
nem lát. A közelítő  próba negatív. Convex 6'0 D-üveggel a jobb szem 
látása 5/ i0.

II. B., 36 éves, állítása szerint jobb szemén négy év óta nem 
lát. A közelítő  próba positiv. Atrophia nervi opt. o. d. Csak fényérzés 
van jelen.

III. K , 31 éves, állítása szerint jobb szemén gyermekkora óta 
nem lát. A közelítő  próba positiv. A jobb szem V =  Nagyfokú 
hypermetropia és astigmatismus. Üveg nem javít.

IV. Sch., 37 éves, állítólag bal szemén gyermekkora óta nem 
lát. Positiv másodlagos közelítő  próba. Kitű nik, hogy a bal szem lá
tása 5/30.

V. G., 26 éves, állítja, hogy jobb szemén születése óta nem lát. 
A közelítő  próba positiv. Arteria hyaloidea persistens. V = o.

VI. R., 31 éves, állítása szerint mindkét szemén gyengén lát, de 
a jobb szemén igen rosszul. A közelítő  próba jobbról positiv. A jobb  
szem concav 18 0 D-üveggel 5/io látással bir csak, míg a bal ugyan
ezzel az üveggel 5/3o -o t lát.

VII. B ., 31 éves, állítása szerint jobb szemén születése óta nem 
lát. A közelítő  próba csak többszöri ismétlésre lesz positiv. A látás 
jobboldalt concav 5'0 D-üveggel 6/6o.

Vili. B. , 25 éves, azt állítja, hogy bal szemét 12 év elő tt lapdá- 
val megütötték, azóta nem lát rajta. A közelítő  próba többszöri meg
ismétlése után csak a másodlagos positiv közelítő  próbát adja. Látása 
baloldalt szabad szemmel 5/soj concav 4-0 D-üveggel 5/í 4.

IX. K., 29 éves, állítása szerint jobb szemén mindig rosszul lá
tott. A közelítő  próba negativ. V = 5/s j. o.

X, A., 28 éves, gyermekkora óta rosszul lát a jobb szemén, a 
bal szemén semmit sem lát. Mindkét szem szaruhártyájának közepén 
finom homályok. A positiv közelitő  próbát a bal szem adja, ennek a 
látása 1 m.-rő l ujjak olvasása, a jobb szemé 5/3o-

Ezen felsorolt esetekbő l látható, hogy a legnagyobb vál- 
tozatosságú egyoldali szemhibákban milyen elő nyös felvilá
gosítást nyerünk a közelítő  próbával. A X. esetben például 
nehézséget okozott volna a beteg állításának igaz voltáról 
meggyő ző dni, hogy jobb szemén rosszul lát, mivel mindkét 
oldalon a szaruhártya közepén csaknem teljesen egyenlő  
homály volt látható. A közelítő  próba eldöntötte a kérdést. 
Segítségül szolgál továbbá szimuláláskor és aggraváláskor. 
Itt vettük legtöbb hasznát. Az 1., IV. és IX. eset jó példa reá.

A gyakorlati értéke ezen eljárásnak abban áll, hogy 
gyorsan tájékoztat az egyoldali vakságról és egyoldali gyenge- 
látóságról. Ez utóbbi a fontosabb, mivel az egyoldali vakság 
megállapítása sokkal könnyebb, ámbár a munkamegtakarítás 
itt is számba jön. Az egyoldali gyengelátóság azért is nehezebb 
feladat, mert sohasem tudhatjuk elő re, hogy szimulálóval 
van-e dolgunk vagy sem. Itt valóban nagy szolgálatot tesz a 
kitérés tünetének figyelembe vevése.

Tekintve azt, hogy katonasorban levő  egyének között, 
de más, pl. törvényszéki esetekben is elő fordul a szimulálás, 
nagyban elő segíti a valóság felderítését, ha olyan tünetet 
tudunk provokálni, mely a vizsgált egyén akaratától teljesen 
független. Vannak egyoldali amblyopiák, melyekben semmi 
tárgyi lelet nem mutatható ki, még szemtükörrel sem. Itt is 
becses a közelítő  próba. A most elő forduló tömeges felülvizs
gálatok alkalmával megnyugtató a felülvizsgálóra, ha minden 
segédeszköz nélkül meggyő ző dhetik az adatok helyességérő l, 
hacsak egyoldali látáshibák esetén is.

Az egyoldali látáshibák számottevő  százalékát teszik ki 
az összes látáshibáknak, Ez a közelítő  próba jelentő ségét 
emeli. Rövid néhány hónap alatt több száz hadkötelest volt 
alkalmam megvizsgálni és az esetek 35% -ában volt segítsé
gemre a jelzett vizsgáló módszer.

Hogy esetleges csalódásoknak ne tegyük ki magunkat, 
számolnunk kell azzal a körülménynyel, hogy a közelítő  pró
bát egyes esetekben egymásután meg kell ismételni. Bár az 
esetek túlnyomó számában az első  közelítésre beáll a kité
rés, kisebb töredékében az eseteknek meg kell azt ismételni. 
A tapasztalat azt mutatta, hogy ha 5—6-szor egymásutáni 
közelítésre nem tér ki az állítólagos hibás szem, az nemcsak 
hogy nem vak, de nagyobb fokban gyengelátó szem sem lehet.

A vázolt vizsgáló módszernek elő nye továbbá nemcsak 
abban rejlik, hogy minden más módszernél gyorsabban és 
közvetlenebbül, objective, mintegy szemléltető en tárja elénk 
azt, hogy egyoldali látáshiba v a n ; nemcsak abban, hogy 
minden segédeszköz nélkül bárki által foganatosítható, a nél
kül, hogy alaposabb szemészeti képzettséget feltételezne: ha
nem abban is — és ezt hangsúlyozni kell —, hogy legmeg- 
bizhatóbban mutatja azt, hogy valami kóros elváltozásnak, va
lami nagyobbfokú fénytörési rendellenességnek kell jelen 
lenni, a mi az egyoldali vakságot, illető leg gyengelátóságot 
okozza.

Talán nem végeztem felesleges munkát, midő n ezen 
vizsgáló eljárásra éppen most hívtam fel a figyelmet, a mikor 
a nagyarányú bevonulások alkalmával úgyis annyira felhal
mozódott az orvos teendő je. Sok munka- és idő megtakarítás 
érhető  el vele. És bő ven nyílik alkalom az eljárás értékérő l 
tapasztalatokat szerezni.
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Közlemény az I. sz. sebészeti klinikáról. (Igazgató : Dollinger  
Gyula dr. egyetem i ny. r. tanár, m. kir. udv. tanácsos.)

Spondylitis tuberculosa
(2000 eset alapján).

Irta: D o l l i n g e r  B é la dr., egyetemi tanársegéd.

(Folytatás.)

Ezekután egy pár szóval kitérek a typusos helyeken 
elő forduló tályogok punctiójára:

A  m u s c u l u s  i l i o p s o a s  m e n t é n  l e s i i l y e d t  é s  a  f o s s a  il i a c á -  

b a n  m e g j e l e n ő  t á l y o g o k a t ,  a z  u .  n .  p s o a s t á l y o g o k a t kell a 
leggyakrabban megpungálnunk. A nagy vérerek és a hasüri 
szervek közelsége miatt ez a punctio nagy elő vigyázatot 
igényel. A psoastályogok legbiztosabb beszúrási helye köz
vetlen a Poupart-szalag felett, a spina iliaca anterior superior- 
tól 2 cm.-rel befelé fekszik. (Lásd a 93, sz, ábrát.) Az ana-

lenül az erek felett vagy alatt fekszik, legczélszerübben úgy 
járunk el, hogy ujjainkkal a 94. sz. ábrán látható C a l o t - féle 
fogás segélyével a tályogot az erek szomszédságából eltoljuk 
és a beszúrást ott végezzük.

A  g a r a t  m ö g ö t t i  t á l y o g o k kiürítésére régente direct ga- 
rat-incisiót végeztek. Ma ezt a mű tétet csak akkor végezzük, 
ha a tályog következtében mutatkozó hirtelen fulladásos tü
netek azt feltétlenül és sürgő sen megkövetelik. Nem szabad 
ugyanis figyelmen kívül hagyni, hogy ezen mű tét alkalmával 
kiömlő  tuberculosus geny fertő zheti a gyomrot, ső t aspiratio 
révén esetleg a tüdő t. Már ezen veszélyek elkerülése szem
pontjából is hasznavehető bb C a l o t eljárása: a beteget 
a punctio elő tt narkotizáljuk és azután hosszú trokárral a 
jól kitapintható II. vagy III. nyakcsigolya harántnyúlványa 
felé és elé szúrunk, majd annak érintésével a vérereket el
kerülvén, a tályogüregbe jutunk. A tű  beszúrásának irányát 
a 95, sz. ábra mutatja.

93, sz. ábra,

A psoas-tályogok legbiztosabb beszúrási helye közvetlenül a Poupart-szalag felett, a spina iliaca anterior superiortól
2 cm.-rel lefelé fekszik.

tomiai viszonyok figyelembevételével végzett psoastályog- 
punctiókor a peritoneum és az erek megsértése nem fordúl 
elő . Legalább a klinikánkon végzett számtalan psoastályog- 
punctiókor ilyen veszélyes complicatiót egy esetben sem 
láttunk.

A z  i n g u i n o - f e m o r a l i s  t á l y o g o k punctiójakor a nagy vér
erek közelsége miatt szintén nagy elő vigyázat szükséges. A 
lüktető  verő ér itt jól útbaigazít. Kétes esetekben vékony tű  
segélyével próbapunctiót végezhetünk. Ha a tályog közvet-

Végül még szolaltom kell a  h á t c s i g o l y a - f o l y a m a t o k n á l 

b e á l l ó ,  g y a k r a n  s ú l y o s  b é n u l á s o s  t ü n e t e k e t  o k o z ó  c on g e s t i ó s 

t á l y o g o k pungálásáról. Ezen a Röntgen-aera elő tt rejtve ma
radt tályogok pungálásakor nagy szerep jut az azok helyét 
feltüntető  Röntgen-felvételeknek. Sikeres gyógykezelése e tá
lyogoknak a B a k a y -féle eljárással érhető  el. A pungálást
illető leg idézem B a k a y  leírását: „ ......... Röntgen-sugárral
pontosan meghatározom a tályog helyét és azt felrajzolom a 
mellkas hátulsó oldalára. A tályog legnagyobb szélességének
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94. sz. ábra.

(iC a lo t után.)

megfelelő leg punctiós tű vel rászúrok a megfelelő  haránt- 
nyúlványra. Ezt csakhamar elérve, melléje hatolok és innen 
lejebb nyomom a tű t, a míg megint csontot érek, ez a meg
felelő  bordacsigolya végdarabja, ezt óvatosan kikerülve, még 
usque másfél cm.-t haladok befelé, a mikor megjelenik és 
kiszívható a geny. Ezen punctióra a bénulás visszafejlő dése 
néha fulminánsan áll be és a beteg bénult végtagját még a 
mű tő asztalon kezdi mozgatni.“

A hideg tályogok mű téti kezelését ma már csak kivé
teles esetekben végezzük, még pedig leginkább akkor, ha a 
tályog genyének kiürítését az azt kitöltő  tuberculosus sarjak 
megakadályozzák és a beteg a retentio folytán jelentékeny 
hő emelkedéssel reagál. Ilyenkor széles feltárás után eltávolít
juk a sarjszövetet, s a sebet, ha nem sipolyos, tovafutó várat
tál egyesítjük.

95. sz. ábra. 11

11. A s i p o l y  k e z e l é s .

A még nem inficiált sipolyok kezelésekor a l e g f o n t o 

s a b b  t e n n i v a l ó  a z o k  m á s o d l a g o s  b e f e r t ö z é s é n e k  m e g g át l á s a ; 
azért különösen nagy gond fordítandó az asepsisre. A jodo- 
formglycerin-injectiók itt is eredménynyel járnak. A czél fő leg 
a sipolyjáratoknak és tályogürnek jodoformglycerinnel való 
átöblítése. A z  á t f e c s k e n d e z é s r e \ e g z z é \ s z e r \ x b ' o  { \ 0—20 cm3-es) 
kaucsuk-fecskendő t használni. Magának az injectiónak az 
asepsis szigorú szabályai szerint kell történnie. A  befecsken
dezendő  emulsio mennyisége a tályog nagysága szerint vál
tozik és szükség esetén 50—100 cm“ is lehet, annál is inkább, 
mivel itt nyitott tályogcsatornával van dolgunk, melybő l az 
emulsio jelentékeny része a fecskendő  végének a sipoly

nyílásból való kihúzása után úgyis azonnal kifolyik. A desin- 
fectio szempontjából azonban mégis arra kell törekednünk, 
hogy az emulsio egy része lehető leg hosszabb ideig marad
jon a tályogüregben. Ezt legkönnyebben úgy érjük el, hogy 
a sipolynyílást azonnal a befecskendezés után enyhén kom
primáló kötéssel látjuk el. Ezen nagyon gondosan alkalma
zott steril kötést bő  váladék esetén naponta kétszer cseréljük 
ki. Az átfecskendezéseket pedig, melyekre a be nem fertő 
zött sipolynyílások elég jól gyógyulnak, hetenként egyszer 
végezzük.

Az inficiált sipolyok átfecskendezése is hasonló módon 
történik, de lassabban vezet czélhoz, mert itt a tuberculosus 
fertő zésén kívül még a vegyes, saprophytás fertő zéssel is 
meg kell küzdenünk. Nehezen gyógyuló inficiált sipolyok 
kezelésekor némely esetben jó eredményt érünk el az E .  G . 
B e c k - f é l e  b i s m u t h - p a s t á s  i n j e k t i ó k k a l , melyeket 1908-ban én 
honosítottam meg bejáróbeteg-rendelésünkön. Magát az eljá
rást a következő  módon szoktam végezni: A sipolynyílások 
környékét jodtinctura beecsetelésével desinficiálom. Ezután a 
felmelegített és ezáltal meghígult bismuth-keveréket 10 cm3-es 
fecskendő vel, melyre a sipoly nyílásának megfelelő  illesztéket 
erő sítek, befecskendezem a sipolyokba. A befecskendezett 
keverék az intoxicatiós tünetek elkerülése végett sohase le
gyen több 10 cms-nél. A befecskendezés után a sipolynyílá
sokra nyomókötést teszek, mert különben a sipolyjáratokat 
környező  izmok összehúzódásakor a bismuth-keverék a sipoly
nyílásokon ismét kinyomul. A befecskendezéseket eleinte 
B e c k  I. sz. keverékével

Rp. Bismuthi subnitr...................... . .. 30 0
Vaselini albi ...............................— 60 0

kezdtem meg, melyet ő  a kezelés bevezetésére ajánl. Késő bb 
azt tapasztaltam, hogy gyorsabban érünk czélt, ha a kezelést 
mindjárt a II. sz. keverékkel kezdjük meg és azzal is foly
tatjuk; ennek összetétele:

Rp. Bismuth, subnitr...............................30 0
Vaselini albi .....................................60 0
Paraffini mollis ..   5 0
Cerae ... ..............   5 0

Különösen alkalmas a bismuthos kezelés többsipolyú 
esetekben. Ezekben ugyanis a gyógyulás gyorsasága különö
sen szembetű nő  az eddig használt jodoformglycerin-átfecs- 
kendezésekhez képest. Ennek oka valószínű leg az, hogy míg 
a jodoform-glycerin folyékonyságánál fogva gyorsan kiürül a 
sipolyokból, addig a sű rű bb bismuth-pastának majdnem egész 
befecskendezett mennyisége a tályogban, illető leg a sipoly
járatban marad. Elő ny ezenkívül az eljárás szagtalansága is.

Intoxicatiós tüneteket, egy esetünkben észlelt csekély 
gingivitist leszámítva, az eljárás mellett nem láttunk.

Régebben a sipolynyílásokat lapispálczikával étették. Mi 
ezt ma már alig végezzük, mert úgy találtuk, hogy ennek a 
sipoly gyógyulására úgyszólván semmi befolyása sincs.

A sipolykezelés további fontos feladata a beteg általá
nos roborálása. Itt különösen a 14. sz. fejezetben leírt ténye
ző kre hívom fel a figyelmet. Az I. sz. sebészeti klinikán e 
tekintetben fő leg a heliotherapiától láttunk jó eredményt. A 
quartz-lámpával való localis és általános kezelés a régi ge- 
nyedő  sipolyokat nagyon hatásosan befolyásolja és azokat 
csakhamar begyógyítja. A kezelés részletes leírását más helyütt 
adtam. A 9. sz. ábrán látható spondylitis cervicalisban szen
vedő  betegünknek hónapok óta fennálló többszörös nyaksipo
lyait 4 heti „quartz-lámpa“-kezelés meggyógyította.

12. A  b é n u l á s o k  k e z e l é s e .

A bénulások jelentékeny számának leghatásosabb gyógy
szere az az eljárás, mely a spondylitis kezelésének egyébként 
is legfő bb eszköze, t. i. a gerinczoszlop nyugalombahelyezése 
és rögzítése. Ez utóbbinak czélszerű  megvalósítása után a bé
nulás gyakran spontán visszafejlő dik. Fő leg azon esetekben 
jár sikerrel ezen eljárás, melyekben a gerinczvelő  burkainak 
secundaer gyuladása folytán fejlő dő  gümő s termékek com-
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pressiója okozza a paraplaegiát. Ilyenkor a gerinczoszlop 
fixálására különösen a Dollinger-féle fekvő készülék alkalmas. 
Valószínű leg a fekvő készülék tökéletes fixáló képességének 
köszönhető k Dollinger Gyula kitű nő  gyógyulási eredményei. 
A kezelésben állott bénulások 50% -a fejlő dött ugyanis vissza.

Operatiós úton Mac Ewen, Jackson, Kraske, Horsley és 
Ménard kísérletté meg a compressiót okozó sajtos sarjtöme- 
gek és uzurált csontdarabok eltávolítását. Ezen nagy és túl 
merész mű tét koczkázatai azonban nem állanak arányban a 
vele elért csekély eredménynyel.

A gerinczvelő  simplex mechanikai sérülése folytán beálló 
bénulás esetén a nyugalomba helyezéssel természetesen mit 
sem használunk; itt activabb eljárásokat kell megkísérelni. 
A gerinczoszlop inflexiójának korrigálására arra alkalmas eset
ben szóba jöhet a Calot-féle etappe-redressement. Enyhébb 
esetekben néha jó eredményt érünk el az inflexiós gerincz
oszlop Sayre-féle egyszerű  extensiós kinyújtásával is. Magától 
értető dik, hogy az utóbbi eljárásnál a fokozatosan és nagy elő - 
vigyázattal kinyújtott gerinczoszlopot circularis gipszkötésben 
kell rögzíteni.

A nagy csontpusztulással és ennek folytán infractióval 
és subluxatióval járó spondylitiseknél elő forduló súlyos bé
nulásokban, adott esetekben esetleg szóba jöhet a laminec
tomia vagy a Ménard-\é\z costotransverectomia. E mű tétek 
eredménye azonban, tekintve, hogy rendesen a kóros folyamat 
folytán jelentékenyen és maradandóan sérült gerinczvelő rő l 
van szó, a bénulás gyógyulásának szempontjából nagyon 
kétséges.

Olyan esetekben, midő n a csigolya kóros hiányain át 
a gerinczcsatornába benyomuló hideg tályog okozza a bénu
lást, a mint azt már részletesen leírtam, Bakay módszerével 
jó eredményt érünk el.

Végül még azon eseteket kell megemlítenem, melyek
ben akár a spondylitis káros mechanikai behatásai, akár a 
gerinczvelő  secundaer gümő s megbetegedése vagy e két té
nyező  együttesen a gerinczvelő  szerkezetében irreparabilis hi
bákat okozott. Itt természetesen gyógyulást már nem várha
tunk és pusztán az általános therapiára, valamint az ápolásra 
szorítkozhatunk. E kétségbeejtő  esetek ápolásakor fontos a 
felfekvések elleni védekezés, a jó táplálás és hólyaghű dés 
esetén a katheterezés okozta fertő zés elkerülése. A bénulások, 
de fő leg a sorvadt izomzat kezelésekor régebben nagy jelen
tő séget tulajdonítottak a galvánozásnak és a faradozásnak ; 
mi ezektő l nem láttunk eredményt és ezért a villamozást 
teljesen elhagytuk.

Minden olyan bénulásban, melyben gyógyulásra van ki
látás, hasznos a végtagok naponkinti massage-a. A massage 
az inactivitás folytán sorvadó végtag vérkeringését élénkiti és 
mintegy elő készíti mű ködésének megkezdésére.

Jó hatást láttam ezenkívül a meleg szappanos sósfür
dő ktő l és általában mindazon gyógytényező ktő l, melyeket az 
általános gyógykezelés keretében ismertetek.

(Folytatása következik.)

I R ODALOM- S ZEMLE.

Lapszemle.
Általános kór- és gyógytan.

A typhus abdominalis diagnostikájában a Gruber- 
Widal-reactio jelentő sége nagyon csökkent, a mióta kiderült, 
hogy a typhus ellen védoltottak vére is adja ezt a reactiót. 
Más módszer után kutatása közben Felke már most azt az 
érdekes tapasztalatot tette, hogy a complementum-eltérítés na
gyon jól használható, a mennyiben a typhus eseteiben posi
tiv complementum-eltérítés typhus ellenében védő oltottak 
vérével sohasem sikerül. (Münchener mediz. Wochenschrift, 
1915, 17. sz.)

A meningococcus kimutatásának megkönnyítésére
Olé a következő  egyszerű  eljárást aján lja: Az asepsises mó
don bocsátott és felfogott lumbalis folyadék 5 cm3-éhez

V«— 1 cm3 steril 10%-os szöllő czukor teendő ; az elegyet 
azután kb. testhő mérséken tartjuk. 8— 12 óra múlva mikro- 
skopi praeparatumot készítve ebbő l az elegybő l, minden 
látótérben találunk fehér vérsejtet nagyszámú Gram-negativ 
diplococcussal (menigococcus), noha — a mint ismeretes — 
rendes viszonyok között többnyire csak hosszas kereséssel 
látni ilyent. Most, a mikor a járványos menmgitis cerebro
spinalis úgy látszik erő sen terjedő ben van, ezen egyszerű  
módszer érdeklő désre tarthat igényt. (Münchener med. W o
chenschrift, 1915, 18. sz.)

Belorvostan.

A pneumonia gyógyításáról optochinnal ír Rose- 
now. Bakteriológiai vizsgálat alapján is biztos 26 pneumonia- 
eset közül csak 2 végző dött halálosan, a melyekben súlyos 
toxikus jelenségek állottak fenn és a melyek már deliriumos 
állapotban kerültek a kórházba. 16 esetben tetemesen rövi- 
debb volt a kórlefolyás. Kellemetlen melléktünetet sohasem 
látott, s ő  is azon a nézeten van, hogy az eredményre való 
kilátás annál nagyobb, minél korábban kezdő dik a specifikus 
optochin-kezelés. A mi az adagolást illeti, 4 óránként (éjjel 
is) adandó 025  gramm, tehát 24 órában 1'5 gram m ; czél- 
szerű  a láztalanná válás után is még néhány napon át adni 
a szert. (Berliner klinische Wochenschrift, 1915, 16. szám.) 
Peiper szerint az optochin megrövidíti a pneumonia tartamát, 
ha a betegség első  három napján kezdjük az adagolását; a 
betegség elő rehaladottabb szakában azonban már czéltalan a 
használata. A látás megkárosodása szerinte kicsiny adagok 
mellett sem kerülhető  el biztosan. (Berliner klinische Wochen
schrift, 1915, 16. szám.) A breslaui orvosegyletben február 
12.-én Frank számolt be optochinnal tett kísérleteirő l, a me
lyek alapján azonban még nem mer végleges ítéletet mon
dani. Azt azonban állítja, hogy az első  napokon megindított 
optochin-kezelés sem mindig eredményes és hogy a látás 
megkárosodása aránylag kis adagok után is bekövetkezhetik. 
így egy esetében az 5. napon, összesen 3 5  gramm optichin 
elfogyasztása után, hirtelen amaurosis állott be (nagyfokú 
amblyopia fő leg a központi látás megkárosodásával), a mely 
négy nap múlva, a mikor a beteg meghalt, részben még 
mindig fennállott. Véleménye szerint még nincs itt az ideje, 
hogy a szert az általános gyakorlatba bevigyük.

Sebészet.

Tetanus lateralis esetét írja le Hatf. A decz. 13.-án 
bal alsókarján fegyverlövést szenvedett katona 3 napig szal
mán feküdt. Decz. 27.-én a bal alsókar hajlító izmainak tónu
sos görcse és a felső kar merevsége jelentkezett, szájzár nél
kül. Therapia: 100 egység serum subcutan és morphin. Decz. 
29.-én a bal szájzúg kissé hátrafelé húzódott, a beteg a fejét 
kissé balfelé hajlítva tartja és rheumás fájdalmakról panasz
kodik. A fej minden irányban jól mozog, de ezután ismét 
balfelé hajlott állásba tér vissza. Deczember 30.-án kife
jezett baloldali facialis-görcs. A bal szájzúg erő sen hátra- 
húzódott, a száj nyitásakor a fogsor a jobboldalon jobban 
szétnyílik, mint a balon. A bal szemrés kissé keskenyebb, de a 
homlokránczolás, pillazárás zavartalan. Therapia: 100 egység 
antitoxin és morphin, chloralhydrat. Jan. 2. A bal musc. pecto
ralis és a bal rectus merev és a tetanusos contractura miatt a 
reflexek nem válthatók ki rajta. A beteg a bal láb kezdő dő  
merevedésérő l panaszkodik; a baloldali patellarreflex erő sen 
positiv. T herap ia: ugyanaz. Jan. 3. Görcsök a bal karon. A 
beteg nyugtalan. Therapia: 10 cm3 2 5 % -o s  magnesiumsulfat 
a bő r alá. Jan. 11. A magnesiumsulfat-kezelé s félbehagyatott. 
A bal láb spasmusa engedett, ugyanígy a has- és mellizom- 
zaté is. Jan. 20. Gyógyulás. A szerző  a toxin tovaterjedését 
ez esetben úgy magyarázza, hogy az alsókar idegei útján a 
gerinczvelő  baloldali elülső  szarvába jutva egyrészt felfelé a 
baloldali facialis és trigeminus magvához, másrészt lefelé a 
mélyebben fekvő  gerinczvelő -részlethez vándorolt, s minthogy 
a fertő zés enyhe volt, csak rövidebb pályára maradt lokali
zálva. (Berliner kiin. Wochenschrift, 1915, 16. szám.)
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Szülészet és nő orvostan.

Az adnexum-megbetegedések aetiologiájának kér
désérő l tárgyal Neisser boroszlói tanár. Figyelmeztet, hogy 
az andrologusok és gynaekologusok közt még ma sincs ezen 
kérdésben megegyezés. A legtöbb nő orvos azt az álláspontot 
foglalja el, hogy ha az addig egészséges asszony a házasság 
első  évében vagy az első  szülés után ascendáló endometritist 
vagy adnexum-gyuladást kap, ezen betegségét, ha a férfinek 
elő bb gonorrhoeája volt, eo ipso gonorrhoeás infectiónak kell 
tekintenünk. Ha a férfin a gyakori és különböző  provokáló 
vizsgálatok daczára gonorrhoeát kimutatni nem lehet, a nő 
gyógyászok azt hiszik, hogy a nemleges vizsgálati eredmény 
semmit sem bizonyít, vagy hibás a vizsgálat.

Neisser ezen nézet ellen a következő  okok miatt foglal 
á llást:

1. A nő orvosok ezen felfogása a házasságban súlyos 
conflictusokra, ső t válásra vezethet. Azonban ez szerinte nem 
esnék latba, ha valóban bebizonyított betegségrő l volna 
szó ; csakhogy sok esetben sem a férfiban, sem a nő ben nem 
mutatható ki gonococcus. Sokszor ártatlan coccusokat néznek 
annak; az orvosok egy része nem ismeri a gonococcusok 
diagnosisának a nehézségeit.

2. A gonorrhoeás álláspont megakadályozza a gyógyítás 
további fejlesztését, a mely ma tisztán symptomás vagy néha 
operativ.

Az utóbbi években használatos a specifikus gyógyítás 
is activ immunizáló védő anyagok, úgynevezett vaccinák alkal
mazásával. Hogy ezen gyógyítás sikeres lehessen, arra van 
szükségünk, hogy az adnexum-megbetegedések specifikus 
okozóját ismerjük; nem lehet mereven azon állásponton ma
radni, hogy ezeket a megbetegedéseket csak a gonococcus 
okozza és ezért nem szabad csak gonococcus-vaccinával, arti- 
gonnal dolgozni. Az artigonnal való gyógyítás sikertelensé
gének egyik oka az lehet, hogy olyan esetekben is alkal
mazzák, a melyekben egyáltalában nincs gonorrhoea. Már 
elméletileg is lehetséges, hogy egyéb, gyuladást és genyedést 
okozó bacteriumok is ascendálnak. Ezen felhágó folyamatok 
egy részében szerepelhet pl. a túlmagas nyomással végzett 
hüvelyöblítés.

Azon ellenvetés, hogy a genyes tubazsákban az elő bb 
ott volt gonococcusok tönkremennek, nem bizonyítható, de 
nem is tagadható.

3. Szükséges volna a gonococcusoknak positiv kimu
tatása. A férfiak postgonorrhoeás urethritisében különféle 
Gram-positiv és Gram-negativ baktériumokat és bacillusokat 
lehet találni. Lehetséges, hogy a fiatal asszonyok fertő zése 
talán ezek által idéztetik e lő ; de lehet, hogy ez nem gonococcus 
okozta, hanem a gonococcusok által praeparált nyálkahártyán 
fejlő dő  egyéb megbetegedés. Ezen a téren a nő orvosok bac- 
teriologiai dolgozása nélkül elő rehaladni nem lehet. A cer
vicalis és uterinalis váladékot mindig mikroskoppal és tenyész
tés útján is kellene vizsgálni, természetesen úgy, hogy a 
hüvelyváladékot kizárjuk belő le. Gyakran kell a nő t is vizs
gálni, éppen úgy, mint a férfit. Talán a közös klinikai dol
gozás meg fogja hozni ezen kérdésben az egységes állás
pontot. Nem csatlakozik Orlovszky azon nézetéhez, hogy a 
gonococcus nélküli kankós szál baktériummentes méhnyálka- 
hártya-hurutot okoz. Orlovszky hivatkozik olyan esetre, a hol 
két leány ugyanavval a férfivel érintkezve, baktériummentes 
méhnyakhurutot kapott. Neisser szerint ez az állítás még 
bizonyításra szorul. (Medizinische Klinik, 1915, 18. szám.)

Lovrich.
Venereás betegségek.

A lágyfekély szövő désérő l typusos primaeraffec- 
tióval nem járó syphilissel ír G. Quareili és F. Negro 
(Turin). A szerző k dolgozatukban nem azokkal a vegyes feké
lyekkel foglalkoznak, a melyek eleinte typusos lágyfekély
nek mutatkoznak s utóbb a 20—40. napon, kifejezett és jel
legzetes syphilises induratióba mennek át. Ő k inkább azokra 
a vegyes infectiókra voltak tekintettel, a melyekben annak 
ellenére, hogy a lágyfekélyen kívül syphilises infectio is tör-
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tént, typusos induratio mégsem fejlő dik ki. Ezek az esetek 
véleményük szerint elég gyakoriak s utólagos kiderítésük fő 
ként a Wassermann-reactión alapszik. Ehhez hasonlót többek 
között már Finger is állított, a kinek tapasztalatai szerint 
helyi anatómiai viszonyok alapján nem szükséges, hogy 
lágyfekélylyel párosult syphilises infectio esetén primaer- 
affectiónak s utána az általános tünetcsoportnak kell kifej
lő dnie. Hasonló nézeten volt újabban Müller is, a ki ezért 
egyszerű en azt ajánlja, hogy ‘ minden lágyfekélyt már eleve 
antilueses (salvarsan) kezelésben részesítsünk, oly nézet, me
lyet némi mérsékléssel Neisser is elfogadni látszik. M inden
esetre bizonyos, hogy a legjellegzetesebb lágyfekély-esetet is 
a gyógyulás után még hosszabb ideig kell észlelnünk. Neve
zetesen pedig ajánlatos a fekély gyógyulása után még néhány 
hónapon át többszörös Wasserinann-vizsgálatot végezni. A 
szóban forgó vegyes infectiók oly egyénektő l erednek, a kik 
syphilisesek s a kiknek friss lágyfekélyében a Ducrey-bacil- 
lusokon kívül spirochaeták is foglaltatnak. Valószínű , hogy 
az ilyen vegyes fekélyekben a spirochaeták száma nem nagy. 
Ezekben a vegyes infectiókban azután a syphilises folyamat 
további lefolyása rendszerint meglassított. (Medizinische Kli
nik, 1915, 3. sz.) Guszman.

Húgyszervi betegségek.

A prostata-carcinomáról a berlini urológiai congres- 
suson tartott referátumában Wilms (Heidelberg) a következő  
tételeket állította fe l:

1. A prostatarák gyakorisága (kb. 20%) a prostata- 
túltengés lehető leg korán eszközlendő  mű tétes gyógykezelése 
mellett szól, minthogy ily módon a rák kifejlő désének elejét 
veszszük.

2. A prostatarák kórjelzését a kisebb- vagy nagyobb- 
fokú, rövidebb vagy hosszabb ideig tartó fájdalmasságon és 
a gyakori vizelés-ingeren kívül a prostatának s az ondó
hólyagnak nyomásra való érzékenységére, a prostata kemény 
tapintatára és göbös felületére, valamint arra a körülményre is 
alapíthatjuk, hogy az ondóhólyag aránylag elég korán bele
került a bántalom körébe s így a rendesnél jóval nagyobb 
és többnyire nagyon kemény prostatából két csapalakú, ke
mény duzzanatot tapintunk ki, melyek a hátulsó hólyagfalon 
húzódnak felfelé.

3. A radikális mű tétet Young elő írása szerint mint 
perineumos mű tétet eszközöljük, tekintet nélkül arra, hogy 
incontinentia következik-e majd be. A mű tétes beavatkozást 
csak az esetben mellő zzük, a mikor a csontokban mutatkozó 
fájdalmasságból korai metastasisképző désre következtethetünk. 
Ilyen esetben természetesen csak a húgyretentiót s az esetle
ges hólyaghurutot fogjuk kezelni.

4. A mennyiben a radikális mű tét a beteg általános 
állapotára való tekintettel túlnagy beavatkozás volna, a hyper- 
trophiamű tétnek megfelelő  prostatakihámozás, vagy pedig 
a Young-féle partialis ectomia, s mint utolsó, kizárólag 
palliativ eljárás, a suprapubisos metszéssel lefektetett állandó 
katheter jöhet szóba.

5. Korai prostatarák esetében a radiotherapiával elér
hető  eredmények alapján az olyan mű tétes beavatkozást is 
fogjuk ajánlhatni, a melynél — miként a hypertrophia-mütétkor 
— csak a neoplasmát metszszük ki és a bennmaradt kisebb 
rákos képző dményeket radiumos-mesothoriumos avagy mélyre
ható Röntgen-therapiával kívánjuk kiirtani. Ennek az eljárás
nak mindenesetre megvolna az az elő nye, hogy nem követ
kezik be feltétlenül incontinentia.

6. Figyeljünk azonban arra, hogy a radioactiv anyagok 
elégtelen mennyisége a carcinomát egyes esetekben fokozott 
növésre és a tumort rohamosabb elterjedésre fogja serken
teni. Úgy látszik azonban, hogy éppen prostatarák esetén, me
lyet minden oldalról alaposan körül lehet sugározni, ezeket 
az izgalmat okozó adagokat el fogjuk tudni kerülni, illető leg 
kellő  körültekintéssel a ráksejtek teljes elpusztításához szük
séges megfelelő  teljes energiát fogjuk tudni alkalmazni, a 
nélkül, hogy a bélvéget, a húgycsövet s a hólyagot lényege
sen megsértenő k.
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7. Hogy a szervezet általános gyógyításával sikerül-e a 
radioactiv anyagokkal történő  helyi beavatkozást kellő kép
pen támogatni, azt ma egész határozottsággal még nem állít
hatjuk, bár a szerző  ezt valószínű nek tartja. Wilms ugyanis 
úgy véli, hogy e tekintetben a chemotherapiának jobbak a 
kilátásai, mint az »általános Röntgen-therapiának. Egyes 
esetekben bizonyára igen elő nyösnek fog mutatkozni a szer
vezetnek a rák sejtkivonatával eszközlendő  specialis gyógyí
tása is, mert ezáltal antitestek képző dését fogjuk elő segíteni. 
Mindenesetre remélhetjük, hogy a megfelelő  keretekben al
kalmazott kombinált gyógykezelés a prostatarák therapiájában 
is nem kicsinylendő  haladásnak fog bizonyulni. (Folia uro- 
logica, 1915, 2. sz.) Drucker.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

Meningitis tuberculosa két esetében gyógyulást látott 
bekövetkezni Bacigalipo (Buenos Aires) tuberculin intraduralis 
befecskendezése után. A használandó adagot illető leg még 
nem nyilatkozik véglegesen, csak azt mondja, hogy 3 éves 
gyermeken az első  dosis kevéssel több lehet 1 milligramm 
„Alttuberculin“-nál, vehiculum gyanánt pedig cerebrospinalis 
folyadékot ajánl. Az említett 2 esetben 3, illetve 2 befecsken
dezés után 20 nap alatt következett be a gyógyulás. Kiemeli 
a szerző , hogy a tuberculin befecskendezése után a hő mér- 
sék nem emelkedett, hanem körülbelül l°-kal csökkent s 
utána továbbra is aránylag alacsony maradt. (Münchener 
mediz. Wochenschrift, 1915, 7. szám.)

Gangraena senilis esetét közli Kriser a bécsi Roth- 
schild-kórház sebészeti osztályáról. Az esetben a csonkítás 
már elkerülhetetlennek látszott, ibolyántúli sugarakkal keze
lésre azonban a folyamat két hónap alatt megállapodott s az 
illető  meggyógyult, visszanyerve teljes járóképességét. Az 
ibolyántúli sugarak hatása a szerző  véleménye szerint egy
részt általános, másrészt helybeli. Az általános hatás a vér
keringés és az általános állapot javulásában nyilvánul; a 
helyi hatás folytán pedig úgy látszik a veszélyeztetett részek 
sejtjeinek táplálkozása javul és collateralis erek képző dése 
segíttetik elő . Megjegyzendő , hogy az első  alkalmazások után 
nagyon erő s fájdalmak jelentkeztek. (Münchener mediz. 
Wochenschrift, 1914, 50. szám.)

Magyar orvosi irodalom.

G yógyászat, 1915, 19. szám. Szécsi Jenő : A dysenteria diaeto- 
és balneotherapiás gyógyítása.

Budapesti orvosi újság, 1915, 19. szám. Ifj. Johan Béla-. 
Enyhébb reactiójú typhusvaccina. John Af. Károly: A prophylaxisos 
typhus-oltásról.

Vegyes hírek.

tő ző  betegségek közül a tussis convulsiva szedte a legtöbb áldozatot. 
Az 1— 15 éves korban leggyakoribb halál-ok a pneumonia, utána kö
vetkeznek az emésztő szervek bajai, majd a gümő kór, a diphtheria, a 
vörheny, a kanyaró és a tussis convulsiva; ez utóbbinál valamivel 
gyakrabban szerepel a véletlen baleset. A 15—30 éves kor leggyako
ribb halál-oka a gümő kór, utána következnek a szívbajok, a pnemonia 
és az emésztő szervek betegségei; nagy szerepet visz az erő szakos ha
lál is. A 30—60 éves korban szintén a gümő kór szerepel a leggyak
rabban, másodsorban pedig a légző - és vérkeringési szervek betegségei 
következnek. A 60. éven túl nem számítva az aggkori gyengeséget 
— a vérkeringési szervek, azután a légző szervek betegségei, majd a 
daganatok és az agyguta fordulnak elő  leggyakrabban halál-ok gyanánt. 
(Wiener med. Wochenschrift, 1915, 11. sz.)

Pető  János dr. fürdő orvosi gyakorlatát Balatonfüreden e hó 
15.-én újból megkezdi.

Az orosz hadifogságból megszökött két osztrák katona
orvos (Ebersberg és K a s s o w i t z) bolyongását írja le röviden a „Mün
chener mediz. Wochenschrift“. Az illető k a lembergi csatában estek 
orosz fogságba. Jobbára fű tetlen marhaszállító kocsikban vitték ő ket 
Keletszibériába; meleg ételt csak minden második napon kaptak. Ni- 
kolskban elég tű rhető en voltak ellátva kb. 200 liszt (köztük 80 orvos) 
társaságában. A mikor már minden reményük elveszett, hogy csere út
ján haza kerülhetnek, chinai ruhában (hamis czopffal),dermesztő  hidegben 
gyalog mentek 700 kilométert Pekingbe, folytonos életveszedelem köze- 
pette(vadállatok, tunguz rablók, kozák ő rjáratok); a hideg állítólag néha 
50—60° C volt. Pekingben azután az oltani consulatustól pénzzel bő 
ven ellátva, San Franziskón és New-Yorkon át Olaszországba indul
tak, de Gibraltarban ismét angol fogságba jutottak és innen kerültek 
azután haza.

Az orvosságok áremelkedése Angliában. A Lancet közli nrárcz. 
20,-i számában, hogy mennyivel drágultak meg az orvosságok Angliá
ban a németországi behozatal megszű nte mialt. Az aspirin, salicylsav 
és salicylsavas natrium ára 7—8-szorosára emelkedett, a phenacetiné 
és acetanilidé 4-szeresére, az atropiné, cocainé és chloralhydraté több 
mint 2-szeresére s még a csukamájolaj ára is megduplázódott a nagy 
németországi kereslet miatt, mivel a németek ezt az olajat a fogyaté
kos disznózsír pótlására használják, különösen ipari czélokra. Az ópium
nak és derivatumainak ára alig változott.

A budapesti orvosi kör országos segélyegyletébe befizettek: 
Murády Árpád, Löké Mór, László Adolf, Fehér Henrik,  Rutsek Pál, 
Koreck-Ő scsanád, Pollacsek Sándor, Gusbeth Ede, Kurzweil Hugó, 
Hermann Manó, Rosenthal Bertalan Schleiminger László, Feldmann 
Ignácz, Salgó József, Pécsvárady József, Guidon Róbert, Medveczky 
Károly, Hering Miklós, Révész Fülöp, Gönczy Béla, Abt Jenő , László 
Samu, Buday Kálmán, Berger József, Révész Zsigmond, Kramer Béla, 
Kádár Antal, Koréin Adolf, Budai Mór, Diamant Lászl ó, Bakcsy Do
mokos, Hochstein Mór, Barsi Dezső , Pollacsek Márk, Kórody Kálmán,  
Séllei Imre, Spät Henrik, Oravetz Kálmán, Fejér Dávid, Stein Ferencz, 
Erdő di Kálmán, Márton Ödön, Martinovszky János, Horváth Leó, 
Fischer Lipót, Nádor Henrik, Guttmann Dezső , Istók Barnabás, Deils 
Mór, Benyovszky Gyula, Ecsedi Mór, Koronczay József, Fuchs Kálmán 
4—4 koronát.

Lapunk mai számához a „Watt“ A.-G., első  osztrák különleges 
gyár Röntgencsövek elő állítására, Wien XIXj2. Heiligenstädterstrasse 142, 
prospectusa van mellékelve, melyre olvasóink figyelmét ezennel felhívjuk.

Lapunk mai számához Dr. Kari Dietl „Arsenregenerin és 
Regenerinrő l“ szóló különlenyomata van mellékelve. Ezen készítmé
nyek gyárosai Dr. Weil R. és O. chemiai gyár Frankfurt a/M.

A  * I 1 « • Dr. SZILI SÁ NDOR, v. Cgy.tanársegéd
UrVOSl laboratórium: VII., K irály -u tcza 51. T elefon  157-71.

Kinevezés. Kostialik Ferencz dr.-t a beszterczebányai meg
figyelő -állomás fő orvosává, Balogh Zsigmond dr.-t Verseczen állam- 
vasúti felügyelő -fő orvossá, Issekutz László dr.-t az arad-csanádi egye
sült vasutak tanácsadó fő orvosává nevezték ki.

Krompecher Ödön dr. egyetemi tanárt a M. T. Akadémia leve
lező  tagjává választotta.

Meghalt. Losonczy Sándor dr. csengeri körorvos 37 éves korá
ban április 29.-én a harcztéren szerzett súlyos betegség következtében.

Fehér Soma dr. felső iregi körorvos 52 éves korában május 6.-án.
—  Lazarevits György dr. 66 éves korában május 1.-én Temesvárott.
—  Koturov Szvetozár dr. újvidéki orvos 33 éves korában kiütéses 
typhusban. — G. Resinelli, a nő orvostan rendes tanára Firenzében, 94 
éves korában.

A cholera állása hazánkban. Magyarország területérő l az 
április 19.-étő l 25.-éig terjedő  héten 14 cholerabetegedést jelentettek be 
7 halálozással. Az esetek a következő képpen oszlanak m eg: Debreczen 
5, Szatmárnémeti 1. Bácsbodrog várm egye: Sztapár 2; Heves vár
megye : Hatvan 1; Ung várm egye: Ungvár 2, Kisberezna 1, Nagy- 
berezna 2. A megbetegedések közül 3 helyben lakó polgári egyénekre, 
1 menekültekre esik. 3 eset hadifoglyok, a többi 7 eset pedig a kato
naság között fordult elő .

A halál leggyakoribb okairól közöl statisztikai tanulmányt 
Rahts a német birodalom 1906—1910. évi halálesetei alapján. Az első 
életévben — nem tekintve a veleszületett gyengeséget — leggyakrab
ban az emésztő szervek betegségei szerepeltek halál-ok gyanánt; a fér-

I H  MIKLÓS H i t é ;
U J T Á T R A F Ü R E D .=

Egész éven át nyitva.
H elio therap ia. 

R öntgen-labo ra to rium .
Fekvő - és hizlaló-kúrák. 
Nap- és légfürdő k. Víz-

1010 méter magasan a tenger felszíne fellett. gyógyintézet. Tüdő bete
geknek külön osztály. Lakás, fű tés, világítás, teljes ellátás orvosi gyógykezeléssel együtt 

napi 10.— ko ronátó l kezdve.

Or. JUSTUS “ «'“ 'i b írgyógyító és  kosm etíkai in tézete
B u d a p e st, IV., F e re n c z  J ó z s e f - r a k p a r t  2 6 . Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aniontherapia, 

forrólégkészülékek, frigoritherapia, fürdő k. Kozmetikai eljárások és mű tétek.

Wrtr*í+e l a n n  A v  orthopaediai intézetében VII ., Nyár-u. 22. sz . 
i\Upil) JCflU Ül. f e k v ő  betegek Is felvétetnek.

V ezető : Dr. VAS BERNÁT , Poliklinika.
Szövetség-utcza 14—16. T e le fon  J ó z s e f  1 6 -0 3.Orvosi laboratórium

Dr. Q rünwald sanatorium a B u d a p e st, V á ro s l ig e t i - fa s o r  13 -1 5 ,
Felvétetnek férfi- és nő betegek 

nő gyógyászati, seb észe ti és be lgyógyászati ba jokka l, valamint szülő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatják. — V e g y i  é s  R ö nt g e n - l a b o r a t o r i u m .

D=Réh E lek trom ágneses gyógy in tézete, Ilii., V árosligeti faso r 15. sz.
Az összes modern villamos gyógymódok. Röntgen-laborato
rium. Álmatlanság, neurosisok, neuralgiák, tabes dorsalis, 
=  bénulások, rheumás bajok, arteriosklerosis stb. ellen. =
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T U D O M Á N Y O S  T Á R S U L A T O K .

TARTAL OM: XIII. és XI V. hadsebészeti értekezlet. 279—280. lap.

XIII. hadsebészeti értekezlet.
(Folytatás.)

4. Áldor Lajos: A vérhast követő  emésztési zavaiok fe l
ismerése és kezelése.

Lefolyt acut, baciliaris dysenteria után gyakran észlel
hető k különböző  és makacs, clironicitásra hajlamos emész
tési zavarok ott, a hol a bélsárban dysenteria-bacillusok nem 
mutathatók ki és a vérsavó agglutininokat nem tartalmaz. Ilyen 
eseteket kórházunknak vezetésem alatt álló 11. belosztályán a 
múlt év utolsó hónapjaiban nagy számmal észleltünk.

Minthogy a dysenteria kórképében ma az aetiologiai 
principium az irányadó és minthogy ezen emésztési zavarok 
klinikai megjelenésükben is különböznek azoktól, a melyek 
chronikus dysenteria eseteiben jelen vannak, ez utóbbinak a 
keretébe azok bele nem illeszthető k. Epidemiológiai és 
therapiai szempontok egyaránt indokolják ezen tünetcsoport
nak figyelembe vételét.

A panaszok között a hasmenések állanak az elő térben, 
melyeket egyes esetekben néhány napig tartó székrekedés 
vált fel; a hasmenések fő leg étkezések után jelentkeznek. A 
székletét vért ritkán és többnyire csak mikrochemiai eljárá
sokkal kimutatható mennyiségben tartalmaz. Nyálka makro- 
skopice is állandóan kimutatható apró foszlányok alakjában 
és ugyancsak többnyire konstatálható bizonyos kiesés a 
tápszerek kihasználásában és pedig a bélsár már szabad 
szemmel felismerhető en emésztetlen husrészleteket, valamint 
ugyancsak már szabad szemmel is felismerhető  kötő szöveti 
maradékokat tartalmaz. Dysenteria-bacillusok ezen betegek 
székletében egyetlen egy esetben sem voltak kimutathatók 
és a vérsavó dysenteria-baciliusokkal agglutinatiót nem adott, 
legalább abban a néhány esetben nem, a melyet ez irányban 
megvizsgáltunk.

A gyomor functionalis vizsgálata secretionalis anomáliá
kat nem mutatott és különösen nem a gyomorsecretio depres
siv anomáliáját, ellenben szinte jellegzetesnek mondható nagy 
számban találkoztunk a motilitásnak hypermotilitásban nyil
vánuló zavarával; 45 perez alatt próbareggeli bevétele után 
50 cm3-nél több gyomortartalomhoz alig jutottunk.

A bélendoskopiai vizsgálatkor ismételten láttunk haránt
irányban elhelyezett, hegedő  fekélyeket, melyek körül a bél 
nyálkahártyája könnyű  subacut proktosigmoiditis képét adta. 
A has physikai vizsgálatakor mást nem találtunk (de ezt 
meglehető s állandóan), mint a colon descendens és különösen 
a flexura colon szárának erő sen összehúzódott és megvas
tagodott, nyomásra fájdalmas köteg alakjában való tapint- 
hatóságát.

Egyéb általános tünetek közül itt-ott hyperhydrosist, 
dermographismust, tremort a végtagokon és bradyeardiát lát
tunk, glykosuriát soha. Ezen utóbbi tüneteket azonban nem 
láttuk olyan nagy számmal, hogy jellegzetesnek állíthatnék 
és hogy azoknak a jelenlétébő l a mirigyek belső  secretiójá- 
nak a zavarait volna jogunk felvenni abban az értelemben, 
hogy a pajzsmirigy-mellékvese-csoport functiója túlsúlyban 
volna jelen a pankreas-parathyreoidea-csoport felett.

A vázolt tünetcsoportot nem magyarázhatjuk chro
nikus dysenteria jelenlétébő l, mert a bélsár dysenteria-bacil- 
lusokat nem tartatmaz, az agglutinatiós próba negativ, pedig 
chronikus dysenteria esetén dysenteria-bacillusok nagy tö
megben találhatók és az agglutinabo minél chronikusabb, a 
dysenteria annál nagyobb hígításban is positiv.

A tünetek létrehozásában kétségkívül része van a dysen
teria talaján kifejlő dött colitises folyamatnak, ez azonban, 
miként azt a bélendoskopiás vizsgálatok mutatták, sokkal

könnyebb jellegű , semhogy különösen a makacs hasmenések
nek teljes magyarázatát adhatná. Láttuk, hogy a hasmené
sek fő leg étkezések után jelentkeznek, hogy a bélsár kötő 
szövetet és emésztetlen izomrostokat tartalmaz, annak da
czára, hogy a gyomoremésztés intact, a bélemésztés egyéb 
zavarai pedig nincsenek jelen. Kötő szövetet azonban kizáró
lag a gyomornedv old fel és ha az normalis gyomorsecretio 
daczára emésztetlenül található meg a bélsárban, annak 
csak a gyomor hypermotilitása lehet az oka, és hogy ez je
len van, azt a functionalis gyomorvizsgálatok valóban ki is 
mutatták.

A vázolt tünetcsoportot tehát a csekély fokú colitisen 
kívül az egész gyomorbéltractus exacte megállapítható hy
permotilitása magyarázza meg, mely részben sympathicotoniá- 
nak, illetve vagotoniának, részben pedig a vastagbél muscu
laris rétege túltengésének a következménye.

A vázolt anadysenteriás tünetek ismerete és helyes ér
telmezése első sorban therapiás szempontból fontos. A coliti
ses folyamaton kívül a therapiának a beidegzési zavarokat 
nagyobb mértékben kell tekintetbe venni, miként az talán 
most általánosságban történik. Az ágynyugalmon, diaetán, 
thermophoron és az antidiarrhoeás szereken kívül az atro
pinkészítményeknek és a papaverinnek ebben a tünetcsoport
ban kétségtelenül meglevő  therapiás értékét kiterjedettebben 
kell igénybe vennünk, mint a hogy ezt eddig tettük. Annyi
val is inkább, mert daczára antidiarrhoeás szereink nagy 
és folyton szaporodó számának, a hasmenések makacsságá
val ezek segélyével igen sokszor nem tudunk megbirkózni. 
Ezek közül most legtöbbet hallani a bolus albáról és az 
állati szénrő l. Különösen az utóbbira vonatkozólag mutatta 
ki Wieschowszki állatkísérletekben, hogy egyrészt adsorbeálja 
a magában az organismusban fejlő dő  toxikus productu- 
mokat, másrészt megakadályozza azoknak a felszívódását. 
Minthogy mind a kettő nek a hatása physikai-chemiai és nem 
vegyi úton jön létre, mindkettő t nagy adagban kell a d n i; a 
bélbő l egyik sem szívódik fel, ennélfogva gondoskodni kell 
arról, hogy 5—6 napi használat után beöntések vagy has
hajtók segélyével a bélben összegyű lt agyagot vagy szenet 
eltávolítsuk. Be kell vallanom, hogy a hasmenések szóban 
levő  alakjaiban egyiktő l sem láttam fényes eredményeket. Leg
inkább tudom ajánlani a bolus albát bismuthum carbonicum- 
mal és calcium carbonicummal, abban az arányban keverve, 
miként azt osztályomon az utóbbi idő ben alkalmazom: Rp. 
Bol. alb. 500 0 ; Bismuthi carbonici, Calcii carbonici áa 100 0. 
D. S. 3—4-szer naponta kávéskanállal fél pohár tejben.

A hol a széklet vért tartalmaz, ott a gelatina-beöntéseket 
adrenalin hozzáadásával ajánlhatom. Hyperoxyd-oldatoknak 
sem per os, sem per rectum való alkalmazásától — miként 
az újabb idő ben ajánlva lett — nem láttam eredményeket. Nem 
vagyok nagy híve a calomel-kúráknak sem, különösen nem 
a nagyüzemű  kórházakban a sokszor el nem kerülhető  sto
matitis mercurialis miatt. Ha a tünetek súlyosak, a beteget 
ágyba kell fektetni és bélkimélő , emésztetlen maradékot 
nem adó, salakmentes diaetára kell térünk, melynek leg
lényegesebb részeit a tej, a jól kifő tt rizs és a finomra vagdalt 
hús adja. Ha a tejet mészvízzel adjuk, akkor a legtöbb be
teg jól tű ri.

Ezen emésztés-zavarokra figyelmüket fő leg azért hívtam 
fel, mert chronicitásra való hajlamuk következtében he
lyes értelmezésüuk és megfelelő  kezelésük a mostani ko
moly idő ben egyáltalán nem közömbös, hiszen e betegek 
kórházi tartózkodása sokszor hónapokra terjed. Bacillusgaz- 
dáknak ezen betegek nem tekinthető k, de természetesen csak 
akkor nem, ha a bélsár ismételt bakteriológiai vizsgálata is 
negativ eredménynyel jár.
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XIV. hadsebészeti értekezlet.

Alexander Béla: A sebesültek vizsgálásáról x-sugaiakkal.
Az elő adás első  részében mindazon hibákkal foglalko

zik, melyek az x-sugarakkal való megvizsgálás körül történ
nek és azt bizonyítják, hogy az orvosok, ámbár ma-holnap 
húsz esztendeje lesz, hogy Röntgen megismertette az x-su- 
garakat, keveset tudnak ezen fontos vizsgáló módszerbő l.

Fő oka ennek a beható vizsgálat és a szükséges együtt
mű ködés hiánya, továbbá az avatlanok közremű ködése, a 
kik, sajnos, pártolásban részesülnek még az orvosok részérő l is.

Sokszor végzetes következménynyel jár, hogy a fény- 
érzékeny réteg oldaláról olvassák a lemezképet, holott min
den körülmény között az üveg-oldalról kell azt olvasni. Bizo
nyító például szolgál az az eset, hol a testbe hatolt lövedéket a 
jobb oldalon kereste a sebész, azután a bal oldalon és a 
sebesült katona, több sérülést szenvedve el a kórházban, 
mint a csatatéren, testében a lövedékkel küldetett szabadságra.

Épp oly kevéssé ismeretes az orvosok elő tt az x-suga- 
tak rajzolóképessége és ábrázolása, melynek alapján meg
ítélhetjük, távol fekszik-e az idegen test a lemeztő l, vagy kö
zel hozzá.

Mily végzetes hibás eljárás következhetik ennek figyel
men kívül hagyásából, az az eset bizonyítja, melyben a lö
vedéket a lábtő  sajkacsontjában keresték, holott az a talp 
vastag bő re alatt feküdött.

Hogy mily szembetű nő  lehet az x-sugaras térbeli ábrá
zolás, azt lemez bemutatásával bizonyítja.

Srapnellgolyó hatolt a lábszárba; látjuk az elő térben a 
vastag tibiát, mellette és mögötte a golyót és a háttérben a 
részben roncsolt fibulát.

A testrész rossz fekvése a lemezen szintén nagyon gya
kori oka a helytelen olvasásnak és következtetésnek; elő for
dul ez különösen ott, hol avatatlanra van bízva a vizsgálat, 
hol az együttmű ködés a vizsgáló és a sebész között teljesen 
hiányzik.

Ily esetekben hangoztatják, hogy az x-sugaras képek 
félrevezetnek, megtévesztenek, holott a képolvasó vezeti félre 
önmagát és másokat, mert nem ismeri fel a lemezképen he
lyesen kirajzolt helytelen fekvést; persze ily esetekben közre
játszik a megváltozott anatómiai viszonyok tekintetbe nem 
vétele vagy azoknak fel nem ismerése is.

A túlerő s átsugárzása a testrészeknek, éppen úgy mint 
a lemez kiizzása, Jg e n  gyakran járul hozzá, hogy helytelen 
képet kapunk, a mivel a helytelen következtetés jár, 
minthogy mindazon finom rajzolatok elesnek, melyek útba 
igazítanak, úgy hogy az idegen test és a csontok árnyék
szerű  képeit látjuk ugyan, de tájékozódást nem nyerünk, 
holott a jó kép mindenben eligazít és igen sokszor nélkü- 
lözhető vé teszi az ismételt v izsgálatot; az ismételt vizsgálatot 
nagyon sokszor végzik ok nélkül, czéltalanul.

Az x-sugaiakat szolgáló cső  helytelen, vagy helytelen a 
cső használat. Ez szintén oka lehet nagy tévedéseknek, külö
nösen ott, hol finom részletezés kívánatos, pl. a csont bel
sejében jelenlevő  elhalt kis csontszilánkok kimutatásakor. 
Helytelen cső  használatakor az elkülönítő  kirajzolás elesik, 
összefolyó, egyöntetű  képek jönnek létre, míg ellenkező  eset
ben a szemnek nem kell keresni, mert minden megélénkül, a 
részletezés meggyő ző .

Ezek után az elő adó áttér az ernyő vel és a lemezekkel 
való vizsgálat különbségére és bírálatára, röviden felsorolva, 
melyik módszer hol czélszerű bb, de hangsúlyozza, hogy a 
szertelen képkészítés ismét csak az együttmű ködés hiá
nyára utal.

Az elő adás második részében az elő adó a különféle 
lövedékek okozta csontsérülésekkel foglalkozik, mindenütt 
x-sugaras okiratokkal, azaz lemezképekkel vagy másolatokkal 
bizonyítva.

Bemutatja a mechanika minden szabályának megfelelő  
szabályos csontrepesztést (lövedék által) csöves csontokon és 
a létrejött szabályos képeknek módosulását a szerint, hogyan 
találja a lövedék a csöves csontot.

Különválasztja a lövedék okozta csonttörést, csontrepesz

tést és a törmelékes csontroncsolást. Valamennyire tanulságos 
példákat mutat be, de arra is utal, hogy a vékonyabb cson
tok aránylag rugalmasabbak, mint a vastagabbak; ezután 
demonstrálja a különbséget a sagittalis és a transversalis 
csontsérülések között.

A mi a lyuklövéseket illeti, sohasem látta a csöves 
csontok diaphysisén, hanem csakis ott, a hol spongiosa- 
dús a csont, pl. a hosszú csontok végrészletein vagy vékony 
kéreggel biró nagyobb csontokon; lyuklövés ott, hol vastag, 
merev kéregrész van, nem is lehetséges.

A legtanulságosabb lyuklövést oly esetben látta, hol a 
hegyes puskalövedék a popliteába hatolva, alulról az Ízületen 
keresztül éppen a két condylus között hatolt a csontba és át
fúrta ferde irányban az egyik condylust, a csontból kiha
tolva ott, a hol a cortex még nem túlvastag és így nem 
roncsolva azt.

A darabos és törmelékes csontroncsolás után bemu
tatja a lövedéknek szétrobbanását számtalan apró részletre, 
melyek messzire elszóródnak a lágyrészekben. Bemutat 
továbbá alapjával a csontba hatolt lövedéket, mely semmi
képpen sem hatott mint robbantó test, hanem maga elő tt 
összenyomva és roncsolva a spongiosát, belefeküdött. Azt is 
demonstrálja az elő adó, mily nagy lehet a lágyrészletek ruga
nyossága a lövedékkel szemben. Hogy mily óriási a természet 
ereje a restitutio tekintetében, azt két igen tanulságos pél
dával demonstrálja, melyben a radius-végrészlet spongiosá- 
jának és kérgének roncsolása következtében kiterjedt betoko- 
lás fejlő dött, mely magába foglalja még a lövedékrészleteket 
i s ; ugyanaz történhetik, ha vékonyabb a csont s a radius ott 
szenved roncsolást, a hol már aránylag vastag kéregállomány 
(cortex) van és a hol a csontheg maga is rejt magában lö
vedékrészleteket.

Figyelmeztet és bemutatja a túlságos hosszú, czélnél- 
küli kötözés káros hatását, mely az ú. n. atrophia inactivi- 
tatisban nyilvánul, mely oly nagyfokú lehet egyes rövid cson
tokon vagy hosszú csontok végrészein, hogy azoknak csak 
gyöngéd körvonalai rajzolódnak, és alsókar-sérüléskor az 
alsókar, carpus, metacarpus csontjait, ső t a phalanxokat is 
magába foglalhatja.

Ily czélszerütlen, hónapokon keresztül folytatott káros 
kórházi kezelés mellett az elő adó azt is látta, hogy kereszt
ben fekve gyógyult a ketté törött csont, a sérült vizsgálata 
pedig nem csontsérülés miatt kéretett, hanem feltételezett 
osteomyelitises gócz miatt.

Ezután az elő adó még koponyasérüléseket mutat be, s 
egy lövést, mely teljesen oly tünetekkel járt, mint egy másik 
esetben ugyanez alkalommal vizsgált koponyacsonttörés.

Végre rámutat, hogy az x-sugaras eljárás az orvosi tu
domány minden szakmájában jártas egyéneket követel.

Szász Tibor: A hallószerv hysteriás megbetegedéséről.
A betegek egy része a harcztérrő l, más része az újon

nan besorozott népfölkelő  anyagból került a Ludovika-hadi- 
kórházba. A panasz egy- vagy kétoldali nagyothallás, illetve 
az ellenkező , a mit egyrészük valamely kiállott traumára, 
másrészük kimerülésre, fertő ző  és egyéb betegségekre vezet 
vissza. E betegek objectiv vizsgálata első  pillanatra arra az 
eredményre vezet, hogy a bemondott és egyelő re csak a be
teggel való beszéd útján észlelt hallás-zavaroknak a legtöbb 
esetben nem tudjuk magyarázatát adni. Ő szintén bevalljuk, 
hogy ezek az esetek azok, a melyekkel szemben a háborús 
praxis elején, akkor, a mikor a most tárgyalt megbetegedést 
még nem ismertük, azonnal felmerült a simulatio gyanúja, a 
mely a további vizsgálatot a betegre nézve kedvező tlen mó
don befolyásolta addig, a míg a baj igazi okát a további 
vizsgálat folyamán fel nem fedeztük. Most hogy beteganya
gunkon úgyszólván minden nap van alkalmunk észlelni egy- 
egy hysteriás hallószervbántalmat, megtanultuk, hogy a mi
kor a felületes vizsgálat eredménye és a nagyfokú hallás-zavar 
között erő s dysharmonia van, minden további hallásvizsgála
tot egyelő re átugorva, azonnal a beteg érzésvizsgálatára tér
jünk át, úgy hogy a gombostű  a háborús praxisban legalább 

I is oly fontos része az instrumentariumnak, mint a hangvilla.
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Az érzésvizsgálattal rögtön felfedezzük a különböző nagyságú 
vagy az egész testre kiterjedő  anaesthesiákat, hypaesthesiás 
és analgiás területekkel. Ha e vizsgálat eredménye positiv, 
akkor a további otologiai vizsgálatnak úgyszólván csak tudo
mányos jelentő sége van, betegünkrő l azonban tudjuk, hogy a 
simulatio kizárható.

A hysteriás hallószervi bántalmakban szenvedő  betegek 
két csoportba oszthatók. Az egyikben mint tiszta hysteria 
szerepel a baj, a másikban valamely organikus elváltozások
hoz adódik hozzá. Itt jegyezhetjük meg, hogy a mily mér
tékben szolgáljuk a beteg érdekét akkor, a mikor tiszta 
hysteriás megbetegedés esetén éles határt vonunk a simulatio 
és a hysteria között, éppen olyan vagy talán még nagyobb 
fontosságú a helyes diagnosis megállapítása, a mikor valamely 
organikus elváltozásra reárakódott hysteria e kórképet látszó
lag úgy súlyosbítja, hogy operativ indicatiók felállítására 
vezethetne a baj félreismerése esetén. Békében a hallószerv 
megbetegedései ritkák és az észlelt esetek bemutatás és közlés 
tárgyai szoktak lenni. Most, hogy a háború oly nagy töme
gekben hozza észlelésünk alá az ilyen eseteket, tapasztalataink 
e téren sokban gazdagodnak. Nem akarom az értekezletet csu
pán szakkollegákat érdeklő  részletekkel fárasztani, csak azt jegy
zem meg, hogy hysteriás hallószervmegbetegedésben szen
vedő  katonáinkon a hysteriás bántalom mindig kiesési tünetek
ben nyilvánult, sohasem izgalmiakban, és mindig a ramus 
cochlearisra vonatkozott, míg a ramus vestibularis a ma ren
delkezésünkre álló vizsgálati módok alapján minden esetben

épnek bizonyult. A therapiáról és a prognosisról a háború 
tartama alatt beszélni nem lehet, meg kell várnunk, hogy a 
békével beálló psychés változások kedvező en befolyásolják-e 
az ilyen betegeket, avagy pedig ezeket is a háború komoly 
áldozatai közé kell-e majd soroznunk.

(Folytatása következik.)

P Á L Y Á Z A T O K .
A m. kir. mező hegyesi állami ménesintézeti kórháznál a z o n n a l r a  

egy kisegítő  orvos lesz alkalmazva, mely állásra a lenti parancsnok
ság pályázatot hirdet.

Ezen orvos javadalmazása 20 (húsz) korona napidíj és egy bú
torozott szobából álló lakás, fű téssel és világítással.

A folyamodványok megfelelő  okmányokkal felszerelve folyó évi 
május hó 20.-áig az alant feltüntetett parancsnoksághoz nyújtandók be. 
Késő bb érkezett folyamodványok figyelembe nem vétetnek.

Gyakorlattal biró orvosszigorlók is pályázhatnak.

M a g y a r  k i r á l y i  á l l a m i  m é n e s  k a t o n a i 
p a r a n c s n o k s á g a  M e z ő h e g y e s e n .

T S C ÍO I t i
a merbyldinateiumarsenal- 

IS0T0NIC1JS oldata steril ampullákban 
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" Ú J P E S T .

Dr. PAPAY VILM OS-féle oltó-intézet rSSSii
ru iu u s c u i  e s  in erseK e ii ;

himlönyirkot
Telefon: 20—19.

Pontosan és mérsékelt árakon szállít kitű nő  minő ségű

t y p h u s - ,  k o le r a - ,  t e ta n u s - ,  d y s e n t e r ia - ,  m e n -  
n in g i t is ,  d ip h th e r ia -e l le n i és minden más bevált
o l t ó a n y a g o t  és  s e r u m o t .

Sürgönyczím: PÁPAY oltó-intézet.
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C o a g u le n  K o e h e r - F o n io
Uj vérzést csillapító szer. Tartalmazza a vérben, illető leg a véralkotó szervekben létező , az alvadást gyorsító anyagokat. 

Gyorsítja és fokozza a véralvadás processusát és a thrombus képző dését. A seb felületét nem izgatja. Méregmentes.

A Coagulenkezelés elő nyei: Rövidíti a mű tét tartamát. A mű tét terrénumának kiterjedt vértelenítése. A sebszélek szorosabb összetapadása. 
A seb csekélyebb secretiója. Haematomaképzés és utóvérzés kizárva. A seb gyorsabban gyógyul.

Javalatok: Különösen indikálva parenchymatosus, illető leg testm élyedésekben való vérzéseknél.
I A lkalm azása: Porszerű  Coagulen 10%-os oldata, fecskendő , porlasztó vagy tampon által a vérző  helyre teendő .

1 gr. 2 5 gr. 5’0 gr. 10‘0 gr.-os üvegecskék
K I.50 “ K 3.— K 5.50 K 10,—

Kereskedelmi a lakok :
K 5.50

Minta és irodalom díjmentesen.

f | |  G e s e l l s c h a f t  f ü r  C h e m . I n d u s t r i e  in  B a s e l ,  g y ó gy s z e r é s z e t i  o s z t á l y .
_  Képviselő : JAKITSCH JÁNOS B u d a p e s t ,  V. , W a h r m a n n - u t c z a  13.

■  ---------------------------------------------— — ............................................................

Abbázia
Sanatorium

„Neues Kurhaus“
azelő tt Dr. Schalk.

Legmodernebb első rangú iniézet. Katonatisz
teknek lényeges árkedvezmény. Prospektusok.

MEDIC. UNIV. D r . PETŐ  M HO S
f ü r d ő o r v o s  B A L A T O N F Ü R E D E N

rheum ás, izületi be tegségek , gyógygym nastika, m assag e  s szívbántaim ak kezelése.
B u d a p e s t ,  V I . ,  Vilmos császár-út 31., I. em.

\ STER IL 1
tsU B K U T A N IN JE C n O K i
.L7 ^ Z ß u v c ig i tT J tn r e  a t / o g y s ^ x j z .

V>V j  s p ec /a /fab o ra  tó rium a  — >
BUDAPEST VI. ARÉNA ÓT 1 2 4. 
ÁRJEű yZÉBéaMINTA BÉRmENTVE

Dr. Szegő  Kálmán
fe lnő ttek  és gyerm ekek részére  A bbázia ten g e ri fü rdő ben  (Ausztria). 

Első rangú intézet. Egész éven át nyitva. Az összes physikális gyógy
módok. Zander-intézet. Erő sítő -, edző -, hizlalókúrák. Gyengeszerveze- 
tű ek, lympliatismus, dispositiós katarrhusok, idült peritonitikus exsuda- 
tiók stb. speciális kezelése. Idült Ízület- és csontbetegek conservativ 
kezelése, torlódási hyperaemia.fixatiós kötések, tengeri fürdő k, általános 
erő sítés stb. által. 7 éven felüli gyermekek kiséret nélkül is felvétetnek.

Ilii. ferri Prill.
Dr. Deér

s i n e  e t  c u m  a r s e n o

készítmény — megbízható vér
képző  és tonicum — alkalmazása 
még a természetes ágensek mel
lett is szerencsés gondolat. Kli
nikusok, nő orvo&ok elő szeretettel 
rendelik. 100 darab tabletta üveg
ben 2  korona. Kapható a'gyógy

szertárakban.
4437

Speciális gyógyintézet gyomor-, 
bél- és czukorbetegek részére

= 1  D R. E R E N Y I  JE N Ő , k i r .  tan.

Univ. med. Dr. PÉCSI DANI
nyilv. tehénh im lő -term elő  in tézete, I I . ,  M a r g i t - k ö ru t  4 5 .

A d y p h t h e r l a - s e r u m  á r a :  0 500 I. E. 1 kor., 1 1COO I. E. 2 korona, 
2 1500 I. E. 3 kor., 3 2000 I. E. 4 kor, 4 3000 I. E, 6 korona.

A t e h é n h i m l ő - o l t ó a n y a g  á r a : 1 fiola 2—3 egyénre 1 kor., 5 fiola 
á 2—3 egyénre 4 kor., 10 fiola á 2 -3  egyénre 7 kor, 1 fiola á 10—15 egyénre 3 kor., 
50 egyénre 4.50 kor., 100 egyénre 9 kor. Oltógerely kaucsuktokkal 2 kor. Platma-iti- 
dium oltólándzsa 9 kor. D érm olin oltásvédo pasta 10 gyermekre 75 fill, 25 gyer
mekre 1.25 kor., 100 gyermekre 3 kor. Postaporto és csomagolás 1 kor.

í r -

R ohitsch-Sauerbrunn
gyógyfürdő .

Délivasut - állomás. (Stájerország.)

L e g m o d e rn e b b  hygien ikus b e re n d e z é se k . K ü lönösen a lka l
m as l á b a d o z ó  h a r c z o s o k n a k .  Kitű nő  g yó g y ered m én y  
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N a tr .  K a k o d y l. I n je c t ió  D r. E g g e r
tö k é le te s  a r s e n -k é s z ítm é n y

sikerrel pótolja a franczia eredetű  szert.

Nyomatott Pápai Ernő  müintézetében, Budapest VI. , Szerecsen-utcza 65 (Liszt Ferencz-tér sarok).
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EREDETI  KÖZLEMÉNYEK.

A zsugorodott és merev Ízületek mozgatására 
szolgáló gymnastika új módszere.

I r t a : K o p i t s  J e n ő dr., egyetemi magántanár.

A zsugorodott és merev ízületek mozgatására szolgáló el
járások alkalmazására sohasem nyílott oly bő ven alkalom, 
mint napjainkban, mert a harcztéri sérülések következtében 
rokkant katonák legnagyobb számának a rokkantságát egyik
másik vagy több Ízületük zsugorodása vagy merevsége okozza. 
Nem szándékozom e czikkben részletesen foglalkozni mind
azon gyógyító-eszközökkel, melyeket az izületi zsugorodások 
és merevségek gyógyítására alkalmazni szoktunk, ki kell 
azonban emelnem, hogy valamennyi között az első  helyet fog
lalja el az Ízületek megmozgatására alkalmazott gymnastika. 
Míg a többi alkalmazni szokott eljárásunk: massage, ther- 
mális eljárások stb. mind csak elő készíti a zsugorodott szöve
teket a mozgatásra, addig a gymnastika az, a mely az ekként 
alkalmassá tett képleteket megnyujtja, tágítja és ezzel az 
iziilet korlátolt mozgási határait bő vebbé teszi. Magára az 
Ízületre és a zsugorodott egyéb lágyrészekre gyakorolt e 
hatásán kívül a gymnastika alkalmazásának épp oly fontos 
másik eredménye az ízületet mozgató izomcsoportok csökkent 
erejének a fokozása, helyreállítása. A gymnastika hatásának 
elő bb említett eredményét az izomzat mű ködésével járó passiv 
iziileimozgatás, az utóbbit pedig a mozgást elő idéző  és fenn
tartó activ izomösszehúzódás adja. E kettő s gyógyító hatással 
felel meg a gymnastika az orthopaedia ama rationalis törek
vésének, hogy az Ízület deformitásának megszüntetésével 
fokozatosan párhuzamosan haladjon az Ízületet mozgató izom
zat erő södésére. Csakis ily módon érhetünk el maradandó 
eredményeket, mert ha az ízület redresszálása megelő zi az 
ízületet mozgató izomzat erejének a helyreállítását, úgy hiá
nyozván az elért eredmény fenntartására szükséges activ erő s 
izommű ködés, az Ízület zsugorodása csakhamar recidivál.

Az Ízületek gymnastizálását végezhetjük kézerő vel, midő n 
a mozgást vezető  orvosnak vagy erre begyakorolt más személy
nek kell a végtagnak az Ízülettő l distalisan eső  végét meg
fogva mozgás közben visszatartani és a mozgást elő idéző  
izomcsoport mű ködésével szemben ellenállást kifejteni. Az 
izomzat legyő zvén a mű ködése elé gördített akadályt, foko
zottabb munkát végez, mint akkor, midő n a végtag szabadon 
mozog. Az ellentállás fokozásával fokozódik az izomzat munkája

iss  ennek megfelelő en fokozatosan nő  az ereje, illetve munka- 
képessége. Ezek a svédgymnastika u. n. kettő zött mozgásai vagy 
ellentállási gyakorlatai. A manualis gymnastika nagy elő nye a 
pontos individualizálás. A mozgást vezető  minden mozdulatkor 
érzi az összehű zódó izomcsoport erejét s ennek megfelelő en 
alkalmazza a szükséges ellentállást; módjában van ezenkívül 
saját erejével az Ízület behajlításával és kinyujtásával szükség 
esetén az ízületet passive mozgatni. A manualis gymnastika 
végzése nagy türelmet, kitartó munkát és fő leg sok idő t 
igényel. Ez utóbbi követelményen múlik, hogy tömegkezelésre 
nem alkalmas és ezért nagyon bajosan alkalmazható például 
ma, a rokkant katonák nagy tömegének a gyógykezelésére.

Ott, a hol nagyobb számú beteget kell naponta végig 
gymnastizáltatni, erre a czélra szerkesztett gépek veendő k 
alkalmazásba. E gépek közül a legismertebbek a Zander-, 
Krukenberg- és Herz-ié\ék s ezek különféle utánzatai és mó
dosításai. Gépekkel, megfelelő  vezetés mellett, a betegek na
gyobb száma kezelhető  egyidejű leg. A gépen az ellentállást 
emeltyű  vagy inga adja, a melyen levő  súly növelésével vagy 
ennek eltolatásával az ellentállás is megfelelő en fokozható. 
Az ellentállást eszközlő  géprészek beállításával az activ izom
munkán kívül egyúttal az izületi képletek passiv megnyújtá
sát is eszközölhetjük az izületmozgás egyik vagy másik irányá
ban. Megbecsülhetetlen elő nye a gépekkel végzett gymnasti- 
zálásnak a mozgások gyakorisága, a miben utólérlietetleniil 
felülmúlja a manuálisan végzett gymnastikát, a mi pedig az 
Ízület szabad mozgásának a begyakorlására rendkívül fontos. 
Miután minden ízülethez más és más gép vagy legalább is 
más géptoldalék szükséges, a test összes ízületeinek a meg
mozgatására szolgáló felszerelés nagyon költséges berendezést 
igényel.

A harcztéri sérülések következtében rokkantak nagy 
számának orthopaediás gyógyítására kétségen kívül a gépek
kel kezelés a legalkalmasabb. Nagy nehézségekbe ütközik 
azonban, hogy valamennyi rokkant kezelésére gépeket vehes
sünk igénybe. Egyes központokban a gépfelszerelések két
ségen kívül meglesznek, azonban lehetetlen lesz majdan az 
összes rokkantakat mind ezekbe a központokba gyű jteni, ha
nem ott kell velük foglalkozni, a hol vannak, még pedig mi
elő bb, hogy rokkantságuk az idő  elő rehaladásával ne állandó
suljon. Mindenütt gépeket felállítani, eltekintve a nagy költ
ségektő l, lehetetlen azért is, mert a gépek készítése, lévén 
legtöbbje szabadalmazva, csupán egyes gyárakra szorítkozik, 
melyek a szükségletet nem is tudják kielégíteni.
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Szükséges tehát, hogy improvizált eszközökkel igyekez
zünk a bajon segíteni és olcsó berendezéssel lehetségessé 
tegyük, hogy a legkisebb s a központoktól legtávolabb eső  
betegtelep is rendelkezzék a rokkantak gyógyítására szükséges 
felszereléssel. Ettő l indíttatva adom közzé a következő kben 
a zsugorodott és merev ízületek mozgatására szolgáló azon 
gymnastikai módszeremet, melyet már éveken át intézetem
ben kipróbáltam, alkalmazok és mint megfelelő t bátran ajánl
hatok mindazon intézeteknek és kórházaknak, melyek a 
háború következtében rokkantak nagy számának a gyógyítá
sával foglalkoznak. A módszer azon ismert egyszerű  beren
dezésbő l fejlő dött ki, mely abból áll, hogy egy csigán át ve
zetett zsinór végére súlyt kötünk s azt a gymnastizáló beteg 
végtagjával húzatjuk. Ha pl. a zsinórt kézbe vesszük s könyök- 
izületünk behajlítása közben a zsinórnál fogva a súlyt húz
zuk, akkor az alsókar behajlítását végző  felső kar-izomzat mun
kát végez, a mű ködő  hajlító izomzat elernyedésével pedig a 
súly passive kinyújtja az ízületet. Ellenkező  irányba állítva 
be az egész berendezést, az alsókart kinyújtó izomzatot gya
koroljuk s a könyök behajlítását végzi passive a felfüggesz
tett súly. A berendezés hiányai: az ízület mindkét irányban 
mozgatásakor külön-külön kell gyakorolni a végtagot, hiány
zik a végtag kellő  rögzítése, a mozgási sík pedig folyton 
változik, fő leg akkor, ha a betegnek fájdalmai is vannak 
mozgás közben, a mi miatt igyekszik kitérni az egyik vagy 
másik oldalra és csökkenteni az ízület teljes behajlítását vagy 
kiny ujtását.

Ez egyszerű , de tökéletlen berendezést törekedtem hasz
nálhatóbbá tenni azzal, hogy a test mind a hat nagy Ízüle
tének a különféle mozgásaira megállapítottam az illető  végtag
mozgásra legmegfelelő bb elhelyezését, rögzítését, igyekeztem 
biztosítani a mozgási síkot s úgy végeztetni a mozgatást, 
hogy activ-passiv legyen, azaz az Ízületet mozgató izom
zat fejlesztése mellett egyidejű leg az Ízület deformitása is fo
kozatosan korrigáltassék. E feladatomat az ízülettől distalisan 
levő  végtagrész ellentétes irányú megterhelésével értem el.

A rendszer alapja a következő : Ha egy vízszintes sí
kon függélyesen felállított s tövében Ízülettel ellátott egy- 
karú emeltyű nek a szabadon álló végére jobbfelé és bal
felé is zsinórt kötök s a zsinórokat egy-egy csigán átvezetve, 
végökre egy-egy ötkilós súlyt függesztek, akkor az emeltyű kar 
nyugalomban marad, függélyes helyzetébő l nem mozdul ki, 
azonban én könnyen kimozdíthatom egyensúlyi helyzetébő l 
jobbra vagy balra sokkal kisebb erő vel, mint az lehetséges 
lenne, ha az emeltyű  hasonló nehéz súlylyal csak az egyik 
oldalon lenne megterhelve. Ha most például a baloldali 
súlyt fokozom egy kilóval, akkor az emeltyű kar kimozdítása 
balfelé sokkal könnyebb lesz, jobbfelé ellenben nehezebb. Az 
emeltyű  azonban minden esetben csak a zsinór húzása irá
nyában mozdulhat ki.

Ha már most ezt az egyszerű  berendezést átviszszük a 
könyökizületre (3. ábra), olyképpen helyezve el a végtagot, 
hogy a felső kar vízszintes síkban legyen rögzítve, az alsókar 
pedig függélyesen álljon és a kéztő izületen alkalmazott bő r
kézelő  segélyével az alsókarnak úgy a feszítő  oldala, mint a 
hajlító oldala felé egy-egy zsinór legyen megerő sítve, mely 
zsinór egy-egy csigán át vezetve, bizonyos súlylyal van meg
terhelve, akkor az alsókar, illetve a könyökizület egyenlő  
súlyú megterhelés mellett nagyon könnyen mozgatható úgy a 
behajlítás, m inta kinyujtás irányában. A felső kar hajlító és fe
szítő  izomzatúnak activ erejére lesz szükség minden mozgás
kor a berendezés mozgatásának a fentartására. Ha most a 
feszítő  oldal felő l nagyobb súlyt alkalmazunk, akkor a ki
nyujtás könnyebben sikerül, ső t ha elég nagy a túlsúly, akkor 
az passive kinyújtja a kart, míg a behajlításhoz a hajlító 
izomzat nagyobb ereje szükséges.

Ezt a súlyelosztást használom fel az ízület zsugorodá
sának a gyógyítására. Ha a könyökizület behajlítása teljesen 
szabad, a kinyujtás azonban csak bizonyos fokig lehetséges, 
akkor az elő bb említett módon a feszítő  oldalra alkalmazzuk 
a súlytöbbletet, mely mozgás közben minden nyujtómozdulat 
alkalmával passive megnyujtja a könyökizületet s így fokozza

az Ízületnek a kinyujtás irányában korlátolt mozgását, fokoza
tosan javítva a zsugorodást.

Az egész berendezéshez szükséges eszközök a követke
ző k (3. ábra): 1. Puhafa-oszlopokból készült 150cm. széles, 
195 cm. magas álló keret, mind a négy oldalának a kereszt- 
metszete szabályos négyzet. 2. Néhány ugyanilyen átmérő jű  
és magasságú, egymástól 80—90 cm. távolságban a falban 
megerő sített faoszlop. 3. Az oszlopok átmérő jének megfelelő  
háromoldalú csigatartó villák, melyek az egyik oldalon be
fúrt füles csavarral az oszlopon a kivánt magasságban nieg- 
erő sithető k. 4. Csigák, hosszú sikattyúban megerő sítve, me
lyek végükön levő  kampó segélyével a csigatartó villa kiálló 
léczén fúrt lyukba beakaszthatók. 5. Rögzítő  hevederek csat
tal és különböző  rögzítő  övék és bandage-ok a karikák hor
dozására, melyekbe a súlylyal ellátott zsinórokat akasztjuk.
6. Sodrott zsinórok különböző  hosszúságban, melyek mind
két végén karabinerek vannak megerő sítve. 7. Síkos viaszkos 
vászonnal bevont tornázó-pad. 8. Mozgatható oldaltámlával 
ellátott ülő ke (2. ábra) a vállizület mozgatásához a váll rög
zítésére.

A leírt elvek szerint átvive az egyes ízületekre a mód
szert, a következő képpen járunk e l :

Vállizület (1. és 2. ábra). A beteg az oldaltámlával el
látott ülő kén ül, melynek támlája felemelendő , hogy a hónal
jat érintse. A váll a támlához gombolható heveder segítségé
vel rögzítendő , melyet az ellenkező oldali hónalj magasságában 
a törzs körül futó szíj biztosít a lecsúszás ellen. A felkarra 
alkalmazott, nemezzel bélelt felszíjazható széles bő rgyű rű  szol
gál a súlyt hordozó zsinórok beakasztására. A bő rgyű rű t, 
melyre három karika van varrva, a vállrögzítő  hevederrő l le
nyúló szíjjal csatoljuk meg, hogy le ne csússzék.

A felső karral a vállizületben két irányban végzünk moz
gást: távolítást és közelítést a frontalis síkban, elő re-és hátra- 
emelést a sagittalis síkban.

A felső kor oldalirányú mozgásakor (1. ábra) a patiens 
szembenézve ül. Az egyik zsinórt a bő rgyürű  oldalára varrt 
karikába kapcsoljuk, melylyel távolítjuk a kart, az ellenkező  
irányba húzásra azonban a zsinóroknak széjjel kell ágazniok, 
hogy a törzset kikerüljük, melyet közrefogva, megmarad a 
felső kar közelítésének pontos iránya. Ha, mint mindig, a 
felső kar távolítása nehezített, akkor ebbe az irányba húzásra 
mégegyszer annyi súlyt akasztunk a zsinór végére, mint az 
ellenkező  irányba húzó két zsinór mindegyikére összevéve. 
Ilyenkor mindkét irányú activ mozgás közben a nagyobb 
súly minden mozdulat alkalmával fokozatosan passive távo
lítja a kart.
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A felső kar elő re- és hátramozgatásakor (2. ábra) a pa
tiens oldalt ül. A zsinórok anteroposterior irányban húzzák a 
felső kart. Miután a felső kar mozgása rendesen mindkét irány
ban korlátolt, váltakozva egyszer az egyik, máskor a másik 
oldalra kell akasztani a több súlyt. A csigák közül az egyik 
a keret oldaloszlopán, a másik teljesen szemben a falba 
erő sített oszlopon helyezendő  el.

A váll mozgatásakor a csigák olyképpen helyezendő k 
el, hogy a zsinór húzási iránya, fő leg abban az irányban, 
melyben passiv húzást is várunk, lehető leg 90° szög alatt 
támadja meg a felső kar hossztengelyét.

Könyökiziilet (3. ábra). Mozgása a behajlítás és kinyuj- 
tás. A rögzítés a vállon fogva történik, melyet egy széles el
keskenyedő  bő rövvel húzunk le és rögzítünk a pad alsó ré
szén becsavart gombokhoz. A felső karnak teljesen szabadon 
kell lenni, hogy izomzata szabadon mű ködjék. A kezet és az 
alsókart befogó kemény bő rkézelő  hordja a kézhát és tenyér
oldalra varrott, a zsinórok rögzítésére szolgáló karikákat és 
egyúttal megakadályozza a kéztő  mozgását. A zsinórok mintegy 
30 cm.-re a kéztő l kétfelé oszlanak és egyik szárát a tenyér-, 
másikat a kézhát-karikába kötjük be. A zsinórok így trapézt 
alkotnak, melyben a kéz akadálytalanul mozog. E befogási

mód még jobban biztosítja az alsókar mozgási irányát. A 
csiga a hajlítási oldalon oly magasan helyezendő  el, hogy a 
zsinór behajlításakor 90°-ban támadja meg az alsókart, a fe
szítő  oldalon pedig oly mélyen, hogy a zsinór lefelé húzza 
az alsókart, ezért a súlyelhelyezés áttétellel történik. Minthogy 
legtöbbször az alsókar kinyujtása korlátolt, a súlytöbblet a 
feszítő oldalra jön.

Kéztöizület (4. ábra). Mozgás: tenyér felé hajlításés kézhát 
felé feszítés, közelítés (oldalmozgás a hüvelyk felé) és távolítás. 
A rögzítés a tenyér-oldalával a padra hosszirányban fektetett 
alsókarral történik rögzítő  heveder segélyével. A kart any- 
nyira kell elő refektetni, hogy a kéz, illetve a kéztöizület 
szabadon álljon s mozgásában ne legyen akadályozva. A 
padot úgy állítjuk be, hogy a kéz az álló keret közepén fog
laljon helyet. A kézre az ujjak basalis Ízületei táján bő rövet 
alkalmazunk, melyet az elő recsúszástól a bő rövtő l a rögzítő  
heveder felé futó szíj óv meg, a hátracsúszástól pedig a kö
zépső  ujj két oldalán az ujjak között a bő rövhöz körülfutó 
hengeres szíjak. A bandage közepén a kézhát- és tenyér
oldalon van a hajlításhoz a kéz két oldalán az oldalmozgás
hoz szolgáló karika felvarrva. A felső  zsinór függélyesen 
támadja meg a kezet a kézháton, az alsó függélyesen a 
tenyéren. A felső  csiga a keret felső  vízszintes gerendájának 
a közepén, a zsinór egy másik, az oldalgerendán alkalma
zott csigán át vezetve hordja a súlyt. A súlytöbbletet a szük
séglet szerint a kézhát- vagy a tenyér-oldal felé helyezzük el.

A kéz oldalmozgása éppen így történik, csakhogy 
ilyenkor az alsókart singcsonti élére hüvelykkel felfelé állítva 
rögzítjük.

Csipöizület. M ozgásra czomb felhajlítása és kinyujtása, 
távolítása és közelítése, befelé és kifelé forgatása.

Felhajlításkor és kinyujtáskor (5. ábra) a rögzítés a pádon 
hanyatt fekvő  beteg medenczéjével történik, melyet rögzítő  heve
derrel az elülső  felső  csípő tövisek magasságában a pádhoz csato
lunk. A zsinórok megerő sítésére a bokavédöszerű  bandage szol
gál, melyet a talpon átfutó szíj rögzít a felcsúszás ellen,a karikák a 
külső  és belső  bokánál vannak felvarrva. A zsinórbekötés ismét
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szétágazva történik a lábszárnak megfelelő  hosszúságban, 
hogy a végtagnak a mozgását a zsinór ne akadályozza. A 
csiga a felhajlítás irányában a pad fejrészénél oly magasan 
helyezendő  el, hogy a zsinór húzása lehető leg függélyes 
legyen a czomb tengelyére, a kinyujtás irányában a pad láb
részénél pedig annyira mélyen, hogy a zsinór a lábszár 
folytatásában fusson lefelé. A súlyt ez utóbbi zsinórra csiga
áttétellel függesztjük fel.

Közelítés és távolítás alkalmával (6. ábra) a medencze 
rögzítése az elő bbi módon történik, a patiens felhúzza tér
dét, úgy hogy talpát a padra helyezze s itt a láb elő részét 
a lábháton átfutó rögzítő  övvel a pádhoz csatoltuk (a láb e 
rögzítése az ábrán hiányzik). Zsinórhordozó a lábszár és 
czomb térdizületi végein körülfutó szíj, melyet a külső  és 
belső  oldalon egy-egy hosszanti szíj köt össze, melynek kö
zepén egy-egy karika van, ehhez kötjük hozzá a zsinórokat. 
A csigaelhelyezés a keret kétoldalún van a térd magasságá
ban, úgy hogy a zsinórok a lábszár hossztengelyére függé
lyesen legyenek bekötve.

Az alsó végtag forgatásakor a hanyatt fekvő  s meden- 
czéjével a pádhoz rögzített patiens lábát, a pádon túl ki
nyújtva, a keret közepébe helyezzük. A lábra a bokaizület 
mozgatásakor használt bandaget alkalmazzuk (1. a 8. ábrát), 
melynek két oldalkarikájába kapcsoljuk be a zsinórokat, 
melyeket a keret oldaloszlopán a láb magasságában elhelye
zett csigákon vezetünk át, oly módon, mint az a czomb kö
zelítésének és távolításának a gyakorlása esetén történik 
(I. a 6. ábrát).

Térdizület. (7. ábra.) M ozgás: behajlítás és kinyujtás. 
Elhelyezkedés: hasonfekve a pádon, a medencze rögzítve 
hevederrel a pádhoz. A lábon ugyanazon bandage, mint a 
csípő izület hajlításakor (I. ott), a zsinór ismét megosztott a 
lábszár hosszúságában. Csigaelhelyezés a hajlító oldalon a 
pad fejvégén oly magasan, hogy a zsinór a behajlított láb
szárra függélyesen húzzon, a feszítő  oldalon, a lábvégnél, 
oly mélyen, hogy a lábszárt a behajlítás és kinyujtás közötti 
mozgásában 90° alatt támadja meg. Ez utóbbi csiga mély 
elhelyezkedése szükségessé teszi, hogy a súlymegterhelést 
magasabb csigán át vezetett zsinórral áthelyezzük.

Bokaizület. Mozgás: felhajlítás és kinyujtás, oldal
mozgás.

Felhajlítás és kinyujtás alkalmával (8. ábra) a beteg 
a pádon ülve lábát annyira elő retolja, hogy a láb és boka
izület szabadon legyen s a pad ne akadályozza a láb moz
gását. A végtagot a rögzítő  hevederrel a térd felett a pád
hoz csatoljuk. A zsinórokat a láb elejét az ujjakig körülfogó 
bő rbandage hordja, melyet az elő recsúszástól a sarok mögött 
vonuló, csatolható keskeny puha bő rszíj véd. A karikák a 
bandage két oldalára vannak erő sítve. A lábhátoldalon mind
egyik karikába külön zsinórt kell kötni, melyek divergálva 
fogják közre a beteg testét; ez a lábfelhajlítás síkjának a 
pontos megadása miatt szükséges, a talpoldalon a két zsinór 
bizonyos távolságban egy zsinórban folytatódik. A csigael
helyezés a pad fejvégénél két oszlopon oly magasan legyen, 
hogy a lábat 90° alatt húzzák a zsinórok felfelé, a talpolda
lon oly mélyen legyen a csiga, hogy a zsinór a behajlított 
láb talpára álljon függélyesen. A megterhelés ez utóbbi zsi
nóron természetesen szintén áthelyezéssel történik.

A láb oldalmozgása a keretben végzendő . Rögzítés a 
lábszár utján a pádon, a lábon zsinórhordozó, az elő bb leírt 
bandage-, zsinór-elhelyezés kétoldalt épp úgy, mint a czomb 
közelítése és távolítása esetén (I. 6. ábra).

A mint látjuk tehát, az eljárás, valamint annak esz
közei nagyon egyszerű ek s ez az egyik elő nye a módszernek. 
Az eszközök egyike-másika nélkülözhető  is s a módszer al
kalmazójának az inventiójától függ, miként tudja a beállítást 

i a helyi viszonyoknak megfelelő en alkalmazni. A leírt be- 
j állításokban csak egyoldali megterheléssel az egyes ízületek 

passive is huzamosabban redresszálhatók.
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Végül meg kell jegyeznem még, hogy a módszert izü
leti bajokon kívül nagyon alkalmasnak találtam gyermek- 
bénulás eseteiben. Ilyenkor egyenlő  súlyú ellentétes megterhe
léssel, vagy a bénulás által egyenlő tlenül gyengült izomzat 
hiányos mű ködésének súlylyal kiegyenlítésével sikerül olyan 
indifferens megterhelési helyzetbe hozni a végtagot, hogy 
annak kiterjedt mozgását a beteg nagyon csekély izomerő 
vel fenntarthatja. E czélra is intézetemben már évek óta al
kalmazom az eljárást. A székesfő város Révész-utczai hadi
kórházának igazgatója, Dollinger Gyula vezértörzsorvos meg
felelő nek találva eljárásomat, módot nyújtott rá, hogy a most 
kizárólag rokkant katonák gyógyításával foglalkozó kórház 
tornatermében felszereltessem és alkalmazásba vegyem a be
rendezést, a miért e helyen is fogadja hálás köszönetemet.

Közlemény a 111. számú belklinikáról. (Igazgató : Báró Korányi  
Sándor dr., egyet, tanár.)

Fehérje-anyagcserevizsgálatok experimentális 
pankreasdiabetesben.

Irta: G a la m b o s  A r n o l d dr. és T a u s z  B é la dr.

II. közlemény.

Elő ző  közleményünkben1 klinikai vizsgálataink eredmé
nyét ismertettük, a melynek alapján valószínű vé vált az, hogy 
a hyperaminosuria — ellentétben addigi tudásunkkal — 
nemcsak a májfunctio, hanem a pankreas belső  secretiós zava
rának eredménye is lehet, teljesen analog módon a diabeteses 
glykosuriával. Ső t bár a májbetegségek rendszerint szintén 
hyperaminosuriával járnak, a hyperaminosuria legnagyobb 
fokával (4 gr., 17%) nem ezen betegségekben, hanem az 
acidosissal járó súlyos diabetes mellitus eseteiben szoktunk 
találkozni. Könnyű  diabetes enyhe hyperaminosuriával jár, 
esetleg az aminosavak értéke nem is több a rendesnél. Fo
kozott fehérjebontással járó megbetegedések eseteiben (car
cinoma, leukaemia), valamint a legtöbb lázas, infecF.osus 
megbetegedésben ha nem is állandóan, de gyakran hyper- 
aminosuriának kisebb-nagyobb foka szintén elő  szokott for
dulni.

Klinikai vizsgálataink eredményébő l merített állításunkat 
experimentális vizsgálatokkal igyekeztünk bizonyítani. Ezen 
vizsgálataink eredményét ismertetjük jelen közleményben.

Az elő ző  közleményünk1 megjelenése óta eltelt nem 
egészen egy esztendő  alatt több oldalról nyert beigazolást a 
diabetes mellitus eseteiben leirt nagyfokú hyperaminosuria 
jelenléte. M. Labbé és H. Bith‘‘ az 1913.-i londoni congres-

1 G a la m b o s és T a u s z : Adatok a fehérje-anyagcsere zavaraihoz
diabetes mellitus eseteiben. Orvosi Hetilap, 1913.

3 M .  L a b b é és H  B i l i t :  L’aminaacidurie patlnlogique. XVII
internat. Congr. z. London, 1913. (La presse médical, 1913, 69. sz )
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suson a biochemiai szakosztályban tartott elő adásukban az 
említett czikkünkben ismertetett vizsgálati eredményeinket 
lépésrő l-lépésre teljesen beigazolták; ő k is azt találták, hogy 
a hyperaminosuria legmagasabb fokával (20% ) acidosissal 
járó súlyos diabetes mellitus eseteiben találkozunk, míg a 
májbajokban s a fokozott fehérjeszéteséssel járó megbetege
désekben észlelt hyperaminosuria nem éri el ezt a fokot. Ső t 
következtetéseikben ő k tovább mennek, s a coma diabeticum 
okát első sorban e fehérjetermékek okozta intoxicatióban vélik 
megtalálhatni. P. J. Cammidge3 formoltitratiós, W. Löffler1 * 3 4 
van Slyke gazometriás módszerével határozva meg az amino
savak mennyiségét: ugyancsak hyperaminosuriát találtak sú
lyos diabetes mellhúsban. Pribram és Löwy5 a vizelet colloid 
N-tartalmát találta megszaporodottnak diabetes mellitus sú
lyos eseteiben stb. Hogy a hyperaminosuria oka a pankreas 
belső  secretiójának kiesése, annak experimentális bizonyíté
kát a következő  kísérletes vizsgálattal igyekeztünk a d n i: ha 
a pankreas teljes kiirtása után kutyában a hyperaminosuria 
beáll, másrészt a ductus pancreaticusok lekötése után hyper
aminosuria nem következik be, akkor kétségtelen, hogy a 
hyperaminosuria beállása a pankreas belső  functiójának ki
eséséhez van kötve. Azokat a kifogásokat, a melyek annak 
idején e kísérleti eljárás bizonyító ereje ellen felhangzottak, 
a diabetes pathologiájának fejlő dése megczáfolta.

Ilyen irányú vizsgálatok mindezideig az aminosuriára 
vonatkozólag hiányoztak.6 Megjegyezzük azonban, hogy H. 
Labbé7-8 más irányú kérdés tanulmányozása közben azt 
találta, hogy a kutya p.mkreasának e/7 részét kiirtva, az 
aminosavak mennyisége a kiirtás elő tti értékének 6 —7-szere- 
sére emelkedett (1 eset). Tehát H. Labbé ezen 1 eset kap
csán a pankreas részleges kiirtása után is kifejezett hyper
aminosuriát talált, a mi a mi vizsgálataink eredményét ért
hető vé teszi és megerő síti.

Hogy a kísérletes pankreas-diabetes kutyában az emberi 
súlyos diabetes mellhússal nem mindenben azonos — hisz 
e tekintetben elegendő  az acidosisra emlékeztetni —, ezen 
szempontból mellékes. Az említett kísérletes berendezés a 
pankreas belső  secretiójának functionalis vizsgálatára teljesen 
elegendő  s úgyszólván az egyedül helyes mód.

* ❖*

Experimentális vizsgálatainkhoz többnyire nő stény ku
tyákat használtunk, elő ző leg — a 24 órai vizeletelhatárolás 
könnyebb eszközlése végett — perineotomiát végezve rajtuk. 
A kutyák állandó diaetára állíttattak be; testsúlyuk szerint 
200 és 400 gr. közt változó mennyiségű  (vágott) marhahús 
volt a 24 órai táplálékuk.

A vízfelvétel tetszés szerint történhetett. Miután 3—8 
napon át a 24 óránkint elhatárolt vizeletrészekben a N, H3N 
s amino-N mennyiségét meghatároztuk, kiirtottuk a kutyák 
pankreasát (illetve egyes esetekben lekötöttük a 2 ductus 
pancreaticust) morphin-aether-narcosisban. Utána ugyanazon 
diaeta mellett (ha az állat a húst nem fogyasztotta el teljesen, 
visszamértük ennek mennyiségét), egyes napokon külön fel
tüntetett más diaeta hatása alatt a hasonlóképpen 24 óránkint 
elhatárolt vizeletrészekben meghatároztuk a N, H3N, amino-N 
mennyiségén kívül a ezukor mennyiségét, s vizsgáltunk aceton- 
testek jelenlétére.

Azon esetekben, a midő n az állat a mű tétet jól kiál
lotta, peritonitis vagy egyéb, fő leg genyedéssel járó compli-

3 P . J .  C a m m id g e: The estimation and significance of aminoacids 
in the urine in diab. mell. The Lancet, 1913, 2 köt.

4 W . L ö f f le r :  Beitrag zur Frage d. Amiiiostickstoffausscheidungen 
b. Diab. mell. Z. f. kl Med., 78. köt., 1913.

6 P r ib r a m  és L ö w y : Zur Diabetesfrage. Zeitschrift für klin.  
Med., 1913, 77. köt.

6 W . F re y említ egy esetet, melyben a pankreasától megfosztod 
kutya vizeletében az aminosavak jelentékeny megszaporodása volt ki
mutatható. (Z. f. ki. M„ 1911, 72. köt.)

7 H . L a b b é : Recherches sur la depancréatisation. Revue de Méde- 
cine, 1912, 32. köt.

8 H  L a b b é és L . V io le :  Compt. r. de l’Acad. d. se. 1912, p. 73; 
cit. 3. sz. alatt.
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1. ábra.

ÖJ3 s 5 s 5 2 R 1
8 3 8 . . = 8 8cm cm rr

13'5 kgr.-os kutya. A pankreaskiirtás után a kifejezett hyperaminos- 
amino-N HtjN, N-

uria ingadozása jelentékeny. Az <jSSZ_N az össz-N - Sörbe csak
nem parallel megy. A glykosuria az állapot elő rehaladásával csökken.

catiók kizárása végett — hiszen ismeretes, hogy lázas beteg
ségek alatt hyperaminosuria gyakran áll be — rendszeresen, 
más esetekben csak idő nkint mértük a kutya hő mérsékét. A 
sorozatunkban értékesített esetek egyikében sem volt hő emel
kedés. Utólag a bonczoláskor hasonlóképpen nem találtunk 
egy esetben sem hasüri genyedést, éppúgy duodenumnecro- 
sist vagy ulcust sem, ső t a pankreas helye körül még össze
növések is alig észlelteitek. A hasfal — többnyire a varratok 
mentén — sub finem vitae genyesen infiltrálva volt ; a 
halál létrehozásában a varratmenti genyes beolvadásnak — 
mely végül egészen a peritoneumig hatolhatott — jelentékeny 
szerepe van. Ha sikerülne a hasfal sebét külső  infectiótól 
tartósan megóvni, valószínű nek tartjuk, hogy ezzel a pankreas- 
diabeteses kutya élettartamát meghosszabbíthatnék. Megje
gyezzük, hogy eseteinkben — collodium-kötéssel védve a 
hasfal sebét — a fonalmenti genyedés rendszerint csak a 2. 
héten kezdő dött. A pankreasdiabeteses kutya átlagos élettar

tama két hét volt. Volt azonban olyan kutyánk is, mely 3 
hét múlva is élt még. A pankreas kiirtása után a kutyákon 
kifejezett polydypsia s polyuria volt észlelhető . A polyuria 
néha a mű tét elő tti vizeletmennyiség 4—5-szeresét tette ki. 
Polyphagia a nagy beavatkozás után érthető  módon hiányzott 
minden esetünkben. (H . Labbé'1 a részleges pankreaskiirtás 
után polydypsiát sem talált.) Az utolsó napokban többnyire 
hasmenés, néha hányás, teljes étvágytalanság — de megtar
tott szomjúság —, bágyadtság, nagyfokú lesoványodás és 
elerő tlenedés volt észlelhető ; a somnolentia, mely soporon át 
végül az utolsó napon teljes comába ment át, igen mély, 
egyenletes Kussmaul-íé\e légzéssel a coma diabeticum klini
kai képére emlékeztetett. Ezen coma diabeticum alatt acido
sis nem volt, s ez míg egyrészt e két jelenség közti oki össze
függés ellen látszik szólni, másrészt érthető vé teszi a franczia 
szerző k (L. Hugounenq és A. Morel? M. Labbé és II. Bith,- 
H. Labbé'1) amaz állítását, mely a coma diabeticum okául 
nem az acetontesteket, hanem az aminosavakat teszi felelő ssé.

2. ábra.
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Kb. 8 kgr.-os kutya. A pankreaskiirtás után az aminosavak s az 
ammonia értéke hatalmasan felszökik, s mindvégig a magaslaton marad. 
A vizelet czukortartalma — niegfelelő leg a vizelet N-tartalma csökke
nésének — (nem esz ik !) csökken. A D/N-quotiens 2 8 körül van.

A N, H3N, amino-N meghatározása úgy történt, mint 
azt idézett dolgozatunkban leírtuk,1 a czukor quantitativ meg
határozása polarisatio segélyével. Az acetonstek — minthogy 
legfeljebb aceton-nyomok fordultak elő  — quantitative nem 
határoztattak meg.

A bemutatott táblák* kivétel nélkül azt demonstrálják, 
hogy a pankreas kiirtása után az aminosavak mennyisége a

8 L . H u g o u n e n q és A . M o r e i :  La semaine méd., 1911, 505. 1.
* A táblákon az üres oszlopok az össz-nitrogent, a vonalkázott 

oszlopok pedig az amino-nitrogent jelzik.
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3. ábra.

Na.qy knlya (kb. 16 l<gr.). A pankreaskiirlást igen nagyfokú hyperaniino uria követi. A H:1N megszaporodása az aminosavak megszaporodásával 
nagyjában parallel lia'ad. A g ykosuria az állapot súlyosbodásával csökken. A D N-quoliens 2 8 körül van. Nem teljes szölő ezukorintolerantia.

vizeletben jelentékenyen megszaporodik, még pedig nemcsak a \

relativ érték, tehát az a™m° . r -quotiens, hanem az absolut 
ossz-N

mennyiség is. A hyperaminosuria foka a különböző  esetekben 
különböző . Egyazon kutyában ugyanazon körülmények közt 
is jelentékeny ingadozások fordulhatnak elő . Egyes esetekben 
a kiirtás után észlelt legalacsonyabb érték is igen magas, 
10— 15-szörte magasabb, mint a mű tét elő tti érték (11., III., 
IV. tábla), más esetekben a hyperaminosuria foka oly inga
dozásnak van alávetve, hogy idő közben csaknem a kiirtás 
elő tti quotiens értékéig sülyed (lásd az I. és V. táblát). A hyper
aminosuria foka azon esetekben, a melyekben ez legkevésbé 
kifejezett volt, az elő zetes értéknek többszörösét tette ki, azon 
esetekben azonban, midő n a hyperaminosuria igen kifejezett 
volt, a quotiens akár 50-nél is magasabb volt, tehát az össz- 
N-nek több mint a fele választatott ki aminosav-N alakjában.
A legmagasabb érték (a halál napján) 70 quotiens körül volt, i

a hol a mű tét elő tti értéknek közel 50-szeresére emelkedett

az -quotiens. A hyperaminosuria fokát, a quotiens

nagyságát kevéssé befolyásolja a táplálék felvétele, ennek 
minő sége, mennyisége, illetve a táplálék teljes hiánya. Az 
aminosuria már a mű tét utáni második napon igen kifejezett 
szokott lenni, úgy hogy a quotiens görbéje igen meredeken 
emelkedik fel. A hyperaminosuria fokának görbéje aztán kö
zelebbrő l meg nem határozható okokból bizonyos ingadozá
sokat mutathat, a halál felé közeledve hol csökkenő, hol emel
kedő  tendentiával.

A pankreas két kivezető  csövének lekötése az amino- 
savaknak mennyiségét sem absolute, sem relative — legalább 
szóba jöhető  módon — nem növeli (IV., VI., VII. tábla). Ha 
az elő zetes pankreas-ductus-lekötés után a kutya pankreasát 
második mű tétben kiirtottuk, a görbe a harmadik napon ha
talmasan felszökött (IV. tábla). A sectio alkalmával ezen ese
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tekben egy harmadik kivezető  csövet a pankreasból nem ta 
láltunk.

Hogy a hyperaminosuria okaként más, mint a pankreas 
kiirtása, nem szerepelt, tehát a mű téti shock, narcosis stb. 
kizárható, azt bizonyítja egyrészt az, hogy a hyperaminos
uria nem a mű tét után volt a legnagyobb, másrészt azonban 
az is, hogy egyéb nagy hasi mű tétek, mint a ductus pancreatici 
lekötése, hyperaminosuriára nem vezettek.

(Vége következik.)

Közlemény a cs. és kir. 17. gyaloghadosztály egészségügyi in té
zetébő l. (Parancsnok: Biró Henrik dr., törzsorvos.)

Rögtönözhető  lábtámasztó félülő betegeknek.
Irta: Ö tv ö s  E r v in dr ., gyakornok a budapesti II. számú belklinikán 

( J e n d r a s s ik tanár). Jelenleg tábori orvos.

A most leírandó egyszerű , úgyszólván primitiv beteg
ápolási eszköz fő leg tábori barakkok számára készült, de bár
mely más helyen is, minden a padozaton elhelyezett szalma
zsákhoz vagy más fekvő helyhez könnyen applikálható, köny- 
nyen szétszedhető , szállítható, készítése olcsó és egyszerű . 
Fő elő nye éppen ez utóbbi tulajdonságában rejlik.

Tapasztalásból mondhatom, hogy ilyesfajta eszközre 
sokszor szüksége van a tábori orvosnak, a ki a súlyosan se
besült vagy beteg érdekeit szem elő tt tartja.

Gondoljunk csak a rengeteg tüdejüklövöttekre, a kiknek 
kocsin való elszállítása az útviszonyok rosszasága miatt (Kár
pátok) mindaddig nem történhet meg, míg legalább is a 
tüdő vérzés veszélye meg nem szű nt, a mi néha hetekig el
tarthat. E hosszú idő  alatt a beteg mozdulatlan hanyattfek- 
vésre van kárhoztatva, melynek következményeképp elég 
gyakran hypostasisos pneumonia fejlő dik ki. Ez azután az 
amúgy is kivérzett gyenge beteg sorsát megpecsételi. Ezért 
első rangú fontosságú, hogy a beteg fekvő helyzeíét napközben 
többször változtassuk, ha állapota ezt csak kissé is megen
gedi, oly módon azonban, hogy a változtatás a nyugalmi 
helyzetet ne befolyásolja.

Ezt a betegnek félülő  helyzetbe való hozása útján érjük 
el. Sokszor meglepő  az a változás, mely ilyenkor a súlyos, 
apathiás betegen tapasztalható.

A tények azonban azt mutatják, hogy a beteg e hely
zetben — magasra polczolt fejaljjal — csak rövid ideig ma
rad nyugodtan. Kellő  támasz híjján minduntalan lecsúszik 
a fekvő hely lábvége felé, úgy hogy gyakran vissza kell iga
zítani, a mi viszont újabb kellemetlenséget okoz.

1. ábra.

De nemcsakatüdejüklövöttek, hanem általában a lábadozni 
készülő  fekvő betegek szempontjából (typhus) is fontos nap
közben a félülő helyzetben való nyugalom, mert ezzel egyút
tal módot nyújtunk a betegnek, hogy éjszakára fekvését meg
változtassa, a mi által jobban alszik, közérzete javul, szóval 
hamarább erő re kap.

2. ábra.
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Ezért a táborban már régen szükségét éreztem annak, 
hogy valamilyen egyszerű  módon meg lehessen tartani a be
teget a félülő helyzetben. ( í .  és 2. ábra.)

Mindössze néhány erő sebb (lehető leg keményfa) lécz 
kell hozzá. Két hosszabb (A és B), 100 cm. hosszú, 5 cm. 
vastag; három rövidebb (C, D és E), melyeknek hosszasága 
90 cm. C é s D 3 cm. magas, 5 cm. széles. £-Iécz 5 cm. vas
tag. A két hosszabb (A és B) léczet a harántléczek (C és D) 
útján összeerő sítjük, úgy hogy a harántléczek egymástól való 
távolsága 45—55 cm. legyen. E négy egymással szilárdan 
összefüggő  lécz alkotja a szilárd részt. A két hosszabb lé
czet (A és B) egymástól kb. 12 cm. távolságra kivágásokkal 
látjuk el és az egész szilárd részt oly módon applikáljuk a 
fekvő helyhez, hogy a harántléczek a szalmazsák alá, a hosz- 
szanti léczek annak két oldalára kerüljenek. Természetesen a 
hosszanti léczek lábfelő li végét fixálnunk kell. Barakkokban 
ez igen egyszerű , a mennyiben a barakk egész hosszában 
egy 10 cm. magasan kiemelkedő  faléczet erő síttetünk a prices 
lábvégéhez, melyhez tehát a két lécz lábvége odatámaszko
dik. Prices híjján a hosszanti léczeket szöggel, vagy ha föl
des a szoba, eléjük vert fakolonczczal rögzíthetjük. A láb 
tulajdonképpeni támasztója az E-lécz (hossza egyezik a ha
rántléczek hosszával); ennek mindkét végére egyenlő vastag, 
kb. 28 cm. hosszú, lefelé irányuló léczdarabot erő sítünk, 
melynek szabad végei a kivágásokba pontosan beleillenek. 
Ez alkotja a mozgatható részt. Erre támaszkodik a beteg 
lába, s ennek segítségével még erő sen elgyengült betegek is 
hosszabb idő n keresztül, úgyszólván minden nagyobb meg
erő ltetés nélkül félülő helyzetben tudják megtartani magukat. 
Czélszerü a támasztóléczet favattával bő ven körülpólyázni. 
Már most, a szerint, hogy magasabbra vagy alacsonyabbra 
akarjuk a beteget ültetni, magasabb vagy alacsonyabb kivá
gásba illesztjük a lábtámasztót.

Természetes, hogy az adott méretek csak nagy általá
nosságban érvényesek, minden egyes esetben a fekvő hely 
szélessége és vastagsága irányadó a léczek hosszát illető leg.

Az eddigi megfigyelések szerint a betegek igen szíve
sen használják a lábtámasztót, a mely körülmény késztetett 
annak ismertetésére.

Közlemény az I. sz. sebészeti klinikáról. (Igazgató : Dollinger
Gyula dr. egyetemi ny. r. tanár, m. kir. udv. tanácsos.)

Spondylitis tuberculosa
(2000 eset alapján).

Irta: D o l l i n g e r  B é la dr., egyetemi tanársegéd.

(Folytatás.)

13. Miitéti eljárások.

A gümös csigolyagyuladás mű téti gyógykezelését leg
elő ször Lannelongue, Boeckel, Treves és Socin kísérelte 
meg a nyolezvanas években. Beavatkozásuk czélja minden 
esetben a giimös gócz közvetlen eltávolítása volt, a mit úgy 
hajtottak végre, hogy a kóros csigolya táját szélesen fel
tárták és a csigolya elsajtosodott és tönkremenő  részeit 
éles kanállal kikaparták. A csigolyatest elülső  részei ter
mészetesen nehezen voltak megközelíthető k és így azok 
állapotáról még a feltárás is csak hiányosan tájékoztatott. 
Ezen nehézségek okai annak, hogy az efajta mű tétek ered
ményei még a mai elő rehaladott sebészi technika mellett is 
nagyon kétségesek, nem is szólva a nagy veszélyrő l, mely 
a mű tét alatt az aorta és a gerinezvelő  megsértésének eshe
tő sége folytán a beteget fenyegeti. Ezenkívül mint súlyos 
utólagos complicatio még mindig beállhat a tályog- illetve 
sipolyképző dés.

Mindenesetre jobb kilátással kecsegtet a csigolyaívek 
gümő s folyamataiban a Lannelongue, IVieting, Trendelenburg 
és Potaillon által ajánlott részleges vagy teljes arcus-resectio. 
Az atlas és az epistropheus folyamataiban jó eredménynyel 
szokott járni Payr szerint az eredeti csontgócz eltávolí
tása is.

Leginkább a gibbusos deformitás ellen irányul Calot 
azon vakmerő  eljárása, melynek lényege, hogy a már erő sen 
összecsontosodott púpból megfelelő  nagyságú éket vés k i; ez 
természetesen a legtöbb esetben csak a gerinezvelő  teljes 
feltárása és félrekampózása mellett vihető  keresztül. E mű tét 
veszélyességét eléggé jellegzi, hogy Wullstein csak expe- 
rimentaliter, kutyákon merte megkísérlem.

Ez utóbbi eljárás helyett szükség esetén, a mikor 
ugyanis a kiálló processus spinosus decubitus-képződéssel fe
nyeget, inkább ajánlható a szintén Calot által kezdeménye
zett tövisnyúlvány-Ievésés.

Mindezen mű téti eljárásoknál, ha nem is eredménye
sebbek, de a gyógykezelés szempontjából mindenesetre 
sokkal rationalisabbak azon újabb operatiók, melyek nem a 
kóros gócz exstirpatióját czélozzák, hanem a kóros gerincz- 
oszlop fixálását igyekszenek mintegy közvetlen úton elérni. 
E mű tétek lényege az, hogy a gerinezoszlop kóros részét 
fémrudacskák vagy a betegtő l vett kis csont léczek beültetésé
vel rögzítjük, és ezzel természetesen a gibbus képző dését 
is megakadályozzuk. Ezen eljárások alapját Calot, Harda és 
Vulpius kísérletei vetették meg, de mint első  gyakorlatilag 
alkalmazható mű tét a Lange-féle jöhet szóba. Ez abból áll, 
hogy az izomzat szétválasztása után a gerinezoszlop kóros 
részének mindkét oldalán egy-egy 10 cm. hosszú fémsínt 
helyezünk el és ezeket erő s selyemfonalak segélyével a pro
cessus spinosusokhoz varrjuk.

Hasonló czélzattal jár el Albee is, midő n a tövisnyúl
ványokat hosszirányban felezi és az így nyert résbe egy a 
tibiából vett megfelelő  hosszúságú prizmás csontléczet ültet 
át. Albee ezen eljárását Ombredanne olyképp módosítja, 
hogy az átültetendő  csontlemezt a scapula margo vertebra- 
lisából veszi.

Tetszető sebb, de nehezebb a Hibbs eljárása. Ő  
ugyanis a tövisnyúlványok összekapcsolásával igyekszik a 
gerinczoszlopot rögzíteni. Eljárása abból áll, hogy a telje
sen szabaddá tett tövisnyúlványok alapját felülrő l annyira 
bevési, hogy azért a csigolyaívvel alul még összefüggjenek. 
Ezután az ily módon mozgathatóvá tett tövisnyúlványokat 
úgy hajtja le, hogy azok vége az alább fekvő , hasonlóan 
bevésett nyúlvány helyén lévő  csontsebre essék. A mű tétet 
az egymásra helyezett processus spinosusok catgutos egye
sítése fejezi be.

Sajnos, az e mű tétekhez fű zött remények nem igen 
váltak be, mert a velük elért eredmény egyáltalán nem 
mondható kielégítő nek; a mi különben, tekintve a kóros 
gócz megbolygatásának káros voltát, könnyen el is képzel
hető . A spondylitis pathologiáját ismerve, könnyen érthető k 
is a folyton szaporodó jelentések, melyek e mű tét utáni 
recidiváról, valamint tályog- és sipolyképző désrő l számolnak 
be. Az esetek legnagyobb részében azonban, sajnos, még ha 
az utóbbi complicatiók nem állnak is be, a gerinezoszlop 
inflexiója a statikai viszonyok súlyos megbolygatása foly
tán a mű tét után is tovább fejlő dik.

Mindezekbő l azt látjuk, hogy a csigolyagyuladás gyógy
kezelésében most még a konzervatív álláspont a legjogo
sultabb, tehát egyelő re fő leg ez irányban kell eljárásainkat 
kifejleszteni

14. Az általános kezelés.

A tuberculosus spondylitis kezelésének, mint egyáltalá
ban minden gümő s folyamaténak, legactivabb és legeszmé
nyibb eszköze a tuberculosus virus elpusztítása vagy a szer
vezet sikeres immunizálása volna, azonban, sajnos, ezek 
egyikére nézve sem rendelkezünk a szükséges eszközökkel. 
A tuberculinnal, a Marmorek-féle serummal és a Spengler- 
féle immuntesttel folytatott kísérletek ugyanis a csonttubercu- 
losis gyógykezelésében nem vezettek kielégítő  eredményre. 
Azért a gümös csigolyagyuladás általános gyógykezelése 
voltaképp még mindig első sorban a roboráló vagy diaetás- 
hygienés kezelésbő l áll.

Az általános roboráló gyógykezelésben némelyek nagy 
jelentő séget tulajdonítanak a jodkalium,az arsen és a csuka
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májolaj adagolásának. Én ezen gyógyszerek közül egyiket 
sem szoktam rendszeresen igénybe venni, mert a hasznukról 
nem tudtam meggyő ző dni.

A beteg táplálásában különös diaeta rendelése nem szük
séges, a táplálék jó és bő  voltára azonban nagy súly helye
zendő . Első sorban Ízletesen elkészített és tápláló húsételek 
jönnek szóba. Különösen hasznos még a tej ivása is; bete
geimnek rendszerint azt szoktam ajánlani, hogy naponta fél
poharanként vagy poharanként kb. 1—2 liter forralt tejet igya
nak. Azonban minden esetben tekintetbe kell vennünk a be
teg egyéni Ízlését és szokásait is.

A táplálkozás ellenő rzésén kívül az általános gyógyke
zelésnek még a hygiene követelményeinek betartására is ki 
kell terjeszkednie. Ezek közül első sorban a száraz és alá- 
pinczézett lakást és a tiszta szabad levegő n való huzamosabb 
tartózkodást említem. Szerencsére ez utóbbi gyógytényező nek 
ma már a közéletben is mind nagyobb jelentő séget tulajdo
nítanak s úgyszólván a köztudatba ment át, hogy a magas
lati és tenger melletti heliotherapiás gyógyhelyek gyógyhatása 
is fő ként a jó és szabad levegő ben rejlik.

Helyénvalónak tartom, hogy itt a heliotherapiának a 
spondylitis kezelésében való használatát bő vebben ismertes
sem. A giimő s csont- és izületi megbetegedések heliothera- 
piájának eredete még az ókorba nyúlik vissza, annak teljes 
jelentő ségét és gyógyhatásút azonban Bonnet (1845), Lebert 
(1849), Ollier és Bernhard (1902) ismerte fel. Bernhard 
volt az első , a ki Samadenben (Svájcz, Ober-Engadin) tisz
tán a heliotherapia alkalmazására sanatoriumot rendezett be. 
Példáját követte Rollier, a ki 1903-ban Leysinben (Svájcz, 
Waadtländeralpen) nyitotta meg a sanatoriumát és a nap
sugarak frappáns gyógyhatásút számos congressusi elő adás
ban, ső t újabban könyvben is imertette és így nevét a helio- 
therapiával mintegy összeforrasztotta. Rollier a napsugarak 
hatását fő leg azzal magyarázza, hogy azok ultraviolett és vio
lett sugarai a szervezet mélyebb részeibe hatolnak, ott az 
anyagcserét fokozzák és erélyes bactericid hatást is fejte
nek ki. E mellett nagy szerep jut szerinte a napsugarak to- 
nusozó és felfrissítő  hatásának is, a mennyiben a beteg 
erejét fokozzák és kedélyhangulatát élénkítik. A heliotherapiás 
gyógyhelyek közül Rollier csak a magaslati gyógyhelyeket 
tekinti ideálisnak (1200— 1500 m. magasságban), mivel 
szerinte a nap sugarait itt a páraszegény és ködmentes le
vegő  nem absorbeálja, a sugarak tehát nagy intenzitással 
hatnak és ennek folytán említett hatásuk is itt a legnagyobb.

Rollier magaslati napfürdő ivel számos esetben nagyon 
jó eredményt ért el. Azt azonban nem hallgathatom el, hogy 
Rollier egyébként kitünő en kidolgozott hetiotherapiás eljárá
sában a tuberculosus gócz exponálásának módja nem egye
zik egészen felfogásunkkal. Ezen differentiát elő ször Dollin- 
ger Gyula nyilvánította a XVII. londoni nemzetközi orvosi 
congressuson tartott elő adásában. Részemrő l különösen azt 
kifogásolom Rollier módszerében, hogy a spondylitises beteg 
hátának besugárzása alatt erő sen lordosisos helyzetben az 
ágyon hasonfekve könyököl s gerinczoszlopa így nagyon ke
véssé, ső t alig van fixálva. Károsnak tartom azt is, hogy a 
gerinczoszlop a kezelés folyamán minduntalan más-más 
helyzetbe kerül, mert míg a törzs elülső  részeinek besugár
zásakor a beteg csaknem vízszintes fekvésben van elhelyezve, 
addig a hát sugarazásakor az említett lordosisos helyzetben 
van. A gerinczoszlop ezen folytonos megmozgatása pedig, 
mint már tudjuk, sokkal többet árt, mint a mennyit a nap 
jótékony sugarai használhatnak. Nem tartom egészen meg- 
okoltnak a kizárólag magaslati heliotherapia alkalmazását 
sem. E tekintetben elég, ha csak Calot Berck-plagei ered
ményeire hivatkozom s azon számos saját esetemre, melyben 
az adriai tenger melletti tartózkodástól épp olyan jó eredmé
nyeket láttam, mint a magaslati kezeléstő l.

Az említett heliotherapiás gyógyhelyek áldásaiban azon
ban a költséges voltuk miatt csak a vagyonos beteg ré
szesülhet. E hiányon Escherich bécsi gyermekorvos úgy se
gített, hogy klinikáját solariummal látta el, melyen a nap- 
sugarazás kényelmesen eszközölhető . Hasonló módon járt el |

Bardenheuer és Witzel klinikájának szervezése alkalmával 
és a városi heliotherapiás berendezés megoldását látjuk az
I. sz. sebészeti klinikán is a jól bevált, Dollinger Gyula által 
e czélra tervezett terraszok alakjában.

Olyan esetekben, melyekben különböző  okokból a kli
nikai vagy a kórházi kezelés nem vihető  keresztül, legczél- 
szerübb a heliotherapiás eljárásokat pontosan megmagyarázni 
és azokat házilag végeztetni. A vidéki házikezelésnek megvan 
az a nagy elő nye, hogy a beteg a besugárzás alatt többnyire 
friss és tiszta levegő n tartózkodhatik, melyet a városi ke
zelés tartama alatt, sajnos, nélkülözünk.

Magát a besugárzást a nap-erythema és egyéb szokott 
kellemetlenségek elkerülése czéljából legczélszerübb Rollier 
alábbi útmutatása szerint eszközölni. A kúrát az alsó végtagok 
sugarazásával kezdjük meg, még pedig akként, hogy az első  
napon 3-szor 5 perczig teszszük ki azokat a napnak, ezeket 
az 5-perczes fekvéseket naponként újabb 5 perczczel m eg n y it
juk és ezen rendszer szerint lassanként az egész test felüle
tét belevonjuk a heliotherapiába. A bő r pigmentatiója, mely
nek beálltakor inár nem kell félni a reactiv complicatióktól,
2—4 hét múlva lesz teljes. Ezentúl a beteget 6—8 órára 
teszszük ki a napsugaraknak, melyek jó hatása 2—3 hóna
pon belül már mutatkozik.

96. sz. ábra.

Nagyablaluí rögzítő  fű ző  heliotherapiás czélokra.

Fontos, hogy a heliotherapiás eljárások mellett a hely
beli kezelés elvei is szigorúan érvényesüljenek, miért is spon
dylitises betegeink állandóan rögzítő  készülékben fekszenek 
a napon. E czélra jól bevált a Dollinger-ié\e rögzítő  fű ző , 
mely a törzset körülfogó fű ző  mintájára készült és úgy elülső , 
mint hátulsó ablakain át szabad ulat enged a napsugarak
nak. (Lásd a 96. sz. ábrát.) A spondylitis gyógyuló szaká
ban azután megtehetjük azt is, hogy a beteget a már emlí
tett elő írás szerint kiveszszük a fű ző bő l és törzsét teljesen 
lemeztelenítve teszszük ki a napsugaraknak.

A városi heliotherapiás kezelés a borús ő szi és téli hó
napokban természetesen csak hiányosan vagy egyáltalán nem 
végezhető . Erre az idő szakra talán jó segédeszközt fogunk
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nyerni a quarzlámpában. Mivel azonban a spondylitisre vo
natkozó ezirányú véleményem még nem alakult ki, mellő zöm 
az eddigi kísérletek közlését.

15. A Dollinger-féle spondylitis-kezelés keresztülvitele.

Az áttekinthető ség kedvéért az alábbiakban a Dollinger-féle 
spondylitis-kezelést még egyszer összefoglalni óhajtom ; még 
pedig azon alakjában, a mint az számtalan esetünk gyógy
kezelése közben kialakult és jelenleg kivitelre kerül. A keze
lés menetének összefüggő  leírását gyakorlati szempontból a 
kezdeti szak és az elő rehaladott szak gyógykezelésének feje
zetére választottam szét.

A) A kezdeti szak gyógykezelése.

Itt első sorban azon esetek kezelése jön tekintetbe, melyek
ben a diagnosist a tünetek enyhe vagy hiányos volta miatt 
még nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani. Kétes ese
tekben, midő n az egész gerinczoszlopnak vagy egy szakaszá
nak csak diffus fájdalmasságából és kis kiterjedésű myogen 
merevségébő l következtethetünk kezdő dő  spondylitisre, leg- 
czélszerübb a beteget 5—10 napra lefektetni: az ilyen beteg
nek meghagyjuk, hogy nappal jól párnázott kereveten 
pongyolában nyugodjék és csak éjjel feküdjék az ágyban, 
mert az utóbbiban való állandó tartózkodás tudvalevő leg a 
kedélyhangulatot deprimálja és a szervezetet elsenyveszti. Ha 
valóban spondylitis áll fenn, a fájdalmasság a fektetésre 
enyhül ugyan, de a felkelés után ismét azonnal jelentkezik. 
Ugyanez áll a myogen contracturára is. A különben elég 
ellentálló szervezetű  betegen ilyen esetben megkísérthetjük a 
további fektetést. A fektető  kezelés azonban két hétnél tovább 
semmi esetre se tartson, mivel ez idő n túl már jelentkeznek 
a fekvés összes hátrányai. Nagyon érzékeny betegen e két 
hétre jó hasznát vesszük a Lorenz-féle g ipszágynak; kevésbé 
érzékeny beteg azonban tovább is kemény díványon fe
küdjék.

Néha a csigolyagyuladás initialis esetei e nyugalomba 
helyezésre visszafejlő dnek; fő leg ha ezen idő  alatt a beteget 
jól tápláljuk és az állandó fektetésen kivid heliotherapiával 
is kezeljük. Ha ezen legegyszerű bb gyógykezelésre a spondy
litis nem fejlő dik vissza, megkezdjük annak tulajdonképpeni 
okszerű  gyógykezelését, a gerinczoszlop rögzítését fennjárató 
kezeléssel.

A spondylitis kezdeti stádiumában, mikor még fő leg a 
gyógykezelés helyes irányától függ a beteg további sorsa, a 
pontosan rögzítő  fű ző megakadályozhatja, vagy legalább is 
csökkentheti a kórlefolyás bekövetkezendő  súlyos tüneteit. A 
gyógykezelés megkezdésekor a gerinczoszlop rögzítésére szol
gáló készülékek közül minden esetben a folyamat localisatió- 
jának megfelelő  fű ző t és éjjeli fekvő készüléket is meg kell 
rendelni. A megrendelést természetesen a mintázás elő zi meg. 
A készülékek rendszerint 6—10 nap alatt készülnek el és 
vehető k használatba, addig a beteget más módon helyezzük 
nyugalomba. A gerinczoszlop fixálását pedig szükség esetén 
ezen idő  alatt a megfelelő  gipszkötéssel érjük el. Az orvos
nak, mint már említettem, az ű j készülék feladásakor, illetve 
első  használatakor, annak szigorú megbírálása végett jelen 
kell lennie. Ez alkalommal a beteg hozzátartozóit, a készülék 
tulajdonképpeni megmagyarázása mellett, ki kell oktatni annak 
alkalmazására. Fő leg arra kell ő ket figyelmeztetni, hogy a 
beteget egy pillanatra sem szabad fű ző  vagy fekvő készülék 
nélkül hagyni. A betegnek az éjjeli fekvökészülékböl a fű ző be 
való áthelyezésére Vonatkozólag a következő  utasítást adjuk. 
A betegrő l még a fekvő készülékben fektében óvatosan lehúz
zuk a törzset állandóan fedő , puha, vékony tricot-inget és 
langyos szappanos vízzel megmossuk a törzs elülső  részét. 
Erre tenyerünkkel megtámasztjuk a törzset és a fekvő készülék 
rézteknő jét a beteggel úgy hajtjuk át oldalt, hogy a törzs 
elülső  fele a már elő készített fű ző  mellpánczéljába kerüljön. 
A most hasonfekvő  beteg hátát ezután szintén lemossuk, 
tiszta tricot-inget húzunk reá és végül a fű ző  hátlapját hátra
borítjuk s a mellpánczéllal oldalt összefű zzük. Ugyanezen 
eljárást követjük természetesen a nyakgerinczoszlopot rögzítő  
készülékek kicserélésekor is. Némely beteg azon szokása,

hogy a fű ző t állva vagy ülve veszi fel, teljesen helytelen s 
mivel mindig a gerinczoszlop megmozgatásával jár, veszé
lyes is.

A fű ző  feladása után a beteg felkelhet és járkálhat; 
természetesen óvni fogjuk minden zökkenéstő l, így például 
fő leg lépcső njárástól, ugrálástól és göröngyös talajon való 
sétától. Újabban a heliotherapia általánosodása óta a beteg 
a nap legnagyobb részét, már a mennyire az idő járás meg
engedi, a szabadban a napon fekve tölti és közben olykor 
kisebb 5 perczes sétákra indul. Ilyenkor a már részletesen 
ismertetett nagyablakú, a sugarakat átengedő  fű ző t kell alkal
mazni. A heliotherapia idején kívül, például a kora reggeli 
vagy esti órákban, sírna egyenes talajon félórás, ső t egyórás 
sétákat is megengedhetünk. A beteg, az ebéd utáni két órás 
pihenő t leszámítva (a midő n az éjjeli fekvő készülékben nyug
szik), az egész délutánt az ágyon kívül tölti.

Este a hasonfekvő  betegrő l eltávolítjuk a fű ző t, reá
borítjuk a fekvő készülék rézteknő jét és azt vele együtt vissza
fordítván, ismét hanyattfekvő  helyzetbe hozzuk.

Takarékossági szempontból sok beteg csak a fű ző t ren
deli meg és az éjjelt is abban tölti, természetesen hanyatt 
fekve. Ilyenkor kissé meg lehet lazítani az elülső  füző rész 
zsinórzatát. Betegeink egy része annyira megszokta az éjjeli 
fű ző viselést, hogy azt a kényelem szempontjából a fekvő 
készülékben való tartózkodás fölé helyezi. Egyáltalán azt 
tapasztaljuk, hogy a spondylitises beteg rövid idő n belül 
annyira megszokja és megkedveli a fájdalomcsillapító rögzítő  
fű ző t, hogy már önként is figyel annak helyes alkalmazására 
és pontos feltevésére, mert hiszen ellenkező  esetben a gerincz
oszlop megmozdulása azonnal fájdalmakat okoz.

A fokozatos gibbus-redressement különösen ezen szak
ban indikált és jár jó eredménynyel; fő leg oly esetekben, 
melyekben a kezelést a legkezdetibb stádiumban azonnal 
megindítjuk. Ilyenkor a hátablakos fű ző  állandóan befű zve 
éjjel-nappal a betegen marad, mivel ellenkező  esetben lehe
tetlen volna a gibbust állandóan egyenletes nyomás alatt 
tartani. Épp ezért csak a pelotta kicserélése alkalmával sza
bad a beteget megtisztogatni, ugyanekkor cseréljük fel tisz
tával a fű ző  alatt hordott vékony tricot-inget is.

Az összes készülékek használhatósága, nevezetesen azok 
pontos fixálása és testhez állósága szempontjából fontos, 
hogy arra begyakorolt mű szerész készítse el azokat. Nagyon 
czélszerű  a német klinikák egy részében rendszeresített mű hely, 
mely állandóan orvosi felügyelet alatt áll, a szükséges készü
lékeket lehető leg olcsón állítja elő  és a javításokat is gyorsan 
végzi el. Sajnos, hogy klinikánkon az ilyen, különben tervbe 
vett mű hely létesítését egyrészta helyszű ke, másrészt a munkás
kérdés nehézségei egyelő re meghiúsították.

A fű ző k és éjjeli fekvő készülékek megbeszélése alkal
mával természetesen az a kérdés is felmerül, hogy mit csi
náljunk az olyan beteggel, a kinek anyagi helyzete ezen ké
szülékek megrendelését nem engedi m eg? Erre azt feleljük, 
hogy minden fű ző  és fekvő készülék megfelelő  gipszkötéssel  
pótolható. így :

a törzset körülfogó fű ző t: a Sayre-ié\e törzset körül
fogó gipszkötés,

a nyaki rögzítő  fű ző t: a Falkson-íé\e nyakat rögzítő  
gipszkötés, vagy a Calot-féle mumiakötés,

a fokozatos púp kiegyenlítésre szolgáló fű ző t: a meg
felelő  Calot-féle ablakos gipszkötés,

az éjjeli fekvő készüléket: a megfelelő  Lorenz-féle gipsz
ágy pótolhatja. Azt azonban hangsúlyoznom kell, hogy a 
fű ző k és éjjel' fekvő készülékek mai tökéletessége mellett, 
minden azokat pótló gipszkötés csak surrugatum és annak 
rögzítő  hatása nem hasonlítható össze a fenti készülékek 
pontos rögzítő  hatásával. A gipszkötések hátrányait a követ
kező kben foglalom össze : 1. A gipszkötések legnagyobb 
baja az, hogy sohasem fixálnak eléggé, mert a törzset kö
rülfogó gipszréteg elő bb-utóbb kitágul és ennek folytán a 
kötés megbő vül, annál inkább, mivel a gipszréteg alatti 
vattaréteg is összenyomatik. A kötés a kitágulás folytán gyor
san elveszti pontos rögzítő  képességét és körülbelül 1 hó
nap leforgása alatt hasznavehetetlen lesz. Különösen áll ez
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a fokozatos gibbus-redressement-re alkalmazott hát-ablakos 
Cu/oí-féle gipszkötésrő l. 2. Mindezekbő l az következik, hogy a 
kötést havonként meg kell újítani. Klinikai bejáróbeteg-rendelé
sünkön kezelt vidéken lakó betegeink havonkénti felutazása 
viszont ismét annyira költséges, hogy az utazási költségek 
megtakarításával már készüléket lehet megrendelni. 3. A 
Invonkénti kötésváltásnak még az a hátránya is megvan, 
hogy a kötés fettétele alkalmával a felfüggesztett beteg ge- 
rinczoszlopát szinte lehetetlen mindig ugyanazon fokú recli- 
natióban beállítani. A más-más beállítás pedig erő sen meg
mozgatja a gerinczoszlop kóros részletét. Ez pedig homlok
egyenest ellenkezik elveinkkel. 4. A gipszkötéses beteg tisz
tántartása nehéz, ső t mivel a kötést csak havonta váltjuk, 
nagyon fogyatékos. így a kötések alatt rövid idő n belül vas
tag piszokréteg rakódik le, mely sok esetben hozzájárul 
decubitus képző déséhez.

Mindezek folytán a kötéseket csak végső  szükség ese
tén alkalmazzuk és lehető leg csak a füzüket és a fekvő 
készülékeket ajánljuk. Ezt annál is inkább tehetjük, mert e 
készülékek megrendelése ma már nem jár jelentékenyebb 
anyagi áldozatokkal. Valószínű leg ez utóbbi körülménynek 
tudható be, hogy klinikai rendelésünkön az utóbbi idő ben a 
spondylitis-gipszkötések száma a füző rendelésekkel szemben 
jelentékenyen csökkent.

A gipszkötések felsorolt hátrányaival találkozunk a 
Lorenz-féle gipszágy használatakor is. E gipszágyat mi, te
kintettel kezelésünk elveire, kizárólag éjjeli fekvökészüléknek 
használjuk. Szükség esetén ezen ágyat elkészülése után át
adjuk mű szerészünknek, a ki azt lósző rrel kipárnázza és 
tricot-val bevonja. Az így elkészített gipszágy elég tartós és 
különösen felnő tteken elég jól helyettesíti a fekvőkészüléket. 
Kis gyermekeknek ez természetesen nem ajánlható, mivel a 
vizelettel átitatott gipszágy párnázata gyorsan rothadásnak 
indul és bű zös lesz ; itt azért inkább viaszos vászonnal be
vont párnázatos fekvő készüléket fogunk használni.

A mindezen készülékekkel ellátott beteget, a mint az 
általános részben kiemeltem, legczélszerübb saját otthoná
ban kezelni. Nagyon fontos azonban, hogy a beteget az 
orvos minél gyakrabban megvizsgálja és a hozzátartozóit a 
kórlefolyás minden részletérő l kikérdezze. Házi kezelés alatt 
álló vidéki betegeinket 2—3 havonként szoktuk ellenő rzés 
czéljából a klinikára rendelni, helyben lakó betegeink 2—3 
hetenként jelentkeznek. Kivételt tesznek ez alól a fokozatos 
púpkiegyenlítés alatt álló patiensek, kiket a pelotta kicseré
lése végett hetenként egyszer, vagy szükség esetén többször 
is berendelünk, és a kiket ezért igyekszünk arra bírni, hogy 
helyben tartózkodjanak.

Az ellenő rző  vizsgálatnak ki kell terjeszkednie a spondy 
litis pathologiájának és therapiájának minden pontjára. Meg 
kell vizsgálni a gibbust, a gerinczoszlop inflexióját, annak 
merevségét, valamint érzékenységét. Ne mulasszuk el a tá
lyogok kutatását sem, különösen a fossa iliacaban esetleg 
megjelenő  tályogok jelenlétére vagy fejlő désére kell figyelni. 
Fontos ezenkívül a fű ző  és az éjjeli fekvő készülék átvizs
gálása is. Az esetleges hibákat azonnal ki kell javíttatni.

Az elő rehaladott spondylitis kórlefolyásának gyakran 
rohamosan rosszabbodó tünetei az orvos részérő l még foko
zottabb figyelmet igényelnek. Az idevonatkozó teendő ket a 
következő  fejezetben foglalom össze.

(Vége következik.)

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

Könyvismertetés.
L a q u e r : E ugen ik  und D ysgenik. Wiesbaden, 1914.

J. F. Bergmann.

A „Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens“ e fü
zete nem mond el minden aprólékosságot, a mit errő l a kér
désrő l valaha írtak, hanem kiveszi az új tanítás legfő bb 
pontjait és jó és érthető  összefoglalást ad róluk. Olyan 
összetett, messzire szétágazó, sok adattal bő  halmazban, mint

a milyen az eugenika, a kezdő t valamely nagy munka elol
vasása zavarba hozza. Bevezetésül mélyebb tanulmány kez
dete elő tt Laquer-nek e kisebb áttekintése nagyon jó szolgá
latot tehet. Tekintve, hogy úgy a plus-, mint a minus-va- 
riansok önmaguktól kiküszöbölés felé törekszenek, nehezebb
nek látszik az endogen tényező k útján valamit elérni, míg a 
külső  károk távoltartásától többet lehet várni. A magyar faj
nemesítés szó, a benne levő  „faj“ kifejezés miatt inkább az 
endogen faji tulajdonságokra vonatkoznék, és így nem kifo
gástalan. A külső  káros tényező k távoltartása a faji jellegre 
nincs behatással, bár végtelenül fontos. Az elő ttem ösmerő s 
Budapestre települt családok többsége pl. a férfiágban a 4.—5. 
generatióban alig 1—2 tagra zsugorodott össze. Ennek tuber
culosis, más fertő ző  bajok, kényelemszeretetbő l vagy más 
okból származó nő tlenség volt az oka. A nő i ágon a csalá
dok sokkal inkább szaporodtak, mert a külső  károk vagy 
nem, vagy csak a szaporodás után való években jelentkez
tek. Az endogen károk ezzel szemben tapasztalatom szerint 
körülbelül egyenlő en pusztítják a férfi és nő i ágat, de álta
lában sokkal kisebb mértékben. A nagyvárosi életben sok 
olyan exogen tényező  van, a melyik a férfiágra inkább hat, 
mint a nő ire. Például egy család budapesti férfiágában az
5. generatióban egy fiú- és egy leánygyermek van, míg 
a nő i ágban 4 fiú és 3 leány. E család falun maradt ága 
ellenben bő velkedik férfi és nő i leszármazottakban. Ugyané 
család budapesti férfiágában az 5 nemzedékben összesen 5 
többnyire aránylag kedvező  lefolyású tuberculosis, illetve 
csúcshurut fordult elő , a nő i ágban egy sem vagy talán egy (?). 
Ez is mutatja, hogy az exogen bajok elhárításával mit lehetne 
elkerülni. Kollarits Jenő dr.
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Általános kór- és gyógytan.

A kiütéses typhus átvitelének módozataira és meg
elő zésére vonatkozólag körkérdést intézett a „Medizinische 
Klinik“ szerkesztő sége. Az eddig beérkezett válaszok {Flügge, 
Gärtner, Bajwid, Kisskalt, Uhlenhuth) egyértelmüleg oda
nyilatkoznak, hogy praktice csak a ruhatetű  játszik szerepet 
a kiütéses typhus átvitelében. A torok és a levegő utak vála
dékának fertő ző  voltát némelyek (Bajwid) lehető nek tartják, 
mások (Uhlenhuth) határozottan tagadják. A ruhatetün kívül 
más vértszívó élő sdiek (bolha, poloska) úgy látszik nem ját
szanak szerepet a baj terjesztés 4060. Általában mindinkább 
az a nézet alakul ki, hogy a tetveitő l megszabadított kiütéses 
typhusos beteg a környezetére nézve ártalmatlan. A ruhatetű  
ellen ajánlott különböző  szerekkel megvédheti ugyan magát 
az ember az ellen, hogy a tetvek megtelepedjenek és elsza
porodjanak rajta, az ellen azonban természetesen nem adhat
nak garantiát, hogy alkalom adtán egy a vírust tartalmazó 
tetű  ne csíphesse meg. Még csak azt említjük meg, hogy 
Uhlenhuth szerint a kiütéses typhus fertő ző  anyaga a tetüben 
úgy látszik megsokasodik és bizonyos, közelebbrő l még nem 
ismert érési folyamaton megy át. (Medizinische Klinik, 1915, 
19. szám.)

Belorvostan.

A hadikenyér okozta emésztési zavarokról ír Noorden 
tanár. A* eddig észlelt hasmenések az úgynevezett erjedéses 
dyspepsia jellegével bírtak és fő leg olyanokon jelentkeztek, 
a kik ezelő tt sok fehér kenyeret fogyasztottak és most a hadi
kenyérbő l is sokat ettek; a kenyér mennyiségének megszorí
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tása és a jól megrágás megszokása után csakhamar meg
szű ntek. Némely esetben a gyomor aciditása 20—30°/0-kal 
fokozódott; ily esetekben kis mennyiség natrium bicarboni- 
cumot kell adni és fehérebb kenyérre áttérni. A has felfúvó- 
dottságáról fő leg azok panaszkodtak, a kik elő bb majdnem 
kizárólagosan csak finom fehér búzaliszt-kenyeret ettek ; 2—4 
vérszén-tabletta a kenyér elfogyasztása után megszünteti ezt 
a kellemetlen állapotot. Székszorulást a hadikenyér evése 
után csak nagyon ritkán látott a szerző . (Berliner klinische 
Wochenschrift, 1915, 14. szám.)

Sebészet.

Nagyobb koponyacsont-defectusok állandó pótlá
sára Funke szerint a celluloid nem alkalmas, mert néhány 
év alatt elveszíti a szilárdságát és rugalmasságát. Nagyon 
használhatónak találta azonban az invelit-et (phenolból és 
formaldehydbő l álló mű termék), a mely teljesen oldhatatlan 
és csiramentes, e mellett nagyon rugalmas és könnyen ido
mítható. (Zentralblatt für Chirurgie, 1915, 16. szám.)

Oxygen-befecskendezés utáni gázembolia 3 eseté
rő l tesz említést Simmonds tanár. Ezek az esetek arra utal
nak, hogy az újabban gázgangraena ellen ajánlott oxygen- 
befecskendezés nem egészen veszélytelen eljárás, és minden
esetre óvatosságot igényel, nehogy a befecskendezéskor 
gyüjtő erek nyittassanak meg. (Münchener mediz. Wochen
schrift, 1915, 19. szám.)

Gázphlegmone nagyon kezdeti szakai Finckh szerint 
megállapíthatók a Röntgen-átvilágítással, a mennyiben a 
Röntgen-képen a szövetek között léghólyag látszik. Minthogy 
ezen eljárással már olyankor felismerhető  a gázphlegmone, 
a mikor súlyosabb sepsises tünetek még nincsenek, az eljá
rásnak nagy gyakorlati jelentő sége lehet, mert korán fel
ismerve a bajt, korán avatkozhatunk be s ezzel megelő zhe
tünk esetleg végzetes következményeket.

Ideg- és elmekórtan.

A tréfa psychologiájáról és a tréfás neurastheniá- 
sokról közöl adatokat Kollarits Jenő . Emlékezetébő l vagy 
egy tuczat olyan esetet csoportosít, a melyekben a tréfa el
követő je magát állította a tréfa középpontjába és mintegy 
önmagát tette nevetségessé. Az ilyen tréfa elkövetőjének éle
tét figyelemmel kisérve, nem egyszer kiderült, hogy az, a mit 
az illető  állított, a humorosság köpenye mögé burkolva ma
gát, valóság volt, még pedig olyan valóság, a mirő l több
nyire a tréfa hő se nem szerette volna, ha megtudják róla és 
a mit másképp nem is lett volna hajlandó elmondani. Az 
ilyenfajta tréfákat gyanúval lehet fogadni, mert sokszor, bár 
nem mindig, önvallomások lappanganak a háttérben. Így pl. 
arról a fiatal emberrő l, a ki tréfásan, az összes hallgatók 
kaczagása közben azt állította, hogy bizonyos elő nyök fejé
ben hajlandó volna magát átengedni, évek után kiderült-, hogy 
homosexualis viszonya volt stb.

Az ilyen tréfákra jellemző , hogy utólag elmesélve nem 
nevettetnek meg senkit. Úgy látszik, hogy az egyén ösmerete 
szükséges a comicum létrejöttéhez. Valószínű  az is, hogy a 
nevetés sok esetben csak úgy jöhet létre, ha a tréfáló ösme- 
rő srő l nem is teszszük föl azt a hibát, a melyrő l szó van, 
mert ha azt hinnő k, a tréfa inkább megdöbbentene. Más 
esetben az önkéntelenül bevallott hiba nem bánt, pl. ha a 
tettes közömbös elő ttünk. Az ily tréfák technikájában az a 
nevezetes, hogy a szóbanforgó az igazságot egyenesen vagy 
csekély módosítással kimondja, a palástolás inkább az elő 
adás módjában és a nevettető  hangsúlyban van.

Érdekes annak a megállapítása, hogy miért áll elő  va
laki ilyen vicczekkel. Bizonyosan azért, mert jól esik neki, 
hiszen különben nem tenné. Talán az esik jól, hogy az em
ber kimondhatja legalább leplezetten, a mit leplezetlenül nem 
tehet. Ez Freud mechanismusára emlékeztet, de már Kuno 
Fischer 1889-ben megmondta, hogy minden, a mi „aus ge
hemmten Umständen“, fölszabadítja az embert, kipattantja a 
vicczelésre való készséget. Más esetben kérkedés lehet az

indító ok. A leplezetten vallomás néha arra az idő re esik, a 
mikor bű n még nincs elkövetve, míg utólag a leleplezéstő l 
való félelem hallgatásra vihet.

A vicczelő ket több osztályba lehet sorolni. A hypo- 
chondriás ideges tréfáló, a kikrő l Freud szól, csak egy osz
tályt alkot. E módszerrel a depressiós jellem tréfával üti el a 
baját. Van többek közt hypomaniás és imbecillis typus is.

A szerző  azután áttér arra, hogy miért nevettető , ha 
valaki elesik. Bergson és Freud nézeteinek ismertetése után 
alapjában a kárörömet gyanúsítja meg, de hozzáteszi, hogy 
a nevetés reflexes is lehet. A mint a gallér kellemetlen nyo
másától torticolissá lehet az eleinte csak csekély mozgás az 
eredeti mozgást okozó gallér elvétele után, úgy a pályák 
„Bahnung“-ja révén káröröm nélkül is megindulhat a neve
tés. Ha Bergson nézetei megállanak, azt is lehetne mondani, 
hogy az önvallomásé tréfa szerző je társadalomellenes kísér
letét a hallgató nevetéssel bünteti és utasítja vissza.

A czikk befejezése az ideges emberek egy csoportjának 
jellemzését adja. Míg a legtöbb neurastheniás aggravál, ta
lálni olyanokat, a kik panaszaikat szégyenük, majd elmond
ják, majd visszavonják és az orvost mindig azzal fogadják, 
hogy már jobban vannak. Ezek között a „szégyenkező “ neur- 
astheniások között akad olyan, a ki tréfa mögé bujtatja pa
naszait. Nem kell hinni, hogy az ilyen leplezett panaszok 
enyhe bajt jelentenek, ső t ellenkező leg, résen kell lennünk 
velük szemben. A czikk írójának hét ilyen „szégyenkező “ 
neurastheniás patiense végezte öngyilkossággal életét (Jour
nal für Psychologie und Neurologie, 1915.)

Autoreferatum.

Bő rkórtan.

Scabies-statisztikát közöl K. Walke (Leipzig). A 
részletes közlés a leipzigi bő rgyógyászati klinikának (8 évi 
beteganyag) 2470 scabies-betegére vonatkozik. A scabies 
Németországban is igen gyakori betegség. A „Kaiserliches 
Gesundheitsamt“ kimutatásai szerint 1000 beteg közül 40 
rühös. Sajátságos, hogy Németország keleti provincziáiban 
jóval kevesebb a scabies-eset mint pl. a rajnavidékiekben. A 
szerző  statisztikája szerint a férfibetegek a scabieses betegek 
3/4-részét teszik ki (73°/0). Ehhez az arányhoz a többi szerző  
adatai is közel járnak. Általános tapasztalás, hogy a scabies 
jóval gyakoribb a téli hónapokban mint nyáron s az ő sz 
elején. Valószínű , hogy a szabadban való tartózkodáson kí
vül egyéb körülmény is esik latba, mert a szerző  beteg
anyaga nagyrészt ipart ű ző  egyénekbő l került ki s mégis ő  
is szeptember havában látta a legkevesebb scabies-esetet. A 
scabies nincsen külön életkorhoz kötve, tehát bármely kor
ban elő fordul. A szerző  legfiatalabb betege 5 hetes volt, leg
öregebbje pedig 78 éves. A gyermekek között a scabies-ese- 
tek egyforma arányban oszlanak meg a két nem között. A 
legtöbb scabies-eset munkásokra vonatkozik s ez nem csoda, 
hiszen ő k vannak a jelentkező  betegek között a legnagyobb 
számban. Természetesen általában azok között van a beteg
ség leginkább elterjedve, a kik rossz lakásviszonyok között 
élnek. A nő i scabies-esetek leggyakrabban a prostituáltak 
között fordulnak elő , a mi csak természetes, mert a prostituált 
foglalkozásánál fogva könnyen fertő ző dhetik.

Némely szerző  a scabiesnek geographiai pathologiájával 
is foglalkozott. Kiderült ugyanis, hogy bizonyos országokban 
vagy országrészekben a scabies endemiaszerű en fordul elő . 
Természetes, hogy ismert kórokozójánál fogva a rühösségnek 
bizonyos helyeken való sű rű bb elő fordulása csakis az em
berek fejletlen életviszonyaiban lelheti magyarázatát. Külö
nösen gyakori betegség a rühösség Island szigetén, Norvé
giában, Lengyelországban s Törökországban; Chinában, 
Indiában és Japánban is igen gyakori baj a scabies. Régibb 
szerző k azt állították Japánról, hogy lakosságának három
negyed része rühös.

Ismeretes, hogy a scabies jellemző en erő s viszketéssel 
járó betegség. De lehet kivétel is e tekintetben. Dubreuilli 
pl. azt állítja, hogy vannak nem viszkető  scabiesesetek s 
ezek mindenkor lymphatikus egyénekre vonatkoznak. A visz-



294 ORVOSI  HETI LAP 1915. 21. sz

ketés (a szerző  statisztikája szerint) legtöbbször a kézen 
és az alkaron kezdő dik. A scabies igazi és biztos objectiv tü
nete az atkajárat. Ez a test bármely részén elő fordulhat, de 
leggyakrabban mégis az annyira ismert praedilectionalis he
lyeken található. Bourguignon 100 eset közül 80-ban csak 
a kézen találta, azért is szoktuk leginkább ott keresni. Mint 
unicum említhető  föl, hogy Saemisch a corneán talált egy 
járatot. A scabies-esetek jelentékeny számában furunculosis 
is jelentkezik, a mi könnyen magyarázható azzal, hogy a 
genykeltő  coccusok a felkapart bő rön behatolnak. A szerző  
dolgozata folyamán részletes statisztikai adatokkal szolgál, 
melyek fő ként a különböző  korú egyének scabiesének külön
böző  localisatiójára vonatkoznak.

A mi a rühösség gyógyítását illeti, azt mondhatjuk, 
hogy a Wilkinson-kenő cs alkalmazása a legáltalánosabb. 
Nyilván azért, mert a legjobban bevált. Még kisebb gyer
mek scabiesét is kezelhetjük vele. 4—6-szori bekenés majd
nem mindig elegendő . A kúra átlagos tartama 6—7 nap. A 
számtalan antiscabieses szer elég gyakran beválik, de bizo
nyos, hogy akárhányszor cserben hagy és nem gyógyítja 
meg a bajt gyökeresen. (Dermatologische Wochenschrift, 
1915, 12— 14. sz.). Guszman.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

A bacillaris dysenteria gyógyítására Gröer az adre
nalint ajánlja. Belső leg az l°/00-s oldatból 1—2 óránként ad 
10—20 cseppet, a mi a fájdalmakat teljesen megszünteti. 
Klysma alakjában (1—2 liter az 1 :1000000— 1 :500000 oldat
ból) nagyon hatásos a véres székletétek ellenében, továbbá 
csillapítja a fájdalmakat és a tenesmust s végül feltű nő  módon 
javítja az általános állapotot. (Münchener mediz. Wochen
schrift, 1915, 14. szám.)

A sebkezelésben Chrysospathes igen jó hasznát látta 
a paraffinum liquidumnak tisztán avagy 21/20/o jodoformmal 
elegyítve. Tapasztalatai szerint egyike a legjobb sarjadzást 
elő segítő  antisepticumoknak; elő nye az olcsósága is. Hogy a 
kötöző szer a sebbel ne tapadjon össze, a szerző  azt ajánlja, 
hogy a paraffinozott sebre vaselinnel bekent gaze-t tegyünk. 
A jodoform-paraffin esetleges izgató hatásának megelő zésére 
pedig czélszerű , ha a sebet környékező  bő rt bevaselinezzük. 
(Münchener mediz. Wochenschrift, 1915, 14. szám.)

Magyar orvosi irodalom.

Gyógyászat, 1915, 20. szám. M o h r  M i h á l y : Az enophthal- 
musról.

Budapesti orvosi újság, 1915, 20. szám. I h r ig  L a jo s :  A seb
váladék levezetése lövési sérülések után. F u c h s  A lb e r t : Az Eckert-eljá
rás. A szénkéneg-kén-paprikakeverék bactericid hatásáról.

Vegyes hírek.
Kinevezés. D a m ó  Z o l tá n , dr.-t, F o d o r  J e n ő dr.-t és K e c sk e m é ti 

L a jo s dr.-t Kecskemét város tiszteletbeli fő orvosává nevezték ki.
Választás. P a c k i  M ik ló s dr.-t az Irgalmas-rend temesvári kórhá

zának fő orvosává választották.
A cholera állása hazánkban. Magyarország területérő l az 

április 26.-ától május 2,-áig terjedő  héten 32 ázsiai cholerabetegedést 
jelentettek 13 halálozással. Az esetek a következő képpen oszlanak meg: 
T ö r v é n y h a tó s á g i  v á r o s o k : Debreczen 3, Kolozsvár 2. — V á r m e g y é k : 
Jásznagykunszolnok várm egye: Szolnok 1 ; Moson vármegye: Magyar
óvár 1; Torontál vármegye : Torontálvásárhely 1; Ung vármegye : Ung- 
vár 4, Ószemere 18, Nagyberezna 1, Gereny 1. A megbetegedések 
közül 2 polgári egyének közt fordult elő , 12 pedig a katonaság között. 
A többi 18 megbetegedés hadifoglyokra esik. Utólagos jelentés szerint 
az elő ző  héten Olaszliszkán (Zemplén vm.) 1 choleramegbetegedés 
történt a polgárság között.

Meghalt, H iip s c h  I g n á c z dr. lugosi városi orvos. — T h . D e p e u - 
d o r f , a fogászat rendk. tanára s az odontologiai intézet igazgatója a 
lipcsei egyetemen, a háborúban szerzett sebesülés következtében 45 
éves korában. — H . F r i tsc h , azelő tt a bonni egyetemen a nő orvostan 
tanára, kiváló gynaekologus, Hamburgban 70 éves korában. — J .  E n g l isc h , 
az urológiai sebészet nyugalm. rendk. tanára a bécsi egyetemen, május 
5.-én 81 éves korában.

Személyi hírek külföldrő l. A strassburgi belorvosiam poli- 
klinika vezető jévé rendk. tanári minő ségben K ü tb s tanárt nevezték ki 
Berlinbő l.

A svájczi orvosok Szerbiát elhagyták. E kérdés fölött polémia 
indult meg a Neue Zürcher Zeitung-ban, a mennyiben az egyik svájczi 
hazajött orvos panaszkodott, hogy a szerb kormány a járványok ellen 
nem jár el kellő  erélylyel. Kifogásolja, hogy orvosokat kértek külföldrő l, 
a mikor a betegek elhelyezésérő l és takarókról nem gondoskodtak. Az 
a védekezés, hogy Szerbia el volt zárva és nem kaphatott anyagot, nem 
fogadható el. Egyrészt már elő re gondoskodhattak volna a háború kitörése 
elő tt, másrészt Szerbia még ma sincs elzárva, mert ha Szalonikin át 
ma is kap municziót, barakkokat is kaphatott volna ugyanazon úton 
és ugyanazon pénzen.

Az oroszok teljes alkoholtilalmáról már megemlékeztünk 
lapunkban. Az orosz kormány e hő sies elhatározásának keresztülvite
lében némely nehézségek állanak elő . A Neue Zürcher Zeitung errő l 
több pétervári tudósítás alapján adott értesítéseket. Egy tudósítás azt 
írta, hogy a tilalom óta az asszonyoknak szombati és vasárnapi, az 
orosz parasztvilágban szokásos elpáholása elmaradt a verekedésekkel 
együtt. Más tudósító a Ruskoje Slowo értesítését közli, a mely szerint 
Witebsk városában minden tilalom ellenére egy iinnepes hét leforgása 
alatt 20.0C0 vedro (akó) bort ittak meg titokban, a mi átlagban egy 
lakosra 4 üveget tesz ki. Azonkívül a patikák tömérdek spiritust árul
tak. Pétervárott márczius végén a kereskedelmi ministerium kanczellá- 
riája elnökének vezetése alatt tanácskozás fo ly t; a 16 fokú bort és 
a 3'75°/o sört a tilalomból kivonni kívánjak. J e r m o lo w arra hivatkozott,  
hogy a tilalom további fenntartásával sok milliót érő  tő kebefektetésű 
borkereskedelem tönkre megy. E szerint a pálinkaeladás tilalma tovább 
is fennmarad, mig a bor- és sörtilalom további idő re kétséges.

A budapesti orvosi kör országos segélyegyletébe befizettek: 
Bahula József, Korom Lajos, Mattes Adolf, Vas Sándor, Tóth Gábor, 
Gonda Péter, Madarász Lipót, Révész Vidor, Chudovszky Móricz, Erő s 
János, Kulpin Dániel, Kozma Jenő , Győ ri Géza, Bayer Sándor, Güncz- 
ler Márkus, Berkovics Emil, Roth Jónásné, Karos Adolf, Kunitzer,  
Bácskay Géza, Berkovits Jakab, Olariu Valér, Nagy Imre, Hányi Károly,  
Bagarusz Sándor, Kertesi Béla, Király István, Fischoff Károly, Fischer 
Samu, Grünfeld J , Kovács Gyula, Daits Ede, Konrád Jenő , Jankura 
Imre, Simó Sándor, Pozsgay Lajos, Székely Dezső , Petz Lajos, Dax 
Albert, Balog Dezső , Deutsch Gézáné, Grünwald Elek Dezső , Grauer 
Adolf, Lehotzky János, Hervert V ilmos, Stankovich Géza, Genersich 
Margit, Klein Eberhard, Kiss Aladár, Herz Oszkár, K ovácli Jenő , Da- 
vida Miklós, Kollár Kamill, Koch Béla, Perényi István, Veress Pál 
4—4 koronát.

Lapunk mai számához a Perdynamin és Lecithin-Perdynaniin-
készítményekre vonatkozó prospectus van mellékelve. Ezen szereket 
gyártja A r th u r  J a f fé , chémiai gyár Berlinben. Képviselet: C a m il lo  
R a u p e n s t ra u c h v. gyógyszerész, Wien II., Castellezgasse 25.

Lapunk mai számához a Q u a r z la m p e n - G e s e l ls c h a f t  m . b. H ., H a n a u , 
prospectusa van mellékelve, melyre t. olvasóink figyelmét ezennel felhívjuk.

„Fasor- (D[. Bßrczßl-fßlß) sanatorium.“ gyógyintézet
sebészeti, nő gyógyászati és belbetegek részére, Budapest, VII. , Városligeti 
fasor 9. — Állandó orvosi felügyelet. — Gondos ápolás. — Kitű nő 

ellátás. — Mérsékelt árak. — Kívánatra prospektus.

Budapesti
medico-

mechanikai
ZANDER -intézet. Semmelweis utcza 2. 

Kossuth Lajos-utcza sarkán. 

Igazgató: Dr. REICH MIKLÓS.

Or. JUSTUS borgyógyitó és  kosm etikai in tezete
B u d a p e s t, IV., F e re n c z  J ó z s e f - r a k p a r t  2 6 . Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aniontherapia,

forrólégkészülékek, frigoritherapia, fürdő k. Kozmetikai eljárások és mű tétek.

Egész éven át nyitva.
H elio therap ia. 

R öntgen-labo rato rium . 
Fekvő - és hizlaló-kúrák. 
Nap- és légfürdő k. Viz- 

1010 méter magasan a tenger felszíne fellett. gyógyintézet. Tüdő bete
geknek külön osztály. Lakás, fű tés, világítás, teljes ellátás orvosi gyógykezeléssel együtt 
________________  napi 10.— k o roná tó l kezdve._______. _________

RÖNTGEN- REINIGER
és vili. orvósi készülékek GEBBERT és SCHALL R-T.

Dr. S Í I D  MIKLÓS opgyintézete
U JT Á T R A FÜ R E D —

Dr. G rünwald sanatorium a
nő gyógyászati, sebésze ti és belgyógyászati ba jokka l, valamint szülő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatják. — V e g y i  é s  R ö nt g e n - l a b o r a t o r i u m .

M A T T O N IFÉLE LÁPKI VÖNATÖKI
f ü r d ő k h ö z .

:t L  Á P  S  Ó » L A P  L Ú G
szá ra z  k iv o n a t folyékony kivonat

. ládákban á 1 kiló . üvegekben á 2 kiló



2951915. 21. sz. ORVOSI  H E T I L A P

T U D O M Á N Y O S  T Á R S U L A T O K .

TARTAL OM: XI V. és XV. hadsebészeti értekezlet. 295—296. lap.

XIV. hadsebészeti értekezlet.
(Vége.)

Donath Gyula: Neuritis sclopetaría n. ulnaris, n. me
diani et n. radialis. Lösérülésekhez csatlakozó hysteria, ille
tő leg psycho-neurosis.

Ezen háborüban a környéki idegek lő sebesüléseinek 
egy feltű nő  és ritka tünetével találkozunk, melyet eddig nem 
igen ismertünk, és ez a sérült idegeknek olykor nagyfokú 
hyperaesthesiája és hyperalgesiája. Néha direct neuritises 
folyamatot tudunk kimutatni, de máskor ez nem sikerül. Hogy 
infectióval állunk-e szemközt, vagy pedig az ideg részleges 
sérülésével, mely különösen és gyakran egymás mellett fekvő  
érző  rostokat ér, vagy a félig átszakított ideg vongálása 
okozza-e a fájdalmat, azt még nem tudjuk. És ezen állapo
tokkal találkozunk gyakran oly egyéneken, kik még egyéb 
rendbeli súlyos sérüléseket is szenvedtek, azelő tt idegesek 
nem voltak s öröklékenységet sem lehet kimutatni rajtuk. 
Simulatiót és aggravatiót is ki lehet zárni.

a) A 38 éves százados deczember 13.-án puskalövést 
szenvedett, mely baloldalt az elülső  hónaljredő n hatolt be. A 
löveg a Röntgen-kép szerint a bal lapoczka külső  szélén 2 
darabra törve feküdt. Herczel január 4.-én localis anaesthe- 
siában távolította el a két elferdült ólomdarabot. A gyógyulás 
zavartalan volt. Már rögtön a sebesülés után mutatkoztak 
heves fájdalmak a bal felső  végtagban, melynek mozgékony
sága korlátolt volt. Felső karját a vízszintesig tudta emelni, 
a könyökét feszíteni nem bírta, a passiv feszítés fájdalmat 
okozott a felső kar külső  felületén. Az ökölbeszorítás nem 
volt teljes, a kéz dorsalis flexiója és az újjak extensiója kor
látolt. Anaesthesis mutatkozott az egész 5. újjon, a 4. újj 
ulnaris szélén, valamint az ezeknek megfelelő  metacarpuson 
és carpuson. Az operatio elő tt a n. ulnaris és n. medianus 
területén közepes elfajulási reactio volt, de legkifejezettebb a 
villamos ingerlékenység elváltozása a n. radiálisban, melyben, 
valamint a feszítő  izomzatban a farádos reactio hiányzott, 
míg a galván ingerlékenység úgy az idegben, mint az izom
zatban csökkent volt. A situation úgyszólván a fájdalmak 
domináltak. Spontán mutatkoztak azok a 4. és 5. újjban, az 
alsó- és felső kar feszítő  oldalán, úgyszintén a hónaljban a 
felső kar emelésekor. A fájdalmak különösen délben kezdő d
nek a kézháton és fokozódnak este az elalvásig, úgy hogy 
narcoticumokat kellett használnia. Míg fájdalmatlan állapotban 
a kéz érintése és nyomása nem okoz fájdalmat, addig este a 
beteg kezéhez sem nyúlhat és kerüli az érintést. Nyomásra 
fájdalmas a bal váll-, könyök- és kéztő izület. A n. ulnaris 
mint szabálytalanul megvastagodott, nyomásra igen fájdalmas 
köteg tapintható egész felső - és alsókari lefutásában; úgy
szintén a n. radialis is nyomásra fájdalmas úgy a felsökaron, 
mint az alsókar felső  negyedében. Ezekben tehát a neuritises 
folyamat directe kimutatható.

A kezelés a plexus brachialis és a felső  végtag galva- 
nisatiójából, massage-ból és meleg fürdő kbő l állott és máris 
lényeges javulásra vezetett.

b) A 35 éves fő hadnagyot november 25.-én puskalövés 
érte. A behatolás helye a bal m. deltoideus táján van, a 
kihatolás helye a III. és IV. mellcsigolya processus spino- 
susa közt.

Midő n két nappal késő bb a „Gondviselés“-kórházba 
felvették, a bal felső  végtag teljes bénulását észlelték, azon
kívül a plexus brachialis és a felső  végtagi idegtörzsök nyo
mási fájdalmasságát. Én a sebesültet jan. 2.-án láttam elő ször, 
akkor a bal felső  végtagon paresis, tremor és nyomásra fájdal
masság volt jelen, az utóbbi az alsó nyak-, a mell- és ágyék
csigolyák mentén is megvolt. Az ínreflexek, különösen a 
baloldali végtagokon, fokozottak voltak, úgyszintén a has

reflexek, azonkívül csekély lábclonus. Babinski-iünet nincs. 
Már az első  vizsgálatkor lehetett a sérült testfélre kiterjedő  
hemihypaesthesiát és hemihypalgesiát kimutatni, de ez akkor 
még nem volt teljes, a mennyiben a fej felső  részét, valamint 
a törzs alsó felét a bordaív magasságától kezdve, úgyszintén 
a czomb elülső  felületét szabadon hagyta; de már a február 
20.-án megejtett vizsgálat teljes baloldali hemihypaesthesiát 
és hemihypalgesiát mutatott. A farádos ingerlékenység bal
oldalt a plexus brachialison, valamint a felső kari idegtörzsö
kön és az izomzaton csökkent, de prompt volt. A hemian- 
aesthesiában a többi érzék is részt vesz. A látóterek con- 
centrikusan szű kültek úgy a fehérre, mint a színekre nézve 
(mérsékelten a jobb oldalon, a hol a fehér temporalisan 53°-ra 
terjed, de nagy mérvben a baloldalon, a hol az egész látótér 
a fehérre nézve 15—33°-ra szű kült és megfelelő leg a színekre 
nézve is). Baloldalt a hallás és hangvezetés csökkent, anosmia, 
illető leg hyposmia és aneugesia állott fenn, ámbár az illető  
mint vegyész hozzászokott a szagok éles megkülönböztetésé
hez. A jobb oldalon ezen érzékek mű ködése megtartott. A 
bal végtagok goromba ereje csökkent, futáskor a bal alsó 
végtagot kissé húzza. Mindjárt az első  felkeléskor észrevette 
a bal végtag gyengeségét. A facialis rendben. A vállizület 
kissé merev és mozgatása fájdalmas. Járáskor is csakhamar 
fájdalmak támadnak a bal testfélben, melyek az alsó végtag
tól a fülhegyig terjednek. Ezek horizontalis fekvéskor enged
nek és akkor a beteg ismét tovább mehet. A fej mozgatása 
is fájdalmas. Gyakori szívdobogás.

Physikális gyógymódok alkalmazása óta állapota lénye
gesen javult.

Ez esetben valószínű leg csak felületes gerinczoszlop- 
sérülés történt (a Röntgen-kép negativ volt), a mihez a sérült 
oldalon hysteriás hemianaesthesia és hemiparesis csatla
kozott.

A sebesült elmondja, hogy a csatatéren egy ízben összes 
emberei elestek és ő  egyedül maradt hátra. Ez és a folyto
nos csatározások idegessé tették; azelő tt nem volt az. Tehát 
ideges elő zmények és öröklékenység nélkül erő s lelki beha
tásokra acut neurosis fejlő dött.

c) A 25 éves kadét október 21.-én 3 rendbeli lövést 
szenvedett. Át lett lő ve a jobb felső karja (bemenet a belső  
felület közepén, kimenet a külső  felület felső  harmadában); 
továbbá a bal könyök külső  bütyke fölött hosszirányú lövés 
van; végül lövés történt a jobb mellkasba, az elülső  hónalj
vonalban a 7. borda fölött, melynek kimeneti nyílása nincs. 
A bal könyök feletti fractura mérsékelt callussal és ankylosis- 
sal gyógyult. Jelenleg a jobb könyök hajlítása kissé gyenge, 
a feszítés nem vihető  ki, az újjak hajlítása gyenge, az ökölbe
szorítás nem megy.

Midő n én a beteget Hiiltl  osztályán november 7.-én 
elő ször láttam, feltű nő k voltak a súlyos sérülések mellett a 
psychoneurosis tünetei. Idegenkedett és félt minden érintés
tő l, fő leg ha más személytő l származott és száraz bő rön tör
tént. Az arcz simítása például mint kellemetlen izgalom a 
felső  végtagra is átterjedt, anélkül, hogy ezen kellemetlen érzés 
tulajdonképpen fájdalmas volt volna. Éllenben a vizes ruháv; l 
való érintést tű rte és még a hajnyírást is csak a benedvesí
tett hajzaton lehetett végezni. Az ágyban harisnya volt rajta, 
hogy a lepedő  érintése ne izgassa. De azért felszólítva, felkelt 
az ágyból és mezítláb körüljárt, csak csiklandást érzett a 
talpában. Szolgájának durvább érintését már jobban tű rte, 
állítólag mert inkább hozzá volt szokva. A felső  végtag ideg
törzsei nyomásra nem fájdalmasak. A sebesülés, mint a 
beteg maga mondotta, nagy lelki hatással volt reá. Kieme
lendő , hogy a beteg, a mint hozzátartozói is megerősítették, 
azelő tt sohasem volt ideges.

Psychotherapiás kezelésre állapota gyorsan javult, a
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száraz érintést és fésülést már jól tű ri, noha még mindig 
jobban szereti a vizes vagy zsiradékos kézzel való érintést 
vagy massage-t. Az alsó végtagokon a kellemetlen érzés 
már teljesen megszű nt. Már érdeklő dik olvasmányok iránt, 
míg azelő tt ezek is idegessé tették.

XV. hadsebészeti értekezlet.

Pogány Ödön : Harcztéri fülsérülések és fülbántalmak.

Az elő adás kapcsán a hallószerv különböző  sérüléseit 
mutatja be. A külső  hangvezeték sérülése fő leg akkor fontos, 
ha a csontos rész is bántalmazott, letört csontszilánk zárja 
el a külső  hangvezetéket. Bemutat egy általa operált esetet, 
melyben plastikával új külső  hangvezető t készített. Bemutatja 
még a következő  eseteket:

1. Külső  hangvezeték készítése plastikával, midő n a 
sérülés okozta nagy szövetroncsolás az anatómiai képletek 
eltolódására vezetett, a mely körülmény a vena jugularis erő s 
vérzését okozta.

2. Srapnel lsérülés a járomcsont és fül kagyló közti tájon, 
mely facialis-hüdést, a külső  hangvezeték elroncsolását és 
jobboldali teljes labyrinthus-süketséget okozott.

3. Trepanatio útján gyógyult srapnellsérülést a bal tem
poralis tájon. Az agyon körülbelül 8 cm. hosszúságban és 
2 cm. szélességben a csontréteg hiányzik, csak bő rrel van 
fedve. Az agy pulzálása nagyon jól érezhető . Mindkét oldalon 
teljes labyrinthus-süketség van jelen. A beteg a leírottakat 
elolvassa és utána írja, de ha írásban kérdést intézünk hozzá, 
erre választ adni nem tud, csak a leírottakat leírja újból. 
Beszélni egyáltalában nem tud, aphasiás amnaesia konsta
tálható. A bal kéz szorító ereje erő sen csökkent, a bal interos- 
seusok, Iumbricalisok atrophiája. valamint a bal hüvelyk ad- 
ductorának atrophiája van jelen. A garat- és ínyreflex hiányzik. 
A fájdalomérzés a bal karon és kézen csökkent, úgyszintén a 
jobb karon és kézfő n is. A hő anaesthesia melegre legkifeje- 
zettebb a bal karon és kézfő n, de némileg jelen van a jobb 
karon és kézfő n is. Hysteriás stigmák is vannak. A beteg 
további sorsáról még be fog számolni.

4. Lövési sérülés a bal halánték-tájon, kimeneti nyílás
sal az occipitalis és temporalis rész határán. (Subduralis tályog.) 
A beteg hallása teljes, de beszélni egyáltalán nem tud. Csak 
a monoton „jaj-jaj“-t ismétli. Aphasiás amnesia. A beteg 
jelenleg, miután beszélni tanították, elég érthető en beszél, 
aphasiás amnesiája bár még megvan, de nagy fokban csök
kent, a bal kar hű dése visszafejlő dő ben.

5. Hysteriás kényszermozgások, kombinálva a jobb fül 
teljes labyrinthus-süketségével. A katonát a harcztéren srap- 
nell-lövedék a jobb proc. mastoideusán megütötte. A jelenlévő  
facialis-tic ez oknál fogva traumás úton is magyarázható.

6. Srapnell-sérülés a jobb arczfélen a fülkagyló és a 
járomcsont közti területen. A jobb fülön teljes labyrinthus- 
süketség, középfül-genyedés és külső  hangvezető -roncsolás. 
A bal fülön kisebbfokú labyrinthus-commotio.

7. Golyósérülés a bal homloktájon. Teljes labyrinthus- 
süketség a jobb fülön, a bal fülön subacut genyes középfül
megbetegedés. Melegre a vestibularis apparatus igen kevéssé 
reagál. Erő s szédülés, sápadtság, hideg verejtékezés.

Fontos a differentialis diagnosis a detonatiók okozta és 
az egyéb traumák okozta megbetegedések közt. Az előbbiekre 
jellemző , hogy míg a cochlearis apparatus nagy fokban, addig 
a vestibularis apparatus csak kis fokban van bántalmazva.

A traumás neurosis okozta labyrinthus-bántalmakra Beck 
vizsgálatai szerint jellemző  a meleg-reactiók normalis, ellen
ben a forgatási reactiók rendkívül erő s volta.

Hysteriás süketséget csak akkor fogadunk el, ha egyéb 
hysteriás stigmák is vannak ; itt van legtágabb tere a szimu
lálásnak. Urbantschitsch igen erő s farádos árammal három 
harcztéri siketnémát szólaltatott meg és visszaadta hallását. 
Nagy kérdés, hogy ezek hysteriásak voltak-e és vájjon a
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farádos áram hatott-e, vagy pedig a farádos áram által elő 
idézett fájdalom.

A hallás megmaradása érdekében igen fontos volna a 
harcztéri fülsérüléseket azonnal szakkezelésbe venni, mert 
a szakkezelés megakadályozhatna sok, utólag csak műtéttel, 
néha azonban már mű téttel sem reparálható fülbántalm at; 
ilyenek a külső  hangvezeték teljes megszükülése, acut otiti- 
sek chronikussá válása és ezek szövő dményei.

A bántalmak prognosisáról határozott véleményt ma még 
nem mondhatunk. A háború új és bonyolult megbetegedések
kel ismertetett meg bennünket. A prognosis attól függ, minő  
szöveti elváltozások és idegrendszeri elváltozások keletkeztek.

(Folytatása következik.)

PÁLYÁZAT OK.

A m. kir. mező hegyesi állami ménesintézeti kórháznál azonnalra 
egy k isegítő  orvos lesz alkalmazva, mely állásra a lenti parancsnok
ság pályázatot hirdet.

Ezen orvos javadalmazása 20 (húsz) korona napidíj és egy bú
torozott szobából álló lakás, fű téssel és világítással.

A folyamodványok megfelelő  okmányokkal felszerelve folyó évi 
május hó 20.-áig az alant feltüntetett parancsnoksághoz nyújtandók be. 
Késő bb érkezett folyamodványok figyelembe nem vétetnek.

Gyakorlattal biró orvosszigorlók is pályázhatnak.

Magyar királyi állami ménes katonai 
parancsnoksága Mező hegyesen.

1021/1915.
Aradszentmárton községben megüresedett községi orvosi állásra 

ezennel pályázatot hirdetek.
Az állás javadalmazása 1600 korona törzsfizetés, 800 korona 

személyi pótlék, természetbeni lakás. A községi orvos kézi gyógytári 
jogot is kaphat.

Megjegyzem, hogy a község lakói túlnyomóan jómódú németek, 
kik az orvost sű rű n veszik igénybe, s így a magángyakorlatból szép 
jövedelem várható.

Pályázni szándékozó orvostudorok felhivatnak, hogy az 1908 évi 
XXXVIII. t.-cz értelmében felszerelt kérvényeket hozzám június hó 
30.-áig küldjék be.

E l e k ,  1915 május hó 15.-én.
Jakabffy, h. fő szolgabíró.

10.561/915 K.
Szabolcsvármegye tulajdonát képező  Erzsébet-közkórháznál nyug

díjazás folytán megüresedett igazgató-fő orvosi, valamint az elhalá
lozás folytán megüresedett egyik osztály-fő orvosi, úgyszintén az eset
leg megüresedendő  második osztály-fő orvosi állásra pályázatot 
hirdetek,

Felhívom tehát mindazokat, kik ezen állásokat elnyerni akarják,  
hogy az 1883. évi I. t.-cz. 9. §-ának II. pontjában meghatározott elmé
leti és gyakorlati képzettségüket igazoló okmányokkal valamint születési 
és erkölcsi bizonylatokkal felszerelt pályázati kérvényüket a vármegye 
fő ispánjához czímzetten hozzám bezárólag május hó 29. napjának 
d. u. 5 órájáig annyival is inkább adják be, mert a késő bb érkező 
pályázati kérvényeket figyelembe' venni nem fogom.

Az igazgató-fő orvosi állás a Vili ., az osztály-fő orvosi állások 
pedig a IX. fizetési osztálynak megfelelő  javadalommal vannak egybe
kötve, s az illető k magánorvosi gyakorlatot, a mennyiben az a hivatalos 
kötelességek akadályául nem szolgál, folytathatnak.

N y í r e g y h á z a , 1915 május 14.-én.

Mikecz Dezső , alispán.

HI RDETÉSEK.

a n a to r iu m  P u r k e r s d o r f  W ien m e l le t t
Ideg- és belbetegek: számára. 

E lm ebetegek és fertő ző  betegségekben szenvedő k k izárva. 
H iz la ló  k ú r á k ,  g y o m o r -  é s  b é l b e t e g e k ,  v a la 

m in t  d i a b e t e s  r é s z é r e  kU lön  o s z t á l y .
Külön osztá ly  sz ívbetegek ré szé re  Dr. Max H erz m ag án tan á r vezetése a la tt. 
E g é s z  é v e n  á t  n y i t v a .  — Fő orvos; Dr. Ludw ig S te in , császári tanácsos.
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E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K .

Közlemény a budapesti egyetem közegészségtani intézetébő l.
(Igazgató : Liebermann Leó egyet, tanár.)

Újabb adatok a vitaminról.
Irta: A c é l  D e z s ő dr., egyetemi tanársegéd.

A legújabb idő k kísérleti eredménye gyanánt szű rő dött le 
azon valóság, hogy nem elég az adott táplálék caloria-, nitro
gen- és sótartalma az élet fentartására, hanem ezeken kívül jelen 
kell lennie egy eddig chemiailag még nem ismeretes anyag
nak, melynek esetleges hiánya bizonyos typusos betegsége
ket okoz.

Ezen anyag a vitamin (Fű nk) vagy más néven oryzanin 
(Suzuki, Shimamura és Odake). A vitamin vagy oryzanin 
hiányából jelentkező  betegségek közé tartozik:

A beri-beri, scorbut, pellagra (?), Barlow-kór. Ezek közül 
legjobban tanulmányozott a beri-beri, melyhez az egész 
vitaminkérdésnek mintegy az eredete is hozzákapcsolódott.

A beri-beri Ázsiában, Afrikában és Amerika egyes he
lyein is elő forduló, gyakran halálosan végző dő  betegség.

A betegség aetiologiája sokáig nem volt tisztázva. Eijk- 
m ann1 volt az első , kinek sikerült kimutatni, hogy a fehér 
(hántolt) rizs és a beri-beri között szerves összefüggés van. 
Állatkísérletekkel sikerült kimutatnia azt, hogy hántolt rizs- 
zsel táplált tyúkok typusos tünetek között betegednek meg, 
majd elhalnak, a midő n a kórbonczolástani lelet is állandóan 
egy meghatározott typusos elváltozást mutat. Ezzel szemben a 
hántolatlan rizszsel táplált tyúkok a megbetegedésnek semmi 
jelét sem mutatják. Eijkmann már akkor rámutatott arra 
a tényre, hogy a rizs hántolása közben elveszti az ú. n. 
„ezüst hártyáját“ s valószínű leg ebben foglaltatik azon anyag, 
mely a hántolt rizsben lévő  toxikus anyagot közömbösíteni 
tudja.

Eijkmann a kísérleteiben szereplő  tyúkokon a hántolt 
rizs kizárólagos etetésével elő idézett betegséget polyneuritis 
gallinarumnak nevezte el. Miután késő bb sikerült egyrészt a 
polyneuritis gallinarum, másrészt az emberi beri-beri között 
az analógiát kimutatni, támaszkodva a jávai fegyházban ész
lelt számos esetre, meg volt adva a lehető ség arra, hogy 
most már experimentális úton lehessen a kérdés lényegébe 
behatolni. 1

1 Virchow’s Archiv , 148. köt., 523. old.

Irodalom -szem le. Könyvismertetés. Wilhelm Ostwald: Moderne Naturphilosophie. — 
Lapszemle. Belorvostan. Tabora: A typhus kezelése a háborúban. — Sebészet. Knaffl- 
Lenz: A genyedő  sebeknek állati szénnel való gyógykezelése. — Szvinyarev: Bö 
genyes váladékot termelő  spbzés és szövetelhalás kezelése. — Börkórtan. H. Brauer: 
A tetvesség elleni eljárás tökéletlensége. — Kisebb közlések az orvosgyakorlatra. Cursch- 
mann: Ólommérgezés okozta makacs székrekedés. — Friedländer: Diphtheria kezelése. 
305—306. lap.

Magyar orvosi irodalom. Magyar orvosi archivum. — Klinikai füzetek. — Gyógyászat.
Budapesti orvosi újság. 306. lap.

Vegyes h írek . 307. lap.
T udom ányos tá rsu la tok . 307—310 lap.

A kísérleti kutatás végeredményéül leszű rő dött azon 
tény, hogy a beri-berit valamely szükséges anyagnak hiánya 
okozza, mely hiányzó anyagot hozzáadva a typusos betegsé
get elő idéző  tápanyaghoz, az a betegséget megszünteti. E 
felfogás szerint a beri-beri oka valami minus. Nem mu
laszthatom el felemlíteni a Caspari és Moskowski-ió\- meg
jelent közleményt, mely azt iparkodik bebizonyítani a Mos- 
kowski-n végzett kisérlelek és anyagforgalmi vizsgálatok soro
zatával, hogy itt nem egy szükséges anyag hiánya az aetiolo- 
giai faktor, hanem ellenkező leg egy jelenlévő  méreg az, mely 
a beri-berit okozza, tehát egy jelenlevő  plus, melyet a hiányzó 
vitamin közömbösít.3

Ugyanettő l kezdve a védő anyag izolálását is megpróbál
ták. Kísérletekben legmesszebb jutott egyfelő l Suzuki, Shima
mura és Odake,4 másfelő l Eunk Kasimir. A különböző  izolá- 
lási módszerek lényegileg nem térnek el. Suzuki, Shimamura 
és Odake izolálási eljárásának végeredményéül kapott oryza
nin a Funk által kapott vitaminnal rokon. Funk szerint 
a vitamin azonos az oryzanin egy hasadási termékével, az 
oryzanin a savával. A vitamin jelenlétét megpróbálták ki
mutatni a hántolatlan rizsen kívül más tápszerekben is. így 
sikerült kimutatni a tejben, ököragyvelő ben, élesztő ben, egy
némely cerealiában (zab, bab, árpa) stb. A tápanyagok vita- 

1 mintartalmára való vizsgálata még nagyon hiányos és sok kí
vánni valót hagy hátra. E munka czélja volt, hogy tanulmány 
tárgyává tétessenek azon kóros jelenségek, melyeket bizonyos 
tápszerek kizárólagos élvezete okoz, s a mely kóros jelensé
gek nagy része, mint fentebb már láttuk, egy eléggé jól izo
lálható alkotórész hiányához van kötve. Czélszerű nek látszott 
ezen alkotórészt újra izolálni, illető leg egy tápanyagot (bur
gonya), melynek vitamintartalma mindezideig vizsgálva nem 
volt, erre megvizsgálni oly állatkísérletek kapcsán, melyek egy
úttal az egyirányú táplálkozás által elő idézett kóros jelensé
geket is demonstrálják.

* *
*

Vizsgálataimat a következő  irányokban végeztem :
1. Funk elő írása szerint iparkodtam a rizskorpából az 

ő  általa már elő állított védő anyag egy hatékony fractióját elő -

2 Berliner kiin. Wochenschrift, 1913, 1515. oldal.
3 A beri-beri kérdésnek bő vebb irodalmát I. F ű n k : Ergebn. d. 

Physiologie, XIII. köt.
4 Biochemische Zeitschrift, 1912, 43. köt., 95. old.
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állítani, hogy lássam, vájjon sikerül-e ugyanazon ered
ményeket elérni nekem is, mint neki sikerült.

2. Megpróbáltam ugyanazon módszerrel burgonyából 
vitamint elő állítani, és

3. tájékoztató kísérletet végeztem aziránt, hogy vájjon 
van-e valami összefüggés a belső  secretiós mirigyek és a 
beri-beri között.

1. A rizskorpa egy hatékony / rádiójának elő állítása Funk
szerint?

A feldolgozott rizskorpát a Hungária-malom részvény- 
társaságtól szereztem be, a mely bemondásuk szerint indiai 
rizsbő l származott. A feldolgozás menete a következő  v o lt:

A rizskorpa minden 11/2—T Va kg. dosisát 4 liter 3u/0-os 
sósavgázt tartalmazó alkohollal rázógépben kiráztam. A kirázás 
ideje minden esetben legalább 12 óra volt. Az így alkohollal 
kezelt rizskorpát a rázógépbő l kivéve, elő ször ülepítettem, 
majd a leülepedett masszát Buchner-présen 200 légköri nyo
mással kisajtoltam, az így nyert folyadékot elő ször fő építés
sel, majd filtrálással tisztítottam. Az így nyert alkoholos oldat 
mennyisége minden 4 literébő l körülbelül 3 '/2 liter maradt.

Az alkoholos extractumot ezután 30°-on vacuumban be
szárítottam, a melynek eredményéül egy zsírszerü, barnás
fekete vagy szurokfekete szinti masszát kaptam. E zsírszerü 
masszát a továbbiakban vízfürdő n 50°-on megolvasztottam, 
majd 1 liter víz hozzáadása után forraltam, a körülbelül 
1 órai forralás után nyert vizes extractumot 38—40°-on fil
tráltam. A filtratuin ilyenkor két réteget alkotott: egy sokkal 
kisebb zsíros réteg mellett egy sokkal nagyobb vizes réteget. 
A két réteget egymástól választó tölcsérrel elválasztottam. A 
vizes réteget ezután háromszor aetherrel extraháltam, a mi 
által a zsírt teljesen eltávolítottam. Ez a vizes oldat Funk 
szerint már igen activ, ennek adagolásával már beri-berissé 
vált galambokat meg lehetett gyógyítani. Ez a fractio sem 
proteint, sem aminosavat nem tartalmazott s itt az eredeti 
anyag 20 gr.-jának megfelelő  dosis volt gyógyító. Ezen activ 
vizes extractumokat egyesítettem s az így egyesített vizes 
extractumhoz annyi kénsavat adtam, a míg az oldat 5% -os lett. 
Ezután 5 % -°s phosphor-wolfram-savat adtam hozzá addig, 
míg újabb csapadék már nem képző dött. A filtratum ilyenkor 
hatástalan volt. A csapadékot megmostam 5°/0-os kénsavval, 
azután Ba (OH2) és víznek hozzáadása után rázógépben 
ráztam 3 óra hosszat. A phosphor-wolfram - csapadékot 
lefiltráltam s vízzel kimostam. A filtratum a hatásos, 
melyen, hogy a benne lévő  ammóniától mentesítsem, 
levegő t vezettem át. Ezután a felesleges Ba-ot óvatosan ki
csaptam H2S 0 4-val, a csapadékot szű réssel elkülönítettem. 
A filtratum, mely methylamin-szagú, alkális, neutralizálva lett só
savval s normalis hő mérséken vacuumban be lett szárítva syrup- 
sürű ségig. Ezt a maradékot abs. alkohollal kivontam, a mikor is 
nagy mennyiség maradt hátra, a mely anorganikus chlori- 
dokat tartalmazott legnagyobb részben. Evvel a fractióval 
próbáltam meg a beri-berissé vált galambot meggyógyítani. 
Az elő állított anyag hatásosságáról t. i. csak ezúton lehet 
meggyő ző dni. A galambok elő készítése úgy történt, hogy 
kizárólagosan hántolt rizszsel tápláltam ő ket. Míg kezdetben 
jó étvágygya! ették a hántolt rizst, utóbb étvágyukat vesztve, 
tömni kellett ő ket, majd elő állott oly idő , midő n a be
tömött rizs egy részét a galambok kihányták. Az étvágy 
csökkenésével párhuzamosan csökkent a galambok testsúlya 
is, melyet azután a beri-beri egy typusos tünete követett, az 
ingadozó, bizonytalan járás, melylyel együtt jár a test egyen- 
súlyozási zavara is. Ezt a tünetet a következő  napon rendesen 
typusos görcs-rohamok követték s ha semminemű  beavatkozás 
nem történt, a kísérleti állat a görcsöket követő  2 na
pon belül elpusztult. A rizskorpa fentjelzett fractiójának acti- 
vitására kipróbált galambok egyikére vonatkozó adatok az
I. sz. táblázatban láthatók. Meg kell már itt jegyeznem azt, 
hogy a táblázatban elő forduló „1 dosis“ alatt az eredeti 
anyag 20 gr.-jára visszaszámított mennyiséget értem.

5 A s h e r - S p i r o : Ergebnisse der Physiologie. XIII., 134. old.

I. táblázat.

Kísérleti
napok

A galamb 
testsúlya 

grammokban
Észrevételek

1. 285
11. 280
21. 260

Étvágyát veszti. Tömés kezdete28. 230
34. 210 Bizonytalan járás
35. 205 Délután görcsök, naponta 1 dosis védő anyag
36. — Görcsök nincsenek. 1 dosis védő anyag
38. 215 „  „ 1 „ „ álta

lános állapot jó

A táblázatból látható, hogy a kísérletbe beállított galamb 
már a 28. napon beteg lett, a 34. napon jelentkezett rajta az 
első  typusos jel, a bizonytalan járás, ekkor eredeti testsúlyá
nak 26 31% -át vesztette már el. A typusos görcsök a kísér
let 35. napján jelentkeztek elő ször, a beadott 1 dosis után 
körülbelül 45 perez múlva már látni lehetett a jótékony 
hatást, a mennyiben a nyakát addig görcsösen hátraszegő  
galamb a nyakát minden irányban könnyen mozgathatta. Az 
első  görcs jelentkezte után 4 napon keresztül ugyanazon táp
lálék mellett napi egy dosissal kezelve, a görcsök nem jelent
keztek egyszer sem, a galamb állapota teljesen kielégítő  volt 
s 4 napon belül 10 gr. -ot hízott is. Ezen kísérletbő l kitű nik 
teljességgel az, hogy a Funk elő írása által elő állított vitamin- 
fractio hatásos, még pedig oly mértékben, mint azt Funk annak 
idején legelő ször találta.

2. Burgonyából elő állított hatékony anyag.

A burgonya vitamintartalmának megállapítása azért volt 
érdekes, mivel a burgonya az a tápanyag, mely több helyen, 
így például Oroszország és Írország egyes helyein, mint túl
nyomó tápanyag szerepel, a nélkül, hogy bármi kimutatható 
káros hatása volna a vele táplálkozókra.6 A vitamin-theoria 
értelmében ez csak úgy volna lehetséges, hogyha a burgonya 
minden más követelményen kívül elegendő  mennyiségű  vita
mint is tartalmazna.

A feldolgozásra szánt burgonyát a rátapadó szenytő l 
vízzel való mosás útján tisztítottam meg. Ezután héjával 
együtt lehető leg apróra reszelve, 2—2 kg.-os adagokban 
tettem a rázógépbe 4—4 liter 3%  HCI-gázt tartalmazó alko
hollal együtt A továbbiakban teljesen úgy jártam el, mint 
fentebb a rizskorpáról leírtam. De azon különbséggel, 
hogy csak a vizes extractum útján nyert,tehát első  activ frac- 
tióig mentem el, mivel ez a szóbanforgó kérdés eldöntésére 
teljesen elegendő nek Ígérkezett. Az alkoholos extractum eva
kuálása elő tt azonban két részre osztottam az anyagot: az 
egyiket az eredeti eljárás szerint dolgoztam fel, a másikat 
pedig elő bb közömbösítettem, azon okból, mert az evakuálás 
alkalmával az alkoholban foglalt 3%  HCl az alkohol elpárol
gása miatt folyton concentrálódik és így a végén vissza
maradt tömény HCl esetleg tönkreteheti az ottlevő  összes 
szerves anyagokat, így a vitamin egy részét is ; talán ez 
az oka annak, hogy ily minimális mennyiségű  vitamint sike
rült csak kapnunk.

16 kg. burgonyából indultam ki. Az alkoholos extrac
tum összmennyisége 3038 liter volt. Ebbő l feldolgoztam 
savanyúan evakuálva 17'56 litert, melybő l az evakuálás, a 
vízzel való extrahálás és az aetherrel való zsírtalanítás után 
nyertem 300 cm3 vizes extractumot. A fennmaradó 12'82 liter 
alkoholos extractumot az evakuálás elő tt Na(OH)-dal ponto
san közömbösítettem. Az evakuálás után visszamaradt 
szürkés-fekete színű  syrupszerü masszának vizes extractuma 
aetherrel való zsírtalanítás után 887 cm3 volt. Ezután az ex
tractum activitásának kipróbálása következett. Az activitás ki
próbálása itt is természetesen galambkisérletekkel tör
tént, mint a rizskorpánál. A II. táblázatban szereplő  „1 dosis“

6 F u n k :  Ergehn, d. Physiologie. XIII., 147. old.



1915. 22. sz. 299ORVOSI

a kiindulásul szolgáló alapanyag 20 gr.-jának felel meg. Tehát 
az alapanyagra visszavezetve, egy dosis burgonyaextractum 
egyenlő  volt egy dosis rizskorpaextractummal, a mit azért 
tartottam czélszeríínek, mert így alkalom nyílt a burgonyából 
esetleg kapható activ fractio összehasonlító mérésére. Legelő 
ször két kizárólag hántolt rizszsel táplált galambot vettem 
kezelés alá, melyeken csak az imbolygó járás volt észlel
hető . E tünet után a görcsök rendesen 1—2 nap múlva be 
szoktak következni, a mit, ha beavatkozás nem történik, 24, 
illető leg 48 óra múlva a halál szokott követni. A 2 galamb 
közül egyet a sémás, tehát savanyúan bepároit anyag vizes 
extractumával, a másikat a bepárolás elő tt közömbösített 
anyag vizes extractumával kezeltem.

II. táblázat.

Savanyúan Közömbösítetten
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í.
7.

13.
2 2 .

360
325
255
225

285
285
250
2 2 )

28. 195 Erő sen imbolyog 2 0 0

29. 1 dosis. Általános 
állapot nem javul

Erő sen imbolyog 
A bal lábán con
tractura. 1 dosis. 
Általános állapot 
nem javul

30. 195 2 dosis. Általános 
állapot nem javul

190 1 dosis. Általános 
állapot nem javul

31. 195 2 dosis. Általános 
állapot nem javul. 
Este elpusztult

2 dosis. Általános 
állapot nem javul

32. 185 2 dosis. Este el
pusztult

A táblázatból látható, hogy a kísérletbe beállított ga
lambok a 28. napon betegedtek meg, a mikor súlyuk
nak 45’83°/0-át, illető leg 29'82V0-át vesztették el. A galam
bok általános állapotán a beadott egy dosis egyáltalán nem 
változtatott semmit. A következő  napokon beadott 2—2 dosis 
meggátolta ugyan a beri-beri teljes kifejlő dését, a mit a gör
csök meg nem jelenése és az egyik esetben a súly további 
csökkenésének elmaradása is mutat, de az állatot a két dosis- 
sal megmenteni nem sikerült. Feltű nt továbbá az, hogy a 
galamb az extractum-adagolások után egy helyben gubbasz- 
kodva búsan ült, a mi különösen a közömbösített anyaggal 
való állaton volt feltű nő , a melyen az extractum további ada
golásával a testsúly csökkenését sem sikerült elkerülni.

Az e táblázatban foglaltakból az látszik, hogy a burgonya- 
extractumban van egy activ anyag, mely azonban két dosis- 
ban nem foglaltatik kellő  mennyiségben s az extractumban 
esetleg más mérgező  anyag is jelen lehet (solanin), mely a 
kísérleti állatra direct mérgező leg hat.

Mindezek tisztázása végett két új kísérleti galambot 
ugyanerre az extractumra fogtam be, csakhogy most már 
nagyobb dosisokkal dolgozva.

Ugyanekkor controllul egy beri-beris galambot minden 
beavatkozás nélkül hagytam elpusztulni.

A táblázatban elő forduó controllgalamb a kísérlet 30. nap
ján betegedett meg, a midő n testsúlyának 32'72% -át vesztette 
el. Az első  tünetet követő  4. napon elpusztult. Ezzel szemben 
a sémás úton elő állított anyaggal kezelt galamb, a mely a 
kísérlet 28. napján lett beteg, midő n testsúlyának vesztesége 
32'72% -ot tett ki, csak az első  tünetet követő  10. napon 
pusztult el, akkor, midő n a betegsége 4., illető leg 5. napján 
sikerült görcseit 5—5 dosissal megszüntetni, majd a továb
biakban az állandóan kapott 5 dosissal a görcsök újra való
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I I I .  táblázat.
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Savanyúan bepárolt 
extractummal Controll-galamb
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Észrevételek

1. 2 7 5 2 7 5 2 7 0
7. 2 7 0 2 8 0 270

13. 2 3 0 2 4 0 2 4 0
22. 2 0 5 2 0 0 216
28. 1 8 ! Ingadozó 175 2 0 0

járás
2 9 . — Ingadozó Ingadozó

járás járás
32 . 180 Görcsök. 3 180 Contractu-

dosis, gör- rák. 3 do-
csökelma- sis, általá-
radnak. nos álla-

pót nagyon
rossz

33. 180 Reggel újra 165 Görcsök 175 Újra gör-
görcsök. 5 cső k. 5 do-
dosis. Ál- sis, általá-
talánosbá- nos álla-
gyadtság pót rossz

34. 5 dosis 160 Elpusztult 5 dosis
3 5 . 5  „ 170 5 dosis.

Görcs
nincs, ál-
lános álla-
pót rossz

5 (. 195 5 „ El- 165 Elpusztult
pusztult a 36. napon

jelentkezését megakadályozni. Daczára annak, hogy így sike
rült volna ellensúlyozni a beri-beri kifejlő dését, mégis a ga
lamb a kísérlet 37. napján elpusztult, oly körülmények kö
zött, melyek mérgezési halálhoz volt hasonlóak. Ebbéli fel
tevésünket még inkább megerő sítette a közömbösitett anyag
gal kezelt galamb sorsa. Ez ugyanis a kísérlet 29. napján lett 
beteg, a mikor testsúlyának 25’92% -át vesztette el. A gör
csöket s általában a beri-beri typusos tüneteit úgylátszik itt 
is sikerült napi 5 dosissal coupirozni, de az extractumban 
foglalt más anyagok e hatást teljesen elfedték. Így például a 
galamb a dosis beadása elő tt teljes nyugalomban volt — az 
általános rosszulléí tüneteitő l eltekintve —, de a beadás után
3— 4 perczczel az egész teste remegett, görcsösen csapkodott 
szárnyával és az általános állapota annyira rosszabbodott, 
hogy a közeli exitus várható volt. Ez az állapot 1/2— 1 
óráig tartott, azután az állat ismét megnyugodott és a dosis 
beadása elő tti állapotba jutott. Az általános állapotnak ez 
a folytonos ingadozása egészen a haláláig eltartott, a mely a 
kísérlet 36. napján állott be. Az állapotnak ilyetén meg
nyilatkozását csak az extractumban jelenlevő  valamely mér
gező  anyag idézheti elő  s ez valószínű leg a burgonyában 
mindig jelenlevő  solanin, a mit azonban biztonsággal nem 
állíthatunk.

Végül felemlítem azon érdekes dolgot, hogy a míg a 
savanyúan evakuált extractummal kezelt állat a védőanyag 
beadásától kezdő dő leg súlyában némiképp gyarapodott, addig 
a controllul beállított s a közömbösített extractummal kezelt 
galamb egészen a haláláig súlyából folyton veszített.

A fentebbiekbő l következtetve mondhatjuk, hogy a bur
gonya tartalmaz a vitaminhoz hasonló védő anyagot, de ennek 
hatásos mennyiségét csak a kiindulásul használt burgonya 
100 gr.-ja tartalmazta (5 dosis). Hogy a bepárolás elő tti közöm
bösítésnek mily szerepe van a vitamin elő állítására, azt teljesen 
eldönteni nem sikerült, de úgy látszik — s ez lehet, hogy 
csak a burgonyánál van így — , hogy az így elő állított ex
tractumban lévő  vitamin mellett több a vitamin hatását le
rontó anyag kerülhet be.
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IV. táblázat.
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3. A belső  secretio és a vitamin közötti összefüggés.

Fánk1 szerint a vitamin bizonyos, az anyagcserében 
nélkülözhetetlen anyagok készítésénél mintegy alapanyagul 
szolgál. Ilyenek a fermentek s a belső  secretiós mirigyek ter
mékei stb. Fánk ezen véleményét látszólag megerő sítik 
Watson8 kísérletei. Ezen kísérletekben Watson fiatal egereket 
és patkányokat kizárólag liszttel táplált s ezeken a gland, 
thyreoidea degeneratióját vette észre, míg a controll-állatok 
(tejjel tápláltak) egészségesek maradtak.

Ezek után a legegyszerű bb volt arra gondolni, hogy a 
vitamin a belső  secretiós mirigyek mű ködésének ingere. A 
vitamin hiánya tehát a belső  secretiós mirigyek productumai- 
nak hiányát vonná maga után. Ha ez fennállna, akkor ezen 
hiányt meg lehetne szüntetni ezeknek adagolásával. Hogy itt 
melyik belső  secretiós 'mirigy jöhet szóba, elméletileg el
dönteni nem lehet Mindezideig ezirányban csak Vedder8 vég
zett kísérleteket, ki a kísérleti állatait pajzsmirigy adagolásá
val nem tudta megmenteni. Nem maradt más hátra, mint 
megpróbálni a belső  secretiós mirigyek egész sorozatát.

A kísérletet tehát a következő képpen kellett beállítani: 
A kísérleti galambok állandóan hántolt rizszsel lettek táplálva, 
de a controllgalambokat kivéve, mindegyik naponta 0 01 gr. 
belső  secretiójű  mirigyet kapott (Merck féle gyártmány) pilula 
alakjában. A pilula alapanyaga hántolt rizspor volt, ezen
kívül csak víz volt benne. Ily pilulák készültek: thyreoideából, 
ovariumból, testisbő l, thymusból és cerebrinbő l. Cerebrint azért 
adagoltam, mivel Funk-nak sikerült az ököragyvelő ben egy 
nyom vitamint kimutatni és érdekesnek látszott megvizsgálni azt, 
hogy ennek adagolása meggátolja-e a beri-beri kifejlő dését. 
Ezeken kívül 2 galambot adrenalinnal kezeltem, úgy hogy az 
egyik (18. sz.) naponta 0 5  cm3, a másik (19. sz.) 1 cm3-t 
kapott az 1 :10.000 higítású adrenalinból intramuscularisan.

FunktJ ugyanis egy utóbb megjelent közleményében arról 
számol be, hogy sikerült a vitamin alkotórészeit izolálnia. Ezen 
alkotórészek között ott szerepel a nicotinsav is. Mansfeld ki
mutatta s Canon és Dale megerő sítette azt, hogy nicotin 
befecskendése után az adrenalin-secretio fokozódik. Ezek 
után a vitaminhiány (s az így velejáró nicotinsav-hiány) adre
nalinhiányt vonna maga után. Az adrenalin adagolásával ezt 
meg lehetne szüntetni.

A pilulák hatására más indicatort nem lehetett felhasz
nálni, mint azt az idő t, a mely a kísérlet kezdete s a meg
betegedés első  megnyilvánulása között eltelt. A galambok egy- 
része nem beri-beriben pusztult el, hanem valami más inter
currens betegségben, a mely valószínű leg az adagolt belső  
secretiójű  mirigyekkel állott összefüggésben. A kísérlet adatait 
lehető leg összevonva, a IV. sz. táblázat mutatja.

A táblázatban szereplő  galambokhoz járul még 2 galamb, 
melyek hántolt rizszsel voltak táplálva s csak akkor kaptak 
nagyobb dosis adrenalint (1:5000-bő l és 1:1000-bő l 1 — 1

7 F u n k :  Ergehn, d. Physiologie. XIII. köt., 150. old.
8 Idézve F ű n k u tán: Ergehn, d. Physiologie. XIII. köt., 150. old.
9 F u n k : Münchener mediz. Wochenschrift, 1913, 36, sz. 1997. old.

cm7 8 9-t), a midő n a beri-berire jellemző  görcsöket s contrac- 
turákat már megkapták. Az adrenalin ilyetén való adagolásá
val sem sikerült a görcsöket coupirozni.

A fentebbiekbő l látható, hogy az aránylag elég nagy 
számú (25 darab) kísérleti galamb daczára sem lehet egybe
vágó eredményt kapni. A kísérletben szereplő  belső  secretiós 
mirigyek egyike sem tudta a beri-beri kifejlő dését biztosan 
meggátolni.

* *
*

E munka kísérleti részébő l tehát következik:
1. Fű nk elő írását követve, sikerült a rizskorpából az ö 

általa már leírt vitaminfractióéval teljesen azonos hatású frac- 
tiót elő állítani.

2. Ugyanezt az eljárást követve, sikerült a burgonyából 
egy hatásában a vitaminhoz hasonló fractiót elő állítani, mely
nek hatásos dosisa a burgonya 100 gr.-jának felelne meg s 
a mely így körülbelül ötször gyengébb hatású a rizskor
pában foglalt védő anyagnál. A kísérletben szereplő  fractió- 
ban valószínű leg a védő anyag hatását lerontó idegen anyag 
volt jelen.

3. A belső  secretio és a vitamin közötti összefüggés tisz
tázására végzett kísérletek eddig azt mutatják, hogy a thyre
oidea, ovarium, testis, thymus, cerebrin és adrenalin adagolása 
a beri-beri kifejlő dését nem tudja biztosan meggátolni.

Közlemény a III. számú belklinikáról. (Igazgató : Báró Korányi  
Sándor dr., egyet, tanár.)

Fehérje-anyagcserevizsgálatok experimentális 
pankreasdiabetesben.

Irta: G a la m b o s  A r n o l d dr. és T a u s z  B é la dr.

(Vége.)

Egy érdekes és gyakorlatilag fontos jelenséget kell fel
említenünk, t. i. azt, hogy egyes kutyák vizeletének aminosav- 
tartalma normalis viszonyok között igen magas (Vili., IX. 
tábla). Ezen esetekben ezen sajátságos nagyfokú hyper- 
aminosuria igen nagy ingadozásoknak van alávetve, így pl. 
egyik esetben 10-rő l 30-ra, majd ismét 10-re esett le az

~össz°N" ~cIU0^ ens az egymásutáni napokon (VIII. tábla), más

részt pedig ezen esetekben a pankreaskiirtás utáni magas 
aminosav-értékek a mű tét elő tti igen magas értékeket nem 
kell hogy meghaladják. Egyes esetekben normalis és meg
szaporodott értékek is elő fordulhatnak normalis viszonyok 
közt (VII. tábla) a mű tét elő tt. Ezen esetek tehát nem alkal
masak arra, hogy a pankreaskiirtás után az aminosavak 
viselkedését vizsgáljuk. Tehát a pankreaskiirtás után elő for
duló hyperaminosuria csak akkor értékesíthető , ha meggyő 
ző dtünk a miitét elő tti periódusban több napon keresztül arról, 
hogy az aminosavak mennyisége a vizeletben rendes. Ezen 
sajátságos anyagcserezavar nem éppen ritka kutyában. E 
czélból megvizsgált 19 eset közül 4-ben kifejezetten, 4-ben 
kis fokban volt kimutatható.
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4. ábra.

2.» 2,5 3,5 4,8 5,4 2,7 2,9 6,3 19,5 17 13 23 16,4 17 12Amino-N

Össz-N

Nagy kutya (kb. 20 kgr.). 
A pankreas 2 kivezető  csövének 
lekötése után nem, de a pankreas 
kiirtása után jelentkezik jelenté

keny hyperaminosuria. Az 
amino-N H3N, N
össz-N  és az össz-N 

quotiensének görbéje nagyjában 
parallel megy. Glykosuria nincs, 
csak alimentaris jellegű .

nap

5. ábra. 7. ábra.

2,8 2,8 2,8 4 7,6 4,2

5 -

3 Amino-N 

Ossz N.

III. t  IV.

C -3
8.

A pankreas kiirtása 
elő tt hosszabb ideig külön
böző  gyógyszerek befolyá
sát vizsgáltuk (adrenalin, 
atropin, pilocarpin stb.).

A pankreas kiirtását 
kifejezett, de aránylag nem 
nagyfokú hyperaminosuria 
követi. Az ammóniák meg
szaporodása parallel jár. 
Glykosuria.

V. VI. VII. Vili. IX. nap

Amino-N 

Ússz N

Ezen kutya (6‘7 kgr.) 
normalis viszonyok közt 
(mű tét elő tt) is normalis 
és emelkedett értékek közt 
változó aminosavértéket 
mutat. A 2 ductus pancrea
ticus lekötése után a vi
szony nem változik.

nap
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Amino-N

Össz-N

»• nap

Kb. 8 kgr.-os kutya. A pankreas 2 kivezető  csövének lekötése utáni napokon több ízben hányt, hasmenése volt. Késő bb teljesen jól 
volt. A kísérlet 24. napján agyonütjük. A bonczoláskor nagy mértékben sorvadt pankreast találunk. A 2 ductus lekötése után sem az atninosavak, 
sem az ammóniák nem mutatnak emelkedést. Úgy absolut, mint relativ értékük normalis határok közt mozog. Czukor a vizeletben nem volt.

6. abra.

Pankreasirtott kutyáink vizeletében meghatároztuk a 
glykosuria fokát is. A glykosuria foka éhezés vagy hústáp
lálás után pontosan annyi volt, mint a mekkora a D : N- 
quotiensnek megfelel; tehát a vizeletczukor mennyisége átlag 
2'8-szor annyi volt, mint a vizelet N-tartalma. A táplálék 
szénhydrat-tartalmának fokozása (tej, sző lő czukor, nádczukor) \ 
a glykosuria fokát nagy mértékben növelte, azonban quantita
tive nem kaptuk meg a vizeletben a beadott czukor mennyi
ségét. Hogy ezen nem teljes szénhydrat-intolerantia oka az-e, 
hogy a czukorégés nincs egészen felfüggesztve pankreasdia- 
betesben (Mohr), a mi mellett szól egyébként a D/N alacsony 
volta (2’8), tehát a /7-fehérjeczukor értékesítése (Mandel és 
Lusk9), ső t talán azt bizonyítja az acidosis hiánya is (Btugsch 
és Bamberg), avagy, a mint azt Minkowski hiszi, hogy a 
czukor egy része a bélben elbomlik, s így nem teljes mér
tékben szívódik fel, de a felszívódott czukor quantitative jele-

9 M a n d e l és L u s k :  Staffwechselbeob. an Diab. m. etc. D. Arch,
f. kl. M., 1904, 81. köt.

nik meg a vizeletben, ezen kérdést jelen alkalommal függő 
ben hagyjuk.

Egy esetünkben glykosuria nem állott be (elő ző leg duct, 
pankr. lekötése), de alimentaris glykosuria volt, tehát éhezés 
vagy hústáplálkozás után hiányzott, de szénhydrat-táplálkozás 

i után beállott a glykosuria. Ezen sajátságos és igen ritka 
kimaradás pankreasdiabetesben nem áll egyedül az iroda
lomban. Hódon,10 Lüthje,u  M ohr12 Mohr és Hesse13 stb. 
említenek ily eseteket. Ezekben a hyperglykaemia rendszerint 
k ifejlő dik; sajnos, esetünkben ezt nem vizsgáltuk meg.

Acidosis egy esetünkben sem volt. Egyes esetekben 
igen gyenge acetonreactio volt a vizeletben, de ezen esetek-

10 H é d o n : Arch, physiol., 1892, 245. cit. 13. sz. alatt.
11 L ü th je :  Ist die Zerstörung des Zuckers nach Pankreasexstir

pation vollst. aufgehoben? Münch, med. Wochenschrift, 1913, 36. sz.
,a L . M o h r :  Untersuchungen über den Diab. mell. Zeitschr. für 

exp. P. und Th., 1907, IV. köt., 931. 1.
13 M o h r  és H e s s e : Über Glykosurie und Glykämie des pankreas

losen Hundes. Z. f. exp. P. u. Th., 1909, VI. köt.
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8. ábra. 9. ábra.

Igen nagy kutya. Az aminosavak s az H3N mennyisége ép viszo
nyok közt — a mű tét elő tt is — igen széles határok közt ingadozik s 
igen magas. A pankreaskiirtás utáni magas értékek tehát n em éitéke- 
síthető k. A D/N-quotiens 2 8  körül.

ben rendszerint a mű tét elő tt is megtaláltuk ezt. Aceteczetsav- 
vagy kifejezett acetonreactiót sohasem észleltünk. Pankreas- 
diabetesben acidosis nem szokott elő fordulni. Brugsch és 
Bamberg14 és a legtöbb szerző  szerint ez a legfontosabb 
különbség a diabetes mellitus s a pankreasdiabetes között. 
Acidosissal pankreasdiabetesben csak ritka esetben találkoz
tak. (Minkowski15 és Aliard.ir>)

Az H:iN  absolut és relativ mennyisége a pankreaskiirtás 
után kivétel nélkül minden esetben megszaporodást mutatott. 
Az H3N nagyfokú megszaporodását nem az acetontestek 
okzták; az H3N valószínű leg az aminosavak által köttetett meg.

Ezek után vizsgálataink eredményét a következő kben 
foglalhatjuk össze:

14 B r u g s c h és B a m b e r g : Zentralbl. f. d. ges. P h ys, 1908, 1.
15 O  M in k o w s k i : Zur Kenntniss d Function des Pankreas beim 

Zuckerverbrauch. Arch. f. exp. P. u. Ph., 1908, 58. köt.
16 E . A l l a r d :  Die Acidose beim Pankreasdiabetes. Arch. f. exn. 

Path. u. Pharm. 1908, 58. köt.

A

35 35 35 2 A  23 5 48 30 A nrzo-N

Össz-N

nap

Kis kutya (6 kgr. körül). Typusos példája a normalis viszonyok 
közt (mű tét elő tt) elő forduló igen nagyfokú hyperaminosuriának (abso
lut és relativ).

A p a n k r e a s  k i i r t á s a  u tá n észlelt nagyfokú hyperaminosuriának ter
mészetesen egyáltalában n em tulajdoníthatunk jelentő séget.

Az ammóniák értéke szintén magas a mű tét elő tt is. Az . . 1 MOSSZ"l i"
quotiens a mű tét elő tt 10, a mű tét után 20. Súlyos glykosuria a pankreas
kiirtás után.

A fehérjék feldolgozását a normalis végtermékekig a 
pankreas belső  secretiója biztosítja. E belső  secretio elégte
lensége hyperaminosuriát okoz. A pankreasos hyperaminos- 
uria és a pankreasos glykosuria analog jelenség. Más bajo-
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kát és lázas fertő ző  betegségeket éppen úgy kísérhet aminos- 
uria, mint alimentaris hyperglykaemia vagy glykosuria. 
Valószínű , hogy e kétféle anyagcserezavarnak ezen esetben is 
közös oka van és lehet, hogy e közös ok a pankreas csök
kent belső  secretiójában, vagy a pankreas belső  secretumá- 
nak a betegség folytán csökkent hatásában keresendő.

Közlemény az I. sz. sebészeti klinikáról. (Igazgató : Dollinger 
Gyula dr. egyetem i ny. r. tanár, m. kir. udv. tanácsos.)

Spondylitis tuberculosa
(2000 eset alapján).

Irta: D o l l i n g e r  B é la dr., egyetemi tanársegéd.

(Vége.)

B) Az elő rehaladott szak gyógykezelése.

Mielő tt az elő rehaladott szak tulajdonképpeni gyógy
kezelésére reátérnék, elő rebocsátom, hogy a Dollinger-ié\e 
fennjárató kezelés elveit itt is teljes mértékben érvényesítjük. 
A beteg napirendje tehát az esetek legnagyobb részében úgy 
alakul, a mint azt az első  fejezetben ismertettem. A kórjelzés
nek idejében történt megállapítása után mindjárt nagy gonddal 
és körültekintéssel kezelt esetekben az elő rehaladott szak 
különben is csak idő beli meghatározást jelent, mert a tüne
tek ilyenkor alig öltenek súlyosabb alakot, mint a milyenben a 
kezdeti szakban láttuk; a gyógykezelés és annak napirendje 
tehát ugyanaz marad. Ezen el nem hanyagolt esetek legna
gyobb részében csak a gibbusképző dés megakadályozása, 
vagy ha az mégis már jelen van, annak korrigálása lesz a 
feladatunk.

Az elhanyagolt esetekben, melyekben a spondylitis elő re
haladott szakát jellegző  tünet-trias áll már elő térben, az or
vos szerepének sokkal intenzivebbnek kell, lennie, de ez 
egyszersmind felelő sségterhesebb is. Az ezen stádiumban je
lentkező  beteg gibbusa rendszerint ijesztő en nagy és a ge- 
rinczoszlop inflexiója, valamint a compensatiós mellkas-de
formitás már károsan akadályozza a belső  szervek működését. 
A gibbus lassú eltüntetése itt már nem végezhető  oly köny- 
nyen, mint a kezdeti szakban. Sok esetben a púp ilyenkor 
már oly nagy, hogy az a Lannelongue-féle osztályozás 4. és
5. csoportjába illik be s ennélfogva, a mint azt kifejtettem, 
már egyáltalán nem alkalmas a lassú correctióra. A Sű yre-féle 
redresszálló eljárás ugyan még itt is jól használható módszer, 
de csak akkor, ha a gibbus még nem ankylotizálódott. Az 
összecsontosodott gibbust korrigálni vagy redresszálni termé
szetesen lehetetlenség, ső t annak megkísérlése kellemetlen 
következményekkel járhat, mert a csontos púp erő sen e llen 
állván a gibbust redresszáló kötésnek, azon, ső t a törzs más 
helyén is, decubitusok képző dhetnek. Mindezekbő l láthatjuk, 
hogy már nem redresszálható nagy púp esetén egyedül a 
gerinczoszlop czélszerü fű ző s fixálása jöhet szóba.

Az elő rehaladott szakban kifejlő dő  másik súlyos tünet a 
tályogképző dés. Ennek gyógykezelését már részletesen ismer
tettem és így ahhoz itt csak kevés hozzáfű zni valóm van. 
Arra azonban ismételten nyomatékosan felhívom a figyelmet, 
hogy a sipolyképző dést mindenáron meg kell akadályozni. 
Oly esetekben, melyekben a sipolyok már jelen vannak, 
újabb tapasztalataim alapján nagyon ajánlhatom a magaslati 
és tengermelletti természetes napbesugárzást, de ez a gyógy- 
eszköz igen költséges és csak oly betegek gyógykezelésére 
ajánlhatjuk, a kiknek pénzügyi viszonyai azt megengedik.

Hónapokig vagy évekig elhúzódó paraplegiák gyöke
resen megváltoztatják, illetve meghiúsítják gyógykezelésünk 
szokott programmját. Az ilyen, szerencsére ritkán elforduló, 
súlyos bénulások esetében a hosszadalmas fekvő kezelés ki
vitele sokszor nagyon hátrányos, bár a Dollinger-féle fekvő 
készülékben való állandó fekvést a beteg rendszerint jól tű ri 
és a decubitusok képző dése is elmarad. ALorenz-ié\e gipsz
ágy alkalmazását nem ajánlhatom ennyire; ennek ára olcsó 
ugyan, de hosszas használatra nem alkalmas, mivel egy idő  
múlva oldalai kihajlanak és az egész gipszágy bű zös lesz.

A környezetet az ily paraplegiák jelenlétében be kell tanítani 
a pontos és körültekintő  ápolásra, fő leg pedig a decubitusok 
elleni védekezésre és az alsó végtagok izomzatának masszá- 
lására. Ha a bénulás a gyógykezelés folyamán visszafejlő dik, 
minél elő bb talpra kell állítani a beteget. A végtag-izomzat 
megerő södését ilyen esetekben leghamarabb az azokkal vég
zett activ ellenállási gyakorlatokkal érjük el.

Ha a beteg a bénulás következtében fejlő dött deformi
tásokkal jelentkezik (pl. pes equinovarus-szal), akkor vagy 
redresszáló kötést alkalmazunk, vagy a súlyosabb esetekben, 
ha az egyébkéntkivihető , a mű téti beavatkozást vesszünk igénybe.

Az elő rehaladott szak gyógykezelésével kapcsolatban 
szükségesnek tartom a reconvalescentia kezelésének megbeszé
lését is. Ez már azért is nagy figyelmet és körültekintést 
igényel, mivel a spondylitises recidivák rendkívül gyakoriak. 
A reconvalescentia voltaképp a spondylitis összes tüneteinek 
visszafejlő dése és a gibbus csontos megmerevedése után kez
dő dik. Sok beteg a fájdalmak megszű nése után mindjárt 
félreteszi a rögzítő  fű ző t, de sajnos, sok orvos is így cselek
szik és a beteget gyógyultnak nyilvánítja. A recidiváló tályog
képző dés ily esetekben majdnem bizonyosan beáll, mert a 
meg nem gyógyult tuberculosus csontgócz a megmozgatásra 
újra fellobban és genyképző déssel reagál.

A recidivát úgy kerüljük el legkönnyebben, ha a recon- 
valeskáló beteg gerinczosztopát még egy évig ellenőrzés alatt 
a rögzítő  fű ző ben hagyjuk. Ezen ellenő rző  év alatt fokozott 
mértékben alkalmazhatjuk az általános diaetetikai kezelés 
gyógyeszközeit, fő leg pedig a heliotherapiás eljárásokat. Ro
boráló eljárások és hosszabb, 1 — 11/2 órás séták ez idő  alatt 
nagyon hozzájárulnak a beteg általános erő beli állapotának 
és ellentálló képességének gyarapításához.

Ha az egy év alatt a spondylitis tünetei nem mutat
koztak és a gibbus érzékenysége teljesen megszű nt, akkor a 
gibbus nélküli esetekben, vagy kis gibbusok mellett, hozzáfog
hatunk a rögzítő  fű ző  fokozatos elhagyásához. Tekintettel 
arra, hogy a gerinczoszlop hosszú ideig tehermentesítve, te
hát pihenő  állapotban volt, az újra való megterhelést fokozato
san és lassan kell végrehajtanunk. Az első  3 hónap alatt a 
beteg napközben még hordja a fű ző t, de éjjel már fekvő 
készülék nélkül nyugszik. Az ezt követő  3 hónapon át pedig 
a beteg csak délután hordja a fű ző t. Ha ezalatt sem jelent
kezik recidiva, akkor végleg elhagyjuk a fű ző t. Ezen lassú el
hagyása a fű ző nek a kezelést meghosszabbítja ugyan, de 
csakis az ilyen elő vigyázattal kercsztülvitt kezeléssel kerül
hetjük el a recidivák beállását.

Visszamaradó nagy gibbusok esetén a gerinczoszlopot 
még továbbra is meg kell támasztani, mert különben a hát- 
és ágyékfolyamatokban az inflexio még késő bb is lassan 
fokozódik, a mennyiben a gerinczoszlop megterhelésének 
egyensúlyát a gibbusos szöglettörés megbontotta. Az ilyen 
esetekben a támasztó fű ző nek azon alakját alkalmazzuk, me
lyet Dollinger Gyula a scoliosis gyógykezelésre konstruált. 
Ezen kissé módosított fű ző  hátlapjának elülső  mellpán- 
czélja azonban hiányzik és azt a harántbimbóvonalig terjedő , 
középen fű zhető  halcsontos füző rész pótolja. E fű zőt a be
teg csak napközben használja, éjjel pedig fekvő készülék nél
kül nyugszik.

Minden gyógyult spondylitises egyén hátizomzatát az 
ellenő rző  év leteltével idő nként enyhén megmasszáljuk, ső t 
a gerinczoszlop mozgékonyságát elő segítendő , nagy elő vi
gyázat mellett nem nagyon erő ltető  gyakorlatokat is végez
tetünk.
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Könyvismertetés.
Wilhelm Ostwald : Moderne Naturphilosophie. I. D i e

O r d n u n g s w i s s e n s c h a f t e n . Leipzig. Akademische Verlags
gesellschaft, 1914.

A német szellemóriásnak ezt a munkáját el kell olvasni 
minden biológusnak, minden physiologusnak, psychologusnak, 
ső t még minden philosophusnak is; ajánlom azonban ennek a 
gyönyörű  könyvnek olvasását azoknak a kollégáknak is, a 
kik mindennapi foglalkozásuk körébő l kiemelkedve, pihenésük 
idejét okosan és kellemesen akarják tölteni, ha érzésük van 
az összefoglaló philosophiai gondolkozásra és arra, hogy a ter
mészettudományi gondolkozás diadalát más, látszólag attól 
idegen területen is élvezzék. Valamikor az angolok, ha kü
lönösen zavarosnak láttak valamit, azt mondták, hogy „tiszta 
mint a német metaphysika“ és nem lehet tagadni, hogy ebben 
van is valami, mert ha még S c h o p p e n h a u e r is szidja a 
német philosophusok zavaros, érthetetlen rossz stílusát, hogyan 
vetemedjék akkor valami közönséges halandó a német philo
sophia olvasására. Evvel a régi philosophiai stílussal és annak 
kilométerekre terjedő  hosszúságú mondataival mindig szem
ben álltak a francziák, a kiknek valahogy megvolt az az 
ördöngő s képességük, hogy tudományos bölcselkedő  gondo
lataikat a müveit nagy közönség számára is teljesen érthető  
tisztasággal adták elő . Minden franczia írónak ma is első  
törekvése a rövidség és tisztaság, ső t minden franczia stilisz
tika e két tulajdonságot a franczia gondolkozás különleges 
tulajdonságai közé sorolja. Ezt azért említem, mert O s t - 

w a l d  könyvében megvan az az átlátszó tisztaság, az az 
érthető ség, a mely olyan kitünő en üt el honfitársai sok mun
kájától.

O s t w a l d évek elő tt „Vorlesungen über Naturphilosophie“ 
czímen kiadta elő adásait, a melyek azóta több kiadásban el
fogytak és új kiadásban nem fognak megjelenni. E helyett 
kaptuk a mostani kötetet, avval a tervvel, hogy valószínű leg 
két másik fogja még követni. Az elő ttünk fekvő  rész mind
azonáltal magában is egész, és azt a gondolatcsoportot tar
talmazza, a melyet a szerző  „Ordnungswissenschaften“ név 
alá foglal. A gazdag tartalom részletezése túlmegy az is
mertetés keretének lehető ségén.

Azt mondani sem kell, hogy a könyv tele van ragyogó 
és új gondolatokkal, és sok, O s t w a l d más munkáiból ösme- 
rő s nézettel is, pl. a világ tudományos szervezésérő l, a nyelv
rő l, a segédnyelvrő l stb. Aphysiologus, psychologusés idegorvos 
figyelmébe ajánlom a bírálatra és kikutatásra O s t w a l d erő - 
érzését (168— 169. lap). Ő  ugyanis a többi érzésfajon kivül 
még egy külön erő érzést ösmer, a melynek érzékszervét ma
gában az izomban, esetleg az ínban sejti. Szerinte az az 
érzés, a mely nehéz súlyemelésekor bennünk megvan, külön
bözik a helyérzéstő l,' a mozgásnak érzésétő l és a nyomás
érzéstő l is, mert pl. a nyomásérzés a nyomott területtő l függ, 
az erő érzés a legyő zni való súlytól.

Ha magamfajta törpének szabad volna egyáltalán meg
jegyzést koczkáztatni, az egyedüli kérdés, a mit föl szeretnék
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vetni, az volna, hogy a cermészetphilosophia szóban nem fölös
leges-e a természet szó? Van a természetbő l kiinduló jó 
philosophia, és van nem a természetbő l kiinduló rossz philo
sophia, de csak egyetlen egy philosophia van, ez pedig a 
dolog lényegében úgy is természetphilosophia, tehát talán 
elég egyszerű en azt mondani, hogy philosophia, a természet 
szó elhagyásával. " Kollarits Jenő dr.

L a p s z e m l e .

Belorvostan.

A typhus kezelésérő l a háborúban ír Tabora tanár. 
Szerinte a következő  séma bizonyult jónak : A lázas szak
ban naponként 5—7 csésze tej, 4—5 csésze vastagra fő tt 
nyálkás leves; a láztalanná válás után is jó ezen diaeta 
mellett megmaradni, legfeljebb 5—10 darab készersülttel 
egészítjük ki. Húst csak három héttel a láztalanná válás után 
enged meg. A fürdő kezelést teljesen mellő zi a szerző , mert 
elég nagy megerő ltetéssel jár a betegre, ez pedig a szívre 
káros lehet. A pyramidont rendszeresen használja, még pedig 
az 1%-os oldatból 24 óra alatt 7 evő kanálnyit ad (vagyis 
kb. 1 gr.-ot): 5 evő kanálnyit nappal, 2 evő kanálnyit éjjel; a 
mikor a hő mérsék már nem mutat emelkedő  tendentiát, el
hagyja az éjjeli adagokat, ső t késő bb 3 evő kanálnyi mennyi
ségre száll le. Teljesen csak akkor szünteti be a pyramidon 
használatát, a mikor már 5—7 napja lázmentes a beteg. A 
tüdő  részérő l mutatkozó jelenségek ellen nagyon jónak ta
lálta a mell és hát rövid lemosását hideg vízbe mártott tö
rülköző vel. A vérkeringés részérő l fenyegető  veszélyek ellen 
minden súlyosabb esetben digipuratumot használ, még pedig 
5 napon át — esetleg tovább is — naponként 6-szor ad 
01 gr.-ot; a typhusbetegek tolerantiája ezen szerrel szemben 
szerinte bámulatos. Vérzés esetén 8 napig semmit sem enged 
enni, hanem a bő r alá fecskendez kis folyadékmennyisége
ket, ezenkívül hypertoniás konyhasó-oldatot fecskendez be 
intravénásán és pantopont használ. Az ágyból fölkelni rend
szerint csak 3 héttel a láztalanná válás után szabad. A 
halálozás 5 ’3%  volt. A védő oltás hatásáról a morbidi
tásra és mortalitásra a szerző  még nem mer nyilatkozni; azt 
azonban megemlíti, hogy látott néhány esetet, a melyben a
3. typhus-oltás után 5—6 héttel typhusban betegedtek meg 
az illető k. (Münchener med. Wochenschrift, 1915, 13. sz.)

Sebészet.

A genyedő  sebeknek állati szénnel való gyógy
kezelésérő l írja Knaffl-Lenz tanár, hogy a chemiailag kü
lönben teljesen indifferens állati szén a genyes sebekben 
levő  bacteriumokat és ezeknek toxinjait adsorbeáló és kata- 
lyzáló hatásánál fogva részben magához vonzza, részben 
oxydálja.

A sebkezelés a következő : A sebet hydrogensuperoxyd- 
oldattal lemosva, steril gaze-zal óvatosan kitörüljük s ekkor por
fúvóval — melybe Merck-féle állati szénport teszünk — annyi 
szénport hintünk a sebre, a míg az koromfeketévé válik s szá
razon bekötjük. A kötést naponként változtatva, a szénport 
hydrogensuperoxyddal mossuk le. A szénpor könnyen levá
lik, kivéve a vastag szalonnás lepedékkel bevont sebfelszínt, 
a hol erő sebben tapad oda, úgy hogy 2—3 nap múlva csi
peszszel kell leemelni.

E kezelésre kiválóan alkalmasak a tátongó, renyhén 
gyógyuló genyes sebek, a melyeken néhány nap alatt a ge- 
nyedés megszű nik és tiszta sarjadzás áll elő .

Idő sebb egyének régebben genyedő  sebein az eredmény 
nem volt ily kedvező , bár a gyógytartam ez esetekben is 
jelentékenyen megrövidült. A szerző  30 betegén kivétel nél
kül jó eredményt tapasztalt; szövetkárosodás sohasem kö
vetkezett be. (Münchener med. Wochenschrift, 1915, 18. szám.)

Bő  genyes váladékot termelő  sebzés és szövet
elhalás eseteiben a váladék felszívására alabastrom-gipsz- 
porral töltött és mullpólyából készült zacskókat használ 
Szvinyarev a bolus alba helyett a következő  m ódon: A se

bet megtisztítása után több réteg steril gaze-zal befedjük s erre 
jön a gipszpárnácska, e fölé a vattaréteg. A gipsz sterilezése 
nem szükséges, bár hevítéssel könnyen kivihető . A gipsz ki
tű nő  nedvszívó, desinficiens és desodoraqs szernek bizonyult.

Az eljárás elő nyei: A kötés tiszta marad, szintúgy a 
fehérnemű  és ágynemű  i s ; a kellemetlen bű z igen hamar 
megszű nik; a sebgyógyulás a váladék levezetése folytán ro
hamosan áll b e ; végül a gipsz semmiféle kellemetlen mel
lékhatást sem okoz. (Gyógyászat, 1915, 14. sz.)

Bő rkórtan.

A tetvesség elleni eljárások tökéletlenségérő l ír
H. Brauer, a ki a czersk-i fogolytábor kórházában szerezte 
idevonatkozó tapasztalatait. A szerző  figyelmeztet arra az 
általános tapasztalásra, hogy a tökéletesnek látszó tetű tele- 
nítő  eljárások is akárhányszor cserben hagynak. Mihelyt em
berek nagyobb tömegben vannak összezsúfolva, a tetvektő l 
legjobban megtisztított egyének is igen könnyen újra teljesen 
eltetvesedhetnek. Az a sok áldozat, melyet a kiütéses typhus az 
orvosok és ápolószemélyzet közül elragadott, nagyrészt ilyen 
hibaforrásokban találja magyarázatát. Az orvosok és ápolók 
ugyanis bízva az eddigi általában tökéletesnek tartott tetű t- 
lenítő  eljárások elegendő  voltában, a már egyszer megtisz
tított betegen nem kerestek többé élő sdit. A mostani világ
háborúban az óriási tapasztalás bizonyos fokig módosította 
azokat az adatokat, melyek idáig a parasitologia idevágó 
tanai szerint absolut bizonyosaknak látszottak. Nem áll meg 
az az általános vélemény, hogy a ruhatetü az emberi testen 
nem tenyészik, hanem azt csak táplálkozás czéljából keresi 
föl s egyébként a ruházatban, ágyban s szalmán él és te
nyészik. A tankönyvek ezt az adatát most megváltoztatja a 
nagy tapasztalás. A legtöbb tetves egyénnek (ruhatetü) 
ugyanis nemcsak a ruhájában vannak a peték, hanem a 
fan sző rzetében is, és pedig olykor óriási mennyiségben. De 
a test egyéb sző rzetében is jelen lehetnek azok. Arról, hogy 
a talált peték nem a lapos tetünek, hanem a ruhatetünek 
petéi, a szerző  többszörösen meggyő ző dött (a kibújt állat 
teljesen azonos volt a ruhatetű vel). A fontos és lénye
ges tehát az, hogy a tetves egyén nem szabadul meg tet
vességétő l, ha mindjárt teljes pontossággal végre is hajtjuk 
a szokásos ruhadesinfectiót, fürösztést stb. A szerző  ezért 
azt ajánlja, hogy minden megtisztított egyén sző rzetét fehér 
praecipitat-kenő cscsel, vagy perubalzsamos kenő cscsel be
kenjük. A fansző rzet s a test egyéb sző rzetének leborotvá- 
lása nem szükséges, de nem is ajánlatos, mert viszketést 
okoz. A fejbő r hajzatát azonban ajánlatos borotválni, de ezt 
a parasitaellenes kenő csök valamelyikének alkalmazása könnyen 
pótolhatja. (Deutsche mediz. Wochenschrift, 1915, 19. sz.)

Guszman.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

Ólommérgezés okozta makacs székrekedés 7 ese
tében feltű nő  jó eredményt ért el Curschmann hormonallal. 
20 cm8 intraglutealis befecskendezésére gyors és tartós ered
mény következett be. (Therapeutische Monatshefte, 1915 
3. füzet.)

Diphtheria 800-nál több esetét kezelte Friedländer 
natrium sozojodolicummal. Befúvás alakjában alkalmazta a 
tiszta port naponként 3—5-ször. Eredményeivel nagyon meg 
van elégedve. A beteg környezetén is alkalmazta e behívá
sokat prophylactice igen jó eredménynyel. Káros mellékhatást 
sohasem látott. (Allgemeine mediz. Central-Zeitung, 1915, 
30. szám.)

Magyar orvosi irodalom.

M agyar orvosi archívum, 1915, 1. füzet. M a n s fe ld  G é z a és 
E r n s t  Z o l t á n : A lázasan fokozott fehérjeszétesés és hő termelés oka. 
M a n s fe ld  G é z a és H a m b u r g e r  I s tv á n : A chemiai hő szabályozás lényege. 
M a n s fe ld  G é z a : A gyógyszerek fokozott együtthatásának lényege. — 
2. füzet: M a n s fe ld  G é z a ,  L u k á c s  E le k és E r n s t  Z o l t á n : Vizsgálatok a 
cheiniai izomtónusról. N e u s c h lo s z  S i m o n : Vizsgálatok a vas és az arsen 
vérképző  hatásáról. M a n s fe ld  G é z a és P u r je s z  B é l a : A lázellenes sze-
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rek és az adrenalin állítólagos antagonismusáról. M a n s fe ld  G é z a : A 
pajzsmirigy mű ködésére vonatkozó adatok. B lu m  P a u l a : 1. A pajzs- 
mirigy mű ködésére vonatkozó adatok. 2. Vizsgálatok a glycogen-moz- 
gósitás mechanismusáról.

Klinikai füzetek , 1915, 3. füzet. W e is s  E m i l : A háború és a 
venereás betegségek elleni védekezés közegészségügyi és katonavédelmi 
szempontból. Második rész.

Gyógyászat, 1915, 21. szám. F a r a g ó  Z s ig m o n d : Lövési csont- 
sérülésekrő l.

Budapesti orvosi újság, 1915, 21. szám. K o l lá r  K a m i l l :  Hadi
kórházi tapasztalatok. O rn s te in  L a j o s : A bromlecithin értékérő l a tu- 
berculosissal szövő dött idegbetegségek kezelésében.

Vegyes hírek.

A cholera állása hazánkban. Magyarország területérő l a 
május hó 3.-ától 9.-éig terjedő  héten 24 ázsiai cholerabetegedést jelen
tettek 6 halálozással. Az esetek a következő képpen oszlanak m eg : 
Debreczen 8 ; Bácsbodrog vármegye: Szilberek 1; Jásznagykunszolnok 
vármegye : Jászberény 1 ; Moson vármegye : Moson 2; Pozsony vár
megye : Királyfiakarcsa 1; Szabolcs vármegye: Polgár 1, Nyíregyháza 
1; Ungvármegye: Ungvár 4, Ószemere 5. A május 10,-étő l 16,-áig ter
jedő  héten 19 betegedést jelentettek 14 halálozással. Az esetek követ
kező képpen oszlanak m eg : T ö r v é n y h a tó s á g i v á r o s o k : Debreczen 2, 
Kolozsvár 2. V á r m e g y é k : Baranya vármegye: Villány 2; Heves vár
megye: Hatvan 2; Jásznagykunszolnok vármegye: Jászberény 1; Mára- 
inaros várm egye: Máramarossziget 1; Pozsony vármegye: Dercsika 1; 
Ung várm egye: Ungvár 3, Ószemere 5. A megbetegedések közül 1 
helyben lakó polgári egyének, 1 menekültek, 8 hadifoglyok között tör
tént. A többi 9 megbetegedés, illetve halálozás katonákra esik. Utóla
gosan érkezett jelentések szerint a Szabolcs vármegyei Polgár község
ben folyó évi április hó 26.-ától május 2.-áig 1, május 3.-ától 9.-éig 
pedig a múlt héten már jelenteit egy eseten kívül még 6 cholerameg- 
betegedés történt a polgárság körében.

Meghalt. H . D e e tje n dr., a heidelbergi rákintézet tudományos 
munkatársa, több, a haeniatologiára és biochemiára vonatkozó értékes 
dolgozat szerző je, hő si halált halt a nyugati harcztéren márcz. 27.-én 
48 éves korában.

A német egyetemek veszteségei. A jénai egyetemtő l közzétett 
kimutatás szerint a németországi egyetemek tanárai, tanársegédei és 
tisztviselő i közül márczius 31,-éig 65-en estek el a háborúban, a hall
gatók közül 517-en. Az egyetemek hallgatói közül 31.683-an teljesítenek 
katonai szolgálatot.

Az emberen élő sködő  rovarok (tetvek) irtása tárgyában a
belügyminister a következő  rendeletet bocsátotta k i: A  k iü té s e s  ty p h u s , 
i l l e tő le g  v i s s z a té r ő  lá z  e l le n i v é d e k e z é s  tá r g y á b a n 203.7OU0/1914., illető 
leg 21.371/1915. sz. alatt kiadott körrendeleteimben felhívtam a figyel
met arra, hogy az emberen élő sködő  rovaroknak, különösen tetveknek, 
jelentő s része van e betegség terjesztésében s egyúttal közöltem, hogy 
az ember milyen módon óvhatja magát a szóban levő  élő sködő ktő l. 
Tekintettel a védekezés fontosságára, szükségesnek tartom a fentidézett 
rendeleteimben foglaltak gondos betartásának jelentő ségét ismételten 
hangsúlyozni és egyúttal közelebbrő l is megjelölni az emberen élő  ro
varok i r t á s á n a k és az azoktól való ó v a k o d a s n a k módjait és eszközeit. 
Az élő sködő  rovaroktól, nevezetesen a tetvektő l való szabadulás czél- 
jából gondosan kell t i s z tá lk o d n i , még pedig a következő  m ódon: Az 
illető k 3u/o os karbolsavoldattal vagy petróleummal permetezett lepedő n 
állva, ruházatukat és testükön viselt minden holmijukat levetik, azután 
hajukat, szakállukat lenyiratván, meleg vízzel, szappannal tetötő l-talpig 
jól lemossák magukat vagy megfürdenek. (A nő k hajukat petróleummal 
vagy perubalzsammal bedörzsölik és 1 napon át bekötve tartják.) Mo
sakodás, illető leg fürdés után bedörzsölni tanácsos a testnek azokat a 
részeit, a melyeken leginkább telepszik meg a tetű  (tarkón, czombon, 
felső karon, lapoczkaközben stb.) szürkekenocscsel, avagy 10°/0-os kén- 
kenő cscsel, a mely utóbbihoz 1 °/0 ánizsolaj kevertetett. E mű veletek 
végeztével tiszta helyiségben tisztába öltözködnek. Az illető k holmiját 
petróleummal vagy 3% -os karbolsavoldattal nedvesített lepedő be bur
kolva, tetütleníteni kell. Ez történhetik úgy, hogy körülbelül 2 hétig 
(ládában stb.-ben) jól elzárva tartják, igy a tetvek táplálék (vér) hiá
nyában maguktól elpusztulnak. Minthogy azonban az illető  holmi több
nyire hamarosan szükséges, a gyorsabb irtás czéljára a következő  el
járások alkalmasak: Fehér- és ágynemű , m o s h a tó ruha fő zése lúgos 
vízben, fedett edényben (legalább ‘ /4  órán át), n em  m o sh a tó ruhanemű , 
gyapjúszövet, toll hevítése gő zkészülékben, sző rme (prém) és bő rholmi 
kefélése petróleumba vagy 3°/o-os karbolsavoldatba mártott kefével, 
ágyszalmának és egyéb értéktelen holminak elégetése. Tetű  és más 
élő sködő  rovar irtására a sütő kemencze forró (70—100° C) levegő je is 
alkalmas. A lazán zsákokba helyezett ruhanemű t a fűtött sütő kemen- 
czébe akkor teszik bele, a mikor a kemencze forrósága már annyira 
mérséklő dött, hogy az abba helyezett papiros már nem pörkölödik,  
illető leg nem barnul meg. A ruhanemű t egy órán át hagyják a sütő - 
kemenczében. Ilyen módon rendszerint a rovarok petéi is elpusztulnak. 
A peték (serkék), a melyeket a tetű k többnyire a ruhavarratokba és 
ránczokba raknak le, elpusztíthatok úgy is, ha a ruhát a varrások és 
ránczok mentén forrón ismételve vasalják vagy gyertya lángja felett óva

tosan áthúzzák. A vegyszerekkel (benzinnel, kénnel stb.) való gő zölés, 
bár körülményes, esetleg veszedelmes, de kellő  óvatosság mellett szin
tén alkalmazható eljárás. A hol számos embert, sok ruhát kell tetű tő l 
és egyéb élő sködő  rovaroktól megtisztítani, czélszerű  arról gondoskodni, 
hogy vétkezésre, nyiratkozásra, mosakodásra, öltözködésre külön-külön 
helyiség álljon rendelkezésre. A tetvek megtelepedésének és szaporodá
sának gátlására nyersselyem alsóruházat (ing stb.) viselését ajánlják. 
Távoltarthatók a tetvek a ruházatba szórt naphthalinporral, vagy az alsó 
és felső  ruházat közé zacskókba tett naphthalinnal vagy ánizszsal. 
Tanácsos a ruházatot tiszta ánizsolajjal vagy köményolajjal permetezni, 
a testet pedig 96%,-os szeszszel kevert ánizs- vagy köményolajjal (>/a 
rész ánizs- vagy köményolaj és a/3 rész szesz keverékével) bedörzsölni. 
Sokan a petróleumot is ajánlják. Orvosok, ápolók úgy óvhatják magu
kat, ha magasszárú csizmát, gummikeztyű t és olyan felső ruhát viselnek, 
a mely a tarkón is fedő sapkával van ellátva és a nyakhoz, a csuklóhoz 
és bokához szorosan simul. Legczélszerübb az olyan felső ruha, a mely 
lehető leg ránczolás nélkül egy darabban egyesíti a harisnyát, a nadrá
got, kabátot és sapkát. Az orvosok és az ápolók részére elegendő  mo
sakodó- és fürdő berendezésrő l szintén gondoskodni kell. Arra is figye
lemmel kell lenni, hogy a betegszobákban és a szállóhelyiségekben a 
bolhák ne szaporodjanak el. E végre a padlózatnak úgynevezett portá
landó olajjal idő nként való beeresztése és gondos tisztogatása bizonyult 
czélszerünek. Végül hangsúlyozom, hogy az élő sködő  rovarok elleni 
védekezésnek legfontosabb feltétele az, hogy az ember fehérnemű t 
gyakran váltson, fürdés után tiszta fehérnemű t vegyen és ruházatát 
gondosan tisztán tartsa. Felhívom Czímet, hogy e rendeletemet a tör
vényhatósága területén levő  összes hatósági és magánorvosokkal, az 
összes polgári és katonai kórházak, ápoló- és üdülőintézetek vezető sé
gével haladéktalanul közölje, intézkedjék hatáskörében aziránt, hogy ott, 
a hol szükséges, a rovarok irtására és távoltartására szükséges eszkö
zök és szerek haladéktalanul beszereztessenek és ezek rendszeres, gon
dos alkalmazását, valamint az orvosok és ápolók védelmére szolgáló 
óvórendszabályok gondos foganatosítását a hatósági orvosok által gyak
rabban ellenő riztesse. Eljárásáról és annak eredményérő l tegyen je
lentést.

Túrán Bódog dr. orvosi gyakorlatát F r a n z e n s b a d -ban (Villa  
„Hindenburg“) ismét megkezdte.

Az ellenségtő l elfogott orvosok és egészségügyi csapatok 
körü l, mint a Neue Zürcher Zeitung írja, nézeteltérések vannak az el
lenséges kormányok között. Az 1903. évi júl. 6.-i genfi conventio 9. §-a 
szerint ez a személyzet nem lehet hadifogoly, azt az ellenségnek vissza 
kell szolgáltatni, ha az ellenséges országban nincs rá szükség. Ez a 
fogalmazás kissé laza, mert arra mindig lehet hivatkozni, hogy szükség 
van reájuk. Orvosainkat Oroszországban és Szerbiában visszatartják. 
Novemberben a franczia kormány a spanyol követség útján jegyzék
ben követelte a Németországban visszatartott személyzete visszaadását. 
Németország a vitás ügy egyöntetű  elrendezését kívánja az ellenséges 
szövetségesektő l. A német fölfogás szét int az elfogott orvosok és egész
ségügyi csapatok a foglyok ellátásában mindaddig fölhasználhatók, míg az 
ellenfél más úton nem szervezi a szolgálatot, továbbá megengedett az 
orvosok és a személyzet visszatartása epidémia esetén. A francziák föl
tétlenül követelik orvosaik és egészségügyi csapataik visszaszolgáltatá
sát, mert ezeknek nagyon hijjával vannak.

Dr. Szigeti Márton ismét megkezdte fürdő orvosi mű ködését 
G le ic h e n b e rg b e n .

Mai számunkhoz a D r .  R . és D r .  O . IV ed vegyi-gyógyszerészi 
gyár M .- F r a n k f u r t  „ Regenerin“ és „Arsen-Regenerin“ készítményei
nek prospektusa van csatolva.

D0LLINGER BÉLA dr. r I1p k C j f p { T i r A i i a p i r p l i  l í l f P  vili.,Mária 
egyetemi magántanár I  t / S i e g y  e i l e S Z C l I  l l U C Z C i e  utóra 34.

E lektrom ágneses gyógyintézete, VII., V árosligeti faso r 15. sz.
Az összes modern villamos gyógymódok. Röntgen-laborato- 
rium. Á l m a t l a n s á g ,  n e u r o s i s o k ,  n e u r a l g i á k ,  t a b e s  d o r s a l i s,  
=  b é n u l á s o k ,  r h e u m á s  b a j o k ,  a r t e r i o s k l e r o s i s stb. ellen.

D=Réh
Or. JU ST U S fköo?voi b ö rg y ó g y itó  é s  k o s m e t ik a i  in té ze te
B u d a p e s t ,  IV., F e re n c z  J ó z s e f - r a k p a r t  26 .  Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aiiiontherapia, 

forrólégkészülékek, frigoritherapia, fürdő k. Kozmetikai eljárások és mű tétek.
* 1 1  « •  Dr.  SZI I . I  S Á N D O R ,  v. egy .tanársegéd

UrVOSl laboratonilin! VII., K irály-utcza 51. Telefon 1 5 7 71.

O rvosi la b o ra tó r iu m  v a s b e r n a t, poHknnika.Vezető 
Szövetség-utcza 14 -16. Telefon J ó z s e f  1 6 -0 3 .

Kopits Jenő  dr. orthopaediai intézetében VII., Nyár-u. 22. sz . 
f e k v ő  betegek is felvétetnek.

Istvánúti sanatorium és vízgyógyintézet
Budapest,VII. ,Hungária-körút 9. (István-iit végén.) Telefon 120-69,81-01.
Sebészeti osztály v ezető je : Dapsy V iktor, v. egyet, tanársegéd.
Belgyógyászati osztály vezető je : Dr. Dolecsko János, fő orvos.
Nő gyógyászati osztály vezető je : Dr. Schm idlechner Károly, egyet, magántanár.

Dr. Grünwald sanatorium a ,̂asor13-15-
Felvétetnek férfi- és nő betegek 

nő gyógyászati, sebészeti és belgyógyászati ba jokka l, valamint szülő nő k. A betegek 
1 czelő orvosukat maguk választhatják. — 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 m .
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TA RTA LOM: X V. hadsebészeti értekezlet. 308. lap. — Német hadsebészeti congressus. 309. lap.

XV. hadsebészeti értekezlet.
(Folytatás.)

Paulikovics Elemér: A könyök-verő ér lövése okozta ér
tő  gúlát kiirtása után végzett sikeres érvarrat.

S. P., 24 éves gyalogos 1914 november 27.-én sérült. A 
löveg a bal könyökhajlat külső  oldalán hatolt be és meg
sértette a könyökhajlatban futó vérereket. A palánkai Vörös
kereszt-kórházban kezelték, hol sérülése símán meggyógyult 
ugyan, de typhusa fejlő dött, melynek lefolyása alatt vette 
észre, hogy a bal könyökhajlatban élénken lüktető  daganata 
keletkezik, mely fokozatosan nő  és hogy ujjait active nyújtani 
már nem tudja. Ennek mű tété végett helyezték át márczius 
hó 21.-én kórházunkba. Felvételkor gálámbtojásnyi aneurysma 
állott fenn és a balkéz újjai hajlított állásban félmerevek 
voltak. Mű tét márczius 26.-án. A sulcus bicipitalis medialis 
alsó harmada felő l a könyökhajlat közepén át az alsókar 
felső  harmadáig terjedő  metszéssel hatoltunk be és az aneu- 
rysmát feltárva, azt találtuk, hogy aneurysma arterioveno- 
sumrnal van dolgunk. A gyüjtő ér kettő s tágulatot mutatott, 
melyek közül az alsó mogyorónyi, a felső , a verő érrel össze
függő  tágulat pedig cseresznyemekkoraságu volt, míg maga 
a verő ér orsószerű en kitágult és belső  oldalán jókora babnyi 
területen közlekedett a tágult gyüjtő érrel. Minthogy a viszo
nyok kedvező ek voltak, a tágult gyüjtő ér-részletek resectióját 
követő  arteriavarratra határoztuk el magunkat. E czélból a 
gyüjtő ér kettő s lekötése utána Stich-íéle eszközzel az aneurysma 
felett és alatt leszorítottuk a verő eret, s most reszekálva a le
kötött gyüjtő érrészletet,két rétegben varrtuk össze a verő eret. 
Miután meggyő ző dtünk róla, hogy a varrat jól tart, ennek 
biztosítására a musc. brachialisból vett nyeles izomlebenyt 
használtunk fel, s minthogy a nervus medianus sérü
lés nyomait sehol sem mutatta, zsírszövettel burkolva azt, a 
mű téti sebet rétegesen zártuk. A további seblefolyás teljesen 
reactiómentes volt. Közvetlenül a mű tét után a pulsus igen 
gyenge, de határozottan érezhető  volt. Hulláma napról-napra 
fokozódott és ma már alig mutat eltérést az ellenoldalihoz 
viszonyítva. Vérnyomásmérő vel vizsgálva a vérnyomás benne 
100 mm. az ellenoldali 130-hoz képest.

Mint a bemutatott betegen láthatjuk, a végtag functiója 
és vérellátása nem hagy kívánni valót.

Paulikovics Elemér: Neurolysis n. mediani et ulnaris.
K. T., 24 éves gyalogos 1914 augusztus hó 18.-án bal 

felső karja alsó harmadán sérült. Sérülésével a zombori kór
házba került, a hol lő sebei begyógyultak ugyan, de balkeze 
ujjait rendesen mozgatni már nem tudta. Ily állapotban ju
tott f. évi márczius hó 16.-án osztályunkra typusos ulnaris- 
és medianus-paresis tüneteivel, melyek láthatólag fokozódtak. 
Ez okból f. évi márczius hó 29.-én mű tétre határoztuk el 
magunkat. A sulcus bicipitalis medialisban hatoltunk be és 
az idegtörzseket felkeresve, azt találtuk, hogy a n. ulnaris a 
felső kar alsó harmada legfelső  szélén egy az izonizattal erő sen 
összefüggő  hegbe van beágyazva, mely erő sen lefű zi, mig a 
n. medianus a felső kar alsó harmada közepének megfelelő leg 
kisbabnyi mekkoraságú orsószerű  keményebb duzzanatot mu
tat, de folytonosságában megszakítva nincsen, csupán a kör
nyező  izmok kötő szövetével függ erő sebben össze. A n. ulnarist 
az ő t lefű ző  vaskos hegbő l kipraeparálva, a heget kiirtottuk, 
majd a n. medianust teljesen felszabadítva s a környező  ép zsír
szövettel burkolva, rétegesen zártuk a mű téti sebet. A további 
seblefolyás teljesen zavartalan volt, a mű téti seb per primam 
gyógyult s ezután a beteget villamosfürdő - és mechanothera- 
piás kezelésbe vettük. Három héttel a mű tét után a beteg 
már kezdte active hajlítani az ujjait, hüvelykujját mutatóujjától 
el tudta távolítani és az alapperczek hyperextensiója, a kis-

ujji izompárna erő s sorvadása és a kéz karommállása meg
szű nt. Ma már az ujjak activ mozgása teljes, az izomzat csak
nem visszanyerte régi terjedelmét s a beteg használja már 
végtagját.

A la p y  H e n r i k : Fő leg az a két eset érdekelte, melyben tökéletes 
n. radialis-resectio után feltű nő en rövid idő  alatt már idegfunctio mu
tatkozott. Régebben azt gondoltuk, hogy varrat után a functio csak úgy 
áll be, hogy a tengelyfonál csak mint vezető fonál szolgál az újonnan 
képző dött tengelyfonál részére és az idegvezetés csak akkor állhat.helyre, 
ha az új tengelyfonál az idegvezetést már elérte, szóval csak hónapok 
múltán.

A legutóbbi évek klinikai tapasztalata és az ezek alapján végzett 
állatkísérletek azonban ezt a régebbi nézetet megdöntötték. Egészen két
ségtelennek latszik, hogy az idegsebzések gyógyulásában is létezik 
prima intentio. Értve ezalatt nem a genyedés nélküli gyógyulást, hanem 
azt a körülményt, hogy azjidegvarrás után nagyon rövid idő vel, t. i. 8—10 
nappal, a teljesen átvágott idegterületen már beidegzés mutatkozik, két
ségtelen jeléül annak, hogy az összevarrt tengelyfonálvégek összegyó
gyultak és kétségtelenül a régi tengelyfonál vette át ismét a vezetést. 
Ilyen esetet saját gyakorlatomban is láttam és a bemutatott két esetet 
is ezen kivételesen gyógyult gyors ideggyógyulás bizonyítékának tartom.

D o n a th  G y u l a : Az elő adó azon tapasztalata, hogy idegvarrat után 
már pár hét múlva konstatálta a visszatérő  idegmű ködés első  jeleit, 
örvendetesen megerő síti az eme háborúban már másoktól is leírt ta
pasztalatot, mely szerint idegresectio és varrat után már 3 hét múlva 
biztosan voltak kimutathatók a mozgás és érzés első megnyilatkozásai. 
Ezen háború tömeges tapasztalatai a sok közt azt az orvosi hitet is 
megdöntötték, hogy az idegregeneratióhoz okvetlenül s/4 év szükséges, 
és egy múlt alkalommal figyelmeztettem arra, hogy a gyors regenera- 
tiónak egyik factora úgylátszik az, hogy a varrat lehető leg még friss 
sérüléseken alkalmaztatik, midő n a tengelyfonalak még nem fajultak el 
a peripheriás csonknak egész hosszában. Az eddigi felfogás különösen 
állatkísérleteken alapult. A gyógyulási viszonyok azonban az állat nyug
talansága, intelligentia-hiánya miatt nyilvánvalóan kevésbé kedvező k, mint 
az emberen. Fontos dolog az is, hogy az idegcsonkokat a varrás alkal
mával eredeti helyzetükben illeszszük össze, hogy S to f f e l tanár szerint 
az egymáshoz tartozó rostok közvetlen érintkezésbe jussanak. Ha tehát 
a teljes bénulás és elfajulási reactio fennáll, akkor két, de legfeljebb 
három hónapnál tovább ne késsünk az ideg feltárásával, mihelyt az 
asepsises operálás feltételei meg vannak adva. Különösen ne késsünk, 
ha az idegátszakítás nagyon valószínű  vagy leszorítás okozta fájdal- 
dalmak vannak jelen. Ama tapasztalat, hogy súlyos refrigeratiós facialis- 
bénulás 6—8 hónapot is igényelhet a gyógyulásra, azért ne legyen 
mérvadó, mert facialis-bénuláskor nagy terjedelemben történik az ex
sudatum által a compressio a canalis Fallopiaeben és azonkívül itt biz
tosan tudjuk, hogy continuitási félbeszakítás nem történt, a mit lő sérülés 
esetén gyakran nem tudunk.

S a r b ó  A r th u r : Felemlíti, hogy ő  volt az, a ki P a u l ik o v ic s ezred- 
orvos bemutatásához azt a megjegyzést fű zte, hogy ily rövid (2 hét) idő 
alatt functiovisszatérést neurotomia után nem várhatunk; ezt ma is 
állítja, elismeri azonban, hogy a hat héttel utóbb D im i t r ia n u  által be
mutatott P a u l ik o v ic s - f é \e esetben minimális mozgás már volt észlelhető . 
Azóta maga is tapasztalta azt, hogy kezdeti minimális functiovisszatérés 
6 —8 hét után észlelhető , de csak oly esetekben látta ezt, melyekben a 
sérült idegrész teljes kimetszése után idegvarrat történt, míg hegbő l, 
callusból felszabadított idegekben a vezetés visszatértét még ma is (4— 
6 hónap) nélkülözi. Ez utóbbit azzal magyarázza, hogy az ily felszabadított 
ideg látszólag ép lehet s mégis beteg, az idegrostok tönkrementek, a 
nélkül, hogy a külső  configuratio változott volna. Tapasztalatait közölte 
D o l l in g e r  vezértörzsorvossal, kifejtve elő tte, hogy szükséges, hogy a se
bészek megtanulják annak módját, hogyan ismerjék fel azt, hogy a lát
szólag ép, alakra nézve eltérést nem mutató ideg beteg-e vagy nem ? 
Mert ha beteg, azaz elfajult rostokat tartalmaz, akkor nem elegendő  a 
callusból vagy hegbő l való felszabadítás, hanem a beteg részt ki kell 
metszeni. Csodálkozással értesült arról, hogy D o l l in g e r  tanár elő tt mind
ezek már ismert dolgok s kérte ő t, hogy adja közre tapasztalatait, a 
mit remélhető leg a mai ülésen meg is fog tenni.

D o l l in g e r  G y u l a : S a r b ó felszólalására ecseteli álláspontját 
idegsérülés eseteiben. Hogyha a tünetek azt bizonyítják, hogy az 
ideg folytonossága meg van szakítva, akkor a várakozó álláspontot nem 
tartja helyénvalónak, hanem minél gyorsabban egyesíti a iövés által 
kettéválasztott ideget. Csupán azon esetekben nem operál azonnal, a 
melyekben genyedés áll fenn, ezekben az esetekben be kell várni a 
genyedés megszű ntét, ső t utána is még 2 vagy 3 hétig várakoznunk 
kell, nehogy a mű tét folytán az infectio kiújuljon, a mi az idegvarrat 
eredményét megsemmisítené. Lövési sérülésekbő l eredő  friss ideg
sebeket nem operál, hanem elő bb megvárja, hogy nem történt-e 
infectio és csak ha ennek semmi jele sincs, fog a mű téthez. Hogyha a 
lövési seb begyógyult és a bénulás még fennáll, nem tartja helyénvalónak 
tovább várakozni, hanem a sérülés helyét feltárja és az ideg roncsolt
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részeit kimetszve, idegvarratot alkalmaz. Fontos dolog azonban, hogy a 
roncsolt részt alaposan vágjuk ki és csak egészséges idegszövetet 
egyesítsünk; ugyanez áll azon esetekrő l, a melyekben az idegvarrat 
sikere parancsolja, hogy a heget legalaposabban vágjuk ki és csakis 
teljesen egészséges idegszövetet egyesítsünk, a mirő l szabad szemmel 
is meggyő ző dhetünk.

A kimetszés folytán hiányzó idegrészt rendesen azzal pótolja, 
hogy az ideg centrális és medialis végét megnyujtja, és pedig azáltal, 
hogy a hegszövet kimetszése elő tt ezt csípő be fogja és ennélfogva végezi 
a nyújtást, mert a meghagyandó egészséges rész megfogása az ideg
szövetet a fogás helyén tönkretenné.

Ilyen módon többnyire sikerül 2—3 cm. hosszú idegrésznek ki
metszése daczára is az idegvégeket egymással érintkezésbe hozni. Néha 
a sérülés helyétő l distalisan fekvő  Ízületet be kell hajlítani és a mű tét 
után ezen helyzetben rögzíteni.

Hogyha heges szövetet hagyunk vissza, akkor a mű tét eredmény
telen. Vannak esetek, a melyekben a feltárás után azt látjuk, hogy az 
ideg nem volt keresztüllő ve, hanem valószínű leg csak megzúzva, mert 
az idegszálak egészségesek, legfeljebb kis vérkiömlés történt körü
löttük. Az ilyen esetekben abból, hogy az ideget feltártuk, a betegnek 
semmi kára sincsen. Mihelyt a seb begyógyult, ezen esetekben azonnal 
hozzáfogunk a massage- és villanyos kezeléshez.

Míg hogyha idegvarratra volt szükség, akkor a mechanotherapiá* 
gyógykezelés csak 6 héttel a mű tét után kezdő dik, azalatt pedig villa
mos kezelést alkalmazunk. Az idegvarrat után a varrat helyét rendesen 
zsírlebenynyel vesszük körül.

K e p p ic h  J ó z s e f : A D o l l in g e r  tanár által hangoztatott elvek szerint 
jár el szintén, a fő súlyt arra helyezve, hogy a közbeiktatott heget biztosan 
eltávolítsa és az idegrostok pontos egyesítésére törekszik. Inkább le
mond az eltávolítandó hegkészítmény szépségérő l, harántmetszeteket 
végez mindaddig, míg az ép idegrostokat eléri. Így ezután gyak
ran megesik, hogy a két idegvég távolsága 5 —6 cm.-t tesz ki. Ilyenkor 
az idegvégeket egyesíteni nehéz. A túlságos nyújtástól tartózkodik.

Több oly esetet volt alkalma mű teni a vezetése alatt álló 
16. sz. helyő rségi kórház sebészeti osztályán, a hol az idegvégek egye
sítése az ajánlott segédeljárásokkal sem sikerült. Ilyenkor több catgut-  
öltést helyez az idegvégek közé, azokat addig csomózza, míg az ideg 
feszülése megengedi, majd az idegvégeket és a catgut-öltéseket a vena 
saphena megfelelő  hosszúságú darabjába úgy húzza bele, hogy az 
eret ne kellessen felvágni és újból összevarrni. Az eret néhány öltéssel 
az ideghüvelyhez erő síti.

Az ily módon végzett idegvarratok eredményeirő l a mű tét óta 
eltelt rövid idő  miatt még nem számolhat be.

Paulikovics Elemér: Kiterjedt arczdefectussal és áll
kapocstöréssel járó lő sérülések plasztikával kezelt esetei.

1. P. J., 35 éves gyalogos 1914 november hó 7.-én 
bombától sérült olyképp, hogy a bomba jobb vállára esett, 
ott felrobbant és állkapcsát szétroncsolta. Vidéki kórházak
ban kezelték, hol sérülése az alsó állkapocs nagy defectusá- 
val, a nyelvcsúcs Ienövésével, erő sen torzító heggel gyógyult. 
Ily állapotban került 1915 február 19.-én felvételre. Mivel 
táplálkozása igen nehezített volt, és sem prothesisre, sem 
sínkezelésre nem voltak kedvező k a viszonyok, fogorvos
szakértő nk javaslatára márczius 14.-én a lenőtt nyelvcsúcsot 
felszabadítottuk és az állkapocs jobb felét kiizesítettük, a 
torzító heget kiirtottuk, s plasztikai mű téttel rekonstruáltuk 
az ajkat, a pofát, illetve a nyakat. A mű téti sebzés teljes gyó
gyulása után pedig fogorvos-szakértő nk az erő sen jobbfelé 
deviált állkapocsfelet sinkezeléssel már a középvonalba hozta 
vissza és remélhető , hogy a hiányzó jobb állkapocsfélnek 
prothesissel való pótlása után a gyógyeredmény teljes lesz.

2. N. K., 24 éves szakaszvezető  január hó 31.-én sé
rült meg, mely alkalommal bal orczáján ötkoronás nagyságú 
zúzott, czafatos szélű  anyaghiány támadt. Valamennyi baloldali 
felső  foga, valamint két utolsó alsó zápfoga alveolusával 
együtt kitörött és alsó állkapcsa felhágó szárának elülső  fele 
is lerepedt. Vidéki kórházban kezelték, hol sérülése erő sen 
behúzódott, sugaras, elrútító heggel és erő s szájzárral gyó
gyult. E mellett az alsó állkapocs levált darabja sequestráló- 
dott. Ily állapotban került február 24.-én osztályunkra. Fog- 
orvos-consiliariusunk, Kiinger dr. javaslatára plastikai mű 
tétre határoztuk el magunkat, melyet április 13.-án hajtottunk 
végre. A vaskos, sugaras heget kimetszve, mindenekelő tt az 
alsó állkapocs sequesterét távolítottuk el, majd a pofa nyálka
hártyáját rekonstruáltuk csaknem teljesen. Ez egy kis bor- 
sónyi darab kivételével sikerült is. Ezután az arcz bő rét 
egyesítettük eltolódásos plasztika segélyével s a mű téti terü
let közepét vékony jodoformgazecsíkkal draineztük. A további 
lefolyás teljesen zavartalan volt és a varratok mindenütt jól
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tartottak. A seb bevarrt része per primam gyógyult és ma 
már a csík helyén is tiszta sarjadzás látható. A heges száj
zár megszű nt és Klinger kartárs további szakavatott kezelése 
garantia arra nézve, hogy a restitutio in integrum lehető ség 
szerint teljes lesz.

3. K. D., 21 éves gyalogos, márczius 21.-én a Kárpá
tokban sérült meg. A löveg a bal pofa közepén hatolt be és 
miután a bal felső  állkapocs legalsó részét a fogakkal együtt 
letörte, a sérült kiköpte. Osztályunkra hat nappal késő bb, 
márczius 28.-án került, ötkoronás terjedelmű  pofadefectussal, 
melynek közepén a teljesen kifordult pofanyálkahártya tolult 
elő , s a melynek egyik zúga a száj szegletéig terjedt. A beteg 
táplálkozása erő sen meg volt nehezítve. Mihelyt a sebviszo
nyok kedvező en alakultak, április 14.-én a pofadefectus 
plastikai elzárására határoztuk el magunkat. A sebszéleket 
felfrissítve, mindenekelő tt a szájzugot rekonstruáltuk, majd 
irányvarratok segélyével három rétegben varrtuk a pofa 
nyálkahártyáját, izomzatát és bő rét, ez utóbbit eltolásos 
plastika segélyével. A mű téti sebzés per primam gyógyult és 
a beteg ma már kifogástalanul tud beszélni és táplálkozni.

(Folytatása következik.)

Német hadsebészeti congressus.
(Folytatás.)

A mellkasfalzat sérülésekor Sauerbruch szerint a sérü
lést okozó lövedék faján kívül fontos, hogy megsérült-e a 
pleura is? A fertő zött sérüléseket az infectio tovaterjedésé
nek megakadályozása czéljából igen gondosan kell kezelni.

Szív- és mediastiumsérülést az elő adó mindössze kettő t 
operált; az egyik tovaterjedő  fertő zés, a másik pedig pleuritis 
és a szívbe hatolt gránátszilánk miatt halt meg.

Fegyvergolyó okozta sérülés eseteiben az utóvérzés és 
a fertő ző dés a 3.— 4. héten sem oly ritka, mint hittük, ugyanis 
a löveg szilánkja az ereket arrodálhatja, vagy a lőcsatorna 
környéke ellágyulhat. A fertő zött gránátsérülések prognosisa 
rossz, kb. 4070 halálos.

Ez utóbbiak kivételével a mellkas lövési sérülései vi
szonylag jó prognosisuak.

Borchard vezérfő törzsorvos azt véli, hogy a mellkasi 
lövési sérülésekben a fertő ző dés a lövedéken kívül a légzés 
gátoltsága folytán beálló bronchitisbő l is keletkezik. A 
tüdő  gyógyulása helyén sokszor nagyon megvastagszik a 
mellhártya, melynek késő bbi zsugorodása a tüdő  chronicus 
induratiójára vezethet.

A haematothoraxot, mihelyt csak lehetséges, le kell bo
csátani. Ez nem von maga után utóvérzést. Tehát, ha ma
gától nem kezd felszívódni, a 8.—9. napon megcsapoljuk, s 
ezzel a mellhártya-megvastagodásokat megelő zzük.

Burkhardt súlyos tünetekkel — rossz pulsus, cyanosis, 
légszomj — járó tiidő zúzódás néhány esetét írja le, melyet 
a bordákon végigfutott löveg okozott.

Körte a has lövési sérüléseirő l elő adja, hogy az egy
szerű  bélátfuródás kedvező  viszonyok között meggyógyulhat, 
de hogy ez mily arányban fordul elő , nem tudjuk. Hacsak 
lehetséges, az első  12 órán belül kell operálnunk; de csak 
úgy, ha a beteg szállítása nem volt hosszadalmas, továbbá, 
ha a viszonyok nem kilátástalanok, s az asepsises mű tét 
összes elő feltételei megvannak.

312 haslövéses betege közül 38 a fő kötöző helyen meg
halt, s a többi 274 a tábori kórházba szállíttatott; közülük 
128 gyógyult (46%) és 146 meghalt (53%). Azonnal végre
hajtották a mű tétet 17 sebesültön; ezek közül 15 meghalt. 
Conservative kezeltek 257-et, kik közül gyógyult 123 (47%), 
meghalt 134 (5T4°/o). Végeredményben — az utólag ismé
telten megoperáltak beszámításával — 189 haláleset (60% ) 
fordult elő  és 123 gyógyulás (40%).

Schmieden szintén a 12 órán belüli műtéti beavatko
zást tartja helyesnek, feltéve, hogy gyakorlott sebész végzi a 
mű tétet. Az eljárás egyszerű  és gyors legyen. A hashártyát 
mielő bb be kell varrni.



310 ORVOSI  H E T I L AP 1915. 22. sz.

Friedrich, habár a conservativ kezeléstő l jobb eredményt 
látott (34 eset közül 11 halál -  32%), mégis a mű téti beavat
kozás mellett szól.

Kraske a bélsérülések prognosisát reménytelennek tartja, 
ha nem operálunk. A mű tét nélküli gyógyulás ily esetekben 
oly ritka, hogy nem jöhet számításba. "A mű tét utáni gyó
gyulás valószínű sége pedig kb. 50% -ra tehető .

(Folytatása következik.)

PÁLYÁZAT OK.

996/1915. sz.
Bihar vármegye derecskéi járásban a Hossztípályi, Monostorpályi 

és Vértes községekbő l álló hosszúpályii körorvosi állás lemondás 
folytán megüresedvén, arra pályázatot hirdetek.

Javadalmazás:
Évi 1600 kor. törzsfizetés, 5 évenként 800 koronáig emelkedhető 

200 kor. korpótlék, a szabványos orvosi látogatási és mű téti díjak, ter
mészetbeni lakás veteményes kerttel. Ezenfelül a megválasztandó kör
orvos 4 nagyobb uradalomtól megegyezés esetén rendszeres évi díja
zást kaphat.

Felhívom a pályázni szándékozókat, hogy orvosi oklevelüket, 
úgyszintén egyéb képzettségüket, eddigi alkalmaztatásukat és illető sé
güket igazoló eredeti okmányokkal és születési bizonyítványaikkal fel
szerelt pályázati kérvényüket hozzám folyó évi jű ivus hó 25. éig múl
hatatlanul adják be, mert a késő bb érkező  kérvényeket figyelembe 
venni nem fogom.

A választás napját késő bb fogom kitű zni.
D e r e c s k e , 1915 május 21.

B a lá s h á z y s. k., fő szolgabíró.

1021/1915.
Aradszentmárton községben megüresedett községi orvosi állásra 

ezennel pályázatot hir Jetek.
Az állás javadalmazása 1600 korona törzsfizetés, 800 korona 

személyi pótlék, természetbeni lakás. A községi orvos kézi gyógytári 
jogot is kaphat.

Megjegyzem, hogy a község lakói túlnyomóan jómódú németek, 
kik az orvost sű rű n veszik igénybe, s így a magángyakorlatból szép 
jövedelem várható.

Pályázni szándékozó orvostudorok felhivatnak, hogy az 1908 évi 
XXXVIII. t.-cz értelmében felszerelt kérvényeket hozzám június hó 
30.-áig küldjék be.

E l e k ,  1915 május hó 15.-én.
J a k a b f f y , h. fő szolgabíró.

HI RDETÉSEK.

k e r e s t e t i kVidéki orvos
kis városban vagy faluban, ki egy tabesbeteg intelligens hölgyet 
állandó, teljes ellátásban részesítene. A beteg tolerans, szellem ileg 
teljesen normalis, csupán csekély motorikus zavarok állanak fenn. 
Ajánlatok, a mérsékelt havidíj m egjelölésével (mely a fia által 
fizettetik) „ K e l l e m e s  b e t e g “  alatt a „Pető fi“ irod. vállalat

hoz, Budapest, VII. , Kertész-utcza 16. sz. alá küldendő k.

J STER IL
(SUBKUTANINJECTIOI

— ’ s p e c ia lla b o ra tc riu m a  ^
BUDAPEST VI. ÁRÉN A ÓT 124.
ÁRJEGYZÉK ésMINT A B EM E N T V E

MEDIC. UNI V. D b .  PETŐ  JANOS
fürdőorvos BALATONFÜREDEN

rheum ás, izületi be tegségek , gyógygym naslika, m assag e  s  szívbánta lm ak kezelése.
B u d a p e s t,  V I . ,  Vilmos császár-út 31., I. em.

Rohitsch-Sauerbrunn
gyógyfürdő .

D é l i v a s u t  -  á l l o m á s .  ( S t á j e r o r s z á g . )

L e g m o d e r n e b b  h y g i e n i k u s  b e r e n d e z é s e k .  K ü l ö n ö s e n  a l ka l 

m a s  l á b a d o z ó  h a r c z o s o k n a k .  K i t ű n ő  g y ó g y e r e d m é n y  

g y o m o r -  é s  b é l b á n t a l m a k ,  s z í v n e u r o s i s ,  n e u r a s t h e n i án á l .

Testegyenészeti gyógyintézet.
Idény: áprilistól októberig.

Tájékoztatót küld az Országos-Gyógyintézet.

Univ. med. d p. p é c s i d a n i
nyilv. tehénh im lő -term elő  in tézete, II ., M argit-körut 45.

A dyphtheria-serum  á ra : 0 500 I. E. 1 kor., 1 1C0O I. E. 2 korona, 
2 1500 I. E. 3 kor., 3 2000 i. E. 4 kor., 4 3UOO I. E, 6 korona.

A tehénhim lő -oltóanyag ára : 1 fiola 2 - 3  egyénre 1 kor., 5 fiola 
á 2 - 3  egyénre 4 kor., 10 fiola á 2 - 3  egyénre 7 kor., 1 fio la á 10-15 egyénre 3 kor., 
50 egyénre 4 50 kor. 100 egyénre 9 kor. Oltógerely kaucsuktokkal 2 kor. Platina-irí
dium oltólándz-sa 9 kor. Derm olin oltásvédő  pasta 10 gyermekre 75 fill., 2d gyer
mekre 1.25 kor., 100 gyermekre 3 kor. Postaportó és csomagolás 1 kor.___________

Specialis gyógyintézet gyomor-, 
bél- és ezukorbetegek részére

m DR. ERENYl JENŐ , kir. tan.

M int a d ió t
csak kalapácscsal lehet a különböző  vaspilulá- 
kat és a más készítésű  tablettákat feltörni, míg

a z  u jj s z e lid  n y o m á s á ra  h u lla n a k  s z é t  a

T a b i .  F e r r i  P r o to x a la t i  D r. D e é 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.

Magyarország és Ausztria orvosai az ANGOL csukamáj- 

olaj-emulsiót már nem rendelik, hanem a Dr. Egger-féle 

M A G Y A R  csukamáj - olaj - emulsióval helyettesítik 

teljes sikerrel.

Nyomatott Pápai Ernő  müintézetében, Budapest VI. , Szerecsen-utcza 65 (Liszt Ferencz-tér sarok).
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